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  من القرآن الكرمي
 ﴿طَي ةرجةً كَشبةً طَيمثَالً كَلم اللَّه برض فكَي رت أَلَم ةب

تؤتي أُكُلَها كُلَّ حنيٍ ) ٢٤( أَصلُها ثَابِت وفَرعها في السماِء
 ملَّهاسِ لَعلنثَالَ لالْأَم اللَّه رِبضيا وهبر بِإِذْن

   )إبراهيم(              ﴾)٢٥(يتذَكَّرونَ

َء علَى وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطاً لتكُونوا شهدا ﴿
  )١٤٣: البقرة(              ﴾الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيداً

﴿ وفرعونَ بِالْمرأْماسِ تلنل ترِجأُخ ةأُم ريخ متكُن
ونَ بِاللَّهنمؤتكَرِ وننِ الْمنَ عوهنت١١٠: آل عمران(                     ﴾ و(  
  

  كتاب املقدسمن ال
ولكنهم من الداخل  ،احترزوا من األنبياء الكذبة يأتونكم بثياب احلمالن الوديعة(

 ..أو من احلسك تينا ،هل جتتنون من الشوك عنبا ،من مثارهم تعرفوم ..ذئاب خاطفة
)       وأما الشجرة الردية فتصنع أمثارا ردية ،هكذا كل شجرة جيدة تصنع أمثارا  جيدة

  )١٧-١٥:٧(إجنيل مىت                      



 ٤

  بيه تن
  

  :حنب أن ينتبه قارئ هذه السلسلة ملا يلي
ـ مبا أن الغرض من هذه الرسائل هو أن تكون مدرسة تعلم فنون احلوار اإلمياين، واجلدال باليت هي  ١

 ولكن الكثري من ..أحسن، فقد اهتممنا يف أصل الرواية مبا حيقق هذا الغرض، ومل ننشغل عنه بأي شاغل
 ..املعلومات التفصيلية أو التوثيقية قد حيتاج إليها لتحقيق هذا الغرض، وهي مما ال ميكن إدراجه يف األصل

   ..فلذلك اكتفينا بإيرادها يف اهلوامش
فلذلك حيتاج من يتعلم من هذه الرواية مراجعة ما ورد يف اهلوامش واالهتمام ا باعتبارها معلومات 

  .يل ما يرد يف أصل الرواية من معلوماتأساسية تيسر عليه فهم وحتص
ـ أنا مل تم كثريا بتوثيق كل ما نرجع إليه من مصادر ما عدا ما يتعلق بالنصوص املقدسة اإلسالمية  ٢

أما سائر النصوص، فتوثيقها يستهلك صفحات كثرية، وقد يشغل القارئ عن املهمة اليت دف  ..واملسيحية
   ..إليها هذه الرواية
وهلذا نكتفي  ..إىل أن أكثر ما نورده مما توزع وجوده يف الكتب الكثرية اليت اهتمت ذه الناحية باإلضافة

  .بذكر املراجع العامة اليت جلأنا إليها دون التدقيق يف التوثيق يف كل حمل
أو على األنبياء، وعدم الترضي عن  ـ حنب أن نعتذر هنا عن عدم ذكر الصالة على رسول اهللا  ٣
وذلك يف بعض املواضع، أو يف كثري منها، ة والعلماء واألولياء ـ كما هو شأن املؤلفات اإلسالمية ـ الصحاب

والضرورة الفنية تقتضي أن ال نذكر ذلك حىت ال  ..ألن احلديث املفترض فيها حبسب الرواية بني مسيحيني
واألنبياء كلما  ي على رسول اهللا وال حرج على القارئ املسلم أن يصل ..يؤثر يف أصل الرواية وجانبها الفين
   ..ذكروا بغض النظر عن كتابة ذلك

ـ قد يعترض بعض أدباء األدب الواقعي على كثري مما يرد يف هذه السلسلة مما ال ميكن انسجامه مع  ٤
  .كحفظ أبطال الرواية للنصوص الطويلة مع كون بعضهم من العامة البسطاء ..اجلانب الفين الواقعي

ولكنا ننبه إىل أن الغرض من السلسلة ليس أحداث الرواية، وإمنا اجلانب العلمي  ..هذا النقدوحنن نقدر 
  .وإمنا ذكرنا هذه األحداث لنمزج املعلومة اليت قد تكون جافة مبا ييسر حتصيلها من التشويق واملتعة ..منها

  .ارها األصلولذلك إذا تعارض التشويق مع املعلومة قدمنا املعلومة عليه بناء على اعتب
  



 ٥

  املقدمة
طا ألستمع إىل رحلته اخلامسة لإلسالم، واليت أخربين بأا يضت نش، يف اليوم اخلامس من زيارة البابا يل

الرحلة اكتشف مثارا يانعة من شجرة  تلككانت لبقعة من العامل متتلئ باحلضارة والثقافة والعلوم، وأنه يف 
  .١النبوة

أن حكى ، ميتلئ قليب بأشواق مل أكن أعرف سرها ذلك احلني، ولكين بعد وهلذا كنت نشيطا غاية النشاط
  . عرفت سر ذلك النشاط يل البابا حكاية تلك الشجرة الطيبة اليت سقيت جبهود حممد 

ا يف نفسي ثته من قدمي ـ أمحل مستنقعا من العقد اليت نشررـ مع إمياين وإسالمي الذي ولقد كنت 
  .محلها، واليت مل يستطع ذلك اإلميان الوراثي أن يرتعها مينأوهام النقص اليت كنت أ

لقد كنت أنظر بأسف إىل األمة اإلسالمية اليت متثل أعظم رسول يف الدنيا، وأكمل رسالة نزلت إىل 
  .نظرة ممتلئة باالزدراء واالحتقار ،األرض

  :ما غريها يتقدم يف مجيع امليادينبين ..فهي أمة متخلفة يف مجيع امليادين
هي متخلفة يف السياسة، حتاول أن تقلد حرية الغرب ودميقراطيته، ولكنها ال تستطيع أن تتخلى عن 
مواريث االستبداد اليت متلكتها، فلذلك تنشئ دميقراطيات مشوهة حتفظ هلا استبدادها وقمعها وتسلطها وقوانني 

  .الطوارئ اليت ظلت تفرضها منذ ولد امللك العضوض
لقد من اهللا عليها  ..بل ليس هناك يف العامل من هو متخلف مثلها يف هذا امليدان ..وهي متخلفة اقتصاديا

بثروات يسيل هلا لعاب العامل، ومبواقع استراتيجية حتسد عليها، ولكنها تأىب إال أن تسلم مجيع ثرواا ـ مقابل 
ن أكثر عداوة هلا، كان متاع زهيد ـ ملن يكيلوا أصناف العذاب، بل هي تقيم املسابقات بينهم، فمن كا

  .أكثر تنعما خبرياا
وهي متخلفة اجتماعيا، ال تزال تنخر فيها العنصريات اليت جاء اإلسالم ليقمعها، ومعها األعراف البائدة 
اليت وجدت من فتاوى الفقهاء من يربرها، بل جيد هلا من األسانيد الواهية ما حيوهلا أصال من األصول، وشريعة 

  .من الشرائع
وال يزال التعصب للرجال يشغلها عن  ..ال تزال الفرقة تشتت مشلها ..ي متخلفة فوق ذلك دينياوه

  .وال يزال االهتمام باجلزئيات واحلرفيات والطقوس يشغلها عن كليات هذا الدين ومقاصده وحقائقه ..نبيها
  :واخلطر األكرب من ذلك كله هو جهلها بتخلفها، أو حبها لتخلفها

ون كل إبداع، ويفرضون عليه من قوانني الطوارئ، ما جيعل من بالدنا مجيعا معتقال كبريا، فساستها يناوئ
  .ال يتنعم بعذاا إال املبدعون الصادقونضخمة أو سجنا عريضا، أو زنزانة 
يقف مع ساستها ليربر تصرفام، فهم ظل اهللا يف أرضه، واهللا يؤيت أو املشهور منهم والكثري من فقهائها 

                                                
  )معجزات حسية(انظر اية اجلزء السابق )  ١(



 ٦

  .ن يشاء، ومن مل يطع سلطان األرض مل ينل سلطان السماءملكه م
، وكتب الطبخ، الغذاءأما عامتهم، فهمهم أن متأل بطوم، فهم ال يهتمون بشيء كما يهتمون بأصناف 

فإن انصرف اهتمامهم للدين مل جيدوا إال الرقاة، ومفسري األحالم، واملتشبثني باخلرافة  ..وموائد الوالئم
  .والشعوذة

وكنت أتأمل بسببها، وأحيانا أصيح مع ذلك الشاعر الذي  ..هي النظرة اليت كنت أنظر ا إىل األمةهذه 
   ١)هذه األمة ماتت والسالم (  :كان يردد بأمل قائال

   ..هذه اخلواطرـ  كما كانت تراودين كل حنيـ  كانت تراودين ذلك الصباح
ففي كل نشرة أخبار ال أمسع إال أخبار قومي  ..راتعليها يف اليوم عشر م ىوكيف ال تراودين، وأنا أتغذ

ويف كل نشرة أخبار ال يقتل إال قومي، وال يقهر إال قومي، وال ميوت  ..الذين ينتشرون من املشرق إىل املغرب
  .من اجلوع إال قومي

ومنهم من كان يود أن ينسلخ من  ..بل كل من أراه كان يتأمل أملي ..ولست الوحيد يف تلك اآلالم
فإذا مل يطق ذلك حاول أن يلوي لسانه لينطق مبا حفظه من  ..لده، ليتحول فرنسيا أو إجنليزيا أو أملانياج

األفالم األجنبية، مث يلبس ما رآه من ألبستها، ويسري يف الشوراع كما يسريون، ويصفر ويصفق كما يصفرون، 
  .وكما يصفقون

إىل البابا، اململوءة خجال، محلت طعام اإلفطار  وبذلك العقل املتأمل، وبتلك النفس ..يف ذلك الصباح
كان حبات متر، مع كوب لنب، مع كسرة : بسيطا متناسبا مع البيئة البدوية اليت كنت أعيشهاطعاما وكان 
   ..خبز

البابا، كما تعودت، مث سلمت عليه، وقدمت الفطور له، وجبيين يتقطر حياء من  للدخول علىاستأذنت 
  .يت يعيشها قومهلذي قدمته له، والذي ال يوازي تلك األة الذلك الطعام البسيط ا

أكله، فأرجو أن تتحمل حياتنا على فقد قدمت لك ما تعودنا  ..اعذرين حضرة الويل الصاحل: قلت له
  .حنن ال نزال نعيش احلياة البدائية ..، فنحن ال نداين قومك يف حضارم وتقدمهمالبسيطة

يأكل  رسول اهللا أمل يكن  ..؟احلياة اليت كان يعيشها رسول اهللا أليست هذه هي : ابتسم، وقال
                                                

  :، يقول فيها)عمالء(من قصيدة للشاعر أمحد مطر بعنوان )  ١(
 سيل فوقهم تتهاوى، النيام جيب من تصرف اليت واملاليني، تنام الصمت وعلى، تنام اخلوف وعلى، تنام اجلوع على املاليني

  .الطعام وبتوفري، سارق كل ذراعي بتقطيع انادو كلما، اام وقرارات، ومشانق، بنادق
 فيض من احلمراء البسط يـبـسطون، السبات بعد ضوا، حرام أوالد العرض ومحاة، الطرقات فوق يهـتـك عرضنا 
  .السالم أقدام حتت، دمانا
 ضاقت كلما، ماء قطرة وجههم يف وال األرض زلزلة م ال، عمالء، السماء أبناء األرض ومحاة، عام بعد عاما تصغر أرضنا 

   .الزحام ختفيف أجل من بعضنا وأبادوا، القرفصاء جدوى حول، الكالم بتوسيع أفادونا األرض،
  .والسالم ماتت األمة هذه ..الكالم جيدي لو آه ..الكالم جيدي لو آه ..الكالم جيدي لو آه



 ٧

  ؟التمر، ويشرب اللنب، ويأكل مثل هذه الكسر اليت تأكلوا
ختلفوا بأميال كثرية، وسنوات  ..، ولألسف، فقد ختلف قومي عنهاولكن احلياة تطورت اآلن ..بلى: قلت

  .واكتفوا بالتفرج على السائرينطويلة، وقد استبد م اليأس، فتوقفوا عن السري، 
  ومن هم السائرون الذين وقف قومك يتفرجون عليهم؟: قال
  أليسوا هم رواد احلضارة وأساتذا؟  ..قومك: قلت

  ، وما حتتاجه احلياة اجلميلة؟أليسوا هم الذي اخترعوا مجيع قيم احلياة اجلميلة
هم الذين اخترعوا الطائرات و ..وتيةن واحلواسيب والشبكات العنكبهم الذين اخترعوا التلفزيوف
وهم  ..وهم الذين صمموا األنبية الضخمة وناطحات السحاب ..رات والقطارات ومجيع وسائل النقلوالسيا

ويقيمون العالقات  االذين اكتشفوا أعماق البحار، وقمم اجلبال، بل راحوا إىل األفالك من حوهلم يزورو
  .هامع

ولو تأملت حياة كثري من  ..احلياة أعمق من ذلك بكثري ..ذلك فقط ولكن احلياة ليست ..نعم: قال
احليوانات لوجدت لديها من االختراعات ما يوازي بالنسبة هلا مجيع ما صنعه قومي، وراحوا يفخرون على 

  .العامل بصنعه
  .وحق هلم أن يفخروا: قلت
  ؟مب يفخر املساكني: قال
   ..مبا نراه من اختراعات واكتشافات: قلت

لكنهم مل جيدوا ما ميألونه به، فراحوا ـ  ..نعم هم الذين اخترعوا التلفزيون: نفس الصعداء، مث قالت
  .بعقوهلم اململوءة بالشهوات ـ جيعلونه ماخورا من مواخري الرذيلة، وحانة من حانات الفساد

ولكن  ..األرض وهم الذين أنشأوا الشبكات العنكبوتية اليت حتول العامل قرية صغرية تربط بني أطراف
  .املساكني مل جيدوا إال أن يعمقوا ذه الشبكات ما سبق للتلفزيون والفيديو البدء به

  .ولكنهم مألوا األرض بسببها تلوثا، ومألو الطرقات جثثا ..وهم الذين اخترعوا مجيع وسائل النقل
   ..اجلانب املظلم منها ولكنهم مل يأخذوا من األشياء إال ذلك ..وهم الذين اخترعوا األشياء الكثرية

ومل ال تذكر ما فعله قومي بالعباد والبالد من : شرد ذهنه قليال، كأنه ينظر إىل شيء جمهول ال أراه، مث قال
  ؟أنواع الفساد

  هل يستطيع أحد يف الدنيا أن يعد من قتله قومي يف قرن واحد؟
اع األسلحة املخبأة يف سراديب وهل يستطيع أحد يف الدنيا أن يعرف مقدار الدمار الذي ختتزنه أنو

  األرض، وأعماق احمليطات؟
وهل يستطيع أحد يف الدنيا أن يسأل ذرات اجلو، وقطرات املياه، وحبيبات التربة، وأنواع احليوانات عن 

  ؟اجلرائم اليت ارتكبها قومي يف حقها، واليت مل يسمع ا أحد، ومل يرها أحد
هم  ..ولكنهم هم ..هذه األشياء الكثرية اليت تراها مجيلةرمبا يكون قومي هم الذي أنشأوا  ..نعم



 ٨

  .أنشأوا بسببها من الدمار أضعاف ما يوازي منافعها نالذي ..أنفسهم
  .أنت تريد أن جترد قومك من كل مكرمة: قلت

لقد حبثت يف بطون التواريخ، فلم أجد يف توارخيهم غري  ..ألنه ليس لديهم أي مكرمة: قاطعين حبزن قائال
  .الدماء، واللعب باألعراض، والتجارة باإلنسان سفك

  ؟!ختزنهأوأنت ختتزن من عقد النقص ما  ..فقومي مثل قومك إذن: قلت
لقد أتيح لكم أن تعيشوا حتت ظالل شجرة النبوة، وقد أمدتكم تلك  ..وضعكم خمتلف متاما: قال

وا ظمأنا، ومل حترقكم أشعة الشمس اليت الشجرة املباركة بثمارها اليانعة، فلذلك مل جتوعوا جوعنا، ومل تظمأ
  .أحرقتنا، ومل تلهب شهواتكم شياطني الشهوات اليت ابتلعتنا

  .ولكننا متخلفون: قلت
   ..ولوال تلك الشجرة لكنتم معدومون: قال

ولكن ليس عن قومي، وإمنا عن نبيكم، وعن الصاحلني الذين تربوا  ..نعم أنت متخلفون: مث استأنف قائال
   ..وشربوا من منبعه على يديه،

أما قومي، فال حرج عليكم أن تتخلفوا عنهم، ألنكم إن حلقتموهم مل جتدوا إال السراب الذي حيسبه 
  .الظمآن ماء، فإذا جاءه مل جيده شيئا

املاء العذب الذي يسقيهم، ويبل  ونويظلون يلهثون، مث ال جيد ..السرابوراء يلهثون  ..هكذا قومي
أنتم وحدكم يف هذه األرض الذين متلكون املاء العذب  ..ألن املاء لديكم أنتم ..فهمسغب الذي حيرق أجواال

  .الذي يروي كل عطش
  .وحنن الذين ننحين أمام قومك ليسقونا ..ولكننا عطشى مثلكم: قلت
  .وهي من اجلرائم اليت ارتكبها قومي حنوكم ..تلك غفلة دبت إليكم: قال
  .تنسب إليهم كل فسادأراك  ..؟وما عالقة قومك بذلك: قلت
منذ اليوم األول الذي نبتت فيه شجرة النبوة، وقومي حياولون استئصاهلا، فلما مل يطيقوا حاولوا : قال

  .شنق الثمار اليت تنتجها
  .لست أفهم سر شجرة النبوة اليت تتحدث عنها، وعالقة قومي وقومك ا: قلت
إىل أن هداين اهللا إليها، فعرفتها، وعرفت وال أعرف قيمتها  ..كنت مثلك أجهل هذه الشجرة: قال

  .املعاول اليت توجهت لتقطعها، والنريان اليت توجهت لتحرقها
  فهل ستحدثين حديثها؟: قلت
  .فقد نلت أشعتها يف رحليت اخلامسة إىل مشس حممد  ..أجل: قال

  
***  

، ممتلئا خشوعا، رمى مستغرقا يف كل ذلك وصلى على نبيه  ،بعد أن أكمل البابا فطوره، ومحد اهللا
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  :قالمث ببصره إىل األفق البعيد، 
سرت إىل مدينة متتلئ باحلضارة والثقافة والعلوم، ألذهب إىل جامعة الباردة يف ذلك اليوم من أيام الشتاء 

  .من جامعاا اليت اشتهرت بتخريج املستشرقني
  .ال شك أنك تقصد باريس، وتقصد جامعة السربون: قلت
ما رحلت من اهلند إىل باريس، أو من تلك القرية الفقرية يف اهلند إىل باريس خيل إىل عند ..أجل: قال

  .نفسي أين قد رحلت من أرض إىل أرض، أو من كون إىل كون
، كانت روحي تسجد أمام كل عمارة، لقد كنت حينها ممتلئا إعجابا مبا أنشأه قومي من حضارة

  .لوحة وتتمسح بكل جسر، وتصافح كل متثال، وتقبل كل
اجلمال الذي يصيح بكل ألوان  ..فال أرى فيها غري اجلمال، لقد كنت أنظر إىل األشياء الكثرية اليت أمامي

  .العذوبة
لست أدري كيف خطر على بايل أن أذهب إىل برج إيفل، ويف احلديقة اليت حتيط به جلست على كرسي 

  .أتأمل ذلك اجلمال الذي ينطق به هذا الربج
وهل  ..؟هل رأى هذا الربج: وتساءلت بيين وبني نفسي ..ينها صاحبك معلم السالمخطر على بايل ح

  ا؟ـ معشر أهل الغرب ـ رأى قبله مثار احلضارة اليت تنعمنا 
ما استتم هذا اخلاطر يف ذهين حىت التفت إىل جانيب، فإذا به جيلس جبانيب حيدق إليه كما أحدق، ولكين مل 

  .أيت يف وجهيأر يف وجهه من االنبهار ما ر
  كيف خطر على بالك أن تأيت إىل هذا املوضع؟ ..ها حنن نلتقي أخريا يف باريس: صافحته حبرارة قائال

  لقد أردت أن أرى بعض مثار الشجرة اليت أسست هذه احلضارة؟: قال
  أم أنك ختالفين يف ذلك؟ ..إا مثار يانعة ممتلئة طيبة: قلت
انا قد تكون الثمار يانعة، طيبة املذاق، حلوة الرائحة، مجيلة املنظر، أحي ..وال أوافقك ..ال أخالفك: قال

  .ولكنها ختتزن السم الزعاف
  ما الذي تقوله؟: قلت
  ألست ترى القتلة ارمني إذا دسوا مسا دسوه يف أطيب األطعمة وألذها؟: قال
  .حىت تغري اآلكلني بأكلها ..أجل: قلت
  فإذا أكلوها سقتهم املوت؟: قال
  .ذلك عندما يكون الطعام مسا: قلت
  .كل طعام قد يكون مسا، وقد خيتزن مسا: قال
  .ال يزال الشك الذي اعتراك يف الكتاب املقدس يعتريك يف الطعام أيضا: قلت
  .لقد ذكرت لك أين ال أتيقن حىت أشك، وال أطمئن حىت أضطرب: قال
فهل هناك  ..يقني مبصدرها اإلهليلقد ذكرت يل أسوار الكلمات املقدسة اليت تضع يف قلبك ال: قلت
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  .أسوار للثمار الطيبة تفرق بينها وبني الثمار اخلبيثة
  :األسوار، ويقرا لعقلكوسأضرب لك مثاال يوضح لك هذه  ..أجل: قال

أرأيت لو أن بك مرضا مينع جسدك من مثار معينة، فراح بعض الناس يغريك بكل صنوف اإلغراء 
  هل ترى هذا ناصحا لك؟ ..لك بكل ما أتيح له من قدرات التزينيلتأكلها، ويتفنن يف تزيينها 

ولكنه مل يرد أن يلطخ يداه بقتلي، فراح يقتلين بيدي، وببطين، ويستعمل ما  ..هذا ال يريد إال قتلي: قلت
  .إن هذا جمرم ال ناصح ..ليسقيها السم الزعافنفسي من شهوات  به ملئت

  .ه إال ناصحا متملقا يف نصحهال يرون هولكن الناس عندما يرون: قال
  .وال يعيشون ما أعيش ..هم ال يرون ما أرى: قلت
  .فهذا هو احلصن األول للثمار الطيبة: قال
   ..مل أفهم: قلت
الثمار الطيبة مثار تناسب اإلنسان، وكأا صنعت خصيصا من أجل اإلنسان، وأول ما تبحث عنه : قال

  .هذه الثمار هو مصلحة اإلنسان
  احلصن الثاين؟ فما: قلت
فجاء  ..مصريك العلمي، ومصريك الوظيفي ..أرأيت لو جلست يف قاعة امتحان يرتبط ا مصريك: قال

تدعوك بكل أسلوب، وبعض الناس، وشغلك بثمار كثرية يجة املنظر حلوة املذاق، تصيح بكل لسان، 
  أترى من قدمها لك ناصحا؟ ..فانشغلت ا عن امتحانك

  .كالمها ال يريد إال هالكي ..ال خيتلف عن ذاكفهذا  ..كال: قلت
  .ولكنك لن متوت بأكل هذه الثمرة األخرية: قال
  .ولكين سأحيا حياة أشبه باملوت: قلت
  .فهذا هو احلصن الثاين: قال
  .مل أفهم ما ترمي إليه: قلت
ها مثرة سامة، وإن كل مثرة تبعدك عن الوظائف اليت أنيطت ا حياتك، أو الرسائل اليت كلفت بتبليغ: قال

  .بدت لك حلوة، هي كالشيطان الذي يتزين بكل صنوف الزينة ليجذبك إليه
  فهل هناك حصون أخرى؟: قلت
  .ما تعرف طيبة الثمار من خبثها ..هناك حصنان فقط ..ال: قال
  على ما أنتجته حضارتنا؟هذا فهل طبقت : قلت
  .الثمار اخلبيثة، وقلما أظفر بثمرة طيبةمل أجد بعد جهد مضن إال  ..ولكين لألسف ..أجل: قال
  كيف ذلك؟: قلت
انظر إىل كل من حولك بعني احلقائق ال بعني الشهوات، وسترى ما مل تكن ترى، وتسمع ما مل : قال

  .تكن تسمع
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ن فإذا به يبتعد عين من غري أن أشعر، ومن غري أ ..التفت ألرى ما مل أكن أرى، وأمسع ما مل أكن أمسع
  .معه، كعادته كل مرةأكمل حديثي 

  ؟!، وتدعينإىل أين تذهب: أسرعت إليه، وقلت
  .أنا أحبث عن الثمار الطيبة ألكتشف من خالهلا الشجرة الطيبة: قال
  فإذا عرفت الشجرة الطيبة، فما يغنيك معرفتك هلا؟: قلت
  .أحبث عمن زرعها: قال
  فإذا عرفته؟: قلت
  .أقتدي، ومل أتناول مثرا إال من يديها قدويت اليت أأمت، وبه إذا عرفته جعلته إمامي الذي : قال

***  
 أكن أرى، وأمسع ما مل أكن حاولت أن أقترب أكثر من تلك اجلموع ألرى ما مل ،بعد أن تركين وسار

   ..أمسع، فرأيت، ومسعت ما مأل نفسي بالغثاء
ة البهيمية اليت ال تعيش إال لقد ختيلت نفسي يف حضرية حيوانات ال هم هلا إال العلف الذي تعلفه، واحليا

   ..من أجلها
***  

أن له ، بل يظهر من مظهره رأيت رجال الح يل من مظهره أنه رجل دينعند باب جامعة السربون، 
مكانة يف الكنيسة، ولكين تعجبت منه إذ رأيته يرمي صليبه الذي كان يطوق رقبته، ويرمتي على األرض 

  .ساجدا، يبلل األرض بدموعه
  .ه ألمسع ما يقول، واقترب مجع من الناس حنوه كما اقتربتاقتربت من

كانت الدموع حتول دون فهم اجلمع ملا يقول، فلذا تصوروه جمنونا، فانصرفوا عنه، أما أنا، فقد وعيت 
  .كل كلمة نطق ا

ب احترزوا من األنبياء الكذبة يأتونكم بثيا «:)١٧-١٥:٧(املسيح يف إجنيل مىت كان يردد ما قاله لقد 
أو من  ،هل جتتنون من الشوك عنبا ،من مثارهم تعرفوم ..ولكنهم من الداخل ذئاب خاطفة ،احلمالن الوديعة

   »وأما الشجرة الردية فتصنع أمثارا ردية  ،هكذا كل شجرة جيدة تصنع أمثارا  جيدة ..احلسك تينا
أنت تسجد سجود  ..حريينلقد رأيتك تفعل عجبا : عندما قام من سجوده، اقتربت منه، وحييته، وقلت

  املسلمني، مث تقرأ يف سجودك إجنيلنا حنن املسيحيني، فهل أنت مسلم أم مسيحي؟
   ..أو مسيحي مسلم ..أنا مسلم مسيحي: قال
ال ميكن أن ختلط بني األديان، فاملسلمون ال يقبلون مسيحيا يظل على مسيحيته، واملسيحيون ال : قلت

  .يقبلون مسلما يظل على إسالمه
ولكين اآلن حتولت إىل املسيحية احلقيقية اليت جاء  ..لقد كنت مسيحيا خالصا، بل مسيحيا متعصبا: الق

  .املسيح يبشر ا
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  وكيف وصلت إليها؟ ..فما هي هذه املسيحية؟: قلت
ورحت أقارن كل ما  ..الصديق منهم والعدو: أستمع من علمائها ..ظللت سنة يف هذه اجلامعةلقد : قال

   ..وقد كانت خالصيت تفكريي ما رأيته اآلن ..إلسالم مبا يف سائر األديان واملذاهب واألفكارأمسعه عن ا
لقد كنت سائرا اآلن أللقي موعظة يف حفل من الناس دعوين ألذكر هلم مثرات : مث التفت إيل، وقال
نيع الذي وصفه وأقلب طريف يف ذلك السور امل ..وكنت أمحل الكتاب املقدس ..املسيحية يف الدين واحلياة

  .املسيح للنبوة الصادقة
  .تقصد سور الثمرات: قلت
  ، وإىل مثار تعاليمه؟فلينظر إىل تعاليمه ،من أراد أن يعرف النيب الصادق من الكاذب ..أجل: قال
  فهل وجدت يف مثار حممد ما دلك على صدق نبوته؟: قلت
   ..أجل: قال
  فما وجدت؟: قلت
ال تقدر شجرة جيدة أن  «:لقد طبقت قول املسيح ..كل ما وجدتال ميكنين أن أعرب لك عن : قال

 ،كل شجرة ال تصنع مثرا جيدا تقطع  وتلقى يف النار ،وال شجرة ردية أن تصنع أمثارا جيدة ،تصنع أمثارا ردية
على مجيع ما أعرفه من املذاهب واألديان، فلم أجد شجرة ) ٢٠-١٨:٧: مىت( »فإذن من مثارهم تعرفوم 

   ..ال شجرة حممدطيبة إ
والذي جعله اهللا  ..ورحت أترمن بالنص املقدس الذي مسعته من املسيح ..فما عرفت ذلك حىت سجدت

  .سبب هداييت
  إىل أين؟: قال ذلك، مث استمر سائرا من غري أن يسألين عين، قلت له

  .واجلماعة تنتظرين ..لقد تأخرت: قال
  .لكنك قد غريت رأيك: قلت
فإن كل مثرات حممد  ..ولذلك ..إن أعظم مثرة للمسيح هي داللتنا على حممد ..بل صححت رأيي: قال

  .مثرات للمسيح
   ..الصراع ال جتده إال عندنا ..وال أحد منهم ينازع اآلخر، أو يصارعه ..هؤالء كلهم أنبياء

  .والبسمة متأل حمياه ..قال ذلك مث انصرف
***  

وكأا حتثين على االستعداد العقلي والنفسي لتلقي  ..بعد هذه املواقف اليت كانت توجهين وجهة واحدة
جامعة السربون، وهناك طلبت مقابلة مدير اجلامعة، الذي رحب يب غاية ذهبت إىل  ..هذا النوع من األشعة

  .مث دار بيننا هذا احلوار الذي حاول من خالله أن يبني يل الوظيفة اليت تنتظرين يف هذه اجلامعة ..الترحيب
   ..عودت أن أستقبل كل من ترسله الكنيسة بنفسيلقد ت: قال
  مل تكلف نفسك هذا مع كثرة أشغالك؟: قلت
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  :باإلضافة إىل احترامي العظيم للكنيسة ورجال الكنيسة، هناك سببان يدعواين هلذا االهتمام: قال
أن يسمع به أما أوهلما، فألن ما أقوله لرجال الدين الذين يشرفون مكتيب هذا يكاد يكون سرا ال ينبغي 

  .أحد
وأما الثاين، فألين ال أجد فيمن أراهم معي من حيملون العزمية اليت أمحلها، واليت جتعلهم يبلغون الرسالة 

  .كما ينبغي
  .فكلي آذان صاغية، فحدثين عن الرسالة اليت تريد أن تبلغين إياها: قلت
باألحرى من له من القدرات  ك، أو نطلبواليت جعلتنا نطلب ..قبل أن أحدثك عن تلك الرسالة: قال

أو باألحرى عالقة التبشري  ..عة بالدينمأريد أن أحدثك عن عالقة هذه اجلا ..العلمية واللغوية ما لك
  .باالستشراق

 ..هذه اجلامعة ـ كما تعلم ـ جامعة تم بالدراسات الشرقية، أو باخلصوص الدراسات املهتمة باإلسالم
اللواء الذي حيمله نفس ة واملوضوعية، ولكنها يف نفس الوقت حتمل وهي حتمل يف الظاهر لواء العلمي

   ..املبشرون
فنحن  ..أنتم تبشرون باملسيح، وحنن نقرب املسلمني لكم لتبشروهم باملسيح: التفت إيل مبتسما، وقال

  .نقوم بعمل متكامل
  .أوضح لك أكثررمبا مل تفهمين جيدا، ورمبا فهمتين فهما خاطئا، ولذلك س: قام من جملسه، وقال

   ..مل يكن هناك استشراق ..يف البداية
  .ليس االستشراق وحده ..يف البداية مل يكن أي شيء: ابتسمت، وقلت
  .حاول أن تركز معي ..مل أقصد ما فهمته ..مل تفهمين: نظر إيل، وقال

  .ركزت معه كما طلب مين
كرها، ولكنه كان مضطرا لقوهلا، كان حياول أن يقول أشياء كثرية، وكنت أشعر أنه كان يستحي من ذ

، وهو مع كل ذلك فلذلك كان يبدوا مضطربا ينحرف ذات اليمني وذات الشمال ليعرب عما يريد أن يوصله يل
  .ينظر إىل وجهي بدقة ليحدد مدى استيعايب ملا يقوله

  .وال من أي جامعة من جامعات الدنيا ..أقصد أن االستشراق مل يبدأ من هذه اجلامعة: قال
  فمن أين بدأ؟: لتق

  .من الكنيسةالبداية الرمسية لالستشراق لقد كانت  ..من  الكنيسة: قال
من ميالد  ١٣١٢جممع فينا الكنسي سنة لقد بدأ االستشراق من  ..ال تتعجب: نظرت إليه متعجبا، فقال

التشريع احلادي عشر بإنشاء عدة كراسي للغات، ومنها اللغة العربية، وال سيما هذا امع أوصى فقد ، املسيح
السريانية وبتأسيس كراسي لتدريس العربية واليونانية والعربية  )إكليمنس اخلامس(الذي قضى فيه البابا 
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  .١اآلرامية يف اجلامعات الرئيسيةو
لقد ، إلنشاء كراسي للغة العربية يف أماكن خمتلفة ٢)رميوند لول(وكانت هذه التوصية قائمة على دعوة 

   ..من تلك الدعوة كان هدفه واضحا
  .لقد كان اهلدف تبشرييا حمضا، ومل يكن له عالقة بالدراسات العلمية اردة

نظر إيل لريى تأثري ما يقوله على وجهي، فلما رآين منصتا مستغرقا يف اإلنصات أتاح له ذلك حرية 
احلروب  تدما فشلعنوخاصة  ..االستشراق رعاية الكنيسة ومباركتهامنذ ذلك احلني نال : الكالم، فقال

  .العسكرية من خالل احنسار املد الصلييب بعد جهود قرنني من الزمان
احلرب فكان التوجه إىل  ..اجتهت الكنيسة الغربية إىل التبشري من خالل الفكر والثقافة والعلموهلذا 

  .ما فشل فيه سالح الغزو احلريبة، لتحقق الفكري
حماوالت التبشري مثارها بنجاح من خالل تعلم لغات  كان اهلدف من هذه الدعوة هو أن تؤيتلقد 

من اإلسالم، كما كان املسيحية بارتداد العرب إىل  )لول(املسلمني، وقد عرب عن هذه الثمار يف دعوة 
قد توغلوا يف أعماق  )اإلخوة الفرنسيسكان(، وقبله كان املسيحيةيأمل يف ارتداد املغول إىل  )غريغوري العاشر(

  .محاسهم التبشريي، ومع أن آماهلم مل تتحقق يف وقتها إال أن الروح التبشريية قد تنامت منذئذآسيا يدفعهم 
   ٣)املسيحيإقناع املسلمني بلغتهم ببطالن اإلسالم، واجتذام إىل الدين (وهذا يعين بتعبري أوضح 

على أيدي البابوات وانتشر واستمر  ،قد انتظم االستشراق يف الفاتيكانل: سكت قليال، مث استأنف قائال
يؤلفون الطبقة املتعلمة يف أوربا، وال سبيل  ،وجممعهم الفاتيكان يومئذ ،واألساقفة والرهبان، فكان رجال الدين

إىل إرساء ضتها إال على أساس من التراث اإلنساين الذي متثلته الثقافة العربية، فتعلموا العربية، مث اليونانية، مث 
  .منها إليهاللغات الشرقية للنفوذ 

 مما يدلك على الصلة العظيمة بني االستشراق والتبشري أنه: نظر إيل ومتعن يف تأثري كلماته علي، مث قال
 ..)األب(فمنهم  ..مل تتورع عن قبول اللقب الديين، أو الرتبة الدينيةهمة من املستشرقني فئة مهناك كان 

  )املطران(ومنهم  ..)البطريرك(ومنهم  ..)األسقف(ومنهم 
                                                

 -م  ١٩٨٤دار الكتاب اإلسالمي، : قم ،كمال أبو ديب: ةترمج ،املعرفة، السلطة، اإلنشاء: االستشراق ،إدوارد سعيد)  ١(
  .٣٢٨ص 
إسباين، كان دومينيكيا مث حتول إىل الفرنسيسكانية، وهو من جزيزة ميورقة، تبىن ، )م  ١٣١٦ - ١٢٣٥( لولرميوند )  ٢(

لمنصرين، مث تواصلت فكرة السيطرة على الشرق بالتبشري ال باحلروب، ووضع خطة لذلك، وسعى إىل إنشاء مدرسة مريامار ل
حماوالته إلنشاء مدارس تنصريية أخرى، ومارس التبشري يف مشال إفريقية، وا تويف، وكان وراء قرار جممع فينا الكنسي املشهور 

رواية تنصريية، وكتاب املنطق يف : م، الذي قضى بإنشاء كراسي للغات، ومنها اللغة العربية، من آثاره ١٣١٢ - ١٣١١سنة 
  )١٥٦ - ١٥١ص  :اإلرساليات التبشريية: عبد اجلليل شليب: انظر(الكفرة  احلوار مع

 ١٩٨٩ -هـ  ١٤٠٩دار املنار، : القاهرة ،٢ط ،االستشراق واخللفية الفكرية للصراع احلضاري ،حممود محدي زقزوق)  ٣(
  .٣٥ص  -م 
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  :سأضرب لك بعض النماذج عن هؤالء
اشتهر ذلك الرجل الذي سباين، اإل) م  ١٩٤٤ - ١٨٧١( آسني بالثيوس  األبالشك أنك تعرف 

والهوت توما  ،مذهب ابن رشد(والذي كتب عن بدراسة حركة التفاعل الثقايف بني اإلسالم واملسيحية، 
، وصنف )رنة بني ابن عباد الرندي ويوحنا الصلييبمقا(أجرى ، و)حميي الدين بن عريب(ـ ، وعين ب)اإلكويين

  ١)اآلثار اإلجنيلية يف األدب الديين اإلسالمي(كتب يف ، و)الغزايل واملسيحية(يف 
 ..تتداولوقد جنح يف ذلك، وال تزال آثاره ، املسيحيةثوب لقد حاول كل جهده أن يلبس اإلسالم 

  .ين قبل أن يكون رجل استشراقكان رجل د ..لقد كان أبا مسيحيا ..أتدري من كان؟
صنف كتبا وقد ، ٢من الرهبان اليسوعيني، لقد كان الفرنسي )م  ١٨٩٥ - ١٨١٩( األب أبوجيومثله 

وظيفته الدينية ووظيفته العلمية، بل استخدم : لقد مجع هذا الرجل الفاضل بني الوظيفتنيدينية ومدرسية، 
  .الوظيفة العلمية يف خدمة وظيفته الدينية

بلبنان،  من مستشرقي املدرسة املارونية، لقد كان )م  ١٩٣١ - ١٨٥١( أبو كرم  نعمة اهللاهما ومثل
خترج من جامعة القديس يوسف ببريوت، وعاون يف حترير جملة البشري، مث عني رئيسا قد نصب مطرانا، وكان 

كام يف القانون مع مقارنته قسطاس األح: من آثارهوللمدرسة املارونية يف رومة، ومستشارا يف امع الشرقي، 
 .مبا يقابله يف الشرع اإلسالمي

من مستشرقي املدرسة املارونية بلبنان، ترجم إىل ، لقد كان )م  ١٨ق ( األب يوسف األشقر ومثلهم 
الفرنسية من العربية والسريانية كتبا كثرية أشهرها سلسلة تواريخ بطاركة املوارنة األنطاكيني، وقد اعتمد عليه 

  .يف كتابه الشرق املسيحي )ينييل ك(
املسيحية  ولكنه مع ذلك مل يتتلمذ إال يف املدارس الالهوتية ..كان هناك غريهم ممن ال حيمل هذه األلقاب

  :أو اليهودية
 ،تلقى تعليمه يف املدارس الالهوتية الذي، )١٨٩٢ـ  ١٨٢٣ ( Ernest Renanأرنست رينان  منهم

، واهتم بالعقيدة فترة من الزمن زار املشرق وعاش بلبنانولشرقية بباريس، وتعلم العربية يف مدرسة اللغات ا
  .اإلسالمية

  .٣نه ال يصلح لدراسة العلم، وأالعقل الساميالشك أنك تعرف موقفه املشهور من 
لقد  ..الذي ولد يف لندن، والتحق بالتعليم الالهويت) ١٧٣٦-١٦٩٧( George Saleومنهم جورج سيل 

                                                
  .١٢١: موسوعة املستشرقني ،عبد الرمحن بدوي)  ١(
م  ١٥٥٩ - ١٤٩١(ن اجلماعات التبشريية النشطة، ومؤسسها هو القديس إجناتياس لويوال اليسوعيون أو اجلزويت م)  ٢(

البعثات اليسوعية مهمة إعداد : طالل عتريسي: انظراملبشرين، ، وكان جنديا إسبانيا، وهي ال تتبع مذهبا معينا، لكنها تعد من )
  .٣٤ - ٢٨ص  ،م ١٩٨٧الة العاملية للتوزيع، الوك: بريوت ،النخبة السياسية يف لبنان، دراسة تارخيية وثائقية

  ) اإلسالم والنصرانية بني العلم واملدنية(وقد رد عليه كل من مجال الدين األفغاين والشيخ حممد عبده يف كتابه )  ٣(
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  .١اجلادة اله ترمجته ملعاين القرآن اليت قدم هلا مبقدمة احتوت على كثري من الشبهاتمن أبرز أعمكان 
 ..اإداري اوموظف اومبشر امستشرقلقد كان  ..)١٩٠٥- ١٨١٩) William Muir  وليام ميور ومنهم 

عية تنصريية يف إجنليزي، تعلم العربية يف أثناء عمله يف اهلند واهتم بالتاريخ اإلسالمي شارك يف أعمال مجوهو 
  .اهلند

ومن  ..)شهادة القرآن على الكتب اليهودية واملسيحية( ألف كتاباً يناصر اجلهود التنصريية بعنوان قد و
(  كما ألف كتاباً حول القرآن بعنوان ،وكتابه حول اخلالفة ،يف أربعة جملداتحممد كتابه يف سرية ه أهم مؤلفات

   ٢)القرآن تأليفه وتعاليمه
   ..ريوغريهم كث

  ؟التبشري هو األصل احلقيقي لالستشراقفأنت ترى إذن بأن : قلت
  .وليس العكس كما يذهب أغلب الباحثني ..أجل: قال
  .٣بل وملحدون ..ولكن االستشراق ليس خاصا باملسيحيني، فهناك مستشرقون يهود وعلمانيون: قلت
   ..نتفق على نفس اهلدفوال يهمنا من يكونون ما دمنا  ..بورك كل أولئك املستشرقني: قال
  أتبارك امللحدين والالدينيني؟: قلت
 ..الكنيسة هي اليت تبارك كل من يقف يف وجه اإلسالم ..أنتم الذين باركتموهم ..أنا هممل أبارك: قال

  .وال يهمها من يكون، وال ما يرتدي
اها من خالل هذا مسعت كل ما ذكرته، وفهمته، ولكين مل أع الرسالة اليت تريد أن تبلغين إي: قلت

  .الكالم
عاديت مع مجيع من ينتمي هلذه اجلامعة أن  ..فليس من عاديت أن أملي على أحد ما يفعل ..اصرب علي: قال

  .األسلوب الذي يراه مناسبا لتحقيق القناعة اليت أوصلته إليهاأقنعه، وأبعث فيه اهلمة، مث أترك له 
أكتفي حبوارهم  ..أمارس هذا األسلوب مع أوالديأنا  ..ليس ذلك مع من ينتمي هلذه اجلامعة فقط

                                                
 ترمجة سيل واضحة وحمكمة معاً، وهلذا راجت رواجاً عظيماً طوال« :ومع ذلك يقول عبد الرمحن بدوي عن ترمجته)  ١(

وكان سيل منصفاً لإلسالم برئياً « :، ويقول يف موضع آخر» ١٧٤٦القرن الثامن عشر إذ عنها ترجم القرآن إىل األملانية عام 
موسوعة . عبد الرمحن بدوي(» رغم تدينه املسيحي من تعصب املبشرين املسيحيني وأحكامهم السابقة الزائفة 

  .)٢٥٢ ص.١٩٨٤) دار العلم للماليني:بريوت.(املستشرقني
. عبد الرمحن بدوي: انظر .١٩٠٣حىت عام ١٨٨٥توىل ميور منصب مدير جامعة أدنربه يف الفترة من عام وقد )  ٢(

  )دار العلم للماليني:بريوت(.موسوعة املستشرقني
من خالل من املعلوم أنه ليس كل املستشرقني ينتمون إىل املسيحية، ففيهم املستشرقون اليهود الذين خدموا اليهودية )  ٣(

دراسام االستشراقية، كما أن فيهم امللحدين الذين خدموا اإلحلاد من خالل اهتمامهم باملنطقة العربية واإلسالمية، وحماوالم 
نشر اإلحلاد يف هذه البقاع بديال عن اإلسالم، ومنهم العلمانيون، فهناك انتساب واضح إىل العلمانية عند فئة من املستشرقني، كما 

  .االستشراق والتنصري، لعلي بن إبراهيم احلمد النملة: انظر. انتسابا صرحيا للصهيونية عند فئة أخرى من املستشرقني أن هناك
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  .وإقناعهم، مث أترك هلم بعد ذلك اختيار القرار املناسب
  .لقد ذكرت يل عالقة التبشري باالستشراق، وحاولت أن تقنعين بأن أصل االستشراق هو التبشري: قلت
  .لقد وعيت كل ما ذكرته لك ..بورك فيك: قال
  . حيملها هذا الكالمولكين مل أع الرسالة اليت: قلت
 ..يف البدء ولد االستشراق يف حمضنة الكنيسة، وظل وفيا هلا عهودا طويلة ..لقد كان ذلك يف البدء: قال

ولكنه أحيانا كان ينحرف عن مساره، ويظهر بعض املستشرقني املتمردين الذين يتصورون ـ حسب أوهامهم 
  .الذاتية الدينية ـ أم يغلبون املنهج العلمي املوضوعي على الرؤية

وأعلم كذلك أن املسلمني يتبنون هذا النوع من املستشرقني، ويفرحون م، وينقلون  ..أعلم ذلك: قلت
  .شهادام يف كتبهم

إن وجود هذا النوع من املستشرقني أحدث شرخا خطريا يف املقاصد  ..وهذا هو مصدر اخلطورة: قال
   ..ك املستشرقون عن اهلدفلقد تاه أولئ ..اليت يرمي إليها االستشراق

لقد صاروا كذلك احملارب الذي مل يكتف بأن يرمي سالحه، ويويل دبره، وإمنا ذهب، وأمد العدو 
  .بسالح كثري، وقنابل كثرية

لو كنت حاكما عسكريا حلكمت  ..خيانة عظمى ..إا خيانة: قال ذلك، مث صاح بنوع من اهلستريية
  .غري الشنقال جيدي معهم  ..على أولئك بالشنق

كنت  ..اعذرين: مث ابتسم، وقالالتفت إىل نفسه، ورأى خطأه يف إظهار ما تكنه نفسه من ألوان احلقد، 
 ..صرنا ال نتكلم إال باملدافع واألسلحة والقنابل ..لست أدري مل طغت لغة احلرب هذه األيام ..أمزح فقط

  .لعل ذلك من تأثري وسائل اإلعالم
من املستشرقني أفرادا حمدودين، ومع ذلك كان هلم ذلك هذا النوع اخلطري كان  على العموم، فقد: مث قال
هلذا صار  ..هم اآلن يتكاثرون كما تتكاثر الطفيليات ..ولكنهم ـ اآلن ـ أمة من الناس ..التأثري اخلطري
  .وهلذا صرنا نفضل املستغربني على املستشرقني ..خطرهم أعظم

أما أولئك  ..فلذلك نراهم يتزلفون كما ال يتزلف أحد ..من هويتهم املستغربون جاءونا أصال لينسلخوا
  .فهم ال يزالون يلقون أسلحتهم ليمدوا ا عدوهم ..املستشرقني األغبياء

  وهل يوجد أمثال هذا النوع من املستشرقني يف هذه اجلامعة؟: قلت
  .يف ذلك التكاثر وقد عرفنا السر ..وهم يتكاثرون كما يتكاثر النمل ..أجل: قاطعين، وقال

  وما هو؟: قلت
  .العلمانية: قال

  مث ألسنا يف دولة علمانية؟ ..وما عالقة العلمانية ذا؟: ابتسمت، وقلت
   ..العلمانية هي فصل الدين عن احلياة وعن الدولة وعن األخالق: قال
  .أعلم ذلك: قلت
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ديين عن دراسام لتراث املسلمني أو فصلوا اهتمامهم الديين وانتماءهم ال ..وهؤالء فصلوا الدين: قال
  .وفكر املسلمني

فهم إن مل يدخلوا بعدهم املسيحي أدخلوا بعدهم اإلحلادي، أو بعدهم  ..وما يضرينا من ذلك: قلت
  .الوجودي، أو أبعاد أخرى

لقد صاروا يتعاملون مع التراث  ..هؤالء أدخلوا البعد املوضوعي ..ليت األمر سار على هذا النحو: قال
   ..سالمي والفكر اإلسالمي مبوضوعية وحياداإل

   ..هذا بعد جيد: قلت
   ..وخطري جدا: قال
  .ما داموا يلبسون ثياب العلم، ويتبنون التحقيق العلمي ..؟ما خطره: قلت
  .مل تفهم إذن كل ما قلت لك: قال
  .ولكين مل أفهم خوفك من البعد املوضوعي ..بل فهمت: قلت

  .يهم أن يقول شيئا خياف على نفسه منه، أو خياف علي منه سار يف أرجاء القاعة، وكأنه
   ..جداخطري  ..البحث املوضوعي يف تراث املسلمني خطري: لكنه حتدى ذلك، وقال بلسان متلعثم

ولكين  ..لقد جربت يف شبايب هذا النوع من البحث ..سلين أنا: مث قال، وكأنه يستعيد ذكريات مر ا
   ..حممد مشسا حمرقة كادت تصليين بنارهالقد كانت مشس  ..كدت أحترق

ولكنه ـ معي ـ ال يوجد لقب أصدق  ..لست أدري مدى صدق قومه يف إطالق لفظ الساحر عليه
ويف الشجرة  ،ظللت دهرا من عمري منشغال بالتفكري فيه ..لقد سحرين كما مل يسحرين أحد من الناس ..منه

  .مستمراحيا جوده اليت تركها لترمي كل حني من الثمار ما جيعل و
  فلماذا تريد قطع هذه الشجرة؟: لست أدري كيف قلت له مقاطعا
وما حنن  ..كلهم يريد أن يقطعها ..لست أنا الذي أريد أن أقطعها: ـ قال ـ وكأنه ال يدري ما يقول

  .إال معاول بسيطة
  ومن يشارككم يف االهتمام بقطعها؟: قلت
باإلضافة إلينا حنن  ..هم أولئك العساكر املستعمرونومن ..منهم أنتم املبشرون ..كثريون: قال

   ..باإلضافة إىل أولئك الذيول من املستغربني ..املستشرقون
كل حني، وال متل من إعطاء الثمار كل أكلها كلنا نشكل معاول هلدم شجرة ذلك الساحر اليت تؤيت 

  .حني
  فلم تم مجيعا بقطعها؟: قلت
  .لعامل اليت تقف يف وجه شجرتنا، ومتنع امتدادهاألا الشجرة الوحيدة يف ا: قال
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  ؟١فلم ال نترك الشجرتني تتعايشان مع بعضهما، فنأكل مثرا ناضجا من كليهما: قلت
   ..يستحيل ذلك ..يستحيل ذلك: انتفض، وقال

  وما وجه االستحالة؟: قلت
  .سحر حممد إن كل من أكل من مثارها أصابه ..؟!أال تعلم أن شجرة حممد شجرة مسحورة: قال

  أراك تؤمن بالسحر، وتبالغ يف اإلميان به؟: ابتسمت، وقلت
  .لو مل أجرب تأثريه ما آمنت به: قال
   ..فلنفرض أنا قطعنا شجرة حممد: قلت

هي شجرة ضاربة األطناب يف التربة، بل لعل هلا جذورا يف السماء  ..ذلك مستحيل: قاطعين قائال
  .يستحيل قطعها

  قيق املستحيل؟فلم جنتهد يف حت: قلت
  .، وحنن اليوم نعرف استحالتهناذلك منهج خاطئ سلكه أسالف: قال
  فهل رأيت منهجا آخر ميكن سلوكه؟: قلت
  .كنا نترك مثارها تتساقط من غري أن يأكلها أحدل ..نترك للشجرة وجودها ..أجل: قال
  كيف ذلك؟: قلت
ة العلقم، ونصف إكسريها وترياقها بالسم نصف حالوة مثارها حبالو ..حنذر من مثارها ..ذلك بسيط: قال
   ..ف والرجعية واإلرهاب واخلرافةلمث نرمي كل من يأكل مثارها بالتخ ..الزعاف

  .وحينذاك لن يقترب منها أحد: قلت
  .وحينذاك ستذبل الشجرة ومتوت من غري أن نقطعها: قال
  ولكن ألسنا نسيء للبشرية إن فعلنا هذا؟ ..فكرة جيدة: قلت
 ..ال ميكن للبشرية أن تعيش على مثار شجرتني متناقضتني غاية التناقض ..حنسن غاية اإلحسانبل : قال

  .فهذا ما ينبغي أن منارسه مع شجرة حممد ،لذلك إن أردنا السالمة لشجرتنا
  فهل تسريون يف هذا السبيل؟: قلت
وغلبت املوضوعية  ولكنه ظهرت فئة من املستشرقني غفلت عن مبادئها وهدفها ..كنا نسري فيه: قال

  .وخناف على هذه الفئة أن يصيبها سحر حممد ..العلمية يف تصورها
  فما دوري أنا يف هذا؟: قلت
هناك إخوان كثريون لك يف هذه اجلامعة، وهم ينتشرون بني هؤالء املستشرقني  ..لست وحدك: قال

  .ليقدموا هلم من الرقى والتعاويذ ما يقيهم من سحر شجرة حممد
  تم حضوري ألقدم لكم رقى ضد السحر؟أطلب: قلت

                                                
  .الذي يتحدث عنه الغرب) صراع احلضارات(الذي هو مطلب إسالمي بدل ) حوار احلضارات(أقصد )  ١(
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  .ضد سحر حممد وحده ..ليس ضد كل سحر: قال
  .بل ال أكاد أؤمن بالسحر ..ال أعرف هذا النوع من الرقى: قلت

ليس هناك شيء يقتل شجرة حممد  ..الرقى اليت نقصدها هي الشبهات ..أنت مل تفهمين: ابتسم، وقال
  .كالشبهات
صل ذا النوع من املستشرقني ألمأل عقوهلم بالشبهات اليت تبعدهم عن أنت تريدين أن أت ..فهمت: قلت

  .شجرة حممد
هناك كثريون من  ..هذا ما أريده، وقد ذكرت لك أنك لست وحدك يف هذه اجلامعة ..أجل: قال فرحا

  .أمثالك
   ..إن هذا حيتاج وقتا: قلت
، وخيدم اهلدف النبيل الذي جئت لقد أعددنا لك يف هذه اجلامعة كل ما يرحيك، وكل ما خيدمك: قال
  .من أجله

وإن احتجت إىل  ..لقد وفرنا لك مسكنا الئقا، وسيارة فارهة، وأمواال سوف تصب كل حني يف رصيدك
  .أي نفقات زائدة، فليس عليك سوى االتصال يب

ال : القال ذلك، مث التفت إىل صليب كنت أعلقه ليشري إىل وظيفيت الدينية، فأمسكه بيده، مث قبله، وق
  .أطلب منك سوى طلبا واحدا

  وما هو؟: قلت
   ..انزع هذا الصليب: قال
  ؟مل: قلت
حنن يف جامعة علمانية، ولذلك حاول أن تكون  ..ال تظهر أي عالقة لك بالدين يف هذه اجلامعة: قال

لمية، وتركوا علمانيا يف ظاهرك قدر ما استطعت، وخاصة أمام أولئك املرتدين الذين لبسوا لباس املوضوعية الع
  .الرسالة النبيلة اليت كلفتهم ا أمتنا العظيمة

***  
خرجت من مكتبه، فصحبين مرشد جال يب يف أحناء اجلامعة، مث أعطاين دفترا يعرفين باملستشرقني الذين 

فوس ومعه كل ما فو إليه الن ..يطلب مين االتصال م والتعامل معهم، مث سار يب إىل املسكن الفاره املعد يل
  .من احلياة الرغيدة

لكين ال  ..لقد ظللت يف تلك اجلامعة سنة كاملة، رأيت فيها أشياء كثرية، واستمتعت نفسي بنعم كثرية
   ..أذكر منها إال عشرة أيام

ولن أحكي . .لقد كانت تلك األيام العشرة هي األيام اليت تنعمت فيها بأشعة جديدة من مشس حممد 
  .أما ما عداها فأكثره لغو فارغ ..اية تلك األيام العشرةلك يف هذه الرحلة إال حك
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  أوال ـ خالص
أول مثرة من التقيت املستشرق الذي قطفت على يده املباركة،  يف اليوم األول من تلك األيام العشرة

   )مثرة اخلالص(شجرة النبوة، وهي 
جاَءكُم رسولُنا يبين لَكُم علَى فَترة من  يا أَهلَ الْكتابِ قَد ﴿:تعاىلوهي الثمرة اليت عرفت ا سر قوله 

يلَى كُلِّ شع اللَّهو يرذنو ريشب اَءكُمج يرٍ فَقَدذال نريٍ وشب نا ماَءنا جقُولُوا ملِ أَنْ تسالرير١٩:املائدة( ﴾ٍء قَد(  
كل مال نحلْته : ما جهلتم مما علَّمين يف يومي هذا إن ريب أمرين أن أعلِّمكم« :وعرفت ا سر قوله 

عبادي حالل، وإين خلقت عبادي حنفَاء كلَّهم، وإم أتتهم الشياطني فأضلَّتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما 
مقَتهم، أحللت هلم، وأمرتهم أن يشركوا يب ما مل أنزل به سلطانا، مث إن اهللا، عز وجل، نظر إىل أهل األرض فَ

  ١»عجمهم وعربهم، إال بقايا من أهل الكتاب
يف نفس ـ وتشري  ..فهذه النصوص املقدسة خترب عن احلالة اليت كان عليها العامل حني جاءه اإلسالم

  .إىل الدور العظيم الذي قام به اإلسالم يف إنقاذ البشرية وختليصها من اهلالك الذي كاد يقضي عليهاـ الوقت 
***  

، وهو مستشرق بريطاين كان من النوع الذي حدثين عنه مدير جامعة ٢توماس وولكر آرنولدمسعت ب
السربون، وامسه من األمساء اليت وضعت يف الدفتر الذي سلمين إياه املرشد، وقد كنت أحتني الفرص للقائه 

                                                
  .أمحد، ومسلم، والنسائيرواه )  ١(
كبار املستشرقني وهو من ) ١٩٣٠-١٨٦٤( Sir Thomas Walker Arnoldملستشرق أشري ذا االسم إىل ا)  ٢(

، وقد بدأ حياته العلمية يف جامعة كامربدج حيث أظهر حبه للغات، فتعلم العربية، وانتقل للعمل باحثاً يف جامعة الربيطانيني
  )عوة إىل اإلسالمالد(يف اهلند، حيث أمضى هناك عشر سنوات ألف خالهلا كتابه املشهور ) عليكرا(

عاد إىل لندن، ليصبح أميناً مساعداً ملكتبة إدارة احلكومة اهلندية  ١٩٠٤مث عمل أستاذاً للفلسفة يف جامعة الهور، ويف عام 
ليكون مشرفاً عاماً  ١٩٠٩التابعة لوزارة اخلارجية الربيطانية، وعمل يف الوقت نفسه أستاذً غري متفرغ يف جامعة لندن، واختري عام 

  . لى الطالب اهلنود يف بريطانياع
من املهام العلمية اليت شارك فيها عضوية هيئة حترير املوسوعة اإلسالمية اليت صدرت يف ليدن ولندا يف طبعتها األوىل، والتحق 

  .١٩٣٠ية عام وعمل أستاذاً زائراً يف اجلامعة املصر. ١٩١٦مبدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية جبامعة لندن بعد تأسيسها عام 
  . وكتاب حول العقيدة اإلسالمية) اخلالفة(ومنها ) الدعوة إىل اإلسالم(له عدة مؤلفات سوى كتابه 

رنولد أشرف أوقد . سهم فيه عدد من مشاهري البحث واالستشراق الغرىبأ الذي) اإلسالمتراث (صاحب فكرة كتاب وهو 
، يف قسم الدراسات العربية يف مدرسة اللغات الشرقية بلندن اذيةاألست كرسيمن جلس على  أولخراجه، وهو إعلى تنسيقه و

نه أىل مسلميها، وإقام طويالً يف اهلند وتعرف أنه أعامل دقيق فيما يكتب، و «نه أب) جب(وصفه املستشرق الربيطاين املعروف وقد 
ذاع صيته ) ٢٤٤ص  اإلسالم،ارة دراسات يف حض(» قواله فوق مستوى الشهاداتأمور ترفع أسالم، وكل هذه متعاطف مع اإل

  .يسالمنه نشر عدة كتب قيمة عن الفن اإلأكما ). اخلالفة(من لغة، و أكثر إىلترجم  الذي) االسالم إىلالدعوة : (بكتابيه
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  ...واالستماع إليه، ولكين مل أظفر بذلك إال يف ذلك اليوم اجلميل
  .ا أمام حديقة بيته، فوجدته يسقي شجرة ذابلة تكاد متوتكنت سائرفقد 

رفعت كل كلفة، واقتربت منه، وحييته باللغة العربية اليت كان يتقنها غاية اإلتقان، وحيب أن جيد من 
  .حيدثه ا

  أم من مصر؟ ،هل أنت من الشام: نظر إيل، وابتسم، وقال
  ..ال هذا وال ذاك: قلت
  فأنت من املغرب إذن؟: قال
   ..أنا من أملانيا: قلت
  نسبا، أم جنسية مكتسبة؟: قال
  .ومل أعش يف أي دولة عربية ..أنا أملاين أبا وأما ..بل نسبا: قلت
   ..أنت تتقن العربية جيدا، وكأنك عريب: قال
  .أنا مهتم ا كثريا، ومهتم بكل ما يرتبط ا من ألوان الثقافة: قلت
أنا أيضا أحب هذه اللغة، وكل ما يرتبط ا من ثقافة، ولست  ..أنت مثلي يف هذا ..هذا شيء جيد: قال

   ..أدري سر ذلك
لعل سر ذلك يعود إىل اإلكسري الذي أعاد هلذه : نظر إىل الشجرة الذابلة اليت كان يسقيها، مث قال

  .الشجرة حياا
  والثقافة العربية؟ ،ما عالقة هذه الشجرة باهتمامك باللغة العربية: قلت
لقد أحاط ا املوت من كل جانب، ومل  ..كان مصري هذه الشجرة هو الفناء والذبول واملوت لقد: قال

ما إن وضعته يف املاء، وسقيته ا حىت عادت إليها  ،ولكن بعضهم أهداين إكسريا عجيبا ..يعد يل أمل يف حياا
  .احلياة، وأنت تراها اآلن مقبلة على حياة مجيلة تنتظرها

زا عن فهم عالقة الشجرة واإلكسري الذي أعاد إليها احلياة باللغة العربية والثقافة ال أزال عاج: قلت
  .العربية

   ..ميكن أن تشبه العامل الذي نعيش فيه ذه الشجرة: قال
  من أي جهة؟: قلت
  .والذبول والنشاط ..واملرض والصحة ..من جهة احلياة واملوت: قال
يعتريه ما يعتري اإلنسان من أسباب  ..تلف عن اإلنسانفالشجرة كائن حي ال خي ..ذلك صحيح: قلت

  .العافية والبالء
  .لعل هذا هو سر اهتمامي بالعربية والثقافة العربية: قال
  .هذا ما مل أفهمه: قلت
 ..وأوقات احنداره وأوقات ارتفاعه ..وبأسباب عافيته وأسباب بالئه ..أنا مهتم كثريا بتاريخ العامل: قال
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   ..وحلظات يميته وحلظات إنسانيته
  .يف بييت سجلت منحنيات كثرية للسقوط وللنهوض، وللصعود وللهبوط
لقد وجدت العامل يف مجيع فتراته : مل أشأ أن أقاطعه ألستفهم عن سر هذا الكالم الغامض، فأخذ يقول

  .ها بإكسري احلياةولكنها عادت للحياة من جديد ملا سقيت ..يشبه هذه الشجرة اليت اعتراها الذبول وكاد مييتها
  فهل وجدت البشرية يف فترات سقوطها من يسقيها إكسري احلياة؟: قلت
ورأيت بأم عيين اإلكسري الذي محى البشرية من  ..لقد سجلت أعظم احندار ملنحىن سقوط البشرية: قال

سافر إىل البالد وذلك اإلكسري هو الذي محلين على أن أتعلم اللغة العربية، وأ ..الفناء الذي كان يترصد ا
  .العربية، وأتعلم الثقافة العربية

  فما ذاك اإلكسري؟: قلت
إن كنتم « :تالميذهللعله هو املخلص الذي عناه املسيح عندما قال  ..هو أعظم رجل على اإلطالق: قال
 فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من اآلب فيعطيكم معزياً آخر، ليمكث معكم إىل األبد، روح احلق ،حتبونين

 ..الذي ال يستطيع العامل أن يقبله، ألنه ال يراه وال يعرفه، وأما أنتم فتعرفونه ألنه ماكث معكم، ويكون فيكم
  . إن أحبين أحد حيفظ كالمي، وحيبه أيب وإليه نأيت، وعنده نصنع منـزالً

كلمتكم  الذي ال حيبين ال حيفظ كالمي، والكالم الذي تسمعونه ليس يل، بل لآلب الذي أرسلين، ذا
وأنا عندكم، وأما املعزي الروح القدس الذي سريسله اآلب بامسي فهو يعلمكم كل شيء، ويذكركم بكل ما 

قلت لكم اآلن قبل أن يكون، حىت مىت كان تؤمنون، ال أتكلم أيضاً معكم كثرياً، ألن رئيس هذا  ..قلته لكم
   ١)٣٠ – ١٤/١٥يوحنا (» العامل يأيت، وليس له يفّ شيء 

   ..بل هو ..نعم
لقد كانت كالظمآن الذي كاد يهلكه العطش، ولوال حممد، ولوال  ..لقد كانت البشرية تنتظر اخلالص

  .املياه العذبة اليت جاء ا ملاتت البشرية من الظمأ
كيف كان هو  ..وكان مع ذلك أميا ..لقد كان حممد يف بيئة صحراوية بدوية ..؟كيف تقول ذلك: قلت

  ص؟املخل
   ..ا كثرية جيعل اهللا فيما حنتقره من أشياء سر خالصناأحيان: قال

 ..يئست منها، وتأملت ليأسي، كنت أراها تذبل أمامي، وأنا ال أطيق معها أي حراك ..هذه الشجرة مثال
  .ولكن ذلك الرجل الفاضل، بل العبقري الفذ وصف يل إكسريها

ر مين، وعندما جربته مل أجربه إال كما بل ظننته يسخ ..يف البداية عندما وصفه ضحكت بيين وبني نفسي
أن طبقت ذلك اإلكسري العجيب فعل فعله، وأعاد هلذه ولكين بعد  ..جيرب الغريق تعلقه بقشة ال تغين عنه شيئا

  .الشجرة حياا
                                                

  )أنبياء يبشرون مبحمد(انظر التفاصيل املرتبطة ذه النبوءة يف )  ١(
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ولكنه ، هو يشبه متاما حممد الذي كان أميا ..فالرجل الذي وصف يل هذا اإلكسري رجل أمي ..وباملناسبة
  .إلكسري الذي أعاد به احلياة لشجرة البشريةكان حيمل ا
  أمل يكن يف أحدها سر اخلالص؟ ..لقد كانت يف عهد حممد حضارات عريقة وديانات قدمية: قلت
لقد كان من سر اخلالص الذي جاء به حممد أنه مل يكن يف بقعة من بقاع األرض غري تلك البقعة : قال

  .البسيطة القريبة جدا من الفطرة
  هل تعادي احلضارات؟ ..مل؟: قلت
ال أعاديها، ولكن حممدا لو ولد يف بيئة غري تلك البيئة لتلطخت تعاليمه كما تلخطت تعاليمنا حنن : قال
  .املسيحيني

وإِذَا جاَءتهم آيةٌ قَالُوا لَن نؤمن حتى نؤتى مثْلَ ما أُوتي  ﴿:لقد ذكر القرآن شيئا قريبا من هذا عندما قال
رهالَتلُ رِسعجثُ ييح لَمأَع اللَّه لُ اللَّه١٢٤من اآلية: األنعام(﴾س(  

لقد طلب هؤالء القوم أشياء مماثلة ملا جاءت ا الرساالت السابقة، واليت امتألت حتريفا، فرد عليهم 
  .القرآن بأن اهللا أعلم باحملل الذي جيعل فيه رسالته

  .واليت ال زلنا نشم عطر ما أنتجته ..ارات العريقةأراك تتحامل على تلك احلض: قلت
  .حبثا موضوعيا بعيدا عن لغة اخلطاب اليت تعودنا أن نسمعهاحيتاج كالمك : قال
  وما الكالم املوضوعي يف هذا؟: قلت
لنرى مبوضوعية تامة احلالة اليت  ،استقراء واقع البشرية يف عصر حممداملوضوعية العلمية تتطلب : قال
  .والدواء الذي كانت تبحث عنه ،شهاكانت تعي
  فهل تسمح يل باحلديث عن ذلك؟: قلت
فمثل تلك التفاصيل ال ميكن أن نتحدث عنها وحنن  ..تعال معي إىل البيت ..ال يسرين إال ذلك: قال
  .واقفون
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  اجلاهليةأمراض ـ  ١
على أرضه زرايب عربية دخلت إىل بيته الذي ال خيتلف يف تصميمه الداخلي عن البيوت العربية، وقد فرش 

  .رأيتها يف رحليت إىل بالد الشام
 يف هذه اخلرائط، سنتعرف على العامل: الشاي، وأحضر يل معه جمموعة خرائط، وقال) توماس(أحضر يل 

  .وكيف كان حاله وقت بعثة حممد ..القدمي
لذي جاء به فسنبحث عن جانبني ال مناص ملن يريد أن يعرف اخلالص ا ..ولتكون دراستنا موضوعية

  .حممد من أن يبحث فيهما
  ما مها؟: قلت
  .والديانات ..احلضارات: قال
  ما وجه احلصر يف ذلك؟: قلت
  .احلضارات تنبئ عما وصل إليه الفكر البشري من البحث عن خالص البشر: قال
  والديانات؟: قلت
  .هي الوحي اإلهلي املرتل إلنقاذ البشر: قال
  يف ذلك الوقت ما حيمل سر اخلالص؟ والديانات املنتشرةأفلم يكن يف كل احلضارات : قلت
  .تعال بنا نطبق ما ذكرناه من القواعد يف هذا اال ..لنرى ذلك: قال
  ـ حضارات ١

  .١ولنبدأ باحلضارات ..أجل: قلت
  :  يةالروماناحلضارة 

بقعة الواسعة نشأ ما ويف هذه ال ..هذه هي حدود الدولة الرومانية: أشار إىل بقعة كبرية من األرض، وقال
  .يسمى باحلضارة الرومانية

  .الشك أن امسها يقرع األذن يبة عظيمة: التفت إيل، وقال
  .فالدولة الرومانية دولة ترمز إىل القوة والشباب واحلياة ..ذلك صحيح: قلت

                                                
) ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني(إىل كتاب  ثة رسول اهللا رجعنا يف وصف احلضارات والديانات املعاصرة لبع)  ١(

  .أليب احلسن الندوي، فهو املرجع الذي رجع له الكثري يف هذا الباب، وقد رجع  هو بدوره إىل مراجع خمتلفة عربية وإجنليزية
ككتب سيد قطب وحممد ) لفكريةالكتب ا(وحنب أن ننبه هنا إىل أن أكثر مراجعنا يف هذا الكتاب هي ما يطلق عليه الكثري 

باإلضافة إىل كتب املستشرقني املتعلقة .. قطب وأيب األعلى املودودي وحممد الغزايل ويوسف القرضاوي والشهيد الصدر، وغريهم
ريي، للمس) املوسوعة اليهودية(باإلضافة إىل الكتب املؤرخة لألفكار واألديان واملذاهب، وخاصة .. باإلسالم واحلضارة اإلسالمية

  .فهي من أوثق املراجع العلمية يف هذا الباب
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  .وترمز إىل االستبداد واالحنالل والتجرب: قال
  كيف ذلك؟: قلت
ه يف الدولة الرومانية، فعلى كثرة مصائب الرعية ازدادت اإلتاوات، لقد بلغ االستبداد غايت: قال

شديداً، بل ويفضلون ويبغضوا بغضا وتضاعفت الضرائب، حىت أصبح أهل البالد يتذمرون من احلكومات، 
  .عليها كل حكومة أجنبية، وقد حدثت لذلك اضطرابات عظيمة وثورات

ص يف العاصمة، وعلى شدة احلاجة إىل االقتصاد يف يف االضطراب ثالثون ألف شخ ٥٣٢لقد هلك عام 
بل أصبح اهلم الوحيد اكتساب املال من أي  ..الدركات احلياة أسرف الناس فيه، ووصلوا يف التبذل إىل أحط

  .وجه، مث إنفاقه يف الترف وإرضاء الشهوات
على احلياة الزوجية  لقد ذابت أسس الفضيلة، واارت دعائم األخالق، حىت صار الناس يفضلون العزوبة

  .ليقضوا مآرم يف حرية
يباع ويساوم مثل السلع، وكانت الرشوة واخليانة تناالن من األمة ) سيل(وكان العدل كما يقول 

  .التشجيع
ويف آخر القرن السادس وصلت الدولة يف ترديها وهبوطها إىل آخر « :يصف كل ذلك) جيبون(لقد قال 

يمة كانت أمم العامل يف حني من األحيان تستظل بظلها الوارف، ومل يبق نقطة، وكان مثلها كمثل دوحة عظ
    ١»منها إال اجلذع الذي ال يزداد كل يوم إال ذبوالً 

إن املدن العظيمة اليت « :)Historian’s History of the World(﴾ تاريخ العامل للمؤرخني(ويقول مؤلفو 
بداً، تشهد مبا أصيبت به الدولة البيزنطية يف هذا العهد من أسرع إليها اخلراب ومل تسترد جمدها وزهرا أ

االحنطاط اهلائل الذي كانت نتيجته املغاالة يف املكوس والضرائب واالحنطاط يف التجارة، وإمهال الزراعة، 
  ٢»وتناقص العمران يف البلدان

احلضارة (كتاب  احبصور حاله صمليئا بالتناقض واالضطرابات، وقد ، فقد كان اتمع الروماينأما 
كان هناك تناقض هائل يف احلياة االجتماعية للبيزنطيني، فقد رسخت الرتعة الدينية  «:بقوله) ماضيها وحاضرها

يف أذهام، وعمت الرهبانية، وشاعت يف طول البالد وعرضها، وأصبح الرجل العادي يف البالد يتدخل يف 
يتشاغل ا، كما طبعت احلياة العادية العامة بطابع املذهب األحباث الدينية العميقة، واجلدل البيزنطي، و

حريصني أشد احلرص على كل نوع من أنواع اللهو واللعب،  ـ يف جانب آخر ـالباطين، ولكن نرى هؤالء 
والطرب والترف، فقد كانت هناك ميادين رياضية واسعة تتسع جللوس مثانني ألف شخص، يتفرجون فيها على 

ال والرجال أحيانا، وبني الرجال والسباع أحيانا أخرى، وكانوا يقسمون اجلماهري يف مصارعات بني الرج
لون أزرق ولون أخضر، لقد كانوا حيبون اجلمال، ويعشقون العنف واهلمجية، وكانت ألعام دموية : لونني

                                                
)١  (The History of Decline and Fall of the Roman Empire V. Y. P. ١٣.   
)٢  (Historian's History of the World V. VII p. ١٧٥.   



 ٢٧

ائهم عبارة عن ضارية أكثر األحيان، وكانت عقوبتهم فظيعة تقشعر منها اجللود، وكانت حياة سادم وكرب
 » اون والترف، واملؤامرات واامالت الزائدة، والقبائح والعادات السيئة

باإلضافة إىل هذا، فقد كان الرومان متجربين غاية التجرب، عنصريني غاية العنصرية، لقد كان املبدأ 
  .األساسي الذي جيتمعون عليه، وجيمعون عليه هو تقديس الوطن الرومي، والشعب الرومي

إال خادمة ملصلحتها، وعروقاً جيري منها  ١ومل تكن األمم والبالد اليت كانت تسيطر عليها الدولة الرومانية
فلهذا كانت الدولة الرومانية تستهني بكل حق ومبدأ، وتدوس كل شرف وكرامة،  ..الدم إىل مركزها

وعقيدة، وال إخالص ووفاء  وتستحل كل ظلم وشنيعة، ال مينعها من ذلك  احليف والظلم اشتراك يف دين
  .للملكة

مل يكن هلا إال ) الرومية(إن حكومة مصر « :بتلر عن احلكم الروماين يف مصر. ج. يقول الدكتور الفرد
غرض واحد، وهو أن تبتز األموال من الرعية لتكون غنيمة للحاكمني، ومل يساورها أن جتعل قصد احلكم توفري 

اس والعلو م يف احلياة أو ذيب نفوسهم أو إصالح أمور أرزاقهم، فكان الرفاهية للرعية أو ترقية حال الن
  ٢»احلكم على ذلك حكم الغرباء ال يعتمد إال على القوة وال حيس بشيء من العطف على الشعب احملكوم

كانت معاملة الروماين للشاميني بادئ ذي بدء « :ويقول مؤرخ عريب شامي عن احلكم الروماين يف الشام
حسنة مع ما كانت عليه مملكتهم يف داخليتها من املشاغب واملتاعب، وملا شاخت دولتهم انقلبت إىل  عادلة

أتعس ما كانت عليه من الرق والعبودية، ومل تضف رومية بالد الشام مباشرة ومل يصبح سكاا وطنيني 
ا يبيعون أبنائهم ليوفوا ما عليهم من رومانيني، وال أرضهم أرضاً رومانية، بل ظلوا غرباء ورعايا، وكثرياً ما كانو

األموال، وقد كثرت املظامل والسخرات والرقيق، وذه األيدي عمر الرومان ما عمروا من املعاهد واملصانع يف 
   ٣»الشام 

حكم الرومان الشام سبعمائة سنة بدأ معهم يف البالد الرتاع والشقاق واالستبداد واألنانية وقتل « :ويقول
سنة سادت يف عهدهم احلروب الطاحنة واملظامل وظهرت املطامع اليونانية  ٣٦٩م اليونان الشام األنفس، وحك

    ٤»بأعظم مظاهرها وكان حكمهم من أشد الويالت وأشأم النكبات على األمة الشامية 
)  Robert Briffault(وقد كان ذلك السلوك العنصري املتجرب هو سبب سقوط الدولة الرومانية، يقول 

مل يكن سبب انقراض الدولة الرومية وسقوطها األساسي الفساد « :ذكره لسبب سقوط الدولة الرومانية عند
بل كان الفساد والشر وعدم املطابقة بالواقع مما صحب نشوء هذه الدولة من أول ) كالرشوة وغريها(الزائد 

                                                
ل اليونان والبلقان وآسيا وسوريا كانت حتكم دووكانت اإلمرباطورية الرومانية الشرقية تعرف باإلمرباطورية البيزنطية، )  ١(

  .ومصر وكل إفريقيا الشمالية، وكانت عاصمتها القسطنطينية، وفلسطني وحوض البحر املتوسط بأسره
  .بتلر، تعريب حممد فريد أبو حديد. ج.فتح العرب ملصر للدكتور الفرد)  ٢(
  .١٠١/  ١: خطط الشام لألستاذ كرد علي)  ٣(
  .١٠٣/  ١: علي خطط الشام لألستاذ كرد)  ٤(



 ٢٨

ال تستطيع أن تنقذ نفسها يومها وتغلغل يف أحشائها، إن كل مؤسسة بشرية تقوم على أساس زائف منها و
بذكاء أو نشاط، وملا كان الفساد مما قامت عليه هذه الدولة فكان ال بد أن تبيد يوماً وتنهار، لقد رأينا أن 
الدولة الرومية إمنا كانت وسيلة لرفاهية طبقة صغرية على حساب اجلماهري الذين كانت هذه الطبقة تستغلهم 

سري يف رومة بأمانة وعدل، وقد كان ذلك مما طبعت عليه هذه الدولة، ومتتص دمائهم، لقد كانت التجارة ت
وقد كانت فائقة يف قوة احلكم والقضاء، ويف الكفاءة، ولكن هذه احملاسن كلها مل تكن لتحفظ الدولة من 

  ١»عواقب الزيف األساسي واخلطأ
)   Robert Briffault(مان، يقول أما اتمع الروماين، فقد كان جمتمعا طبقيا كسائر اتمعات يف ذلك الز

مما جرت العادة أنه إذا أصيبت مؤسسة اجتماعية بالزوال واالحنطاط ال « :عن النظام الطبقي يف الدولة الرومية
) يف عهد االحنطاط(يرى القائمون عليها حيلة إال أن مينعوها من احلركة والتطور، لذلك كان اتمع الرومي 

يرزح حتته، وما كان ألحد يف هذا اتمع أن يغري حرفته، وكان ال بد لالبن أن يتخذ خاضعاً لنظام طبقي جائر 
   ٢»حرفة أبيه 

  : احلضارة الفارسية
هذه هي إيران، أو بالد فارس، وهي الدولة : إىل بقعة أخرى يف خارطة العامل القدمي، وقال) توماس(أشار 

  .اليت شاطرت الروم حكم العامل املتمدن
  .رمز للفنون الراقية، وللكثري من اآلداب والفلسفاتإا ت: قلت
  : وهي كذلك ترمز لالحنالل اخللقي والفساد الفكري واالستبداد السياسي: قال

لقد كان أساس األخالق متزعزعاً مضطرباً يف تلك البالد منذ عهد عريق يف القدم، ومل تزل احملرمات 
أهل األقاليم املعتدلة موضع خالف ونقاش، حىت إن يزدجرد النسبية اليت تواضعت على حرمتها ومقتها طبائع 

الثاين الذي حكم يف أواخر القرن اخلامس امليالدي تزوج  بنته مث قتلها، وأن رام جوبني الذي متلك يف القرن 
  .٣السادس كان متزوجاً بأخته

بالدمنارك املتخصص يف أستاذ األلسنة الشرقية يف جامعة كوبنهاجن ) أرر كرسنت سني(يقول الربوفسور 
) جاياس(إن املؤرخني املعاصرين للعهد الساساين مثل « ):إيران يف عهد الساسانيني(تاريخ إيران يف كتابه 

وغريه، يصدقون بوجود عادة زواج اإليرانيني باحملرمات، ويوجد يف تاريخ العهد الساساين أمثلة هلذا الزواج، 
بل أن يتنصر باحملرمات، ومل يكن يعد هذا الزواج معصية عند فقد تزوج رام جوبني وتزوج جشتسب ق

أشار إىل هذا الزواج ) هوئن سوئنج(اإليرانيني، بل كان عمالً صاحلاً يتقربون به إىل اهللا، ولعل الرحالة الصيين 

                                                
)١  (The Making of Humanity, by Robert Briffault p ١٥٩.  
)٢  (The Making of Humanity p ١٦٠..  
  .٣٨/  ٣:تاريخ الطربي)  ٣(



 ٢٩

   ١»إن اإليرانيني يتزوجون من غري استثناء : بقوله
 يف القرن الثالث املسيحي، وقد كان داعية إىل الزهد ولكين أعلم أن بالد فارس هي اليت أجنبت ماين: قلت

  يف النساء، فكيف تذكر هذا االحنالل؟
لقد كان ظهور ماين رد فعل عنيف ضد الرتعة الشهوية السائدة يف البالد، ولكنه كان حيمل مع : قال

اد والشر من العامل، ذلك أفكارا ال تتناسب مع الطبيعة البشرية، لقد دعا إىل حياة العزوبة حلسم مادة الفس
وأعلن أن امتزاج النور بالظلمة شر جيب اخلالص منه، فحرم الزواج استعجاالً للفناء وانتصاراً للنور على الظلمة 

  .بقطع النسل
إن هذا خرج داعياً إىل ختريب العامل، فالواجب « :م قائال٢٧٦ًولكنه مل يدم طويال، لقد قتله رام سنة 

    ٢»قبل أن يتهيأ له شيء من مراده أن يبدأ بتخريب نفسه 
م، وأعلن أن الناس ولدوا سواء ال  ٤٨٧يف مقابل هذه الدعوة املتطرفة ظهرت دعوة مزدك الذي ولد عام 

فرق بينهم، فلذلك ينبغي أن يعيشوا سواء ال فرق بينهم، وملا كان املال والنساء مما حرصت النفوس على حفظه 
  .٣ما جتب فيه املساواة واالشتراك وحراسته كان ذلك عند مزدك أهم 

بل، وفوق ذلك سعدت حبماية البالط، فأخذ  ..وقد حظيت هذه الدعوة مبوافقة الشبان واألغنياء واملترفني
  .قباذ بناصرها، ونشط يف نشرها وتأييدها حىت انغمست إيران بتأثريها يف الفوضى اخللقية وطغيان الشهوات

فلة ذلك، واغتنموا وكاتفوا مزدك وأصحابه وشايعوهم، فابتلى افترض الس« :يقول الطربي عن ذلك
الناس م وقوي أمرهم حىت كانوا يدخلون على الرجل يف داره فيغلبونه على مرتله ونسائه وأمواله ال يستطيع 
ل االمتناع منهم، ومحلوا قباذ على تزيني ذلك وتوعدوه خبلعه، فلم يلبثوا إال قليالً حىت صاروا ال يعرف الرج

ومل يزل قباذ من خيار ملوكهم حىت محلة « :إىل أن قال ٤»ولده وال املولود أباه وال ميلك شيئاً مما يتسع به 
  »مزدك على ما محله عليه، فانتشرت األطراف وفسدت الثغور

كان هو سبب ذلك االستبداد  ..باإلضافة إىل هذا االحنالل اخللقي كان هناك احنالل آخر ال يقل خطرا
  .ىن منه الفرس، ومن حكمهم الفرسالذي عا

كان األكاسرة هم ملوك فارس، وكانوا يدعون أنه جيري يف عروقهم دم إهلي، وكان الشعب يعتقد بأن يف 
طبيعتهم شيئاً علوياً مقدساً، فلذلك كانوا يقدمون هلم القرابني، وينشدون األناشيد بألوهيتهم، ويروم فوق 

البشر، وال جيري امسهم على لسام، وال جيلس أحد يف جملسهم، ويعتقدون أن القانون، وفوق االنتقاد، وفوق 
هلم حقاً على كل إنسان، وليس إلنسان حق عليهم، وأن ما يرضخون ألحد من فضول أمواهلم وفتات نعيمهم 

                                                
  .٤٣٩إيران يف عهد الساسانيني، ترمجة الدكتور حممد إقبال من الفرنسية إىل األردية ص )  ١(
  .ت إىل ما بعد الفتح اإلسالميلكن تعاليمه مل متت مبوته، بل عاش)  ٢(
  .٨٦/  ١:امللل والنحل للشهرستاين)  ٣(
  .٨٨/  ٢:تاريخ الطربي)  ٤(



 ٣٠

  .إمنا هو صدقة وتكرم من غري استحقاق، وليس للناس قبلهم إال السمع والطاعة
 خصصوا بيتاً معيناً، وهو البيت الكياين، فكانوا يعتقدون أن ألفراده وحدهم احلق مث زادوا الطني بلة حني

أن يلبسوا التاج وجيبوا اخلراج، وهذا احلق ينتقل فيهم كابراً عن كابر وأباً عن جد ال ينازعهم ذلك إال ظامل، 
ن به بدالً، وال يريدون عنه حميصاً، وال ينافسهم إال دعي، فكانوا يدينون بامللك والوراثة يف البيت املالك ال يبغو

فإذا مل جيدوا من هذه األسرة كبرياً ملكوا عليهم طفالً، وإذا مل جيدوا رجالً ملكوا عليهم امرأة، فقد ملكوا بعد 
شريويه ولده أزدشري وهو ابن سبع سنني، وملك فرخ زاد خسروا ابن كسرى أبرويز وهو طفل، وملكوا بوران 

  .١لك ابنة كسرى ثانية يقال هلا أزرمي دختبنت كسرى، وملكت كذ
كان اتمع اإليراين مؤسساً « :يقول الربوفسور أررسني ..وقد جرهم هذا إىل عنصرية اجتماعية خطرية

على اعتبار النسب واحلرف، وكان بني طبقات اتمع هوة واسعة ال يقوم عليها جسر وال تصل بينها صلة، 
عامة أن يشتري أحد منهم عقاراً ألمري أو كبري، وكان من قواعد السياسة وكانت احلكومة حتظر على ال

الساسانية أن يقنع كل واحد مبركزه الذي منحه نسبه، وال يستشرف ملا فوقه، ومل يكن ألحد أن يتخذ حرفة 
كذلك غري احلرفة اليت خلقه اهللا هلا، وكان ملوك إيران ال يولون وضيعاً وظيفة من وظائفهم، وكان العامة 

    ٢»طبقات متميزة بعضها عن بعض متيزاً واضحاً، وكان لكل واحد مركز حمدد يف اتمع 
ولكنهم كانوا مع كل هذا، مثل الرومان يغالون يف متجيد القومية الفارسية، ويرون أن هلا فضالً على سائر 

ينظرون إىل األمم حوهلم نظرة األجناس واألمم، وأن اهللا قد خصها مبواهب ومنح مل يشرك فيها أحداً، وكانوا 
  .ازدراء وامتهان، ويلقبوا بألقاب فيها االحتقار والسخرية

هذا عن النظام االجتماعي أما النظام املايل، فقد كان ال خيتلف جوره عن كل أنظمة الدنيا يف ذلك 
يف تقدير الضرائب  كان اجلباة ال يتحرزون من اخليانة واغتصاب األموال« :)أرر كرسنت سني(الوقت، يقول 

وجباية األموال، وملا كانت الضرائب ختتلف كل سنة وتزيد وتنقص مل يكن دخل الدولة وخرجها مقدرين 
مضبوطني، وقد كانت احلرب تنشب يف بعض األحيان وليست عند الدولة أموال تنفقها على احلرب، فكان 

ة ـ وخاصة بابل ـ هدف هذه الضرائب يلجئها ذلك إىل ضرائب جديدة، وكانت املقاطعات الغربية الغني
    ٣»دائماً 

  :وهلذا، فقد كان التفاوت عظيما بني خمتلف الطبقات يف هذه الناحية

                                                
  ..تاريخ الطربي وتاريخ إيران ملكاريوس: انظر)  ١(
  .٤٢١: إيران يف عهد الساسانيني)  ٢(
  .١٦١:إيران يف عهد الساسانيني)  ٣(



 ٣١

، كان الفقراء يعيشون حياة الفقر ١فبينما كان ملوك إيران يكترتون النقود، ويدخرون الطرف الغالية
، وعن أعدل ملك من ملوكها، وهو عن أخصب عهد من عهود إيران) أرر كرسنت سني(املدقع، يقول 

إن ما قام به كسرى من إصالح النظام املايل كان يف مصلحة مالية اململكة أكرب منه يف « :كسرى أنوشروان
مصلحة الرعية، فلم تزل العامة يعيشون يف اجلهل والضنك كما كانوا يف السابق، وما شاهد الفالسفة 

تمع والفصل الشاسع بينها والبؤس الذي كان يعش فيه رجال البيزنطيون من فوارق نسبية بني طبقات ا
إن األقوياء فيه يقهرون الضعفاء ويعاملوم : الطبقات املنحطة أقلق خاطرهم وانتقدوا اتمع الفارسي بقوهلم

    ٢»بظلم وبقسوة شديدة 
زارعني أعماهلم، أو أما الفالحون، فقد أثقلت الضرائب املتنوعة املتجددة كاهلهم حىت ترك كثري من امل

دخلوا األديرة فراراً من الضرائب واخلدمة العسكرية ألمة ال حيبوا أو لغرض ال يتحمسون له وفشت يف الناس 
  .البطالة واجلنايات وطرق غري شرعية للكسب

كان الفالحون يف شقاء وبؤس عظيم، وكانوا مرتبطني بأراضيهم، وكانوا « :)أرر كرسنت سني(يقول 
    ٣»ون جماناً ويكلفون كل عمل يستخدم

إن هؤالء الفالحني البؤساء كانوا يسريون خلف اجليوش مشاة « ):اميان مارسيلينوس (ويقول املؤرخ 
  » كأنه قد كتب عليهم الرق الدائم، ومل يكونوا ينالون إعانة أو تشجيعاً من راتب أو أجرة 

  :  اهلند
                                                

مليون ومثانية ماليني مثقال  ٤٦٠م، وكان ما نقله ٦٠٨ -٦٠٧ة أحدثها سنة نقل خسرو الثاين يف املدائن أمواله إىل بناي)  ١(
مليون ومخسة ماليني فرنك ذهيب، ويف العام الثالث عشر من جلوسه على العرش كان يف خزانته  ٣٧٠ذهب، وذلك ما يساوي 

  ) ٦١١إيران يف عهد الساسانيني ص : انظر. ( مليون مثقال ذهب ٨٠٠
ألف امرأة ومخسون ألف جواد وشيء ال حيصى من أدوات الترف والقصور  ١٢كان لكسرى أبرويز  وقد ذكر املؤرخون أنه

مل يرو يف التاريخ أن مليكاً بذخ وتنعم مثل « :الباذخة  ومظاهر الثروة والنعمة، وقصره مثال يف األة والغىن، يقول مكاريوس
دان الواقعة ما بني الشرق األقصى والشرق األدىن، وملا خرجوا من األكاسرة الذين كانت تأتيهم اهلدايا واجلرايات من كل البل

  » العراق يف الفتح اإلسالمي تركوا يف اخلزائن من الثياب واملتاع واآلنية والفضول واأللطاف واألدهان ما ال يدرى ما قيمته 
إال طعاماً فإذا هي آنية الذهب والفضة فما حسبناها : وقد وجد العرب قبابا تركية مملوءة سالالً خمتمة بالرصاص، قال العرب

  )تاريخ الطربي(
هو ستون ذراعاً يف ستني ذراعاً، بساط « :وقد وصف املؤرخون العرب ار كسرى الذي أصابه املسلمون يوم املدائن فقالوا

كاألار،  واحد مقدار جريب، أرضه بذهب ووشيه بفصوص ومثره جبوهر وورقه حبرير وماء الذهب فيه طرق كالصور وفصوص
وخالل ذلك كالدير، ويف حافاته كاألرض املزروعة، واألرض املبقلة بالنبات يف الربيع من احلرير على قضبان الذهب، ونواره 
بالذهب والفضة وأشباه ذلك، وكانوا يعدونه للشتاء، إذا ذهبت الرياحني، فكانوا إذا أرادوا الشرب شربوا عليه فكأم يف رياض 

  )٤/١٧٨:تاريخ الطربي(
  .٥٩٠إيران يف عهد الساسانيني ص )  ٢(
  .٤٢٤: إيران يف عهد الساسانيني)  ٣(



 ٣٢

  .هذه هي اهلند: القدمي، وقال إىل بقعة أخرى يف خارطة العامل) توماس(أشار 
هكذا  ..إا معدن احلكمة، وينبوع العدل والسياسة، وأهل األحالم الراجحة، واآلراء الفاضلة: قلت

  .وصفها صاعد األندلسي يف طبقات األمم
يف العهد الذي جاء فيه حممد على حافة اهلاوية، كانت كتلك الشجرة الذابلة اليت  تولكنها كان: قال
  . إكسري احلياةرزقها اهللا

لقد اتفقت كلمة املؤرخني على أن أحط أدواره اهلند ديانة وخلقاً واجتماعاً ذلك العهد الذي يبتدئ من 
  .١مستهل القرن السادس امليالدي، أي يف العهد الذي تزامن مع جميء حممد

األرض مجيعا يف لقد اشتركت اهلند مع جاراا وشقيقاا يف التدهور اخللقي واالجتماعي، الذي مشل 
  .وأخذت نصيباً غري منقوص من هذا الظالم الذي مد رواقه على املعمورة ..ذلك الزمن

بل مل يعرف يف تاريخ أمة  ..لقد كان النظام االجتماعي السائد هو نظام الطبقات اجلائر املبالغ يف جوره
نة بشرف اإلنسان من النظام من األمم نظام طبقي أشد قسوة، وأعظم فصالً بني طبقة وطبقة، وأشد استها

  .الذي اعترفت به اهلند دينياً ومدنياً، وخضعت له آالفاً من السنني
وقد بدت طالئع التفاوت الطبقي يف آخر العهد الويدي بتأثري احلرف والصنائع وثوراا، وحبكم احملافظة 

  .عل خصائص الساللة اآلرية احملتلة وجنابتها
ن ازدهرت يف اهلند احلضارة الربمهية، ووضع فيها مرسوم جديد للمجتمع وقبل ميالد املسيح بثالثة قرو

اهلندي، وألف فيه قانون مدين وسياسي اتفق عليه البالد وأصبح قانوناً رمسياً ومرجعاً دينياً يف حياة البالد 
  )منوشاستر(ومدنيتها وهو املعروف اآلن بـ 

 ..ة وهي الربامهة، وهي طبقة الكهنة ورجال الدينيقسم هذا القانون أهل البالد إىل أربع طبقات ممتاز
  .وشودر رجال اخلدمة ..وويش رجال الزراعة والتجارة ..وشتري رجال احلرب

إن القادر املطلق قد خلق ملصلحة العامل الربامهة من فمه، وشتري من « :مؤلف هذا القانون) منو(يقول 
م فرائض وواجبات لصالح العامل، فعلى الربامهة سواعده، وويش من أفخاذه، والشودر من أرجله، ووزع هل

تعليم ويد، أو تقدمي النذور لآلهلة، وتعاطي الصدقات، وعلى الشتري حاسة الناس والتصدق وتقدمي النذور 
والعزوف عن الشهوات، وعلى ويش رعي السائمة والقيام خبدمتها وتالوة ويد والتجارة ) ويد(ودراسة 

    ٢»دمة هذه الطبقات الثالث والزراعة، وليس لشودر إال خ
وقد منح هذا القانون طبقة الربامهة امتيازات وحقوقاً أحلقتهم باآلهلة، فقد ذكر أن الربامهة هم صفوة اهللا، 
وهم ملوك اخللق، وإن ما يف العامل هو ملك هلم، فإم أفضل اخلالئق وسادة األرض، وهلم أن يأخذوا من مال 

  .شاءوا، ألن العبد ال ميلك شيئاً وكل ماله لسيده عبيدهم شودر من غري جريرة ما
                                                

  )ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني(انظر هذه التفاصيل يف )  ١(
  .الباب األول: منوشاستر)  ٢(



 ٣٣

هو رجل مغفور له، ولو أباد ) الكتاب املقدس(ونص هذا القانون على أن الربمهي الذي حيفظ رك ويد 
العوامل الثالثة بذنوبه وأعماله، وال جيوز للملك حىت يف أشد ساعات االضطرار والفاقة أن جييب من الربامهة 

م إتاوة، وال يصح لربمهي يف بالده أن ميوت جوعاً، وإن استحق برمهي القتل مل جيز للحاكم جباية أو يأخذ منه
  .إال أن حيلق رأسه، أما غريه فيقتل

إن « ):منو(يقول   ..، ولكنهم دون الربامهة بكثري)ويش وشودر(أما الشتري، فإن كانوا فوق الطبقتني 
  ١»ي الذي ناهز مائة كما يفوق الوالد ولده الربمهي الذي هو يف العاشرة من عمره يفوق الشتر

، فكانوا يف اتمع اهلندي ـ بنص هذا القانون املدين الديين ـ  أحط من البهائم )املنبوذون(أما شودر 
وأذل من الكالب، فيصرح القانون بأن من سعادة شودر أن يقوموا خبدمة الربامهة وليس هلم أجر وثواب بغري 

وا ماالً أو يدخروا كرتاً فإن ذلك يؤذي الربامهة، وإذا مد أحد من املنبوذين إىل برمهي ذلك، وليس هلم أن يقتن
يداً أو عصاً ليبطش به قطعت يده، وإذا رفسه يف غضب فدعت رجله، وإذا هم أحد من املنبوذين أن جيالس 

لع لسانه، وإذا ادعى أنه برمهياً، فعلى امللك أن يكوي إسته وينفيه من البالد، وأما إذا مسه بيد أو سبه فيقت
يعلمه سقي زيتاً فائراً، وكفارة قتل الكلب والقطة والضفدعة والوزغ والغراب والبومة ورجل من الطبقة 

  .املنبوذة سواء
فقد نزلت يف هذا اتمع مرتلة اإلماء، وكان الرجل قد خيسر امرأته يف القمار، وكان يف بعض  ..أما املرأة

اج، فإذا مات زوجها صارت كاملوءودة ال تتزوج، وتكون هدف اإلهانات والتجريح، األحيان للمرأة عدة أزو
وكانت أمة بيت زوجها املتوىف وخادم األمحاء وقد حترق نفسها على إثر وفاة زوجها تفادياً من عذاب احلياة 

  .وشقاء الدنيا
  :الصني
  .الصني هذه هي: إىل بقعة أخرى يف خارطة العامل القدمي، وقال) توماس(أشار 
  .إا بلد كونفوشيوس أبو احلكمة ومعلمها: قلت
  .لقد كانت يف ذلك الوقت ميدانا للرعية الذليلة واحلاكم املستبد كسائر أمم الدنيا: قال

  .لقد كانت الرعية تسمي ملكها اإلمرباطور ابن السماء، وتعتقد أن السماء ذكر، واألرض أنثى
ن الزوجني، وكان يعترب كاألب الوحيد لألمة، له أن يفعل ما وكان اإلمرباطور ختا األول هو بكر هذي

  » أنت أبو األمة وأمها « :يشاء، وكانوا يقولون له
لبست الصني ثوب احلداد، وحزنت عليه حزناً شديداً، ) تاي تسونغ(أو ) يل يان(وملا مات اإلمرباطور 

  .النعش فمنها من أثخن وجهه باإلبر، ومن قطع شعره، ومن ضرب أذنيه جبانب
 : مصر
  .هذه هي مصر: إىل بقعة أخرى يف خارطة العامل القدمي، وقال) توماس(أشار 

                                                
  .منوشاستر الباب احلادي عشر)  ١(



 ٣٤

  .إا بلد النيل السعيد، واخلري الكثري، واحلضارة العظيمة: قلت
لقد كانت يف القرن السابع من أشقى بالد  ..١ولكنها كانت تعيش يف ذلك العهد أسوأ أيام حياا: قال

لدولة الرومية معاً، أما األوىل فلم تستفد منها إال خالفات ومناظرات يف طبيعة املسيح، ويف اهللا باملسيحية، وبا
فلسفة ما وراء الطبيعة والفلسفة األهلية، وقد ظهرت يف القرن السابع يف شر مظاهرها، وأكت قوى األمة 

  .العقلية، وأضعفت قواها العملية
ياً فظيعاً واستبداداً سياسياً شنيعاً جترعت يف سبيلهما من املرائر وأما األخرى فلم تلق منها إال اضطهاداً دين

يف عشر سنني ما ذاقته أوربا يف عهد التفتيش الديين يف عقود من السنني، فأهلاها ذلك عن كل وطر من أوطار 
عمرة احلياة، وعن كل مهمة شريفة من مهمات الدين والروح، فال هي تتمتع باحلرية السياسية رغم كوا مست

  .رومية، وال هي تتمتع باحلرية الدينية والعقلية، رغم كوا مسيحية
ولقد أكرهت مصر على انتحال « :)حضارة العرب(يقول الدكتور غوستاف لوبون يف كتابه املعروف 

املسيحية، ولكنها هبطت بذلك إىل حضيض االحنطاط الذي مل ينتشلها منه سوى الفتح العريب، وكان البؤس 
مما كانت تعانيه مصر اليت كانت مسرحاً لالختالفات الدينية الكثرية يف ذلك الزمن، وكان أهل مصر والشقاء 

يقتتلون ويتالعنون بفعل تلك االختالفات، وكانت مصر اليت أكلتها االنقسامات الدينية، وأكها استبداد 
   ٢»قياصرة القسطنطينية الظاملني  احلكام حتقد أشد احلقد على سادا الروم، وتنتظر ساعة حتريرها من براثن

فاحلق أن أمور الدين يف القرن السابع « ):فتح العرب ملصر(بتلر يف كتابه  .ج.ويقول الدكتور الفرد
 كانت يف مصر أكرب خطراً عند الناس من أمور السياسة، فلم تكن أمور احلكم هي اليت قامت عليها األحزاب،

ل اخلالف على أمور العقائد والديانات، ومل يكن نظر الناس إىل واختلف بعضها عن بعض فيها، بل كان ك
الدين أنه املعني يستمد منه الناس ما يعينهم على العمل الصاحل، بل كان الدين يف نظرهم هو االعتقاد ارد يف 
أصول معينة، فكان اختالف الناس ومناظرام العنيفة كلها على خياالت صورية من فروق دقيقة بني 

عتقدات، وكانوا خياطرون حبيام يف سبيل أمور ال قيمة هلا، ويف سبيل فروق يف أصول الدين ويف فلسفة ما امل
   ٣»وراء الطبيعة يدق فهمها، ويشق إدراكها 

إن « :وفوق هذا، فقد اختذها الروم مصر شاة حلوباً يسترتفون مواردها، وميتصون دماءها، يقول ألفرد
مما الشك فيه أن ضرائب الروم  ..جزية على النفوس وضرائب أخرى كثرية العددالروم كانوا جيبون من مصر 

    ٤»كانت فوق الطاقة، وكانت جتري بني الناس على غري عدل 
إن مصر كانت تضيف إىل مالية الدولة البيزنطية جمموعاً كبرياً « :)تاريخ العامل للمؤرخني(ويقول مؤلفو 

                                                
  .ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني: انظر)  ١(
  . ٣٣٦: عرب، تعريب عادل زعيترحضارة ال)  ٢(
  . ٤٧:فتح العرب ملصر)  ٣(
  .٤٧:فتح العرب ملصر)  ٤(
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 –مع حرماا من كل قوة سياسية ومن كل نفوذ  –لفالحة املصرية من حاصلها ومنتجاا، وكانت طبقات ا
مرغمة على أداء اخلرج للدولة الرومية ككراء األرض فضالً عن الضرائب، وكانت ثروة مصر يف هذا العهد إىل 

    ١»االنتقاص واالحنطاط 
ي ما شغلها بنفسها، وهكذا اجتمع ملصر من االضطهاد الديين، واالستبداد السياسي واالستغالل االقتصاد

  .وكدر عليها صفو حياا، وأهلاها عن كل مكرمة
  :أوروبا
هذه هي أوروبا، وهذه بالتحديد أقاليمها : إىل بقعة أخرى يف خارطة العامل القدمي، وقال) توماس(أشار 

  .الشمالية الغربية
  .ا من لبااإا بالدنا اليت غذون ..أوروبا بلد احلضارة الراقية والطبيعة الفاتنة: قلت
لقد كانت ـ يف ذلك احلني ـ تتسكع يف ظالم اجلهل املطبق، واألمية الفاشية، واحلروب الدامية، : قال

مل ينبثق فيها فجر احلضارة والعلم بعد، ومل تظهر على مسرحها األندلس لتؤدي رسالتها يف العلم واملدنية، ومل 
رة اإلنسانية بعيدة عنها، ال تعرف عن العامل وال يعرف تصهرها احلوادث، وكانت مبعزل عن جادة قافلة احلضا

العامل املتمدن عنها إال قليالً، ومل تكن ـ مما جيري يف الشرق والغرب مما يغري وجه التاريخ ـ يف عري وال نفري، 
  .وكانت بني مسيحية وليدة، ووثنية شائبة، ومل تكن بذات رسالة يف الدين، وال بذات راية يف السياسة

    ٢»ومل تكن يف أوربا الغربية يف ذلك العهد أمارات الوحدة والنظام « :ويلز .ج .هـ يقول
لقد أطبق على أوربا ليل حالك من القرن اخلامس إىل القرن العاشر، « :)  Robert Briffault(ويقول 

العهد القدمي،  وكان هذا الليل يزداد ظالماً وسواداً، قد كانت مهجية ذلك العهد أشد هوالً وأفظع من مهجية
ألا كانت أشبه جبثة حضارة كبرية قد تعفنت، وقد انطمست معامل هذه احلضارة وقضي عليها بالزوال، وقد 
كانت األقطار الكبرية اليت ازدهرت فيها هذه احلضارة وبلغت أوجها يف املاضي، كإيطاليا وفرنسا، فريسة 

    ٣»الدمار والفوضى واخلراب 
   : آسيا الوسطى

  .هذه آسيا الوسطى وهذا بالتحديد شرقها: إىل بقعة أخرى يف خارطة العامل القدمي، وقال) توماس(أشار 
  .إا بلد املغول والترك واليابانيني: قلت
لقد كانت هذه الشعوب ـ يف ذلك الوقت ـ بني بوذية فاسدة، ووثنية مهجية، ال متلك ثروة : قال

نت يف طور االنتقال من عهد اهلمجية إىل عهد احلضارة، ومنها شعوب علمية، وال نظاماً سياسياً راقياً، إمنا كا
  .ال تزال يف طور البداوة والطفولة العقلية

                                                
)١  (Historian's History of the World , V. VII p. ١٧٣.  
)٢  (A Short History of the World.H. G. Wels    
)٣  (The Making of Humanity, Robert Briffault P. ١٦٤.  



 ٣٦

  :العرب
  .هذه هي بالد العرب، وهذه هي جزيرم: إىل بقعة أخرى يف خارطة العامل القدمي، وقال) توماس(أشار 
الق كادوا يتفردون ا، كالفصاحة وقوة إا بالد حممد، وقد امتازوا ـ يف ذلك احلني ـ بأخ: قلت

البيان وحب احلرية واألنفة والفروسية والشجاعة واحلماسة يف سبيل العقيدة والصراحة يف القول وجودة احلفظ 
  .وحب املساواة وقوة اإلرادة والوفاء واألمانة

بوا باحنطاط ديين لكنهم ـ يف ذلك احلني أيضا ـ ولشدة متسكهم بدين آبائهم وتقاليد أمتهم أصي: قال
  .شديد، ووثنية سخيفة، قلما يوجد هلا نظري يف األمم املعاصرة هلم

  :باإلضافة إىل ذلك، فقد كان فيهم أدواء كثرية متأصلة
لقد كان شرب اخلمر واسع الشيوع، شديد الرسوخ فيهم، يتحدث عن معاقرا واالجتماع على شرا 

م وتارخيهم وأدم، وكثرت أمساؤها وصفاا يف لغتهم، وكثر فيها الشعراء، وقد شغلت جانباً كبرياً من شعره
  .التدقيق والتفصيل كثرة تدعو إىل العجب، وكانت حوانيت اخلمارين مفتوحة دائماً

كان الرجل يف اجلاهلية يقامر على أهله وماله فيقعد حزيناً سلبياً ينظر إىل ماله يف يد غريه، : قال قتادة
  . وة وبغضاًفكانت تورث بينهم عدا

وكان أهل احلجاز، العرب واليهود، يتعاطون الربا، وكان فاشياً فيهم، وكانوا جيحفون فيه ويبلغون إىل 
كان الربا يف اجلاهلية يف التضعيف ويف السنني، يكن للرجل فضل دين فيأتيه : حد الغلو والقسوة، قال الطربي

عنده شيء يقضيه قضى وإال حوله إىل السن اليت فوق  تقضيين أو تزيدين؟ فإن كان: إذا حلّ األجل فيقول له
ذلك، إن كانت ابنة خماض جيعلها ابنة لبون يف السنة الثانية، مث حقَّة مث جذَعة مث رباعياً هكذا إىل فوق، ويف 
 العني يأتيه، فإن مل يكن عنده أضعفه يف العام القابل وإن مل يكن عنده أضعفه أيضاً فتكون مائة فيجعلها إىل

  » القابل مائتني، فإن مل يكن عنده جعلها أربعمائة يضعفها له كل سنة أو يقضيه 
ومل يكن الزىن نادراً، بل كان غري مستنكر استنكاراً شديداً، فكان من العادات أن يتخذ الرجل خليالت، 

انوا يف اجلاهلية ك: ويتخذ النساء أخالء بدون عقد، وكانوا قد يكرهون بعض النساء على الزىن، قال ابن عباس
  .يكرهون إماءهم على الزىن يأخذون أجورهن

إن النكاح يف اجلاهلية كان على « :وقد وصفت عائشة زوج حممد أنواع الزواج يف ذلك الوقت، فقالت
أربعة أحناء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم خيطب الرجل إىل الرجل وليته أو بنته فيصدقها مث ينكحها، والنكاح 

أرسلي إىل فالن، فاستبضعي منه، ويعتزهلا زوجها، وال : ن الرجل يقول المرأته إذا طهرت من طمثهااآلخر كا
ميسها أبداً حىت يتبني محلها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبني محلها أصاا زوجها إذا أحب، وإمنا 

كاح آخر جيتمع الرهط ما دون يفعل ذلك رغبة يف جنابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح االستبضاع، ون
العشرة، فيدخلون على املرأة، كلهم يصيبها، فإذا محلت ووضعت، ومر عليها ليال بعد أن تضع محلها أرسلت 

قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد : إليهم فلم يستطيع رجل منهم أن ميتنع حىت جيتمعوا عندها، تقول هلم
بامسه فيلحق به ولدها وال يستطيع أن ميتنع ممن جاءها، وهن البغايا  ولدت فهو ابنك يا فالن، تسمي من أحبت 
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كن ينصنب على أبوان رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن فإذا محلت إحداهن ووضعت محلها 
    ١»مجعوا هلا ودعوا هلا القافة مث أحلقوا ولدها بالذي يرون فالتاطه ودعي ابنه ال ميتنع من ذلك 

، فقد كانت يف ذلك اتمع عرضة غنب وحيف، تؤكل حقوقها وتبتز أمواهلا، وتحرم إرثها، أما املرأة
  .وتعضل بعد الطالق أو وفاة الزوج من أن تنكح زوجاً ترضاه، وتورث كما يورث املتاع أو الدابة

لَكُم أَنْ ترِثُوا النساَء  يا أَيها الَّذين آمنوا ال يحلُّ ﴿:لقد ذكر القرآن كل ذلك مصححا له، ففي القرآن
راشعو ةنيبم ةشبِفَاح نيأْتإِلَّا أَنْ ي نوهمتيا آتضِ معوا بِببذْهتل نلُوهضعال تهاً وفَإِنْ كَر وفرعبِالْم نوه

لَ اللَّهعجيئاً ويوا شهكْرى أَنْ تسفَع نوهمترياً كَرِهراً كَثيخ يه١٩:النساء(﴾ ف(  
كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، « :يف تفسريهاابن عباس  قال

   ٢» وإن شاءوا زوجوها، وإن شاؤوا مل يزوجوها، فهم أحق ا من أهلها، فرتلت هذه اآلية يف ذلك
بِأَي ذَنبٍ  )٨(وإِذَا الْموؤودةُ سئلَت ﴿:الوأد، وقد ذكره القرآن، ففيهوقد بلغت كراهة البنات إىل حد 

لَتطْئاً  ﴿:، وفيه)التكوير(﴾ )٩( قُتكَانَ خ ملَهإِنَّ قَت اكُمإِيو مقُهزرن نحالقٍ نةَ إِميشخ كُمالدلُوا أَوقْتال تو
  )٣١:االسراء( ﴾كَبِرياً

يثم بن عدي أن الوأد كان مستعمال يف قبائل العرب قاطبة، فكان يستعمله واحد، ويتركه وقد ذكر ه
عشرة، فجاء اإلسالم، وكانت مذاهب العرب خمتلفة يف وأد األوالد، فمنهم من كان يئد البنات ملزيد الغرية 

أو برشاء ) سوداء(ماء وخمافة حلوق العار م من أجلهن، ومنهم من كان يئد من البنات من كانت زرقاء أو شي
تشاؤماً منهم ذه الصفات، ومنهم من كان يقتل أوالده خشية اإلنفاق وخوف ) عرجاء(أو كسحاء ) برصاء(

  .الفقر، وهم الفقراء من بعض قبائل العرب فكان يشتريهم من بعض سراة العرب وأشرافهم
انصر أخاك ظاملاً أو (قوهلم  وكانت العصبية القبلية والدموية شديدة جاحمة، وكان شعارهم يف ذلك

  .فكانوا يتناصرون ظاملني أو مظلومني) مظلوماً
  ؟!لقد ورد يف حديث حممد هذا الشعار: قلت
كيف : ، قيل»نصر أخاك ظاملا أو مظلوما ا« :لقد قاله حممد مصححا له، فقد ورد يف احلديث: قال

    ٣» فان ذلك نصره، حتجزه عن الظلم« :أنصره ظاملا؟ قال
وفوق ذلك كان احلرب والغزو مما طبعت عليه طبيعتهم : ف توماس حديثه عن طبيعة العرب قائالاستأن

  :العربية، وأهلمتهم إياه معيشتهم البدوية، حىت صارت احلرب مسالة هلم، قال قائلهم
  وأحياناً على بكر أخينا      إذا ما مل جند إال أخانا

ت تثريها حادثة ليست بذات خطر، فقد وقعت احلرب لقد هانت عليهم احلرب وإراقة الدماء حىت كان
                                                

  .داود أبورواه البخاري و)  ١(
  .البخاري وأبو داود، والنسائي، وابن مردويه، وابن أيب حامترواه )  ٢(
  .أمحد والبخاري والترمذيرواه )  ٣(
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 بني بكر وتغلب ابين وائل ومكثت أربعني سنة أريقت فيها دماء غزيرة، وما ذاك إال ألن كليباً، وهو رئيس معد
واشتبكت احلرب بني بكر ،رمى ضلع ناقة البسوس بنت منقذ فاختلط دمها بلبنها، وقتل جساس بن مرة كليباً

قد فين احليان وثكلت األمهات ويتم األوالد دموع ال ترقأ « :ا قال املهلهل أخو كليبوتغلب، وكان كم
  » وأجساد ال تدفن 

ومثل ذلك حرب داحس والغرباء، فما كان هلا من سبب سوى أن داحساً فرس قيس بن زهري كان سابقاً 
م وجهه وشغله ففاتته يف رهان بني قيس بن زهري وحذيفة بن بدر، فعارضه أسدي بإيعاز من حذيفة، فلط

اخليل، وتال ذلك قتل، مث أخذ بالثأر ونصر القبائل ألبنائها، وأسر ونزح للقبائل، وقتل يف ذلك ألوف من 
  .الناس

  :ـ ديانات ٢
أشبه شيء  تلقد كان ..وتلك هي حضارا واحنطاطها ..هذه هي دول العامل: التفت إيل توماس، وقال

  .اإلكسري بتلك الشجرة قبل أن أعاجلها بذلك
  من األحبار والرهبان؟ اوأين ذهب رجاهل ..؟أين ذهبت األديان ..واألديان: قلت
   ..لقد حتول الدين إىل جتارة ال ختتلف عن سائر أنواع التجارة: قال

أْكُلُونَ أَموالَ الناسِ يا أَيها الَّذين آمنوا إِنَّ كَثرياً من الْأَحبارِ والرهبان لَي ﴿:لقد ذكر القرآن هذا، ففيه
 بِيلِ اللَّهس نونَ عدصيلِ واط٣٤:التوبة(﴾ بِالْب (  

فَويلٌ للَّذين يكْتبونَ  ﴿:وقد دفعهم حبهم للمال وتعظيمهم له إىل حتريف الدين من أجله، كما يف القرآن
دنع نذَا مقُولُونَ هي ثُم يهِمدبِأَي ابتا  الْكمم ملٌ لَهيوو يهِمدأَي تبا كَتمم ملٌ لَهييالً فَوناً قَلثَم وا بِهرتشيل اللَّه

  )٧٩:البقرة(﴾ يكِْسبونَ
  :املسيحية

ولكنه ال يصح أبدا عن املسيحية اليت هي دين الزهاد  ..هذا النقد القرآين قد يصح مع اليهود: قلت
  .والرهبان والعباد

   ..امسح يل أن أصارحك مبوقفي من املسيحية: قال
  .حتدث كما تشاء ..ال بأس: قلت
  .مل تكن املسيحية يف يوم من األيام أهال خلالص اإلنسان: قال
واملسيحية هي الدين الوحيد يف العامل الذي يصيح باخلالص، ويستعمل مصطلح  ..؟ما تقول: قلت
  .اخلالص
   ..إىل األسطورة منه إىل احلقيقة اخلالص الذي يصيحون به أقرب: قال

لقد كان يف املسيحية أثارة من تعليم املسيح كان ميكنها أن ختلص البشرية، : ١سكت قليال، مث قال بأسف
                                                

  .ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني، وانظر تفاصيل أخرى يف الفصول القادمة: انظر)  ١(
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لكن بولس جاء، فطمس نورها، وطعمها خبرافات اجلاهلية اليت انتقل منها والوثنية اليت نشأ عليها، وقضى 
أصبحت املسيحية مزجياً من اخلرافات اليونانية والوثنية الرومية واألفالطونية  قسطنطني على البقية الباقية، حىت

املصرية والرهبانية، اضمحلت يف جنبها تعليم املسيح البسيطة كما تتالشى القطرة من اليم، وعادت نسيجاً 
الت احلياة، وال خشبياً من معتقدات وتقاليد ال تغذي الروح، وال متد العقل وال تشعل العاطفة، وال حتل معض

تنري السبيل، بل أصبحت بزيادات احملرفني، وتأويل اجلاهلني، حتول بني اإلنسان والعلم والفكر، وأصبحت على 
  .تعاقب العصور ديانة وثنية

وأسرف املسيحيون يف « :مترجم القرآن إىل االنكليزية عن مسيحيي القرن السادس امليالدي) Sale(يقول 
  ١»املسيحية حىت فاقوا يف ذلك الكاثوليك يف هذا العصر عبادة القديسني والصور

مث ثارت حول الديانة، ويف صميمها جمادالت كالمية، وسفسطة من اجلدل العقيم شغلت فكر الشعوب، 
واستهلكت ذكاءها، وابتلعت فدرا العملية، وحتولت يف كثري من األحيان حروباً دامية وقتالً وتدمرياً وتعذيباً، 

تهاباً واغتياالً، وحولت املدارس والكنائس والبيوت معسكرات دينية متنافسة، وأقحمت البالد يف وإغارة وان
  .حرب أهلية

وكان أشد مظاهر هذا اخلالف الديين ما كان بني مسيحيي الشام والدولة الرومية، وبني مسيحيي مصر، 
  )املنوفيسية(و ) امللكانية(أو بني 

دواج طبيعة املسيح، وكان املنوفيسيون يعتقدون أن للسيد املسيح طبيعة لقد كان شعار امللكانية عقيدة از
  .واحدة، وهي اإلهلية اليت تالشت فيها طبيعة املسح البشرية، كقطرة من اخلل تقع يف حبر عميق ال قرار له

وقد اشتد اخلالف بني احلزبني يف القرنني السادس والسابع، حىت صار كأنه حرب عوان بني دينني 
  » إا ليست على شيء « :سني، أو كأنه خالف بني اليهود واملسيحيني، كل طائفة تقول لألخرىمتناف

﴾ فَاختلَف الْأَحزاب من بينِهِم فَويلٌ للَّذين كَفَروا من مشهد يومٍ عظيمٍ ﴿:لقد ذكر القرآن هذا، ففيه
  )٣٧:مرمي(

ينك القرنني كانا عهد نضال متصل بني املصريني والرومانيني، إن ذ« :بتلر .ج .يقول الدكتور ألفرد
نضال يذكيه اختالف يف اجلنس واختالف يف الدين، وكان اختالف الدين أشد من اختالف اجلنس، إذ كانت 
علة العلل يف ذلك الوقت تلك بني امللكانية واملنوفيسية، وكانت الطائفة األوىل ـ كما يدل عليها امسها ـ 

الدولة اإلمرباطورية وحزب امللك والبالد، وكانت تعتقد العقيدة السنية املوروثة، وهي ازدواج  حزب مذهب
طبيعة املسيح، على حني أن الطائفة األخرى وهي حزب القبط املنوفيسيني ـ أهل مصر ـ كانت تستبشع 

رها أو نعرف كنهها يف تلك العقيدة وتستفظعها، وحتارا حرباً عنيفة يف محاسة هوجاء يصعب علينا أن نتصو
   ٢»قوم يعقلون، بلة يؤمنون باإلجنيل

                                                
)١  (Sale's Translation, p. (١٨٩٦ ) ٦٢  
  .٣٨ – ٣٧يب حممد فريد أبو حديد، ص فتح العرب ملصر، تعر)  ٢(



 ٤٠

مجع مذاهب الدولة  ٦٣٨بعد انتصاره على الفرس سنة ) ٦٤١-٦١٠(لقد حاول اإلمرباطور هرقل 
املتصارعة وتوحيدها، وأراد التوفيق بينها، وتقررت صورة التوفيق، وهي أن ميتنع الناس عن اخلوض يف الكالم 

ح، وعما إذا كانت له صفة واحدة، أم صفتان، ولكن عليهم بأن يشهدوا بأن اهللا له إرادة عن كنه طبيعة املسي
  .واحدة أو قضاء واحد
حصل وفاق على ذلك وصار املذهب املنوثيلي مذهباً رمسياً للدولة، ومن تضمهم من  ٦٣١ويف صدر عام 

عداه من املذاهب املختلفة له متوسالً أتباع الكنيسة املسيحية، وصمم هرقل على إظهار املذهب اجلديد على ما 
إىل ذلك بكل الوسائل، ولكن القبط نابذوه العداء، وتربأوا من هذه البدعة والتحريف، وصمدوا له واستماتوا 

  .يف سبيل عقيدم القدمية
وحاول اإلمرباطور مرة أخرى توحيد املذاهب وحسم اخلالف، فاقتنع بأن يقر الناس بأن اهللا له إرادة 

ة، وأما املسألة األخرى، وهي نفاذ تلك اإلرادة بالفعل، فأرجأ القول فيه، ومنع الناس أن خيوضوا يف واحد
مناظراا، وجعل ذلك يف رسالة رمسية، وبعث ا إىل مجيع جهات العامل الشرقي، ولكن الرسالة مل دئ 

وقع خالهلا ما تقشعر منه  العاصفة يف مصر ووقع اضطهاد فظيع على يد قريس يف مصر واستمر عشر سنني،
اجللود، فقد كان الرجال يعذبون مث يقتلون إغراقاً، وتوقد املشاعل وتسلط نارها عليهم حىت يسيل الدهن على 

  .إىل غري ذلك من الفظائع ..األرض، ويوضع السجني يف كيس مملوء من الرمل ويرمى به يف البحر
  :اليهودية

  واليهود؟: قلت
إم وباء العامل وسرطانه القاتل، وقد كانوا يف ذلك الوقت أضعب  ..؟!اليهود أال تعرف: ابتسم، وقال

  .األمم، فقد كانوا عرضة لالضطهاد واالستبداد، والنفي واجلالء، والعذاب والبالء
به بني أمم األرض من العبودية الطويلة واالضطهاد الفظيع  وقد أورثهم تارخيهم اخلاص وما تفردوا

، واإلدالل بالنسب، واجلشع وشهوة املال وتعاطي الربا، أورثهم كل ذلك نفسية غريبة مل والكربياء القومية
توجد يف أمة وانفردوا خبصائص خلقية كانت هلم شعاراً على تعاقب اإلعصار واألجيال، منها اخلنوع عند 

ثرة وأكل أموال الضعف، والبطش وسوء السرية عند الغلبة، واخلتل والنفاق يف عامة األحوال، والقسوة واأل
  . الناس بالباطل

وقد وصفهم القرآن يف آيات كثرية وصفاً دقيقاً عميقاً يصور ما كانوا عليه يف القرنني السادس والسابع 
  .من تدهور خلقي، واحنطاط نفسي، وفساد اجتماعي، عزلوا بسببه عن قيادة العامل

املسيحيني، وبغض املسيحيني إليهم وشوه وقد جتدد يف أوائل القرن السابع من احلوادث ما بغضهم إىل 
أوقع اليهود باملسيحيني يف أنطاكية، فأرسل ) م  ٦١٠(مسعتهم، ففي السنة األخرية من حكم فوكاس 

ليقضي على ثورم، فذهب وأنفذ عمله بقسوة نادرة، فقتل الناس مجيعاً، قتالً ) أبنوسوس(اإلمرباطور قائده 
  .، ورمياً للوحوش الكاسرةبالسيف، وشنقاً وإغراقاً وتعذيباً

ويف أيام فوقا « :وكان ذلك حيصل بني اليهود واملسيحيني مرة بعد مرة، قال املقريزي يف كتاب اخلطط



 ٤١

ملك الروم، بعث كسرى ملك فارس جيوشه إىل بالد الشام ومصر، فخربوا كنائس القدس وفلسطني وعامة 
ر يف طلبهم، وقتلوا منهم أمة كبرية، وسبوا منهم سبياً ال بالد الشام، وقتلوا املسيحيني بأمجعهم وأتوا إىل مص

وأقبلوا حنو الفرس من طربية  .يدخل حتت حصر، وساعدهم اليهود يف حماربة املسيحيني وختريب كنائسهم
وجبل اجلليل، وقرية الناصرية صور، وبالد القدس، فنالوا من املسيحيني كل منال، وأعظموا النكاية فيهم، 

نيستني وأحرقوا أماكنهم، وأخذوا قطعة من عود الصليب، وأسروا بطرك القدس وكثرياً من وخربوا هلم ك
   ١»أصحابه

فثارت اليهود يف أثناء ذلك مبدينة صور، وأرسلوا بقيتهم يف « :إىل أن قال بعد أن ذكر فتح الفرس ملصر
يها من اليهود حنو عشرين بالدهم، وتواعدوا على اإليقاع باملسيحيني وقتلهم، فكانت بينهم حرب اجتمع ف

ألفا، وهدموا كنائس املسيحيني خارج صور، فقوي املسيحيون عليهم وكاثروهم، فازم اليهود هزمية قبيحة 
وقتل منهم كثري، وكان هرقل قد ملك الروم بقسطنطينية، وغلب الفرس حبيلة دبرها على كسرى حىت رحل 

مصر، وجيدد ما خرا الفرس، فخرج إليه اليهود من طربية عنهم، مث سار من قسطنطينية ليمهد ممالك الشام و
وغريها، وقدموا له اهلدايا اجلليلة طلبوا منهم أن يؤمنهم وحيلف هلم على ذلك، فأمنهم، وحلف هلم، مث دخل 
القدس، وقد تلقاه املسيحيون باألناجيل والصلبان والبخور والشموع املشعلة، فوجد املدينة وكنائسها وقمامتها 

اباً، فساءه ذلك  وتوجع له، وأعلمه املسيحيون مبا كان من ثورة اليهود مع الفرس وإيقاعهم باملسيحيني خر
وختريبهم الكنائس، وأم كانوا أشد نكاية هلم من الفرس وقاموا قياماً كبرياً يف قتلهم من آخرهم، وحثوا هرقل 

أمينه هلم وحلفه، فأفتاه رهبام وبطاركتهم على الوقيعة م، وحسنوا له ذلك، فاحتج عليهم مبا كان من ت
وقسيسوهم بأنه ال حرج عليه يف قتلهم، فإم عملوا حيلة حىت أمنهم من غري أن يعلم مبا كان منهم، وأم 
يقومون عنه بكفارة ميينه بأن يلتزموا ويلزموا املسيحيني بصوم مجعة يف كل سنة عنه على ممر الزمان والدهور، 

وأوقع باليهود وقيعة شنعاء أبادهم مجيعهم فيها، حىت مل يبق يف ممالك الروم مبصر والشام منهم  فمال إىل قوهلم
  »إال من  فر واختفى 

وذه الروايات يعلم ما وصل إليه الفريقان، اليهود واملسيحيون، من القسوة والضراوة بالدم اإلنساين 
ذلك، وذه األخالق املنحطة واالستهانة حبياة اإلنسان  وحتني الفرص للنكاية يف العدو، وعدم مراعاة احلدود يف

  .ال ميكن لطائفة أو أمة أن تؤدي رسالة احلق والعدل والسالم وتسعد البشرية يف ظلها وحتت حكمها
  :ديانات أخرى

  أمل يكن فيهم من يصلح إلنقاذ البشرية؟ ..ورجاهلا ..والديانات األخرى: قلت
  .اوسيةهنا كانت تنتشر : وقال أشار توماس إىل بقعة من األرض،

  أمل يكن يف اوسية ما يصلح إلنقاذ البشرية؟: قلت

                                                
  .٣٩٢/  ٤:اخلطط املقريزية)  ١(
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إن نور اهللا يسطع يف كل ما  «:وقال ، ١لقد جاء زرادشت، ودعا إىل التوحيد، وأبطل األصنام: قال
إىل اإلله وأمر  ، وأمر باالجتاه إىل جهة الشمس والنار وساعة الصالة، ألن النور رمز» يشرق ويلتهب يف الكون

  .النار واهلواء والتراب واملاء: بعدم تدنيس العناصر األربعة وهي
وجاء بعده علماء سنوا للزرادشتيني شرائع خمتلفة، فحرموا عليهم االشتغال باألشياء اليت تستلزم النار، 

  .فاقتصروا يف أعماهلم على الفالحة والتجارة
العبادات تدرج الناس إىل عبادا حىت صاروا يعبدوا عيناً ويبنون ومن هذا التمجيد للنار واختاذها قبلة يف 

  .٢هلا هياكل ومعابد، وانقرضت كل عقيدة وديانة غري عبادة النار وجهلت احلقيقة ونسي التاريخ
وملا كانت النار ال توحي إىل عبادها بشريعة وال ترسل رسوالً، وال تتدخل يف شئون حيام وال تعاقب 

رمني أصبحت الديانة عند اوس عبارة عن طقوس وتقاليد يؤدوا يف أمكنة خاصة يف ساعات العصاة وا
                                                

، وممن انتصر لذلك، وقد توفر له من العلم )نيب اوس(ذكر كثري من علماء املسلمني إىل نبوة زرادشت، ويسمونه )  ١(
مث عقب على  ١»املسلمني بنبوته  أما زرادشت فقد قال كثري من «: بامللل والنحل ما يؤهله لذلك ابن حزم، فقد قال يف الفصل

وإِنْ من أُمة إِلَّا خلَا فيها   :'ملن صحت عنه معجزة، قال   ليست النبوة مبدفوعة قبل رسول اهللا   «:ذلك بقوله
يرذن)٢٤:فاطر( وقال ،': ع مهصقْصن لًا لَمسرلُ وقَب نم كلَيع ماهنصقَص لًا قَدسرو كلَي)١٦٤:النساء («  

مث بني أن الذي ينسب إليه اوس من األكذوبات باطل مفترى منهم، واستدل على ذلك بالتحريفات الواقعة يف الديانات 
وباجلملة فكل كتاب وشريعة كانا مقصورين على رجال من أهلها، وكانا  «:املختلفة،، مث بني قاعدة جليلة يف ذلك فقال

مها فالتبديل والتحريف مضمون فيهما، وكتاب اوس وشريعتهم إمنا كان طول مدة دولتهم عند املؤبذ، حمظورين على من سوا
وعند ثالثة وعشرين هربذا، لكل هربذ سفر قد أفرد به وحده ال يشاركه فيه غريه من اهلرابذة وال من غريهم، وال يباح بشيء من 

ر لكتام أيام غلبته لدارا بن دارا، وهم مقرون بال خالف منهم أنه ذهب ذلك ألحد سواهم، مث دخل فيه اخلرم بإحراق اإلسكند
  )١/٩٠:الفصل يف امللل واألهواء والنحل( »منه مقدار الثلث ذكر ذلك بشري الناسك وغريه من علمائهم 

ك اجلواب عن وكذل «:ونفس ما دفع به ابن حزم عن زرادشت ما نسبه إليه اوس ذكره غريه من العلماء، قال الباقالين
املطالبة بصحة أعالم زرادشت إما أن نقول إا يف األصل مأخوذة عن آحاد، ألن العلم بصدقهم غري واقع لنا، أو نقول إنه نيب 
صادق ظهرت على يده األعالم، ودعا إىل نبوة نوح وإبراهيم، وإمنا كذبت اوس عليه يف إضافة ما أضافته إليه من القول بالتثنية 

 ور والظالم وحدوث الشيطان من فكرة وشكة شكها بعض أشخاص النور، وهو مبرتلة كذب النصارى على املسيح وقدم الن
متهيد األوائل ( »من دعائه إىل اعتقاد التثليث واالحتاد واالختالط، وأن مرمي ولدت مسيحا بالهوته دون ناسوته وغري ذلك

  )٢٠٣:وتلخيص الدالئل
وممن قال أن اوس أهل  «:ليس بدعة للمتأخرين، بل أن من السلف من قال بذلك، قال وقد ذكر ابن حزم أن هذا القول

كتاب علي بن أيب طالب وحذيفة رضي اهللا عنهما، وسعيد بن املسيب وقتادة وأبو ثور ومجهور أصحاب أهل الظاهر، وقد بينا 
هاد منه ويف كتاب الذبائح منه ويف كتاب النكاح الرباهني املوجبة لصحة هذا القول يف كتابنا املسمى اإليصال يف كتاب اجل

اجلزية منهم، وقد حرم اهللا عز وجل يف نص القرآن يف آخر سورة  ويكفي من ذلك صحة أخذ رسول اهللا  «:، مث قال١»منه
  )١/٩٠:الفصل يف امللل واألهواء والنحل( »نزلت منه وهي براءة أن تؤخذ اجلزية من غري كتايب

  .٢٢٤ – ٢٢١: ران تأليف شاهني مكاريوسانظر تاريخ إي)  ٢(



 ٤٣

خاصة، أما يف خارج املعابد، ويف دورهم ودوائر حكمهم وتصرفهم، ويف السياسة واالجتماع، فكانوا أحراراً 
وحي به مصاحلهم ومنافعهم، يسريون على هواهم، وما متلي عليهم نفوسهم، أو ما يؤدي إليه تفكريهم، أو ما ت

  .شأن املشركني يف كل عصر
وهكذا حرِم الفرس يف حيام ديناً عميقاً جامعاً يكون تربية للنفس، وذيباً للخلق، وقامعاً للشهوات، 
وحافزاً على التقوى وفعل اخلريات، ويكون نظاماً لألسرة وتدبرياً للمرتل وسياسة للدولة، ودستوراً لألمة، 

 الناس وطغيان امللوك، وعسف احلكام، ويأخذ على يد الظامل، وينتصف للمظلوم، وأصبح اوس ال وحيول بني
  .فرق بينهم وبني الالدينيني واإلباحيني يف األخالق واألعمال

هذه هي الصني القدمية، وهنا ـ ويف ذلك الزمان ـ كانت تنتشر : أشار إىل بقعة أخرى من العامل، وقال
  :، والبوذية)كونفوشيوس(، وديانة )ال وتسو(نة ديا: ثالث ديانات

فقد حتولت إىل ديانة وثنية يف عهد قريب، فهي تعين بالنظريات أكثر منها  ،)ال وتسو(ديانة أما 
بالعمليات، وكان أتباعها متقشفني زاهدين، ال يتزوجون وال ينظرون إىل املرأة، وال يتصلون ا، فلم يكن هلا 

سديدة أو حكومة رشيدة، حىت التجأ الذين جاءوا بعد مؤسسها إىل خمالفته والعدول عنه  أن تكون أُساً حلياة
  .إىل غريه

فقد كان يعين بالعمليات أكثر من النظريات، ولكن احنصرت تعاليمه يف شؤون هذه  )كونفوشيوس(أما 
يف بعض األزمنة ـ بعبادة إله  الدنيا وتدبري األمور املادية والسياسية واإلدارية، وقد كان أتباعه ال يعتقدون ـ

معني، فيعبدون ما يشاءون من األشجار واألار، وليس فيها نور من يقني وال باعث من إميان وال شرع 
  .مساوي، وإمنا هي حكمة حكيم وجتارب خبري، يستفيد ا اإلنسان إذا شاء ويرفضها إذا شاء

لربمهية الثائرة املوتورة، فتحولت وثنية حتمل معها ، فقد فقدت بساطتها ومحاستها، وابتلعتها االبوذيةأما 
  . حيث حلت ونزلت  األصنام حيث سارت، وتبين اهلياكل، وتنصب متاثيل بوذا

  .وقد غمرت هذه التماثيل احلياة الدينية واملدنية اليت ظهرت يف عهد ازدهار البوذية
مبظاهر اآلهلة وعبادة التماثيل وتغري حميط  لقد قامت يف ظل البوذية دولة تعين« ):إيشوراتوبا(يقول األستاذ 

  ١»الرابطات األخوية البوذية، وظهرت فيها البدع 
جعلت الربمهية بوذا مظهراً « :وال حظ ذلك أيضاً أحد الكتاب العصريني وكبار السياسيني يف اهلند فقال
ثورة هائلة، وأصبحت مركزاً  لآلهلة، وقلدا يف ذلك البوذية نفسها، وأصبحت الرابطة األخوية البوذية متلك

ملصاحل مجاعات خاصة، وفقدت النظام وتسرب إىل مناهج العبادة السحر واألوهام، وبدأت الديانة تتقهقر 
ما أصيبت به الديانة ) Mrs Rhys DaVids(وتنحط بعدما سادت يف اهلند وازدهرت ألف سنة، وقد ذكرت 

الفلسفة (يف كتابه ) سري رادها كرشنن(كما نقل عنها  البوذية يف هذا العهد من الوهن واالعتالل فقالت
لقد أظلت األفكار العليلة تعليم بوذا اخللقي حىت توارى وراء هذه التخيالت السقيمة، لقد نشأ « ):اهلندية

                                                
  .ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني: لألستاذ ايشور اتويا، كل هذه املصادر منقولة من)) باألوردو (( اهلند القدمية )  ١(



 ٤٤

مذهب جديد يف الديانة وازدهر، وملك على الناس القلوب، مث اضمحل وخلفه مذهب آخر، وهلم جرا، حىت 
ام اخلالبة، وحجبت اجلو وساد الظالم، وقد اضمحلت دروس مؤسس الديانة الغالية تراكمت هذه األوه

لقد أصيبت الربمهية والبوذية باالحنطاط، ودخلت فيها  ..البسيطة بسبب التدقيقات الكالمية والتنطعات
   ١»ا العادات الساقطة، وأصبح من العسري التمييز بينهما، لقد اندجمت البوذية يف الربمهية وذابت فيه

ومل يزل وجود اإلله اإلميان به يف البوذية موضع خالف وشك عند مؤرخي هذه الديانة ومترمجي 
كيف قامت هذه الديانة العظيمة على أساس رقيق من اآلداب اليت ليس : مؤسسها، حىت حيار بعضهم ويتساءل

، والتحلي بالفضائل، والنجاة من فيها اإلميان باهللا، فلم تكن البوذية إال طرقاً لرياضة النفس وقمع الشهوات
  .األمل، واحلصول على العلم

يف هذه املنطقة اليت ولد فيها حممد مل يكن يعبد إال التماثيل اليت يصنعها : أشار إىل جزيرة العرب، وقال
  .الناس بأيديهم

  .لقد كان لكل قبيلة أو ناحية أو مدينة صنم خاص، بل كان لكل بيت صنم خصوصي
ن ألهل كل دار من مكة صنم يف دارهم يعبدونه، فإذا أراد أحدهم السفر كان آخر ما كا: قال الكليب

  .٢يصنع يف مرتله أن يتمسح به، وإذا قدم من سفر كان أول ما يصنع إذا دخل مرتله أن يتمسح به أيضا
ليه وال وقد استهترت العرب عبادة األصنام، فمنهم من اختذ بيتاً، ومنهم من اختذ صنماً، ومن مل يقدر ع

على بناء بيت نصب حجراً أمام احلرم، وأمام غريه، مما استحسن، مث طاف به كطوافه بالبيت ومسوها 
األنصاب، وكان يف جوف الكعبة ويف فنائها ثالث مائة وستون صنماً، وتدرجوا من عبادة األصنام واألوثان 

  .إىل عبادة جنس احلجارة
ر، فإذا وجدنا حجراً هو خري منه ألقيناه وأخذنا اآلخر، فإذا كنا نعبد احلج: عن أيب رجاء العطاردي قال

  .٣مل جند حجراً، مجعنا حثوة من تراب، مث جئنا بالشاة، فحلبنا عليه، مث طفنا به
كان الرجل إذا سافر، فرتل مرتالً أخذ أربعة أحجار، فنظر إىل أحسنها، فاختذه رباً، وجعل : وقال الكليب

  .ارحتل تركهالثالث أثايف لقدره، وإذا 
وكان للعرب آهلة شىت غري هذه األصنام من املالئكة واجلن والكواكب، فكانوا يعتقدون أن املالئكة بنات 
اهللا، فيتخذوم شفعاء هلم عند اهللا ويعبدوم ويتوسلون م عند اهللا، واختذوا كذلك من اجلن شركاء هللا وآمنوا 

  .٤بقدرم وتأثريهم وعبدوهم
  . نت بنو مليح من خزاعة يعبدون اجلنكا: وقال الكليب

                                                
)١  (Jawahar Dal Nehru: The Discovery of India P. ٢٠٢ ٢٠١.    
  .٣٣:كتاب األصنام)  ٢(
  .رواه البخاري)  ٣(
  .٤٤: كتاب األصنام  )٤(



 ٤٥

كانت حمير تعبد الشمس، وكنانة القمر، ومتيم الدبران، وخلم وجذام املشتري، وطيء : وقال صاعد
  .١سهيالً، وقيس الشعري العبور، وأسد عطارداً

كانت  مل تكن الوثنية سائدة يف بالد العرب وحدها، بل كل هذه املناطق: أشار إىل مناطق أخرى، وقال
  .ال تعرف دينا غري الوثنية املتطرفة

ثالثة وثالثني، وقد أصبحت يف ) ويد(لقد بلغت الوثنية أوجها يف القرن السادس، فقد كان عدد اآلهلة يف 
  .مليون ٣٣٠هذا القرن 

  .وقد أصبح كل شيء رائع، أو كل شيء جذاب، بل كل مرفق من مرافق احلياة إهلاً يعبد
واآلهلة واإلالهات احلصر، وأربت على العد، فمنها أشخاص تارخيية، وأبطال متثل وهلذا جاوزت التماثيل 

فيهم اهللا يف عهود وحوادث معروفة، ومنها جبال جتلى عليها بعض آهلتهم، ومنها معادن كالذهب والفضة جتلى 
تابة وآالت اإلله، ومنها آالت احلرب وآالت الك) مهاديو(فيها إله، ومنها ر الكنج الذي خرج من رأس 

التناسل وحيوانات أعظمها البقرة واألجرام الفلكية وغري ذلك، وأصبحت الديانة نسيجاً من خرافات وأساطري 
  .وأناشيد وعقائد وعبادات مل يستسغها العقل السليم يف زمن من األزمان

ىت فاق هذا وقد ارتقت صناعة حنت التماثيل يف هذا العهد، وبلغت أوجها يف القرن السادس والسابع، ح
  .العصر يف ذلك العصور املاضية

وقد عكفت الطبقات كلها، وعكف أهل البالد من امللك إىل الصعلوك على عبادة األصنام، حىت مل جتد 
  .الديانة البوذية واجلينية منها بدا، وتذرعت هاتان الديانتان ذه الوسيلة لالحتفاظ حبياما وانتشارمها يف البالد

) هوئن سوئنج(ت إليه الوثنية والتماثيل يف هذا العصر ما حكاه الرحالة الصيين الشهري ويدل على ما وصل
عن االحتفال العظيم الذي أقامه امللك هرش الذي حكم اهلند من  ٦٤٤وعام  ٦٣٠الذي قام برحلته بني عام 

داً من علماء الديانات وأقام امللك احتفاالً عظيماً يف قنوج، اشترك فيه عدد كبري ج« :قال  ٦٤٧إىل  ٦٠٦عام 
السائدة يف اهلند، وقد نصب امللك متثاالً ذهبياً لبوذا على منارة تعلو مخسني ذراعاً، وقد خرج بتمثال آخر لبوذا 

يذب عنه ) كامروب(مبظلة وقام امللك احلليف ) هرش(أصغر من التمثال األول يف موكب حافل قام جبنبه امللك 
  » الذباب 

، وبعضهم من أتباع )شو(إن بعضهم كان من عباد « :ن أسرة امللك ورجال بالطهويقول هذا الرحالة ع
، وكان لكل واحد أن خيص من اآلهلة أحداً )وشنو(الديانة البوذية، وكان بعضهم يعبد الشمس وبعضهم يعبد 

  »بعبادته أو يعبدهم مجيعاً
ريه، بل ارتبطت فوق ذلك بل إن الوثنية وصلت م حدا مقززا، فلم تكتف بارتباطها باحلجارة وغ

  .بالشهوة اجلنسية اجلاحمة
اهلند منذ العهد القدمي، فقد تناقلت الكتب اهلندية، وحتدثت  اتولعل أشهر ديانة ارتبطت بذلك ديان

                                                
  .٤٣٠:طبقات األمم لصاعد)  ١(



 ٤٦

األوساط الدينية عن ظهور صفات اإلله، وعن وقوع احلوادث العظيمة وعن تعليل األكوان روايات وأقاصيص 
  .آلهلة وغارة بعضها على البيوت الشريفة تستك منها املسامع ويتندى هلا اجلبني حياءعن اختالط اجلنسني من ا

وتأثري هذه احلكايات يف عقول املتدينني املخلصني املرددين هلذه احلكايات يف إميان ومحاسة دينية وفعلها يف 
، وتصويرها يف صورة )يومهاد(عواطفهم وأعصام واضح، زاد إىل ذلك عبادم آللة التناسل إلهلهم األكرب 

  .بشعة، واجتماع أهل البالد عليها من رجال ونساء وأطفال وبنات
أضف إىل ذلك ما حيدث به بعض املؤرخني من أن رجال بعض الفرق الدينية كانوا يعبدون النساء 

  .العاريات، والنساء يعبدن الرجال العراة
فاسق طلبته، وينال فيها الفاجر بغيته، وإذا كان وقد أصبح كثري من املعابد مواخري فساد، يترصد فيها ال

  ؟ !ظنك ببالط امللوك وقصور األغنياءفما  ،هذا شأن البيوت اليت رفعت للعبادة والدين



 ٤٧

  اإلسالمإكسري ـ  ٢
من احنطاط  بعد أن استعرض توماس من ذاكرته التارخيية ما كان عليه أهل العصر الذي ولد فيه حممد 

  .يف هذا الوضع الذي ذبلت فيه شجرة البشرية جاء اإلكسري الذي أعاد هلا احلياة: وارتداد وسقوط، قال يل
  .تقصد اإلسالم: قلت
ومل يكتف بأن يبشر ا يف جزيرة العرب، بل راح  ..لقد جاء اإلسالم بتلك القيم النبيلة ..أجل: قال

  .ينشرها على العامل
ال يدبن به قومية من  ..الدور كونه دينا عامليا مزايا اإلسالم الكربى اليت خولت له هذامن فقد كان 

 .وال شعب من الشعوب ..القوميات
  ؟حبد السيفلقد مت ذلك : قلت
ولكنه ليس من تلك األمور إقناع الناس  ..فيها اإلسالم إىل استعمال السيف هناك أمور اضطر: قال
  .ذلك أنه يستحيل أن حتصل أي قناعة بالسيف ..بالسيف

  .ولننظر ماذا فعل اإلسالم لينقذ البشرية اليت كانت تقف على حافة اهلاوية ..نيدعنا نكون واقعي
  :التحريرـ  ١

  .لقد بدأ اإلسالم بنشر جيوشه اليت ساحت يف األرض لتنشر اإلسالم: قلت
ومل خترج لتقهر الناس على  ..مل خترج لتنشر اإلسالم ..اجليوش اليت خرجت ..أخطأ من قال ذلك: قال
   ..اعتناقه

فقد خرجت لغايات اقتصادية إذن كما يقول املاركسيون الذين يفسرون حركة التاريخ حبركة : قلت
  ؟االقتصاد
  .ولو خرجت لذلك الستوىل املسلمون على أمالك من دخلوا أراضيهم ..ومل خترج لذلك أيضا: قال
يقول اليهود فقد خرجوا ألم اجلنس األفضل كما قال الرومان، وكما قال النازيون، وكما : قلت
  .واألمريكان
وأسرعهم انصهارا يف الشعوب اليت دخلوا  ..فقد كانوا أعظم الناس تواضعا ..مل خيرجوا لذلك أيضا: قال

  . إليها
  فلم انتشروا إذن؟: قلت
لتحرير أولئك الذين استعبدهم القياصرة أو األكاسرة، وحالوا بينهم وبني احلياة احلرة اليت تكفل هلم : قال
  .١اختيار ما يشاءون حياةا يشاءون من دين، واختيار م

                                                
جيشاً لقتال   أرسل الرسولحيث م ٦٢٩/هـ٨يف عام بدأت الفتوحات اإلسالمية بعد اجلزيرة العربية ببالد الشام )  ١(

  .التقى اجليشان يف واقعة مؤتةوقد الروم يتألف من ثالثة آالف حمارب، 
 



 ٤٨

                                                                                                                                 
م وصلته أنباء عن حشود على احلدود مع اجلزيرة، فجهز ٦٣٠/هـ٩وم، ففي عام مطمئناً لنوايا الر  ومل يكن الرسول

  .لكنه مل حتدث معركة، ووصل اجليش اإلسالمي حىت منطقة تبوك،  جيشاً قاده بنفسه
قد ، وبدأ اخلليفة أبو بكر الصديق ستراتيجية جديدة متثلت بالتوسع يف الفتوحات مشال اجلزيرة العربية  وبعد وفاة الرسول

م مث  ٦٣٤/ـه١٣م ودحر االمرباطورية الساسانية، مث سوريا عام ٦٣٣/هـ١٢بدأت احلمالت العسكرية بفتح العراق عام 
  .م اليت خسرا االمرباطورية البيزنطية٦٣٥/هـ١٤عاصمتها دمشق عام 

واجه اجليش اإلسالمي وتعداده  ويف العام التايل حقق خالد بن الوليد انتصاراً ظافراً على جيش هرقل يف معركة الريموك، حيث
  .ألف رجل اجليش البيزنطي وهو ضعف عدده ٢٥

  .أصبحت كل الشام حتت احلكم اإلسالمي، من البحر األمحر حىت جبال طوروس) م٦٤٠ـ  ٦٣٣(وخالل سبع سنوات 
طورية الرومانية وكانت مصر متثل خمزن قمح االمربا. م٦٤١/هـ٢٠املقاطعة البيزنطية الشقيقة، عام وهي مصر، مث فتحت 

  .إذ كانت مصر نقطة انطالق لبقية النفوذ البيزنطي يف مشال أفريقيا لينتهي يف صقلية وإسبانيا. الشرقية، وأغىن ممتلكاا
ن إ« :ن العرب فتحوا نصف العامل يف نصف قرن، أو مقولة نابليونإتقدمت الفتوحات االسالمية بسرعة فائقة، حىت قيل مث 

  » عام ٩٠٠عاماً ما فتحه الرومان يف  ٩٠العرب فتحوا يف 
، ىل ضفاف األطلسيإوصلت أن اجتهت اجليوش اإلسالمية غرباً لتحرر مشال أفريقيا بكامله إىل ) تونس(فريقياإوبعد مصر و

 وأصبحت القريوان، يف تونس، مركز قيادة موسى بن نصري وجنوده من الرببر الذين اعتنقوا اإلسالم وسامهوا يف نشره يف تلك
  .املنطقة
جندي ليعربوا  ٧٠٠م أرسل موسى أحد قواده األشداء، طارق بن زياد، على رأس قوة مؤلفة من ٧١١/هـ٩٢يف عام و

  .البحر باجتاه الساحل اإلسباين
، وكان Ceutaملدينة سيوتا Julian وكانت القوة قد عربت مضيق جبل طارق مبراكب أرسلها احلاكم البيزنطي جوليان  

  .فاستنجد باملسلمني ملساعدته، فأمده موسى بقوة عسكرية من العرب والرببر، ع مع امللك القوطي رودريكاحلاكم يف صرا
  )م١٤٩٢ـ  ٧١١(قوات طارق بن زياد يف تقدمها، لتصبح نواة دولة مسلمة حتكم إسبانيا ملدة مثانية قرون وقد استمرت 

قد خسر ، ولكن ذلك مل حيصل، فوسع يف العمق األوريبأسس املسلمون دولة عظيمة يف األندلس، وكانت لديهم خطط للت
ويف الليل غادر اجلنود املنطقة منسحبني إىل إسبانيا، ومل يعد . املسلمون يف معركة بالط الشهداء خسارة كبرية، واستشهد قائدهم

  .يفكر أحد بفتح فرنسا
كان حاكم القريوان ، وقد يقيا يف العصر العباسيفرإحيكمون مشال الذين كانوا األغلب مث فتح املسلمون صقلية، يف عهد بين 

قد تلقى طلباً من جمموعة من الثوار على احلكم البيزنطي لصقلية وسرقوسة، فأرسل محلة ) م ٨٣٨ـ  ٨١٧حكم (زيادة اهللا 
عاماً  ٢٤٠تبقى وتقدم اجليش اإلسالمي ليحكم سيطرته على بقية أحناء اجلزيرة، ول. حبرية متكنت من فتح بالريمو عاصمة اجلزيرة

  .بأيدي املسلمني
وامتد تأثري املسلمني ليس إىل األطراف اجلنوبية  ،أصبحت صقلية أكرب قاعدة حبرية لألسطول اإلسالمي يف البحر املتوسطوقد 

  .م ٨٤٦إليطاليا فحسب، بل وصل التهديد إىل نابويل وبقية املدن الشمالية، وحىت روما نفسها تعرضت للتهديد عام 
وكان النورمان قبائل . سقطت بالريمو بأيدي الفاحتني النورمان، وعادت صقلية مرة أخرى للنفوذ املسيحي ١٠٧١ ويف عام

غري متحضرة، ولذلك أبقوا على اإلدارة والتنظيمات القانونية اليت أقامها املسلمون، وحىت املوظفني املسلمني بقوا يزاولون أعماهلم 
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وما لَكُم  ﴿:خرجوا تنفيذا ملا تأمره هذه اآلية ..لقد خرجوا تنفيذا ملا ورد يف القرآن من نصرة املستضعفني
ينالَّذ انالْوِلْداِء وسالنالِ وجالر نم نيفعضتسالْمو بِيلِ اللَّهي سلُونَ فقَاتلَا ت  ةيالْقَر هذه نا منرِجا أَخنبقُولُونَ ري

  )٧٥: النساء(﴾)٧٥(الظَّالمِ أَهلُها واجعلْ لَنا من لَدنك وليا واجعلْ لَنا من لَدنك نصريا 
تلك البالد،  اليت كانت حتكم كسر شوكة السلطات الطاغية واملتجربة لقد أراد املسلمون من تلك الفتوح

  .اإلسالمهدي وحتول بني شعوا وبني االستماع إىل 
أن يبقى الناس على دينها إال تريد لقد كانت تلك السلطات ترى أن هلا احلرية يف هذا اجلانب، فلذلك ال 

  . ال يفكر أحد يف اعتناق دين آخر، ما مل يأذن له كسرى أو قيصر، أو امللك أو األمريوومذهبها، 
 ﴿:، فقال هلممنوا برب موسى وهارونآلقرآن على لسان فرعون قدميا حينما أسلم سحرته، وعرب القد 

) ١٢٣(فَسوف تعلَمونَ َآمنتم بِه قَبلَ أَنْ َآذَنَ لَكُم إِنَّ هذَا لَمكْر مكَرتموه في الْمدينة لتخرِجوا منها أَهلَها 
  )األعراف(﴾)١٢٤(م وأَرجلَكُم من خلَاف ثُم لَأُصلِّبنكُم أَجمعني لَأُقَطِّعن أَيديكُ

حكم األكاسرة والقياصرة وامللوك يف ذلك الزمن حاجزا حصينا دون وصول الدعوة العاملية لقد كان 
ـ يف حال عدم محلهم  برسائله إىل هؤالء األباطرة وامللوك، يدعوهم إىل اإلسالمحممد وهلذا حينما بعث  ،إليهم

  :إمث رعيتهماستجابتهم ـ 
   » فعليك إمث اوس ،فإن مل تسلم «:فقال لكسرى
   » فعليك إمث اإلريسيني، فإن مل تسلم «:وقال لقيصر

   » فعليك إمث القبط ،فإن مل تسلم «:وقال للمقوقس يف مصر
  )الناس على دين ملوكهم( ..وال تزال له بعض اآلثار ..األياموهذا يؤكد املثل السائر يف تلك 

أراد اإلسالم أن يرد األمور إىل نصاا، ويعيد للشعوب اعتبارها واختيارها، وال سيما يف هذه القضية لقد 
قضية دين اإلنسان، الذي حيدد هويته، وحيدد : األساسية املصريية، اليت هي أعظم قضايا الوجود على اإلطالق

  .غايته، وحيدد مصريه
حلرب املوجهة إىل هؤالء امللوك واألباطرة، هلدف واضح، هو إزالة احلواجز أمام الدعوة ومن هنا كانت ا

اجلديدة، حىت تصل إىل الشعوب وصوال مباشرة، وتتعامل معها حبرية واختيار، ملن شاء فليؤمن، ومن شاء 
لبهم يف جذوع دون خوف من جبار يقتلهم أو يص ،فليكفر، وليهلك من هلك عن بينة، وحييا من حيا عن بينة

  .النخل
فقد علمنا أن تلك الشعوب اليت استوىل عليها األكاسرة والقياصرة كانت شعوبا  ..باإلضافة إىل ذلك

ودولة الروم يف الغرب،  ،دولة الفرس يف الشرق: فقد كان العامل يف اجلاهلية تتنازعه دولتان عظيمتان ،مستعمرة
  .دولة الروس، ودولة األمريكان، أيام احلرب الباردة بني الطرفنيأشبه مبا عرفناه وعايشناه يف عصرنا من وذلك 

                                                                                                                                 
وقد . وقد أحاط امللوك النورمان أنفسهم بالعلماء املسلمني من فلكيني وأطباء وفالسفة. لرسائليف الكتابة والترمجة واحلسابات وا
  .بناًء على طلب امللك روجر) كتاب روجر(كتابه املعروف ) م١١٦٦ت (كتب اجلغرايف املسلم اإلدريسي 
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قد سيطرت كل منهما على بعض البالد، واتسعت رقعة تلك الدولة حينا على حساب اآلخر، ف
في أَدنى الْأَرضِ وهم من بعد ) ٢(غُلبت الروم  ﴿:قولهيف على ذلك واحنسرت حينا آخر، كما نص القرآن 

  )الروم(﴾)٣(بِهِم سيغلبونَ غَلَ
كانت دولة الفرس متلك بعض ديار العرب يف العراق، وكانت الروم متلك بالدا أخرى يف الشام، لقد 

لونا من ألوان االستعمار املتسلط املستكرب يف األرض بغري ذلك وكان  ..كما متلك مصر وغريها يف مشال أفريقيا
   .احلق

أن يقوم بدور يف ـ  باعتباره رسالة حترير للعامل من عبودية البشر للبشرـ وكان على اإلسالم مهمة 
ا ختتم ذه اآلية من سورة آل إىل قيصر واملقوقس وغريمهحممد رسالة يف رأينا وهلذا  ..إنقاذ هذه الشعوب

ا نعبد إِلَّا اللَّه ولَا نشرِك بِه شيئًا ولَا يتخذَ بعضنا يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِلَى كَلمة سواٍء بيننا وبينكُم أَلَّ ﴿:عمران
  )آل عمران(﴾)٦٤(بعضا أَربابا من دون اللَّه فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسلمونَ 

  ؟دعوة عامة إىل التحريرأال ترى فيها  ..امسع هذه اآلية جيدا
مساعدة هذه الشعوب على التحرر من هذا املستعمر الغريب عنها، وهذا ما جعل من الضروري كان  لقد

   » سالم عليك يا سوريا، سالم ال لقاء بعده «:هرقل يقول بعد دخول جيوش املسلمني إىل الشام
حب قد كان الروم يعتربون مصر بقرة حلوبا هلم، حيلبون ضرعها، وإن مل ترضع أوالدها، وهلذا رو

، واستطاع املسلمون بثمانية آالف جندي فقط أن هالشعب املصري بالفاحتني اجلدد، وفتح هلم صدره، وذراعي
  .يفتحوا مصر، وحيرروها من سلطان الروم إىل األبد

، وهو ال يدخل عادة إال فهو يتخذ من استبداد غريه مربرا الستبداده ..هكذا يبدأ املستعمر دائما: قلت
  .ملخلصبوصفه املنقذ وا

   ..ذلك صحيح مع مجيع املستعمرين ما عدا اإلسالم: قال
  .أنت تقول هذا: قلت
   :تقول هذاواحلقائق الكثرية اليت ال ميكن حصرها  ..بل احلقائق تقول هذا: قال

أن الناس الذي فتحت أراضيهم مل يدخلوا اإلسالم دفعة  ..وهي ال تزال ماثلة أمامنا ..وأول احلقائق
حىت إن الرجل القبطي  ..على دينهم عشرات السنني، ال يدخل فيه إال الواحد بعد الواحد اوواحدة، بل ظل

مل يدخل يف اإلسالم، رغم ما شاهد من عدالة رت ، الذي أنصفه عمر، واقتص البنه من ابن وايل مصر
  .األبصار واأللباب

ومع ذلك يعيش  ..ألوان الطوائف لست ترى بالد املسلمني هي البالد الوحيدة يف العامل اليت تعج جبميعأ
  ؟بعضهم مع بعض يف غاية االحترام

فقد كان يف املسلمني من القوة ما ال  ..لو أن السيوف أرادت نشر اإلسالم بالقوة لفعلت: سكت، فقال
السيف ذلك أن  ..ولكنهم مل يفعلوا لسبب واحد هو أن القرآن حيرم عليهم أن يفعلوا ..يقف يف وجهه أحد

ففتح القلوب وإزالة أقفاهلا حتتاج إىل عمل  ..وحيتل بلدا، ولكن ال ميكنه أن يفتح قلباأيفتح أرضا، ميكنه أن 
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  .آخر، من إقناع العقل، واستمالة العواطف، والتأثري النفسي
 لَا إِكْراه في الدينِ قَد تبين الرشد من ﴿:إن القرآن خياطب املؤمنني ذه احلقيقة ليقول هلم

ي٢٥٦:البقرة(﴾الْغ(  
ال إكراه وال قهر يف اعتناق الدين، وإمنا ذلك متروك لعقل اإلنسان وتفكريه  هاآلية صرحية بأنأنت ترى 

   .غري املأسور لتعصب أو هوى أو تقليد أو حظ نفس
 .فمن شرح اهللا صدره لإلسالم دخله، ومن ختم على مسعه وبصره، ترك وشأنه دون قسر على الدين

ألن اإلسالم ال  ..غري مسلماملكره على اإلسالم واعترب  ..اعترب اإلكراه على اإلسالم من الذنوبوهلذا 
  .يكون إال عن قناعة

أن املرأة اليت كانت ال يعيش هلا ولد جتعل على نفسها إن عاش أن  لقد روي يف سبب نزول اآلية السابقة
ال ندعهم يعتنقون  أي ( ال ندع أبناءنا: صار، فقالواوده، فلما أجليت بنو النضري، كان فيهم من أبناء األن

  .١، فرتلت اآلية تنهاهم عن ذلك)اليهودية
    ..انظر

رغم أن حماوالت اإلكراه كانت من آباء يريدون محاية أبنائهم من التبعية ألعدائهم احملاربني الذين 
ناء دين اليهودية وهم صغار، ورغم ما خيالفوم يف دينهم وقوميتهم، ورغم الظروف اخلاصة اليت دخل ا األب

كان يسود العامل كله حينذاك من موجات االضطهاد للمخالفني يف املذهب، فضالً عن الدين، كما كان يف 
مذهب الدولة الرومانية اليت خيرت رعاياها حينا بني التنصر والقتل، فلما تبنت املذهب امللكاين أقامت املذابح 

  .املسيحيني من اليعاقبة وغريهم لكل من ال يدين به من
   ..٢ رغم كل هذا، رفض القرآن اإلكراه

ولَو شاَء ربك لََآمن من في الْأَرضِ كُلُّهم جميعا أَفَأَنت تكْرِه الناس حتى  ﴿:لقد قال القرآن يف آية أخرى
 نِنيمؤوا مكُونيونس(﴾)٩٩(ي(  

قَالَ يا قَومِ  ﴿:وقد أمر القرآن باالقتداء باألنبياء ..هو نيب من األنبياء العظام، ونوحيذكر القرآن عن و
وهكُملْزِمأَن كُملَيع تيمفَع هدنع نةً ممحانِي رآتي وبر نم ةنيلَى بع تإِنْ كُن متأَيونَأَرا كَارِهلَه متأَنا و ﴾

  )٢٨:هود(
ها وما أَنت نا أَنزلْنا علَيك الْكتاب للناسِ بِالْحق فَمنِ اهتدى فَلنفِْسه ومن ضلَّ فَإِنما يضلُّ علَيإِ ﴿:وقال

  )٤١:الزمر(﴾ علَيهِم بِوكيلٍ
  )٦:الشورى(﴾ وما أَنت علَيهِم بِوكيلٍ ﴿والَّذين اتخذُوا من دونِه أَولياَء اللَّه حفيظٌ علَيهِم:وقال

                                                
وسعيد بن جبري والشعيب واحلسن  وهكذا ذكر جماهد ،رواه أبو داود والنسائي وابن أيب حامت وابن حيان يف صحيحه)  ١(

  .١/٣١٠:ابن كثري: انظرالبصري وغريهم أا نزلت يف ذلك، 
  .غري املسلمني يف اتمع اإلسالمي، يوسف القرضاوي، بتصرف)  ٢(
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  ) ٤٥:ق(﴾ ﴿نحن أَعلَم بِما يقُولُونَ وما أَنت علَيهِم بِجبارٍ فَذَكِّر بِالْقُرآن من يخاف وعيد:وقال
  )٢٢:الغاشية(﴾ لَست علَيهِم بِمصيطرٍ ﴿:وقال
  )١٠٧:األنعام(﴾ ا أَشركُوا وما جعلْناك علَيهِم حفيظاً وما أَنت علَيهِم بِوكيلٍولَو شاَء اللَّه م ﴿:وقال

ما علَى الرسولِ إِلَّا الْبالغُ واللَّه يعلَم ما  ﴿:وقد قصرت اآليات دعوة الرسول والذين معه على البالغ
﴾ فَإِنْ أَعرضوا فَما أَرسلْناك علَيهِم حفيظاً إِنْ علَيك إِلَّا الْبالغُ  ﴿. .)٩٩:املائدة(﴾ تبدونَ وما تكْتمونَ

   )٤٨من اآلية: الشورى(
أُرسل وأنه التبليغ ال أزيد من ذلك، ففي هذه اآليات تصريح بأن دور حممد والذين معه مقصور على 

ويتعب نفسه إلقباهلم  ،حىت مينعهم عن اإلعراض ،م وطاعتهممسؤوالً عن إميا ،مبلغاً، ومل يرسل حفيظاً عليهم
  .عليه

أما  ..ومل يكن له من القوة ما يستطيع به أن يفرض دينه على الناس ..هذا ما حصل يف عهد حممد: قلت
  .فقد حصل ما مل يكن يف احلسبان ..وبعد غرور القوة ..بعده

ولكن  ..مثله يف يوم من األيام قلتا كنت ورمب ..هذا ما نقوله حنن ..ليس ذلك صحيحا ..ال: قال
   ..احلقائق تقول غري ذلك

   ..لقد نعم املسيحيون واليهود وغريهم من أهل األديان بسماحة مل يروها يف حيام قط
وعياله من بيت  ،يأمر بصرف معاش دائم ليهوديـ الذي كان مهابا من مجيع ملوك العامل ـ  عمر فهذا 

إِنما الصدقَات للْفُقَراِء والْمساكنيِ والْعاملني علَيها والْمؤلَّفَة قُلُوبهم   ﴿:تعاىلقال اهللا  «:مال املسلمني، مث يقول
 يمكح يملع اللَّهو اللَّه نةً مبِيلِ فَرِيضنِ السابو بِيلِ اللَّهي سفو نيارِمالْغقَابِ وي الرفوهذا من ، )التوبة(﴾)٦٠(و

    ١» مساكني أهل الكتاب
، املسلمنيفيأمر مبساعدة اجتماعية هلم من بيت مال  املسيحيني،ومني من ذومير يف رحلته إىل الشام بقوم جم

  .من غري أن يفرض عليهم اعتناق اإلسالم
اخلليفة من لؤلؤة اوسي ـ مل مينعه ذلك أن يوصى وهو أبو أصيب بضربة رجل من أهل الذمة ـ ملا و

أوصي اخلليفة من بعدي بأهل الذمة خريا، أن يويف بعهدهم، وأن يقاتل  «:بعده وهو على فراش املوت فيقول
    ٢»من ورائهم، وأال يكلفهم فوق طاقتهم

عبد اهللا بن عمرو يوصي غالمه أن يعطي جاره اليهودي من األضحية، ويكرر الوصية مرة بعد مرة، هذا و
ما زال جربيل  «:قال إن النيب  «:قال ابن عمروفأله عن سر هذه العناية جبار يهودي؟ حىت دهش الغالم، وس

                                                
  .٢٦اخلراج ألىب يوسف ص )  ١(
  .رواه البخاري)  ٢(
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    ١» يوصيين باجلار حىت ظننت أنه سيورثه
  .حممدوماتت أم احلارث بن أيب ربيعه وهي نصرانية، فشيعها أصحاب 

 ،ن يف ذلك حرجاوال يرواملسيحيني، وكان بعض أجالء التابعني يعطون نصيبا من صدقة الفطر لرهبان 
  .بل ذهب بعضهم ـ كعكرمة وابن سريين والزهري ـ إىل جواز إعطائهم من الزكاة نفسها

يف أهل ملتكم من املسلمني، وأهل  «:أنه سئل عن الصدقة فيمن توضع؟ فقال: جابر بن زيد وعن
    ٢» ..ذمتهم

القائد املسلم مل يعطهم مهلة مسعت جبيش منتصر خيرج من البلد الذى فتحه، ألن هل : التفت إيل، وقال
  ثالثة أيام؟ 
  أو باألحرى هل وقع ذلك؟ ..مىت وقع ذلك ..مل أمسع بذلك: قلت
     ..أغرب حادثة ىف تاريخ البشريةلقد كان ذلك  ..أجل: قال

ملا وىل اخلالفة عمر بن عبد العزيز، وفد إليه قوم من أهل مسرقند، فرفعوا إليه أن قتيبة قائد اجليش 
  .وأسكنها املسلمني غدراً بغري حق ،مى فيها دخل مدينتهماإلسال

بإخراج املسلمني من مسرقند حكم فكتب عمر إىل عامله هناك أن ينصب هلم قاضياً ينظر فيما ذكروا، فإن 
  . خرجوا

قاضياً ينظر شكواهم، فحكم القاضى وهو مسلم بإخراج  )مجيع بن حاضر الباجى(فنصب هلم الواىل 
ن ينذرهم قائد اجليش اإلسالمى بعد ذلك، وينابذهم وفقاً ملبادىء احلرب اإلسالمية، حىت على أ، املسلمني

  . فال يؤخذوا بغتة ،يكون أهل مسرقند على استعداد لقتال املسلمني
هذه : قالوا، فلما رأى أهل مسرقند ما ال مثيل له ىف التاريخ من عدالة تنفذها الدولة على جيشها وقائدها

وإمنا حكمها رمحة ونعمة، فرضوا ببقاء اجليش اإلسالمى، وأقروا املسلمني أن يقيموا بني أمة ال حتارب، 
  . أظهرهم

هل رأيت ىف تاريخ الدنيا كلها جيشاً يفتح مدينة، فيشتكى املغلوبون للدولة املنتصرة، فيحكم قضاؤها 
   ؟ !ويأمر بإخراجه، وال يدخلها بعد ذلك إال بإقرار أهلها ،على اجليش الظافر

أرأيت ىف التاريخ القدمي واحلديث حرباً يتقيد أصحاا مببادىء األخالق واحلق كما تقيد به جيش 
  ؟ !املسلمني

ويف العصور اليت ضعف فيها الوازع  ..ولكن بعد ذلك ..رمبا يكون هذا قد حتقق يف بداية اإلسالم: قلت
  .الديين عاد االستبداد ليفرض الدين بالقوة
                                                

أما  ١٢٨ والصلة، والبخاري يف األدب املفرد رقم القصة رواها أبو داود يف كتاب األدب من سننه، والترمذي يف الرب)  ١(
  .من رواية البخاري ومسلماحلديث املرفوع فهو 

  .١١٧/ ٥:ذكر ذلك ابن حزم يف احمللى)  ٢(



 ٥٤

 ..فلم أر فيه إال احترام أهل الذمة وعدم التعرض هلم ..لقد قرأت التاريخ ..صحيحاليس ذلك  ..ال: قال
  .١ألن حممدا أوصى م

وسأسوق  ..لقد اكتشفه كثري من أصدقائي من املستشرقني وغريهم ..لست الوحيد الذي اكتشف ذلك
فيه من استبداد  عن العهد األموي مع ما كان) قصة احلضارة(يف ) ول ديورانت (لك ما قاله صديقي 
لقد كان أهل الذمة املسيحيون، والزرادشتيون، واليهود، والصابئون يتمتعون يف عهد  «:باملسلمني، لقد قال فيه

اخلالفة األموية بدرجة من التسامح ال جند هلا نظريا يف البالد املسيحية يف هذه األيام، فلقد كانوا أحرارا يف 
نائسهم ومعابدهم، ومل يفرض عليهم أكثر من ارتداء زي ذي لون خاص ممارسة شعائر دينهم، واحتفظوا بك

ومل تكن هذه الضريبة  ،وأداء ضريبة عن كل شخص ختتلف باختالف دخله، وتتراوح بني دينار وأربعة دنانري
تفرض إال على غري املسلمني القادرين على محل السالح، ويعفى منها الرهبان، والنساء، والذكور الذين هم 

البلوغ، واَألرِقَّاء، والشيوخ، والعجزة، والعمي، والشديدو الفقر، وكان الذميون يعفون يف نظري ذلك من  دون
من  باملائة  ٢.٥اخلدمة العسكرية، أو إن شئت فقل ال يقبلون فيها، وال تفرض عليهم الزكاة البالغ قدرها 

ن تقبل شهادم يف احملاكم اإلسالمية، ولكنهم وكان هلم على احلكومة أن حتميهم، ومل تك ..٢ الدخل السنوي
    ٣» كانوا يتمعتون حبكم ذايت خيضعون فيه لزعمائهم، وقضام وقوانينهم

، فقد احتل فيه الذميون مكانة احلضارة اإلسالمي، وهو العصر الذي ازدهرت فيه أما العصر العباسي
  :٤حمترمة 

كثري من العظماء، مثل جرجيس بن خبتيشوع طبيب  اشتهر من بني أهل الذمة يف العصر العباسيلقد 
  .اخلليفة العباسي أيب جعفر املنصور، وقد وثق اخلليفة فيه وأكرمه
كل من كانت له حاجة : الذي قال الرشيد عنه ،ومن هؤالء جربائيل بن خبتيشوع طبيب هارون الرشيد

وكان مرتب الطبيب عشرة آالف درهم  .إىل فليخاطب ا جربيل؛ ألين أفعل كل ما يسألين فيه، ويطلبه مين
  . شهريا

  .ومن هؤالء ماسويه الذي كان الرشيد جيري عليه ألف درهم سنويا، ويصله كل سنة بعشرين آلفًا
والكُتاب املسلمون كرميون يف تقدير فضائل هؤالء ممن على  «:أشاد ترتون بتسامح املسلمني فقالقد و

برأس أطباء عصره، وهبة اهللا بن تلميذ بأبوقراط عصره، وجالينوس  غري ملتهم، حىت ليسمون حنني بن إسحق
                                                

  .سنذكر هذه النصوص يف حملها من هذه الرسالة وغريها من الرسائل)  ١(
ى رأس املال النامي وما يدره من دخل مثل زكاة الزكاة ليست على الدخل السنوي، بل علوالصحيح أن .. هكذا قال)  ٢(

باملائة حسب طريقة الري كما هو مقرر  ٥باملائة أو  ١٠وبعض أنواع الزكاة مثل دخل االستغالل الزراعي فيه  ،النقود والتجارة
  .)غري املسلمني يف اتمع اإلسالمي(من تعليق يوسف القرضاوي على مقولة ديورانت يف كتابه .. يف الفقه

  .١٣/١٣١ :قصة احلضارة)  ٣(
بل  يعتمد فيما يقرره على املراجع التارخيية األساسية، وهو ، ١٧٠ص :لدكتور اخلربوطليا ،اإلسالم وأهل الذمة: انظر)  ٤(

  .على كتابات املستشرقني أنفسهم



 ٥٥

   » دهره
وكان خبتيشوع بن جربائيل ينعم بعطف اخلليفة املتوكل، حىت إنه كاد يضاهيه يف مالبسه ويف حسن 

 وملا مرض سلمويه بعث املعتصم ابنه لزيارته، وملا مات أمر بأن حتضر ..احلال، وكثرة املال، وكمال املروءة
وامتنع املعتصم يوم موته عن أكل ، تناجنازته إىل القصر، وأن يصلى عليه بالشموع والبخور جريا على عاد

  .الطعام
وكان ال يغيب قط عن  ،أما يوحنا بن ماسويه فقد خدم اخللفاء العباسيني منذ الرشيد إىل املتوكل

 مل يكن هناك أدىن كُلفة بينه وبني اخلليفة طعامهم، فكانوا ال يتناولون شيئًا من أطعمتهم إال حبضرته، ومن مث
  .املتوكل، فكان اخلليفة يداعبه يف رفق ولني

ظلت عالقات العرب  «:واشتهر من بني أهل الذمة كثري يف ميدان اآلداب والفنون، فيقول ترتون
ين للهجرة، بل إن برعاياهم يف ميدان اآلداب والفنون عالقات طيبة قائمة على املودة خالل القرنني األول والثا

   » كثري من هذه املودة استمر بعد هذه الفترة، وقد اصطنعت احلكومة مهندسني وعماالً من غري املسلمني
درس كثري من الذميني على أيدي مدرسني وفقهاء مسلمني، من ذلك أن حنني بن إسحق درس على بل 

  .أيدي اخلليل بن أمحد وسيبويه حىت أصبح حجة يف العربية
  .حيىي بن عدي بن محيد ـ أفقه رجال عصره يف املنطق ـ على يد الفارايب وتتلمذ

ودرس ثابت بن قرة على يد علي بن الوليد من رجال املعتزلة، وكان حسن اخلط، متمكنا من األدب، 
  .١مبحض رغبته وما لبث أن اعتنق اإلسالم. وتدل مؤلفاته وكتبه على عمق تفكريه، وقوة معرفته

ميكن اختاذ إبراهيم بن هالل مثاالً  «:فيقول ،ترتون لتسامح العباسيني مع أهل الذمة مثالًويضرب املؤرخ 
ملا قد يصري إليه الذمي من بلوغ أرفع املناصب يف الدولة، فقد تقلد إبراهيم األعمال اجلليلة، فامتدحه الشعراء، 

ة إن أسلم فامتنع، وكان إبراهيم بن هالل وعرض عليه عز الدولة باختيار بن معز الدولة البويهي أن يوليه الوزار
حسن العشرة مع املسلمني عفيفًا يف مذهبه، وكان بينه وبني الصاحب إمساعيل بن عباد، والشريف الرضي، 

    ٢» مراسالت ومواصالت رغم اختالف امللل، وكان إبراهيم حافظًا للقرآن
حلكام املسلمني يف الغالب أحسن من كان سلوك ا «:اعترف ترتون بتسامح احلكام املسلمني فقالقد و

القانون املفروض عليهم تنفيذه على الذميني وليس أدل على ذلك من كثرة استحداث الكنائس وبيوت العبادة 
بل إم كانوا يتولون يف : يف املدن العربية اخلالصة، ومل ختل دواوين الدولة قط من العمال النصارى واليهود

فاكتنـزوا الثروات الضخمة، وتكاثرت لديهم األموال الطائلة، كما  ،وأخطرهابعض األحيان أرفع املناصب 
    ٣» اعتاد املسلمون املسامهة يف األعياد املسيحية

                                                
  .١٨٥ص  ١طبقات األطباء جـ : ابن أىب أصيبعة)  ١(
  .٢٥٦ص  ٣وفيات األعيان جـ : ابن خلكان)  ٢(
  .٢٥٦أهل الذمة يف اإلسالم ص )  ٣(



 ٥٦

حدث الدارقطين أن : قال) ترتيب املدارك(ذكر القاضي عياض يف هذا عن الساسة أما العلماء، فقد 
الوزير عبدون بن أن )هـ٢٨٢ ت(وقاضى بغداد  من أعالم املالكية،وهو ، ١ القاضي إمساعيل بن إسحاق

فرأى إنكار الشهود  ،فقام له القاضي ورحب بهدخل عليه، صاعد النصراين وزير اخلليفة املعتضد باهللا العباسي، 
لَا ينهاكُم اللَّه عنِ   ﴿:تعاىلقد علمت إنكاركم، وقد قال اهللا : لذلك، فلما خرج الوزير قال القاضي إمساعيل

اللَّه يحب الْمقِْسطني ذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخرِجوكُم من ديارِكُم أَنْ تبروهم وتقِْسطُوا إِلَيهِم إِنَّ الَّ
   » وهذا من الرب ..، وهذا الرجل يقضي حوائج املسلمني وهو سفري بيننا وبني املعتضد)املمتحنة(﴾)٨(

عن أهل الذين تتلمذوا على مدرسة حممد وقفوا مواقف مشرفة يف الدفاع  األئمة والفقهاءالكثري من بل إن 
  :الذمة، واعتبار أعراضهم وحرمام كحرمات املسلمني

الرفق  «:هفذكر مناملذكور يف القرآن، معىن الرب يشرح األصويل احملقق شهاب الدين القرايف فهذا الفقيه 
هم، وإطعام جائعهم، وكساء عاريهم، ولني القول هلم ـ على سبيل اللطف هلم بضعيفهم، وسد خلة فقري

والرمحة ال على سبيل اخلوف والذلة ـ واحتمال إذايتهم يف اجلوار ـ مع القدرة على إزالته ـ لطفًا منا م، 
أمورهم، يف دينهم  ال خوفًا وال طمعا، والدعاء هلم باهلداية، وأن جيعلوا من أهل السعادة، ونصيحتهم يف مجيع

ودنياهم، وحفظ غيبتهم، إذا تعرض أحد ألذيتهم، وصون أمواهلم وعياهلم وأعراضهم ومجيع حقوقهم 
   ٢» ..ومصاحلهم، وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم، وإيصاهلم إىل مجيع حقوقهم

ة وال يف م مل يكن هلم وجود يف السلطاملسلمني هل ولكن أهل الذمة مع ما ذكرته من احترام: قلت
  .وذلك قد يكون نوعا من اإلكراه..ألن اإلسالم ال يقر أن يوظف مسلم غري مسلم ..الوظائف
ملا األوائل لقد ذكر التاريخ الذي ال جترح شواهده، وال جيرح شهوده أن املسلمني  ..ومن قال ذلك: قال

ومل ، لم يكرهوا أحدا منهم على اإلسالم ف، أقطار الدنيا املعروفة يومئذ أبقوا املوظفني ىف أعماهلم األوىل فتحوا 
  .لكونه كافرايفصلوا رجال عن عمله 

كانت عادة احلكومة قد جرت على استعمال النصارى الذين قلما خال منهم « ):ترتون(الدكتور يقول 
وقد  .هـ وجود إيصال ضريبة باللغتني العربية واليونانية ٢٥٣ونالحظ ىف سنة ، ديوان من دواوين الدولة

كما أننا نرى رجال مسيحيا  ،تعملت اللغة العربية ألول مرة ىف أعمال احلكومة بأصفهـان زمن أىب مسلماس
وملا مت للعرب فتح  ،هـ وقت أن كان الوليد بن عقبة عامال عليها ٢٦يتوىل إدارة السجن قريبا من الكوفة سنة 
   » مصر أبقوا من فيها من العمال البيزنطيني 

الفرات رموه بالكفر لسوقه إمارة اجليش إىل أحد أن ابن  الشواهد املثبتة لذلك، ومنها الدكتورويذكر هذا 
وكان هؤالء ، دافع عن نفسه بأنه اقتدى باخللفاء السابقني الذين ولوا النصارى وظائف الدولة ف، املسيحيني 

  .عد أن فرض ذلك عليهمالعمال النصارى يلقون كل مظاهر االحترام إال أن املسلمني رفضوا تقبيل أياديهم ب
                                                

  .١٨١ـ  ٣/١٦٦: ترتيب املدارك :انظر ترمجته يف)  ١(
  .١٥/ ٣ :الفروق)  ٢(



 ٥٧

، وامسه عبدون بن صاعد على القاضى ، حدث ىف بغداد أن دخل أحد الوزراء النصارى يذكر أنه و
. ،والحظ القاضى أن الشهود وبقية احلاضرين أنكروا عليه هذا العمل ،فوقف له مرحبا، إمساعيل بن إسحاق 

ال ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم  ﴿:اهللا تعاىل يقولوان ، قد علمت إنكاركم : فلما خرج الوزير قال هلم القاضى
حي إِنَّ اللَّه هِمقِْسطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت ارِكُميد نم وكُمرِجخي لَمينِ وي الدف لُوكُمقَاتينيقِْسطالْم ب ﴾

فأمن ، وهذا من الرب ، و سفري بيننا وبني خليفتنا وه، وهذا الرجل يقضى حوائج املسلمني ، )٨:املمتحنة(
 » السامعون على قوله ورضوا به 

بعضهم استغل الذين ىف استخدام أبناء الديانات األخرى  إسرافهم  نياحلكام املسلمبل إن يؤخد على 
الىت وصل إليها مساحة اإلسالم ىف معاملته ألهل الذمة استغالال جعل أحد الشعراء يقول ـ منددا بعلو املرتلة 

 : اليهود ـ
 ـة آماهلم وقد ملكـواـيهود هذا الزمان قد بلغوا غاي

 كـو ومنهمو املستشار وامللـواملال عندمه، العز فيهم 
 يا أهل مصر إىن قد نصحت لكم ودوا قد ود الفلك

، وكلت إليهم خانوا األعمال الىت  املسيحينياملوظفني من اليهود وبل إنين أكاد أجزم بأن الكثري من 
وقد  ..وإهانة مجهور املسلمني، خلدمة الطوائف الىت احندروا منها، وانتهزوا فرصة توليهم املناصب اهلامة 

  .واألمة الىت احترمتهم، يكيدون للدولة الىت ائتمنتهم  مفوجد، أحوال كثري من أولئك املوظفني  تاستقرأ
لدة دقوقا إىل اثنني من النصارى ومتكنا ا وتصرفا م أن آلت الرياسة ىف ب ٩٧٧حدث ىف سنة سنة لقد  

إنك : وقالوا له، )جربائيل بن حممد(فقدم بعض هؤالء املسلمني على . .واستعبدا املسلمني، فيها تصرف احلاكم 
فلو  ،تريد الغزو ولست تدرى أتبلغ غرضا أم ال؟ وحنن عندنا من هذين النصرانيني من قد تعبدنا وحكم علينا

 . فقبض جربائيل عليهما وصادر أمالكهما..نا وكفيتنا أمرمها ساعدناك على ذلكأقمت عند
فمال الوزير ،  ،واستناب بالشام منشة اليهودى ،واستوزر املعز لدين اهللا عيسى بن نسطور النصراىن

وأخذ من ، لقى اخلليفة القبض عليهما أف ،فضج الناس بالشكوى ،وشجع منشة اليهود، عيسى إىل النصارى 
  .وغرم منشة مبلغا ضخما، عيسى ثالمثائة ألف دينار 

وقد عمد  ،ويلقب تاج الدولة ،هـ استوزر احلافظ لدين اهللا مسيحيا أرمنيا يدعى رام ٥٢٩وىف سنة 
وقد كان مسلك هذا الوزير املتعصب سببا  ..رام هذا إىل فصل املسلمني من وظائفهم وتعيني املسيحيني بدهلم

وخصوصا ألنه أوعز إىل النصارى باإلسراف ىف بناء الكنائس واألديرة حىت ظن أن ، ضده ىف إثارة املسلمني
  .فلما هاج اجلمهور ضده عزل عن الوزارة..اإلسالم سينقرض من مصر

امللوك من املسيحى  ناىف أى عهد من تارخيهل وجدت : وال شك أنك تعرف تاريخ قومك ..أنا أسألك
  سلمني؟ بل ىف أى عهد استوزر الكاثوليك بروتستانتيا أو بالعكس؟ يهودا أو ممن استوزر  نياملسيحي

شائع  االوظائف الكبرية والصغرية أمر ىفغري املسلمني استعمال ال شك أنك ترى : سكت قليال، مث قال
  .ىف بالد اإلسالم إىل هذا العصر
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حترمي الوظائف اجلليلة وإىل ، أما التعصب املسيحى فهو مل يتجه إىل اضطهاد أهل األديان األخرى فحسب
بل إن أتباع املذهب املسيحى الواحد حيرمون أن يلى عمال بينهم صاحب مذهب مسيحى ، والتافهة عليهم

  .آخر
وقد حدث ىف القرن الثامن عشر أن قتل حمام بروتستانىت ألن القانون الفرنسي يومئذ حيظر مهنة احملاماة 

س بني التعطل واالرتداد عن مذهبه إىل الكاثوليكية ليستطيع وقد حار هذا احلقوقى البائ، على الربوتستانت
مث انتهت هذه  ،ولكن ارتداده يثري عليه أسرته املتعصبة .ماذا يصنع؟ أيترك عقيدته ابتغاء الرزق .العمل ىف مهنته

هذه القصة ن أباه مل يقتله تعصبا وتعرف أو ،إنه انتحر يأسا: وقيل ،وام أبوه باغتياله فأعدم ،احلرية مبقتله
  )كاالو(مبأساة  

امرأة كاثوليكية كانت ختدم خالصتها أن ) سريفني(وقعت ىف العصر نفسه قصة مشاة تسمى مأساة وقد 
غري أن  ،فأغرت ابنتها بالفرار إىل دير كاثوليكى حيث سيمت سوء العذاب لتغري عقيدا ،أسرة بروتستانتية

فامت السلطات الكاثوليك أباها بإغراقها ليحول دون ، بئرالفتاة ختلصت من عذاا باالنتحار غرقا ىف 
  .مث صدر حكم قضائى بقتل الرجل وامرأته ومصادرة أمالكهما.. ارتدادها عن دينها

ولكين أحتدث عن احلرية الدينية  ..وأنا ال أناقشك فيه ..يف هذا ارمبا يكون كل ما تذكره صحيح: قلت
  .م يف إقامة شعائره الدينية، وبناء معابده اليت ميارس فيها شعائرهأي حرية غري املسل ..على وجه اخلصوص

أُذنَ  ﴿:بل اعتربه من امليادين اليت تشرع احلرب ألجلها، قد قال القرآن ..هذااإلسالم لقد صان : قال
 يرلَقَد مرِهصلَى نع إِنَّ اللَّهوا ومظُل مهلُونَ بِأَنقَاتي ينلَّذقُولُوا الَّ) ٣٩(لإِلَّا أَنْ ي قرِ حيبِغ مارِهيد نوا مرِجأُخ ينذ

اجِدسمو اتلَوصو عبِيو عاموص تمدضٍ لَهعبِب مهضعب اسالن اللَّه فْعلَا دلَوو ا اللَّهنبا  رريكَث اللَّه ما اسيهف ذْكَري
  )احلج(﴾)٤٠(ه من ينصره إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِيز ولَينصرنَّ اللَّ

  املقصود بالصوامع والبيع والصلوات؟ أتدري : التفت إيل، وقال
  ما املقصود منها؟: قلت
وقد ذكرها القرآن يف حمل واحد مع املساجد، واعترب القتال  ..١هذه كلها معابد لغري املسلمني : قال

 دميهامأذونا به يف حال.  
   ..مل يذكر القرآن ذلك نظريا فقط

                                                
)١  (عامووقال قتادة.. هي املعابد الصغار للرهبان، قاله ابن عباس، وجماهد، وأبو العالية، وعكرمة، والضحاك، وغريهم: الص :

  .هي البيوت اليت على الطرق: وقال مقاتل بن حيان.. صوامع اوس: ههي معابد الصابئني، ويف رواية عن
قاله أبو العالية، وقتادة، والضحاك، وابن صخر، ومقاتل بن . هي أوسع منها، وأكثر عابدين فيها، وهي للنصارى أيضا: البيع

حكى السدي، عمن حدثه، عن ابن و.. أا كنائس اليهود: وحكى ابن جبري عن جماهد وغريه.. حيان، وخصيف، وغريهم
  .هي الكنائس: أا كنائس اليهود، وجماهد إمنا قال: عباس

وهم . إا كنائس اليهود: وكذا قال عكرمة، والضحاك، وقتادة. الكنائس: الصلوات: قال العويف، عن ابن عباس: الَصلَوات
  )٥/٤٣٥: تفسري ابن كثري: انظر( .ائس النصارىأا كن: وحكى السدي، عمن حدثه، عن ابن عباس.. يسموا صلُوتا
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إىل أهل جنران، أن هلم جوار اهللا وذمة رسوله على حممد اشتمل عهد فقد  ..بل قد حتقق ذلك عمليا
  .أمواهلم وملَّتهم وبِيعهم

، نص على حريتهم الدينية، وحرمة معابدهم وشعائرهم) القدس(ويف عهد عمر بن اخلطاب إىل أهل إيلياء 
أعطاهم أمانا ألنفسهم وأمواهلم : هذا ما أعطى عبد اهللا عمر أمري املؤمنني أهل إيلياء من األمان «:ففيه

وكنائسهم وصلبام وسائر ملَّتها، ال تسكن كنائسهم، وال تهدم وال ينتقص منها، وال من حيزها، وال من 
وال يسكن بإيلياء معهم أحد . د منهمصليبها، وال من شيء من أمواهلم، وال يكرهون على دينهم، وال يضار أح

    ١» ..من اليهود
وهلم أن يضربوا نواقيسهم يف أي ساعة شاءوا من ليل أو ار،  «:ويف عهد خالد بن الوليد ألهل عانات

    ٢» إال يف أوقات الصالة، وأن خيرجوا الصلبان يف أيام عيدهم
ألهل الذمة إنشاء الكنائس والبِيع وغريها من من أجاز بل إن من الفقهاء  ..مل يكتف اإلسالم ذا فقط

املعابد يف األمصار اإلسالمية، ويف البالد اليت فتحها املسلمون عنوة، أي أن أهلها حاربوا املسلمني ومل يسلموا 
هلم إال حبد السيف إذا أذن هلم إمام املسلمني بذلك، بناء على مصلحة رآها، ما دام اإلسالم يقرهم على 

  .عقائدهم
  . ٣قد ذهب إىل ذلك الزيدية واإلمام ابن القاسم من أصحاب مالكو

منذ عهد مبكر، فقد بنِيت يف مصر عدة كنائس يف و، جرى على هذا يف تاريخ املسلمنيقد العمل بل إن 
  ) هـ ٥٦ - ٣٩(باإلسكندرية ما بني  )مار مرقص(القرن األول اهلجري، مثل كنيسة 

 - ٤٧( حارة الروم، يف والية مسلمة بن خملد على مصر بني عامي كما بنِيت أول كنيسة بالفسطاط يف
  ) هـ  ٦٨

ببناء كنيسة فيها، ومسح كذلك لبعض األساقفة  )حلوان(كما مسح عبد العزيز بن مروان حني أنشأ مدينة 
  .ببناء ديرين

   ..على ذلك وهناك أمثلة أخرى كثرية
لقد قال يف اية سرده  ..الكثرية املثبتة لذلكمثلة فسترى األ، لمؤرخ املقريزيل )اخلطط(اذهب إىل كتاب 

    ٤»ومجيع كنائس القاهرة املذكورة حمدثة يف اإلسالم بال خالف «:هلا
رأى بعض العثماين ففي العهد  ..لقد استمر هذا السلوك اإلسالمي املتسامح يف مجيع فترات التاريخ

                                                
  .٦٠٩ / ٣:تاريخ الطربي)  ١(
  .١٤٦اخلراج أليب يوسف ص )  ٢(
  .٩٩ – ٩٦أحكام الذميني واملستأمنني ص : انظر)  ٣(
أرنولد . و. تأليف توماس )الدعوة إىل اإلسالم(، و١٣٩اإلسالم وأهل الذمة للدكتور علي حسين اخلربوطلي ص : انظر)  ٤(
  .حسن إبراهيم وزميليه. ترمجة د. ثالثة. ط ٨٦ - ٨٤ص 
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عة له ال تنفك عن الثورة والتمرد وإحداث الفنت والقالقل، أن الشعوب البلقانية املسيحية اخلاضاخللفاء حينذاك 
فأبوا فكرته حمتجني  ،جيربهم على دخول اإلسالم، واستفىت شيخ اإلسالم يف عهده، وعلماء املسلمنيأن رأى ف

يكْفُر بِالطَّاغُوت ويؤمن  لَا إِكْراه في الدينِ قَد تبين الرشد من الْغي فَمن ﴿:مبا ذكرنا سابقا من قول القرآن
 يملع يعمس اللَّها ولَه امصفثْقَى لَا انالْو ةوربِالْع كسمتاس فَقَد البقرة(﴾)٢٥٦(بِاللَّه(  

كراه شعوب البلقان على اإلسالم لتم هلا ذلك يف يف جيل أو أرادت إالدولة العثمانية أن لو  ..تصور
  .مساحة اإلسالم أبت عليهم ذلك ولكن ..جيلني

وهذا التسامح مع املخالفني يف الدين من قوم قامت حيام كلها على الدين، ومت : سكت قليال، مث قال
  .هلم به النصر والغلبة، أمر مل يعهد يف تاريخ الديانات

فهذا  ..رقنيوقد وصل إليها قبلي الكثري من املستش ..لقد وصلت إىل هذه النتيجة: التفت إيل، وقال
رأينا من آي القرآن اليت ذكرناها آنفًا أن مساحمة حممد  «:يقول العالمة الفرنسي جوستاف لوبونصديقي 

لليهود والنصارى كانت عظيمة إىل الغاية، وأنه مل يقل مبثلها مؤسسو األديان اليت ظهرت قبله كاليهودية 
   » سنتهوالنصرانية على وجه اخلصوص، وسنرى كيف سار خلفاؤه على 

اعترف بعض علماء أوروبا املرتابون أو املؤمنون القليلون الذين أمعنوا النظر يف وكمثل هذه الشهادة 
   ..املسلمنيتاريخ 

إن املسلمني وحدهم الذين مجعوا بني الغرية لدينهم وروح  «:)تاريخ شارلكن(قال روبرتسن يف كتابه لقد 
امتشاقهم احلسام نشرا لدينهم، تركوا من مل يرغبوا فيه أحرارا يف  التسامح حنو أتباع األديان األخرى وأم مع

   ١» التمسك بتعاليمهم الدينية
إن غالبية أهل الشام ومصر السفلى يف القرن التاسع كانت ال تزال مسيحية على الرغم من  «:كريكوقال 

  »أن اإلسالم قد مضى عليه يف هذه البقاع أكثر من قرنني 
  :لقد كان عاما بكل البالد ..بالشام أو مصر أو املغربليس األمر خاصا 

مسيحيي فلم يفرضوا عقيدة اإلسالم على . .فتح املسلمون األندلس، وظلوا هنالك مثانية قرونلقد 
حىت ردوا املسيحيون مسيحيني األندلس، بل دخل منهم من دخل اإلسالم حبا فيه وإميانا بصدقه، وبقى 

  . األندلس مع التعذيب والتنكيل والتشريد على أبشع صورة وعاها التاريخللمسلمني اجلميل بطردهم من 
كلهم على السواء، املسيحيني هى املالذ اآلمن لليهود وـ إبان حكم املسلمني ـ كانت األندلس لقد 

يشعرون فيها باألمن الكامل ىف ظل احلكم اإلسالمى، بينما أوروبا كلها تضطهد اليهود وتنكل م، وبينما 
  .املخالفون ملذهب الكنيسة يعيشون ىف رعب دائم من اإلرهابسيحيون امل

فلم يفرضوا العقيدة اإلسالمية على الوثنيني اهلنود، بل . .وفتح املسلمون اهلند، وحكموها مثانية قرون
ا عن وإمنا فرضوا عليهم فقط أن يكفووغريها،  ال يعقله عاقل، من عبادة للبقر،اتركوهم لعقائدهم مع أن فيها م

                                                
  .جلوستاف لوبون )حضارة العرب(من كتاب  ١٢٨حاشية من صفحة )  ١(
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  .بعض عادام الوحشية الىت كانوا ميارسوا من دفن األرملة حية مع زوجها املتوىف، أو حرقها حية
ظل اهلندوس حمافظني على عقائدهم وتقاليدهم ىف ظل احلكم اإلسالمى حىت تسلموا حكم اهلند وقد 

وحتريق قراهم وتعمد اإلثارة  مبساعدة الصليبيني اإلجنليز، فردوا اجلميل للمسلمني بالعدوان املستمر عليهم
  .الدائمة هلم، والتهييج الدائم خلواطرهم

فهم ميارسون على خمالفيهم  ..أنا أتعجب من هؤالء الذين يكيلون مبكاييل خمتلفة: سكت قليال، مث قال
فإذا جاء اإلسالم لينشر على  ..كل أنواع االستبداد، مث يربرون ذلك مبا تشاء هلم شياطينهم من مربرات

  .تمعات رايات العدل والعبودية والسماحة والوفاء ومجيع األخالق الطيبة قامت الدنيا عليه ومل تقعدا
أصحاب العقائد الالدينية احلديثة، ودعاة بل ال يكادون يلتفتون إىل  ..إن هؤالء ال يكاودن ينكرون

  .االنقالبية يف القرن العشرين )األيديولوجيات(
بل ماذا صنعوا ويصنعون بزمالئهم يف الفكرة،  ..خمالفيهم يف املذهب واالجتاها به ال يلتفتون إىل ما عاملو

  .ورفقائهم يف الكفاح، إذا خالفوا رأيهم، أو فكروا غري تفكريهم
وما يقاسونه من عنت واضطهاد وإهدار للحقوق ـ مثالً ـ املسلمني يف احلبشة إن هؤالء مل يلتفتوا إىل 

  . ١أغلبية السكان، وهلم أقاليم إسالمية خالصة ال يشاركهم فيها غريهم اإلنسانية، مع أم يكونون
  .٢االشتراكييف فترة احلكم املسلمني يف روسيا أو يوغسالفيا أو الصني أو غريها من البالد ومل يلتفتوا إىل 

حقة ن يف بعض اجلمهوريات يف روسيا وبعض األقاليم يف يوغوسالفيا والصني أكثرية ساواملسلملقد كان 
ومع هذا مينعون من أداء ما يعتقدون وجوبه كالصلوات اخلمس واحلج والتفقه يف الدين  ..يف عدد السكان

   ..وإنشاء املساجد اليت تقام فيها شعائر اإلسالم واملعاهد اليت متد هذه املساجد باألئمة واملعلمني واخلطباء
ذاته ضروري للتثقيف االنقاليب، ولرعاية العنف يف تعترب فلسفة الثوريني من الشيوعييني وأمثاهلم ف

  .الثوري، وحفظ نقاء وصفاء هذا الديناميك )الديناميك(
ـ تعتمد العنف كي ز أو حترك الشعب من سباته، وكي حترضه دائما على يزعمون احلركة ـ كما ف

  . احلركة، وكي تشحذ وجدانه الثوري
ي ال يغفو الشعب أو تغيب الثورة عن وعيه العنف يعين وضع الثورة أمام الشعب بشكل مستمر، كو

وضمريه، إنه ـ بعبارة أخرى ـ وسيلة يف منع الشعب من اجترار الثروة كجزء من تقليد، وبطريقة غري واعية، 
  .٣ إذ يعين ذلك موت الثورة

                                                
وكذلك التقرير الذي كتبه طالبان أزهريان من احلبشة عن وضع  ،)مأساة اإلسالم اجلريح يف احلبشة(كتاب : انظر)  ١(

كتاب : وانظر، )ذئاب احلبشة تنهش اإلسالم(حتت عنوان  )كفاح دين(يف كتاب املسلمني هناك، ونشره الشيخ حممد الغزايل 
  .يف سلسلة مواطن الشعوب اإلسالمية لألستاذ حممود شاكر، نشر مكتبة األقصى ـ عمان )اريتريا واحلبشة(

  .لشيخ حممد الغزايلل )اإلسالم يف وجه الزحف األمحر(من كتاب  )أحوال املسلمني يف االحتاد السوفيييت(فصل : انظر)  ٢(
  .٧٠١ص )العنف االنقاليب(األيديولوجية االنقالبية ـ فصل : انظر)  ٣(
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ولة يتخذ العنف عادة قبل االستيالء على الد «:ومما قاله أحد الدارسني لأليديولوجية الالدينية احلديثة
شكالً فرديا يكون هدفه ـ كما حدده الفوضويون، ويف طليعتهم الفوضوية الروسية ـ التهويل وتفكيك 

  .السلطة، عن طريق اخلوف، وإعداد الطريق بذلك للخطوة التالية، أال وهي االستيالء على الدولة
سلطة وتثبيتها بدالً ولكن بعد االستيالء على الدولة يتحول هذا العنف إىل عنف مجاعي هدفه ترسيخ ال

من تفكيكها، فبينما يتجه العنف الفردي إىل أفراد يف مراكز رئيسية حساسة، يتجه العنف اجلماعي االنقاليب 
إن اهلدف من العنف الثاين ليس اعتماد اخلوف فقط، بل . اجلديد صوب الشعب ككل، أو صوب مجاعة معينة

    ١» ذهب اجلديدإزالة العدو من الوجود، كي ينسجم اتمع مع امل
يف روسيا من الفظائع واملذابح، عند القيام بثورم ـ بسبب هذه الفلسفة ـ ارتكب الشيوعيون وقد 

ـ مؤسس اجلولة الشيوعية األوىل  )لينني(حىت إن بعض معاوين  ،وبعدها ما ال خيطر ببال، وما يفوق كل خيال
دماء واألرواح اليت نتجت عن احلرب األهلية، فلما يف هذا العصر ـ أخذوا يتذمرون من التضحيات الكربى بال

ليس لألمر أمهية أبدا إن مات ثالثة أرباع الشعب، إن ما يهمنا هو  «:كلَّموه يف ذلك كان جوابه بكل بساطة
    ٢» أن يصبح الربع الباقي شيوعيا

ومحالت التطهري من جمازر وفظائع، وما شهده الشعب من محامات الدم،  )ستالني(أما ما وقع يف عهد 
وال يتسع  ،)خروشوف(املتالحقة، فحدث وال حرج، وقد جرت به أار الصحف، وتناقلته أنباء العامل يف عهد 

  .٣هنا اال لذكر مناذج منه
  .وحنن اآلن يف واقع آخر أكثر احتراما للرأي ..وقد أثبتت األيام فشله ..ذلك املعسكر الشرقي: قلت
   ..يبتقصد املعسكر الغر: قال
   ..فقد زال كابوس االحتاد السوفييت ..أجل: قلت
   ..ولكن كابوس الواليات املتحدة األمريكية ال يزال ميأل أحالم الصبيان بالرعب: قال

ال يقل عما فعله الروس وغريهم من أهل املعسكر  ..وما يفعله إخواننا وأهل بالدنا ..إن ما تفعله أمريكا
   ..الشرقي

أتدري ما كتب يف هذا : ، وأشار إىل بعض أطرافها، وقالفئة الدوالر الواحدمن ) دوالر(أخرج ورقة 
  الطرف؟

  .ال طاقة يل بفهمه، وال بقراءته: قلت

                                                
 – ٧٠٦منشورات املؤسسة األهلية للطباعة والنشر ـ بريوت ص  –األيدولوجية االنقالبية للدكتور ندمي البيطار : انظر)  ١(
٧٠٧.  
  .٦٨٨ص، األيدولوجية االنقالبية)  ٢(
يق خروشوف يف املؤمتر العشرين للحزب الشيوعي ـ ترمجة ماهر نسيم وتقدمي األستاذ عباس العقاد، خطاب الرف: انظر)  ٣(

  .نشر مكتبة األجنلو املصرية ـ مطبعة الرسالة
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  ) النظام العاملي اجلديد(التينية  لقد كتب بال: قال
 الشعار الذي أطلقه الرئيس السابق للواليات املتحدة جورج بوش األب يف سياق محلتهإن هذا هو : قلت

  .١املسعورة ضد العراق يف حرب اخلليج الثانية
حقيقة وجود الواليات املتحدة األمريكية، هذا الوجود الذي قام منذ متثل العبارة املوجزة إن هذه : قال

بدايته على أنقاض شعب بأكمله ذحبتهم آلة االستيطان األمريكية لتمحو من على وجه قارة بأكملها شعباً كان 
فإذا ببقايا بقاياهم اليوم أعداد تافهة يف مستعمرات أقرب إىل حظائر البهائم منها إىل ديار  ،ريسمى باهلنود احلم

  .البشر
وبعد جرمية اإلبادة هذه اليت كانت حصيلتها باملاليني ظهرت نزعة استعالء أخرى متثلت يف استعباد 

وكري  ،ة احلرث اليت تسوى ا البالدليكونوا آل ـوكثري منهم من املسلمني ـ واسترقاق ماليني األفارقة السود 
  .احلدادة الذي تؤسس به صتاعاا

مث مل تلبث أن مدت الواليات املتحدة األمريكية أذرع االستكبار األخطبوطي عرب العامل السترتاف ثروات 
  .وب خرياا والعبث مبصريها، فما من منطقة يف العامل قد سلمت من حرب أو آثار حرب أمريكية ،الشعوب

: خذ على سبيل املثال ال احلصر بعضاً من احلروب الدامية اليت لوثت ا أمريكا يديها يف القرن العشرين
 ، واحلرب األمريكية الصينية)١٨٩٩( ، واحلرب األمريكية الفليبينية )١٨٩٨( احلرب األمريكية اإلسبانية

، واحلرب )١٩٤٥-١٩٤١( لثانية، واحلرب العاملية ا)١٩١٨-١٩١٧(، واحلرب العاملية األوىل )١٩٠٠(
( وحرب اخلليج الثانية  ،)١٩٧٣ -١٩٦١(، واحلرب األمريكية الفيتنامية )١٩٥٣-١٩٥٠(الكورية 
احلرب العدوانية اهلمجية على العراق وأخريا  ..بعدمل تنته واليت  ،احلرب العدوانية على أفغانستانو، )١٩٩١

فهل يباح للدميقراطية ـ واليت ال  ..سببها هو نشر الدميقراطية واليت زعم أن ..بعدمل تنته واليت ، ٢٠٠٣ سنة 
 إال مصاحلهم الضيقة ـ أن تنشر بالسيف، وال يباح لإلسالم ـ دين املبادئ العظيمة ـ أن يستعمله ليزيح ينتع

  .عن املستضعفني أغالل الطواغيت
طبيعة املد الكثرية املثبتة لولو أين مضيت يف ذكر األمثلة  ..هذا قليل من كثري: سكت قليال، مث قال

  .النتهى النهار دون أن ننتهي من ذكر ذلكالواليات املتحدة متارسه التوسعي الذي 
وحسبنا الواقع املشاهد من تصرحيات القيادة األمريكية احلالية لنقف على خطورة األمر، فقد مسع العامل 

حرب ضد (، واليت هي يف حقيقتها )ضد اإلرهاباحلرب (يف سياق محلته املسعورة على ما مساه  هأمجع تصرحيات
وال يدع للناس خياراً سوى االنضواء حتت راية الواليات  ،يعلنها حرباً صليبيةصرح بأنه سحيث  )اإلسالم
  .أو اعتباره عدواً هلا ،املتحدة

وهو إن مثل طائفة من الطوائف  ..وهو ال حيظى باحترام أحد من الناس ..ذلك رجل ال دين له: قلت
  .البترولحبمد إال الدوالر، وال تسبح إال  تعبدبل هو ال ميثل إال تلك الطبقات اليت ال  ..فهو ال ميثل املسيحية

                                                
  .وسيم فتح اهللا. د، الواليات املتحدة الصليبية  على جترمي اجتماع اجليوش القرآنية: انظر)  ١(
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   ..١وإخواننا من املسيحيني املساملني يف ظواهرهم ال يقلون شأنا: قال
قُدر هلم ، حينما املسيحينيا سجل خلصومهم مبالتاريخ للمسلمني حينما فتحوا األندلس، قارن ما سجله 

أن ينتصروا عليهم، بعد مثانية قرون عمروا فيها بالد األندلس بالعلم والنور، وأقاموا فيها حضارة باهى ا 
  :٢التاريخ

الكنيسة األسبانية غضبت النتشار فلسفة ابن رشد وأفكاره، وخصوصا بني اليهود، لقد ذكر التاريخ أن 
ا، فحكمت بطرد كل يهودي ال يقبل املعمودية، وأباحت له أن فصبت جام غضبها على اليهود واملسلمني مع

  . يبيع من العقار واملنقول ما يشاء بشرط أال يأخذ معه ذهبا وال فضة، وإمنا يأخذ األمثان عروضا وحواالت
سبانيا تاركني أمالكهم لينجوا بأرواحهم، ورمبا اغتاهلم اجلوع ومشقة السفر، إوهكذا خرج اليهود من 

  .دم والفقرمع الع
بطردهم من ) أعداء اهللا(الذين كانت تسميهم م على املسلمني ١٠٥٢وحكمت الكنيسة كذلك سنة 

ومن خالف ذلك  ،إشبيلية وما حوهلا إذا مل يقبلوا املعمودية، بشرط أال يذهبوا يف طريق يؤدي إىل بالد إسالمية
  . فجزاؤه القتل

الفيها قاصرا على اليهود أو املسلمني، بل كان شامال الكنيسة ملخ مل يكن اضطهاد: سكت قليال، مث قال
الذين هلم رأي أو مذهب خيالف مذهب احلكام، أو مذهب الكنيسة أنفسهم املسيحيني لكل خمالف حىت 

  .املعتمدة لديهم
وأتباعه الذين عارضوا القول بألوهية املسيح، يف جممع  )آريوس(جرى للعامل املصري  ماالشك أنك قرأت 

وكيف قرر هذا امع ـ بعد أن طرد من أعضائه كل املعارضني ـ وهم األكثرية ـ  ،)م٣٢٥(شهور نيقية امل
وإحراق كتاباته، وحترمي اقتنائها، وعزل أنصاره من كل الوظائف، ونفيهم، واحلكم باإلعدام  )آريوس(إدانة 

  .ومن أيد مذهبه )آريوس(على كل من أخفى شيئًا من كتابات 
  .هاد للداعني إىل التوحيد اختفوا متاما من اتمعات املسيحية، ومل يبق لدعوم أثروباستمرار االضط

إن االختالفات الالهوتية بني املسيحية يف تفسري  «:لقد كان هذا حمل سخرية من بعض الباحثني، فقال
ن األب أن يشتق الروح القدس م :بعض أقوال أو مبادئ التوراة، كانت تؤدي إىل قتال حيصدهم حصدا

أو أن يكون املسيح ذا  ..أو أن يكون اخلبز والنبيذ جسدا ودما أو ال يكونا ..واالبن، أومن االبن وحده
كانت كلها مماحكات مات الناس يف الدفاع عنها واخلصام … طبيعة إنسانية وطبيعة إهلية: طبيعتني أو ال يكون

    ٣» يلها بأشد أنواع التعذيبحوهلا بعشرات األلوف، وعذب املؤمنون بعضهم بعضا يف سب
وغريه ـ قاومت الكنيسة الكاثوليكية أتباع  )لوثر(وملا ظهر مذهب الربوتستانت يف أوروبا ـ على يد 

                                                
  )السالم(احلروب الصليبية يف فصل  سنتحدث يف هذه الرسالة عن جرائم)  ١(
  .٣٧ - ٣٦ص، حممد عبده، العلم واملدنيةبني اإلسالم والنصرانية : انظر)  ٢(
  .٧١٤األيديولوجية االنقالبية ص)  ٣(
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هذا املذهب بكل ما أوتيت من قوة، وعرف تاريخ االضطهاد مذابح بشرية رهيبة، من أمهها مذحبة باريس يف 
يك الربوتستانت ضيوفًا عليهم يف باريس للبحث يف تسوية م اليت دعا فيها الكاثول١٥٧٢أغسطس عام  ٢٤

تقرب بني وجهات النظر، فما كان من املضيفني إال أن سطوا على ضيوفهم حتت جنح الليل، فقتلوهم خيانة 
واالت التهاين على  ،فلما طلع الصباح على باريس كانت شوارعها جتري بدماء هؤالء الضحايا ..وهم نيام

  .بغري حساب من البابا، ومن ملوك الكاثوليك وعظمائهم )تشارلس التاسع(
والعجيب أن الربوتستانت ملا قويت شوكتهم، قاموا بدور القسوة نفسه مع الكاثوليك، ومل يكونوا أقل 

  . ١وحشية منهم
من استطاع منكم فليقتل،  «:على ممارسة كل أساليب القمع مع خمالفيهم أتباعهحيرض ) لوثر(لقد قال 

    ٢» فليذبح، سرا أو عالنية، اقتلوا واخنقوا، واذحبوا، ما طاب لكم، هؤالء الفالحني الثائرين فليخنق،
أن احلرب الدينية الثالثينية قضت حرفياً يف أملانيا وحدها على أكثرية الشعب األملاين  )فيارك(ذكر وقد 

  .  بني قتل وجوع، وحرقت معظم مدا املزدهرة، وحولتها إىل رماد
  أتدري إىل ما يرمز الصليب؟: يال، مث قالسكت قل

   ..ورمز احملبة ..رمز الفداء هإن ..للصليب رموز روحية كربى: قلت
  .أضف إىل هذه الرموز رمزا جديدا: قاطعين، وقال

  ما هو؟: قلت
  .واالستبداد ..وكبت احلريات ..سفك الدماء: قال
  كيف تقول هذا؟: قلت
إم يسخرون من سيف حممد  ..ا نسوهانولكن أبناء شعب ..لتاريخأنا أقول احلقيقة اليت حفظها ا: قال

  .الذي حرر به املستعمرين، وأعتق به العبيد، وال يسخرون من صلباننا اليت دعانا قسطنطني حلملها
  .مل يدعنا قسطنطني لذلك: قلت
ا يتبني  ..وال حرج عليك يف إنكارها، فكل الدالئل تدل عليها ..سأقص عليك قصة ثبتت عندي: قال
  .ناها رمزا لديانتناختذاقترن ا منذ ارمز مؤمل يذكرنا بتاريخ دموى  ناصلبانلك أن 

ذا الشكل إال  ومل يوضع على الكنائس واحلوائط والصدورللمسيحية، الصليب مل يعتمد كرمز رمسى إن 
  .مرباطور الوثىن الظاملذلك اال ..ىف عهد قسطنطني

   ..لتعرف كيف انتشرت املسيحيةسأقص عليك القصة من البداية 
يقاتل مكسنتيوس ىف صراع دىنء من أجل السيطرة على الشق الشرقى والغرىب من قسطنطني عندما كان 

 اوحتته ،دعى أنه رأى بعد غروب الشمس هالة من النور ىف السماء على شكل صليب، امرباطورية الرومانيةاال
                                                

  .٥٢ - ٥١ص ،للدكتور أمحد شليب ،املسيحية: انظر)  ١(
  .٧١٠ص ،األيديولوجية االنقالبية)  ٢(
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ختاذ الصليب شعارا اوأمره ب ،امه صورة املسيح ومعه الصليب نفسهفلما نام نام رأى ىف من ،)ذا تنتصر(عبارة 
  .وصدق قومنا املساكني رؤيا قسطنطني، كما صدقوا قبلها خرافة بولس ..الزحف على عدوه فورا مث ،له

   ..والدة رمز الصليب مقترنة بالدماءفكانت 
ال  ..يف املعركة قتاال مستميتا وقاتلوا ..لقد سار ناس كثريون خلف قسطنطني بسبب هذه الرؤيا العجيبة

  .و إمنا من أجل السلطان و النفوذ ،املسيحيةمن أجل من أجل املسيح وال 
 ..رمز احلرب والقتل والدماءإنه  ..ـ يا صاحيب ـ ليس رمزا للفداء والتضحية واحملبةالصليب إن 

أى ذا تسفك دماء  )ذا تغلب( بل رأى صليبا يقول له ،قسطنطني مل ير صليبا يأمره بالتقوى وحبقن الدماءف
  .ذا تزيد من نفوذ الدولة الرومانية الغامشة وحتافظ على ملكك الدنيوى احلقريو، أعداءك وتذحبهم 

وهي أن املسيحية هي اليت  ..لنا أن نرمي ا اإلسالموإن الصليب يرمز إىل احلقيقة العظيمة اليت حا
عام دعوى مغمورة ال يتبعها سوى  ٣٠٠وملدة  ،قبل ذلكيحية املسقد ظلت ل ..انتشرت بالسيف ال اإلسالم

مرباطورية الرومانية حىت عهد قسطنطني وأبنائه الذين ساموا أتباع الديانات األخرى من سكان اال باملائة ١٠
   .مرباطورية سوء العذابىف اال الوثنينيمن 

ض النماذج عن كيفية انتشار سأذكر لك بع ..وسبيال لنشر املسيحية..واستمر الصليب رمزا للدماء
  :املسيحية يف العامل

بالسيف مسيحية كان فرضها للقد ف ،كانت تسيطر على كل أوروبااليت اإلمرباطورية الرومانية ولنبدأ ب
وقد ظل شارملان حيارب السكسونيني ثالثة و ثالثني سنة  ،على كل أوروبا هو املتبع من قبل األباطرة الرومان

كما تطلب مثاىن رحالت متتابعة حىت ، وحوهلم قسرا إىل الديانة املسيحية ،ىت أخضعهمكلها عنف و دموية ح
ملان من أعاىل الغىن و الثروة إىل شاهق رهزم األفاريني الذين قيل عن أسالب كنوزهم املكدسة أا رفعت شا

  .على السكسونيني على يد ليودجر وويليهاد وكان فرض املسيحية ،الفيض والوفرة
أن تقدير املؤرخني للناس الذين قتلتهم املسيحية يف انتشارها ـ أي يف أوروبا ـ ) بريفولت( ذكروقد 

  .١يتراوح بني سبعة ماليني كحد أدىن، ومخسة عشر مليون كحد أعلى
مقارنة إن فظاعة هذا العدد تتضح لنا عندما نذكر أن عدد سكان أوروبا آنذاك كان جزًءا ضئيالً فقط 

  .سكاا اليومبعدد 
ولكنها هبطت بذلك إىل احلضيض الذى مل ينقذها منه سوى ، عتناق املسيحيةاوقد أكرهت مصر على 

، )الكاثوليك(ضطهاد الروم اهلم من  احىت الذين ظلو على الكفر كان الفتح اإلسالمى منقذ ..الفتح اإلسالمى
  .ون فيهافكان فتح مصر و تسامح اإلسالم سببا ىف خروجهم من الكهوف الىت كانوا خيتبئ

ومن مث  ،ىف ممتلكاته بالقوة واإلرهاب كان للملك كونت دور خطري ىف نشر املسيحية ،وىف الدمنارك
شتبك مع املمالك املترببرة ىف حروب طاحنة مدفوعا اأخضع األمم املغلوبة على أمرها للقانون املسيحى بعد أن 

                                                
  .لإلمام حممد عبده ،العلم واملدنية نيباإلسالم والنصرانية : انظر)  ١(
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  .مبا كان يضطرم ىف نفسه من الشوق إىل نشر العقيدة
وقد دخلت قبل ذلك على يد  ..)إخوان السيف(مسها انتشرت املسيحية على يد مجاعة اا وىف روسي

إذ جاء إىل  ،ويضرب به املثل ىف الوحشية والشهوانية ،وهو سليل رورك ،)١٠١٥-٩٨٥(فالدميري دوق كييف 
نع من تسجيله على أن ذلك كله مل مي ..الف ومخسمائةآقتىن من النسوة ثالثة او ،خر إخوتهآالدوقية فوق جثة 

قد أمر فالدميري ، وألنه الرجل الذى جعل كييف مسيحية، قديسا ىف عداد قديسى الكنيسة األرثوذوكسية
  .ر الدنيرب هبتعميد أهل دوقية روسية كلهم كرها ىف ميا

ألف من األسرى البلغار إال  ١٥روسيا أعني  يف وقد مسل باسيليوس الثاىن وهو من أكرب ناشرى املسيحية
  .ة و مخسني منهم أبقى لكل منهم عينا واحدة ليقودوا إخوام ىف عودم لبالدهممئ

أو بتقطيع أيديهم  ،سيحيةأما ىف النرويج فقد قام امللك أوالف ترايفيسون بذبح الذين أبو الدخول ىف امل
  .النرويج بأسرهاالقسم اجلنوىب من ) فيكن ( يف وذه الوسائل نشر املسيحية ..وأرجلهم أو نفيهم و تشريدهم

 ..إبادة عشرات املاليني من اهلنود احلمرلقد حصلت  ..كانت املأساة الكربىقد ف ،تنييكيأما ىف األمر
   ..حضارة األنكا ىف بريووإبادة  ..حضارة األزتيكوإبادة  ..حضارة املاياوإبادة  ..حضارة األنتيلوإبادة 

وكانت املادة العلمية حتتها  ،سبانعلى يد اإل كتشاف جزيرة هايىتاوقد نشرت الصحف صورة ملا رافق 
حتالهلا اكتشاف جزيرة هاييىت واب ـخلفاء املستكشف صاحب احلملة ـ وهم نشغل ضباط أسبان او «:تقول

فأبديا من  ،وقد توىل هذه املهمة كل من دينغو فالسكيز وبانفليو دونارفيز، جمهولة اوكانت ما تزال أرض
ه مثيل متفنيني ىف تعذيب سكان اجلزيرة بقطع أناملهم وفقء عيوم وصب ضروب الوحشية ما مل يسبق ل

ليعترفوا  ،أو بإحراقهم أحياء على مرأى و مسمع من األسرى ،الزيت املغلى والرصاص املذاب ىف جراحهم
   » مبخاىبء الذهب و ليهتدو إىل دين احملبة

إنه  :فقال له ،وكان مربوطا إىل احملرقةيحية، املسعتناق اب) هايتهاى(وقد حاول أحد الرهبان إقناع الزعيم 
  سبان؟ إوهل ىف اجلنة  :فسأله الزعيم اهلندى قائال ،إذا تعمد يذهب إىل اجلنة

  .له احلقاإلنعم ماداموا يعبدون : فأجابه
  !! أنا ال أريد أن أذهب إىل مكان أصادف فيه أبناء هذه األمة املتوحشة: الزعيم اهلندىفقال 

وكانت حتمل  ،ابل مسيحيون هنديةقىف أطفال اإلنكا و املايا واألزتيك أن املسيحيون فعله ومن أمثلة ما 
نتزعوا الطفل من بني اأن الكلب الذى كان يرافقهم كان جائعا فقد  اومب ،بني ذراعيها طفال تقوم بإرضاعه

  .لكلب الذى أخذ ينهشه على مرأى من أمهلذراعى أمه ورموه 
فإم ما إن كان االطفال الذين ولدوا حديثا يأخذون  ،بضع نساء وضعن حديثا وعندما كان بني السجناء

  .ىف الصراخ ميسكوم من سيقام ويصرعوم ىف الصخور
وهى التحقق مما  ،سبان فكرة جديدةوصول اجلنود إىل القرية بعد اإلفطار على العشب راودت اإل عندو

خرون وسرعان ما حيذو املائة اآل ،سباىن سيفهفجأة يستل اإل ..إذا كانت سيوفهم قاطعة بالدرجة الىت تبدو ا
ين كانو جالسني ذمن الرجال والنساء واألطفال والشيوخ ال هحذوه ويشرعون ىف متزيق أحشاء وذبح هذه الشيا
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وىف ثوان معدودة ال يبقى أحد من هؤالء األبرياء على قيد  ،سبانمطمئنني يتفرجون ىف عجب على اجلياد واإل
  .كما لو أنه قد جرى ذبح قطيع كامل من األبقار ،ياة حىت سال الدم ىف كل مكاناحل

لقد كان مشهد اجلراح الىت تغطى أجساد املوتى  ..أى تفسري هلذه الوحشية) س كاساسال(وال جيد 
ا جتاه كل م ةشف تببن) صاحبة السلطة الدينية و الزمنية(الكنيسة  تنبسومل  ،مشهد رعب و ذعر على حد قوله

  .مباركتهابل ال جتد إال  ..كان حيدث من مذابح
 الربتستانت أن صدر قانون جييز إبادة اهلنود احلمر نيو قد وصل احلد ىف أمريكا ىف عهد هجرة األيرالندي

كا كانت هى أرض امليعاد وفق تفسري الربوتستانت للكتاب املقدس يألن أمر ،فيه نىف كل مكان يتواجدو
ن يساعدون اليهود ىف ذبح املسلمني ىف فلسطني ألن التفسري فهم اآل ،ليس جبديدوهذا التحريف  ..وقتها

   ..احلديث للكتاب املقدس يستلزم ذلك حىت ميهدو األجواء لعودة املسيح
  .ىف حق سكان األصليني ألسترالياويف أستراليا ما رس اإلجنليز نفس األسلوب 

 ،من ذلك تاريخ الكنيسة بالذات مضرج بالدماء وأكثر إن ااألمم املسيحية «:يقول القس فرانزغريس
إن أمما ذوات حضارات زاهية ، امل القدميعخر ىف الآولرمبا أكثر تضرخا ووحشة من أى شعب وثىن  ،ملطخ

   » سم النصرانيةاباهرة قد أزيلت وأبيدت وحميت ببساطة وسهولة من الوجود وكل ذلك ب
وهو نصرة  ..بل كان له دور آخر ..نشر املسيحية فقطمل يقتصر دور السيف الذي يرمز له الصليب يف 

   ..طوائف املسيحية بعضها على بعض
كانت حرب الكنيسة ضد حركات االنشقاق الديين دائما، عندما كانت الكنيسة قادرة على ذلك، لقد 
ع مث كانت بعض هذه الطوائف املنشقة ترغب يف أن تكون حرا هي األخرى حرب إفناء جلمي ،حرب إفناء

  .أتباع الكنيسة
م أمرا بتحرمي ١٦٨٥أن فرنسا أصدرت عام ) خمتصر تاريخ احلقوق الفرنسية(ىف كتابه )رينو(وقد ذكر 

م عدت كل زواج ال يعقد على الطريقة ١٧١٥وىف عام  ،الديانة الربوتستانتية وهدم كنائسها ونفى رؤسائها
  .الكاثوليكية غري مشروع

وأمرت فرنسا بأخذ األطفال الربوتستانت عنوة  ،توىل الوظائف حرم الربوتستانت من ١٧٢٤وىف عام 
  .١من أمهام لريبوا تربية كاثوليكية

 «:لقد اشتدت وطأة هذه احملكمة حىت قال أهل ذلك العهد ..، فحدث وال حرجعن حماكم التفتيش أما
  »يقرب من احملال أن يكون الشخص مسيحيا وميوت على فراشه

منهم  ،نسمة ٣٤٠٠٠٠م على ١٨٠٨م حىت سنة ١٤٨١من يوم نشأا سنة لقد حكمت هذه احملكمة 
                                                

وقد حرم شاب مصرى تزوج من بولندية من احلصول على أطفاله األربعة  ،وال يزال هذا األسلوب حيا إىل يومنا هذا)  ١(
ن و ال تزال طفلته ىف الكنيسة ا) على حد تعبري الكنيسة( ختطاف ثالثة منهماومتكن من  ،بعد موت أمهم ليعود م إىل مصر

  .قضية مشهورة تناولتها الصحف املصريةوهي  ..الكنيسة) خدم(وجترب على عبادة املسيح من دون اهللا وتؤهل لتكون من 
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  . أحرقوا أحياء ٢٠٠٠٠٠
يف دراسته الكالسيكية حول حماكم التفتيش يف القرون الوسطى أن مجيع احملاكم والقضاة  )يل(ذكر وقد 

كفرة، وإال فإم  يف احلاضر واملستقبل، كانوا ملزمني بأن يقْسموا على إزالة كل الذين تعتربهم الكنيسة
خيسرون مراكزهم، إن أي حاكم زمين يهمل لعام واحد ـ بعد دعوة الكنيسة بأن ينظف األرض اليت ميلكها 

ـ الذي  )مرسوم اإلميان(جند . من الكفرة ـ تصبح أرضه من حق كل من يفين الكفرة ويقضي عليهم
دمة احملاكم، وفُرِض على كل فرد أن يشي بالغري اعتمدته حماكم التفتيش يف متابعة املارقني ـ الشعب كله يف خ

  . ١وأن ينبئها بأي عمل كافر أو مارق
كانت الفظائع واملذابح اليت قام ا املسيحيون ضد خصومهم أن تلك  ..واخلطري فيه ..واملؤسف يف األمر

واقذفوا  اهدموا معابدهم، «:تستند إىل الكتاب املقدس الذي علمهم كيف يتعاملون مع خصومهم، فقال
كما توصى التوراة بتحريق املدن بعد فتحها، وقتل كل من فيها . .» أعمدا إىل النار، واحرقوا مجيع صورها

  .٢من رجال ونساء وأطفال
كان الذين يقومون بتلك العمليات الوحشية يزعمون ألنفسهم أم يتقربون إىل اهللا وينفذون إرادته، وهلذا 

  . اليت تنتظرهم يف اآلخرةويعجلون ألعدائه بعض النقمة 
 حني أعلنت مرة) ماري(عربت عن ذلك ملكة إجنلترا ـ الكاثوليكية ـ يف القرن السادس عشر وقد 

مبا أن أرواح الكفرة سوف حترق يف جهنم أبدا، فليس هناك أكثر شرعية من تقليد االنتقام اإلهلي  «:تقول
   ٣» بإحراقهم على األرض

  :الدعوةـ  ٢
ولكين أتساءل عن سر  ..، فقد ذكرت يل من احلجج ما ال ميكنين أن أعارضك فيهوعيت هذا: قلت

  .انتشار اإلسالم مع كونه مل يستعمل أي شدة أو عنف يف فرضه
  )الدعوة(شيئان، كالمها يطلق عليه اإلسالم : قال
   ما مها؟: قلت
ووسائل اإلقناع باحلجة  السلوك الطيب الذي أبداه املسلمون مع أهل البالد اليت دخلوا إليها،: قال

  .والرباهني اليت مارسوها
  .فحدثين عنهما: قلت
فقد كانت سرية حممد املمتلئة بالطهارة والصدق واإلميان جتذب القلوب إليه  ..أما يف عهد حممد: قال

 فلذلك دخل الكثري إىل اإلسالم بسبب سلوكه وأخالقه وإميانه وما كان له من الدالئل الكثرية اليت ..جذبا
                                                

  .٥٨٨ – ٥٨٦األيديولوجية االنقالبية ص)  ١(
  .من هذه الرسالة) سالم(سنذكر بعض هذه النصوص يف فصل )  ٢(
  .٧١٤األيدلوجية االنقالبية ص )  ٣(
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  .أرشدم إىل نبوته
 فقد كان سلوك حممد الذي ورثه أتباعه وراحوا ينشرون طيبه هو السر يف دخول ..وأما يف عهد من بعده

  .الناس يف اإلسالم أفواجا
   ..لقد شهد أصدقاؤنا من املستشرقني لإلسالم ذا

احنالل دولته الكربى يف إن اإلسالم مل يأخذ طريقه خلف الصحراء بإفريقية، إال بعد  «:أوليفرلقد قال 
املغرب، وكانت وسيلة اإلسالم هلذه البقاع هي الثقافة والفكر والدعوة، فانتشر اإلسالم بني شعوب الرببر، 

   »وقامت خلف الصحراء دول إسالمية لعبت يف التاريخ دورا كبريا 
شوا أفكارهم ومعتقدام ال أظن أبدا أن املسلمني اجتهدوا يف حني من األحيان أن حي «:هديلد اللوروقال 

الدينية يف حلوق الناس وصدورهم بالقوة أو الفظاعة أو التعذيب، ومل يشهر حممد السالح إال حني احلاجة 
القصوى حلماية البشرية، وإن أعداء اإلسالم ألعجز من أن يأتوا بدليل أومثل من األمثلة اليت أثرت فيها احلرب 

   »على هداية قبيلة واحدة أو شخصواحد 
هكذا  «:اإلسالمعن أحد حكام اجلزائر الفرنسيني يف كتابه ، وهو )هنري ديو كاستري(ويقول املسيو 

كانت تعاليم النيب حممد بعد أن دخل العرب يف اإلسالم، وقد اقتفى أثره خلفاؤه من بعده، وذلك يضطرنا اىل 
بني حماسنة األجانب، وحمبة انتشار  أن شيعة حممد هم وحدهم الذين مجعوا: قبلنا )روبنسون(القول مبا قاله 

فنشر القرآن جناحيه . ..دينهم، هذه العاطفة هي اليت أثرت دفعتهم يف سبيل الفتح وهو سبب ال حرج فيه
خلف جيوشه الظافرة، وانقضوا انقضاض الصاعقة على افريقيا الشمالية من البحر االمحر اىل احمليط االطلسي، 

هم، إال ما كان ال بد منه يف كل حرب، ولكنهم مل يبيدوا أمة قط أبت اإلسالم ومل يتركوا أثرا للعنف يف طريق
«   

   ..وإن كان هلا تأثريها اخلطري يف إبراز احلقائق ..أنا مل أكتف بالشهادات وحدها
 ـ بعد البحث الطويل ـ أن تبني يلوقد  ..مسرية الدعوة اإلسالمية يف كل مراحلهاولكين رحت أتتبع 

   ..ره يف أي فترة من فترات تارخيه أي أحد يف الدخول لإلسالماإلسالم مل يك
، فقد كانوا مع شدم مع خمالفيهم من )اخلوارج (حىت ما أظهر املتطرفون الذين يطلق عليهم املسلمون 

املسلمني متساحمني مع غريهم من أهل الديانات األخرى مما اضطر بعض املسلمني إىل التظاهر بالكفر حىت 
  .همحيتموا من

وإِنْ أَحد من الْمشرِكني  ﴿:لقد كان حاديهم إىل ذلك ما ورد يف القرآن من تأمني املخالفني، ففيه
   )التوبة(﴾)٦( استجارك فَأَجِره حتى يسمع كَلَام اللَّه ثُم أَبلغه مأْمنه ذَلك بِأَنهم قَوم لَا يعلَمونَ

: من أنتم؟ قال هلم واصل: يف رفقة فلقيهم ناس من اخلوارج، فقالوا هلمأقبل واصل بن عطاء وقد روي أن 
مضوا اف: قالوا. قد قبلنا: فعرضوا عليهم فقال واصل. مستجريون حتى نسمع كالم اللّه، فاعرضوا علينا

حد من الْمشرِكني استجارك وإِنْ أَ  ﴿:تعاىلقال اللّه . ما ذلك لكم حىت تبلغونا مأمننا: قال واصل ،راشدين
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هنأْمم هغلأَب ثُم اللَّه كَلَام عمسى يتح ه١فجاءوا معهم حىت بلغوا مأمنهم ،» فأبلغونا مأمننا ﴾،فَأَجِر .  
  .وعالقة السيف ا ..تلك اآلية متثل حقيقة الدعوة يف اإلسالم: سكت قليال، مث قال
تعمل السيف ـ ال يستعمله إال ليوفر للمخالفني اجلو املناسب الذي يتيح هلم أن اإلسالم ـ إذا اس

  .هذه اآلية تشري إىل ذلك ..يسمعوا القرآن
كما جاءه يوم احلديبية مجاعة ، ولو كان من احملاربني، يعطي األمان ملن جاءه، مسترشداحممد كان وهلذا 

ز بن حفص، وسهيل بن عمرو، وغريهم واحدا بعد عروة بن مسعود، ومكْر: من الرسل من قريش، منهم
ما رهم وما مل يشاهدوه عند حملمد واحد، يترددون يف القضية بينه وبني املشركني، فرأوا من إعظام املسلمني 

  .ملك وال قيصر، فرجعوا إىل قومهم فأخربوهم بذلك، وكان ذلك وأمثاله من أكرب أسباب هداية أكثرهم
أن من قدم من دار احلرب إىل دار اإلسالم يف أداء رسالة أو جتارة، أو طلب من هذا وقد استنتج الفقهاء 

صلح أو مهادنة أو محل جزية، أو حنو ذلك من األسباب، فطلب من اإلمام أو نائبه أمانا، أعطي أمانا ما دام 
  . ٢مترددا يف دار اإلسالم، وحىت يرجع إىل مأمنه ووطنه

ف يف جغرافية البالد اليت انتشر فيها اإلسالم لتعلم أن الدعوة هي اليت جذبت قلب الطر: التفت إيل، وقال
   ..قلوب الناس لإلسالم ال السيف

   ..فأكثر املسلمني يف العامل ينتشرون يف بالد مل تطأها جيوش املسلمني
قد دخلت شعوب عظيمة يف اإلسالم دون أن تطأ أرضها جيوش املسلمني كشعوب جنوب شرقي آسيا ل

وتفوق على الديانات  ،يت انتشر فيها اإلسالم على أيدي التجار والدعاة، وتفوق اإلسالم يف أندونيسياال
  .الكنفوشية والبوذية واملسيحية

املغول الذين اكتسحوا العامل اإلسالمي فقتلوا وحرقوا ودمروا، وقضوا على اخلليفة وأهله، جندهم بعد حىت 
) الدعوة إال اإلسالم(لقد قلت يف كتايب  ..لوائه، ويكونون من محاته ذلك يدخلون يف اإلسالم، وينضوون حتت

على أن  ..ال يعرف اإلسال م بني ما ترك به خطوب وويالت خطبا أعنت قسوة من زوات املغول «:أذكرهم
سالم مل يلبث أن ض من رقدته، وظهر بني األطالل، واستطاع بواسطة دعاته أن جيذب هؤالء الفاحتني اإل
   »برة وحيملهم على اعتناقه الربا

  أتدري السر يف كل ذلك؟
  ما سره؟: قلت
لقد كانت البذور اليت بذرها  ..تلك السماحة والسالم والنبل والترفع الذي رىب عليه حممد أتباعه: قال

  .حممد يف نفوس أتباعه، والتربية اليت رباهم عليها هي السر يف كل ذلك النجاح
                                                

  .املدائينرواه )  ١(
ال جيوز أن ميكن من اإلقامة يف دار اإلسالم سنة، وجيوز أن ميكن من إقامة أربعة أشهر، وفيما بني : لكن قال العلماء)  ٢(

  ) ٤/١١٤:ابن كثري: انظر( .ذلك فيما زاد على أربعة أشهر ونقص عن سنة قوالن، عن اإلمام الشافعي وغريه من العلماء
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رسالة زميله ىف امع بعد ظهور اإلسالم  )مسعان(البطريرك إىل الثالث  البطريرك النسطورىلقد أرسل 
إن العرب الذين منحهم الرب سلطة العامل وقيادة األرض أصبحوا معنا، ومع ذلك نراهم ال  «:يقول فيها

يعرضون النصرانية بسوء، فهم يساعدوننا ويشجعوننا على االحتفاظ مبعتقداتنا، وإم ليجلون الرهبان 
   »لقسيسني، ويعاونون باملال الكنائس واألديرة وا

عاماً أن نشر  ١٢٥قد مت ىف ل «:)معامل تاريخ اإلنسانية( ىف كتابه) ويلز. ج. هـ(املؤرخ العاملى وقد قال 
ولقد ساد اإلسالم  ،سبانيا، ومن حدود الصني إىل مصر العلياإاإلسالم لواءه من ر السند إىل احمليط األطلسى و

خري نظام اجتماعى وسياسى استطاعت األيام تقدميه، وهو قد انتشر ألنه كان جيد ىف كل مكان  ألنه كان
تسلب وتظلم وختوف، وال تعلم وال تنظم، كذلك وجدت حكومات أنانية سقيمة ال : شعوباً بليدة سياسياً

نشاط الفعلى فكان اإلسالم أوسع وأحدث وأنظف فكرة سياسية اختذت سعة ال. اتصال بينها وبني أى شعب
   » ىف العامل حىت ذلك اليوم، وكان يهب بىن اإلنسان نظاماً أفضل من أى نظام آخر

   ..لقد كان ذلك العدل الذي طاملا حلمت الشعوب به هو السر األكرب يف انتشار اإلسالم
، مسلمون على اعتناق اإلسال، فلم يكرههم املاملسيحيةوكان سكاا على دين  ،قد فتح املسلمون مصرل

  .ولو كان هناك إكراه ما بقى األقباط على دينهم حىت هذه اللحظة
فردوا لألقباط كرامتهم اإلنسانية املفقودة الىت سلبهم إياها به دينهم، أمرهم الذي إمنا أقام املسلمون العدل 

  .ولكن على مذهب خمالف ،وهم على نفس الدين ،حكامهم الرومان
فال يتحرك األقباط لرد  ،باط بالسياط ملخالفتهم إياهم ىف املذهبقد كان الرومان يلهبون ظهور األقل

فلما جاء املسلمون  ،وال جيدون ملجأ يلجئون إليه مينحهم احلرية االعتقادية ومينحهم العدل والكرامة العدوان،
  .منحوهم كل ذلك

لعصا الىت قصة القبطى الذى ذهب إىل املدينة ليشكو إىل عمر بن اخلطاب ضربة اال شك أنك تعرف 
  .وقعت على ظهر ابنه من ابن عمرو بن العاص

  .شهريةفهي قصة  ..أجل: قلت
   ..إن تلك احلادثة وغريها كثري هي السيوف اليت انتشر ا اإلسالم: قال

القبطى الذى كان يتلقى سياط الرومان وال يشكو وال يثأر لكرامته املسلوبة، يسافر هذه لقد كان ذلك 
فصار يستنكر الظلم ويطلب العدل، وألن اإلسالم  ،للعدل، ألن اإلسالم رد له كرامته الرحلة الطويلة طلبا

  .أوجد له ملجأ حقيقيا يستحقق له العدل فيه فطلبه هناك
لقد حبثت يف تاريخ الدعوات، فلم أجد دعوة اكتملت، واكتمل هلا من أسباب : سكت قليال، مث قال

  .النجاج ما اكتمل حملمد، ولدين حممد
  .وغريك رمبا وصل إىل غريه ..أنت وصلت هلذا :قلت
ولكن  ..كل الصادقني من الباحثني من أصحابنا املستشرقني ومن غريهم وصلوا إىل ما وصلت إليه: قال

  ..منهم من كسر احلواجز، فأقر، ومنهم من كسرته احلواجز، فسكت، أو شهد مبا مل يعلم
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لذين كانوا يبحثون عن املثالب قدر ما من عرفتهم من املستشرقني ا١سأنقل لك بعض شهادات
  :٢لكنهم مل جيدوا غري املناقب، فراحوا يشهدون مبا علموا ..استطاعوا

كان العرب يعيشون منذ قرون طويلة يف  «:، وهو من علماء أملانيا املعاصرين)رودي برت(لقد قال 
اإلميان بإله واحد خالق بارئ،  بوادي وواحات شبه اجلزيرة يعيثون فيها فساداً،حىت أتى حممد ودعاهم إىل

    »ومجعهم يف كيان واحد متجانس 
مل يكن حممد على الصعيد التارخيي مبشراً بدين  «:مفكر، وقانوىن فرنسى، وهو ٣)مارسيل بوازار(ويقول 

وحسب، بل كان كذلك مؤسس سياسة غريت جمرى التاريخ وأثرت يف تطور انتشار اإلسالم فيما بعد على 
   »أوسع نطاق 
لقد كرس حممد حياته لتحقيق رسالته يف كفالة  «:، وهو املؤرخ الربيطاين الشهري)أرنولد توينيب(ويقول 

الوحدانية يف الفكرة الدينية، والقانون والنظام يف احلكم، ومت : هذين املظهرين يف البيئة االجتماعية العربية، ومها
انيه الوحدانية والسلطة التنفيذية معاً، فغدت لإلسالم ذلك فعالً بفضل نظام اإلسالم الشامل الذي ضم بني ظهر

بفضل ذلك قوة دافعة جبارة مل تقتصر على كفالة احتياجات العرب، ونقلهم من أمة جهالة إىل أمة متحضرة، 
بل تدفق اإلسالم من حدود شبه اجلزيرة واستوىل على العامل السوري بأسره من سواحل األطلسي إىل شواطئ 

   » األوراس
وأخرياً أخذت أدرس حياة النيب حممد، فأيقنت أن من أعظم اآلثام أن  «:دوراين. ج .يقول الدكتور مو 

نتنكر لذلك الرجل الرباين الذي أقام مملكة اهللا بني أقوام كانوا من قبل متحاربني ال حيكمهم قانون، يعبدون 
دل عادام وأخالقهم، ومجعهم حتت راية الوثن، ويقترفون كل األفعال املشينة، فغير طرق تفكريهم، ال بل ب

واحدة وقانون واحد ودين واحد وثقافة واحدة وحضارة واحدة وحكومة واحدة، وأصبحت تلك األمة اليت مل 
تنجب رجالً عظيماً واحداً يستحق الذكر منذ قرون، أصبحت حتت تأثريه وهديه تنجب ألوفاً من النفوس 

املعمورة تدعو إىل مبادئ اإلسالم وأخالقه ونظام احلياة اإلسالمية، وتعلم  الكرمية اليت انطلقت إىل أقصى أرجاء
                                                

كرب قدر من الشهادات املرتبطة بالثمرات املختلفة لإلسالم، وال خيفى ما هلذه الشهادات سنحاول يف هذه الرسالة مجع أ)  ١(
  .من اعتبار برهاين علمي، باإلضافة إىل اعتبارها التأثريي يف املسلمني أنفسهم، وخاصة من رهم الغرب، واحلضارة الغربية

) اخلواجات(مع أبيها فصادفت يف تلك الرحلة امرأة من كانت مسافرة ، بنت الشيخ املراغي شيخ األزهرحيضرين يف هذا أن و
فقال من أبيها، وهنا راحت ابنة الشيخ تطلب العبقريات ، )العبقريات(وخصوصاً  فراحت تذكر البنة الشيخ إعجاا بالعقاد،

استمعت هلا  ةخلواجكلمتها عن العقاد وكتبه، فلما حدثتها ا وسبق أنوابنيت مل تسمع يل،  أنا شيخ األزهر، «:الشيخ حبسرة
   » وصدقتها

  »ة به إذا آمن اخلواج لن نؤمن ولن نصدق باإلسالم إاليبدو أننا  «:مث عقب بأمل ومرارة قائالً
  .، من مواضع متفرقة منه)قالوا عن اإلسالم(هذه النقول من كتاب )  ٢(
  )إنسانية(سنجري حوارنا االفتراضي معه يف فصل )  ٣(
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   »  الناس أمور الدين اجلديد
تشريع ديين وسياسي ) القرآن(إنَّ هذا الكتاب  «:، وهو املؤرخ املعروف)غوستاف لوبون(ويقول 

   .» واجتماعي
يعترب القرآن قالقل  «:دنربه سابقاًعميد قسم الدراسات العربية يف جامعة أ )مونتجومري وات(ويقول 

العصر نتيجة أسباب دينية بالرغم من األسباب االقتصادية واالجتماعية واألخالقية، وأنه ال ميكن تقوميها إال 
باستخدام الوسائل الدينية مثل كل شيء، وإنه ملن اجلرأة الشك يف حكمة القرآن نظراً لنجاح حممد يف تبليغ 

   » الرسالة
إن حممداً كان الرجل الوحيد يف التاريخ الذي جنح  «:األمريكي الشهري )مايكل هارت(امل العويقول  

إن هذا االحتاد الفريد الذي ال نظري له للتأثري الديين  ..بشكل أمسى وأبرز يف كال املستويني الديين والدنيوي
  » والدنيوي معاً خيوله أن يعتبر أعظم شخصية ذات تأثري يف تاريخ البشرية

عندما قبض النيب العريب عام  «:ذه اجلامعةباحث فرنسي معاصر وأستاذ ، وهو )إدوارد بروي(ويقول 
م كان قد انتهى من دعوته، كما انتهى من وضع نظام اجتماعي يسمو كثرياً فوق النظام القبلي الذي ٦٣٢

ربية وحدة دينية متماسكة مل كان عليه العرب قبل اإلسالم، وصهرهم يف وحدة قوية وهكذا مت للجزيرة الع
   » تعرف مثلها من قبل

إذا حنن نظرنا إىل حممد من خالل األعمال اليت حققها فإن حممداً الرجل واملعلم  «:)فيليب حيت(يقول و
واخلطيب ورجل الدولة وااهد يبدو لنا بكل وضوح واحداً من أقوى الرجال يف مجيع أحقاب التاريخ، لقد 

الم، وأسس دولة هي اخلالفة، ووضع أساس حضارة هي احلضارة العربية اإلسالمية، وأقام أمة نشر ديناً هو اإلس
    » هي األمة العربية، وهو ال يزال إىل اليوم قوة حية فعالة يف حياة املاليني من البشر

ال إن تاريخ احلكم اإلسالمي يدحض ظنون بعض الغربيني من أن اإلسالم  «:)السري لنتجنستادير(يقول و
يصلح إلقامة دولة تساس فيها األمور على قواعد املصلحة االجتماعية وحسن العشرة بني املسلمني وغري 
املسلمني، وأن مفكري اإلسالم يف مجيع العصور حبثوا قواعد احلكم والعرف من الوجهة الفلسفية، وأخرجوا 

   » ألممهم مذاهب يف السياسة والوالية تسمو إىل الطبقة العليا
إن من عبقرية النيب العريب ويف خالل أمته ويف روح دينه أسباب احنالل الدولة  «:)إدوارد كيبون( يقولو

الرومانية الشرقية وسقوطها، وإن أبصارنا لتتجه دهشة إىل ثورة من أعظم الثورات اليت طبعت أمم األرض 
    » بطابع خالد

    » املدينة امل وهو جالس يشرب قهوة يفحممداً أصلح الع إنَّ «:بأسلوبه الساخر) برناردشو (ويقول 
آدم مسيث وال توماس جيفرسون  ال «:املفكر األمريكي يف إحدى حماضراته )صامويل هنتغتون(يقول و

سيفيان باالحتياجات النفسية والعاطفية واألخالقية لإلنسان، وال املسيح سيفي ا على املدى الطويل، حممد 
  » سينتصر
  : ـ التنوير ٣



 ٧٥

  .سيعيه مثلما وعيته) الدعوة إىل اإلسالم(وأحسب أن كل من قرأ كتابك  ..يت هذاوع: قلت
ما ندمت عليه بعد بعض وقد ذكرت فيه  ..لقد كتبت ذلك الكتاب يف بداية حبثي عن احلقيقة: قال

 إن احلقيقة أعظم من أن حتويها مجيع كتب ..ولكن احلقيقة أعظم من أن حيتويها كتايب ذلك أو غريه ..١ذلك
  .الدنيا

منه الشعوب اليت كانت مغلولة  تفاستفاد ،أما أحدمها: لقد ذكرت يل ـ إىل اآلن ـ إكسريين: قلت
 ..وبقينا حنن ..، وانضموا حتت لوائهاإلسالم اهتدوا دياأليدي بنري االحتالل، وأما الثاين، فاستفاد منه من 

  .ولكنا مع ذلك من أكثر شعوب العامل حتضرا ..مالذين مل يصبنا إكسري اإلسال ..أهل أوروبا ..حنن الوحيدون
لوال اإلسالم لظلت أوروبا يف  ..لوال إكسري اإلسالم ما نال قومنا من احلضارة ما نالوا: ابتسم، وقال

  .أو لقضى بعضها على بعض ..ظلمات القرون الوسطى
  كيف ذلك؟: قلت
  .ة ألحباثي يف هذا االوسأعطيك خالصة موجز ..لقد حبثت يف هذا كما حبثت يف غريه: قال

  .الدين واحلياة: لقد قدم اإلسالم لقومي خدمات ال ميكن إحصاؤها، وهي تشمل اجلانبني
  :الدين
  وما عالقة ديننا بإكسري اإلسالم؟ ..؟!الدين: قلت
   ..بل باليهودية أيضا ..ليس باملسيحية وحدها ..إن له عالقة وطيدة: قال

   ..يت هم أم املسيحية األوىلوسأبدأ بتأثريه على اليهودية ال
لقد كان اإلسالم والتعاليم العظيمة اليت جاء ا سببا من أهم أسباب حركات التنوير اليت حصلت يف 

انطلق دعاة حركة التنوير اليهودية من املنطلقات نفسها اليت انطلقت منها حركة االستنارة فقد  ..٢اليهودية
  .ميماا وتناقضااالغربية بكل حماسنها ومساوئها وبكل تع

دعاة التنوير ما تصوروه طفيلية اليهود وهامشيتهم، وهي مسات مرتبطة بالوظائف التقليدية فقد أنكر 
بضرورة تغيري ذلك حىت ميكن حتويل اليهود من عناصر هامشية منعزلة  بوافطال، لليهود ومسألة التجارة والربا

  .إىل عناصر منتجة مندجمة
  .جيع اليهود على االشتغال بالزراعة واحلرف اليدويةكما طالبوا بضرورة تش

وإمنا كان هلا  ،ومل يكن للدعوة إىل حتديث وظائف اليهود وحرفهم ومهنهم مضمون اقتصادي وحسب
مضمون ثقايف ونفسي عميق، إذ كانت دعوة إىل أن يتحرك أعضاء اجلماعة من مسام اتمع كجماعة وظيفية 

                                                
حممود محزة عزوين، دراسة نقدية لكتاب الدعوة إىل :انظر(تدال إال أن البعض شكك يف ذلك مع شهرة توماس باالع)  ١(

اإلسالم تأليف توماس ولكر آرنولد، حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف الدعوة من املعهد العايل للدعوة اإلسالمية باملدينة 
  )املنورة
  .املوسوعة اليهودية للمسريي: انظر)  ٢(
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فيصبحون مثل بقية أعضاء اتمع، يتحدثون بلغته . اصة إىل خناعه أو صلبهوسيطة منعزلة هلا ثقافتها اخل
  . ويرتدون أزياءه وينتمون إليه ويدينون له وحده بالوالء

بأن تتم العملية التعليمية خارج اإلطار الديين وأن تشمل اجلماهري كلها هؤالء التنويريون طالب قد و
كما طالبوا إخوام يف الدين بأن يرسلوا أوالدهم  ،اخامات وغريهموليس األرستقراطية الفكرية وحدها من احل

إىل املدارس غري اليهودية حىت يتقنوا كل الفنون العلمانية، مثل اهلندسة والزراعة، وشجعوا ممارسة األعمال 
  . اليدوية، كما دافعوا عن تعليم املرأة

يف تاريخ اجلماعات اليهودية األوربية، مع  وبالفعل، بدأت املدارس اليهودية العلمانية تظهر، ألول مرة
وكان . ١٨٣٦منتصف القرن التاسع عشر امليالدي، وافتتحت أول مدرسة يهودية لتعليم املرأة يف روسيا عام 

  . دعاة التنوير يرون أن التعليم العلماين هو السـبيل إىل حتـديث اليهود ودجمهم وعلمنتهم
املؤمن ) اإلسالمي(ة على اليهودية، فأحيوا كتابات املفكر العريب حاولوا أن يدخلوا نزعة عقالنيقد و

باليهودية موسى بن ميمون الذي كان يطالب منذ العصور الوسطى بإدخال التعليم غري الديين على الدراسات 
  . الدينية اليهودية

  . نوير اليهوديويعد املفكر األملاين موسى مندلسون، الذي تأثر بأعمال موسى بن ميمون، أباً للت
موسى بن ميمون املبادئ الثالثة عشر اليت جعلها أساس الدين اليهودي وأركان اإلميان فيه على وقد صاغ 

غرار أصول اإلميان يف اإلسالم، وأدرج فيها بعض أصول اإلميان اإلسالمية مما مل يكن معروفًا يف اليهودية من 
اهللا عامل، وبالثواب والعقاب يف اآلخرة، واالعتقاد يف بعث  قبل أو مدرجا يف العهد القدمي، كاالعتقاد بأن

  .املوتى
جاء إما متأثرا بنظرية الفالسفة املشائني وقد د مفهوم النبوة واملعجزة ألول مرة يف اليهودية، وحد

  .رآنيةكالفارايب وابن سينا، وإما متابعا جلمهور علماء اإلسالم يف استدالهلم على هذه املعتقدات بالنصوص الق
وقد أقر ابن كمونة بعدم ذكر الثواب والعقاب األخروي يف التوراة وراح يعتذر عن ذلك وحياول 

  .تسويغه، وهذا يؤكد اقتباس ابن ميمون هذه األصول من اإلسالم
يف  «:)األدب اليهودي( صاحب كتاب ) واكسمان ( نقد التوراة، يقول باإلضافة إىل هذا، فقد بدأ 

دخلت الفلسفة اليهودية مرحلة جديدة متأثرة باملؤلفات الفلسفية اإلسالمية واألفكار القرن احلادي عشر 
اإلسالمية، وكان من أثر هذا أن بدأ الشك يف التلمود، وبدأت تظهر أفكار حرة، ومل يقتصر اهلجوم والنقد 

إنتاج عقلي يف الدين  الذي قام به القراءون والطوائف املتصلة م على التلمود، بل مشل الكتاب املقدس أعظم
    ١» اليهودي

  .أما التأثري اإلسالمي على املسيحية، فواضح ال شك فيه
ولعل أهم هذه اآلثار هو محاية اإلسالم املسيحية من السقوط يف محأة الوثنية اليت كان ال يفرق بينها 

                                                
  .م ١٩٦٣، مكتبة األجنلو املصرية ١٤٤ص . عن إبراهيم موسى هنداوي، األثر العريب يف الفكر اليهودينقال )  ١(
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  .وبينها إال قاب قوسني أو أدىن
  .ة يف يوم من األيام من رجس الوثنيةفلم تقترب املسيحي ..إن ما تقوله غري صحيح: قلت

ال تصنع لك متثاال منحوتا، وال صورة ما مما يف  «:وكيف تقترب من الوثنية، وكتاا املقدس يقول هلا
ال تسجد هلن، وال تعبدهن ألين أنا  .السماء من فوق، وما يف األرض من أسفل، وما يف املاء من حتت األرض

  )٨: ٥ :سفر التثنية( »الرب إهلك غيور 
فَاحذَروا َألنفُِسكُم جِداً، فَأَنتم لَم تروا صورةً ما حني خاطَبكُم الرب في جبلِ حورِيب من  «:ويقول هلا

  )١٥: ٤ :تثنية(»لئَالَّ تفْسدوا فَتنحتوا لَكُم تمثَاالً لصورة ما لمثَالِ رجلٍ أَوِ امرأَة . وسط النارِ
ا حجراً الَ تصنعوا لَكُم أَصناماً، والَ تقيموا لَكُم تماثيلَ منحوتةً، أَو أَنصاباً مقَدسةً، والَ ترفَعو «:ويقول هلا

وا لَهدجستل كُمضي أَرراً فوص١: ٢٦ :الالويني( » م (  
 ..يف النهي عن عمل الصور والتماثيل وعن عبادا، والسجود هلا هذه هي نصوص التوراة اليت وردت

أي دعوة التوراة تعترب كتابا مقدساً لدى املسيحيني، باإلضافة إىل أن العهد اجلديد خال من وأنت تعرف أن 
  .لعبادة األوثان

لوال أن نية بل كادت تصبح ديانة وث ..ولكن املسيحيني اقتبسوا هذه العبادة كما اقتبسوا غريها: قال
  .محاها اهللا باإلسالم

  كيف ذلك؟: قلت
  ؟١أال تسمع باأليقونات: قال
   ..بلى: قلت
  أمل تسمع بأنه مر ا يوم من األيام صارت تعبد فيه من دون اهللا؟: قال

د ديراً أو كنيسة إال جتكاد تالصور والتماثيل، فال لقد جاء يوم على املسيحية عبدت فيه : سكت، فقال
  .وهي موضع تقديسهم وعبادم ،ئان بشىت الصور والتماثيل، للمسيح، وملرمي، والقديسني منهمومها ممتل

وبالتتبع التارخيي هلذه الشعرية جند أا مل تكن يف أول أمرها كما هي عليه اآلن، بل قد كانت نشأا يف 
، مث أصبحت من ضمن شعائر البداية حمدودة النطاق، مث ما لبثت أن منت تدرجييا، وانتشرت انتشارا واسعاً

  .، وذلك عن طريق جمامعهماملسيحية
 «:)ول ديورانت(يقول املؤرخ املسيحي  ..بل إن الشهود من املسيحيني يثبتون هذا ..هذا ليس كالمي

كانت الكنيسة أول أمرها تكره الصور والتماثيل، وتعدها بقايا من الوثنية، وتنظر بعني املقت إىل فن النحت 
                                                

ويف السياق املسيحي، تشري كلمة . بالنحت» التأيقن«، ومنها »متثيل«أو » صورة«مبعىن » آيكون«باليونانية » األيقونة«)  ١(
وأحياناً (لوحة فسيفسائية للمسيح أو العذراء "أو ) bas-reliefليف با ر: بالفرنسية(» رسم بارز«أو » لوحة«إىل » أيقونة«

وكانت األيقونات تعتبر أداة مساعدة أو وسيطاً للعابدين حىت ميكن للشخص املقدس املصور يف األيقونة ). أحد القديسني
  .املوسوعة اليهودية للمسريي: ، انظرواملتجسد فيها، أن يستمع لدعوام
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ولكن انتصار املسيحية يف عهد قسطنطني، وما كان للبيئة والتقاليد  ،ي يهدف إىل متثيل اآلهلةالوثين الذ
  .كل هذا قد خفف من حدة مقاومة هذه األفكار الوثنية. .والتماثيل اليونانية من أثر

ء وملا تضاعف عدد القديسني املعبودين، نشأت احلاجة إىل معرفتهم وتذكرهم، فظهرت هلم وملرمي العذرا
ومل يعظم الناس الصور اليت يزعمون أا متثل املسيح فحسب، بل عظموا معها خشبة  ،كثري من الصور

  .الصليب، حىت لقد أصبح الصليب يف نظر ذوي العقول الساذجة طلسماً ذا قوة سحرية عجيبة
الناس هلا،  وأطلق الشعب العنان لفطرته، فحول اآلثار، والصور، والتماثيل املقدسة إىل معبودات، يسجد

  .ويقبلوا، ويوقدون الشموع وحيرقون البخور أمامها، ويتوجوا باألزهار، ويطلبون املعجزات بتأثريها اخلفي
ويف البالد اليت تتبع مذهب الكنيسة اليونانية بنوع خاص، تستطيع أن ترى الصور املقدسة، يف كل مكان، 

  .أثاث املرتل، واحللي، واملالبس نفسها مل ختل منها وحىت ،يف الكنائس، واألديرة، واملنازل، واحلوانيت
وأخذت املدن اليت تتهددها أخطار الوباء، أو ااعة، أو احلرب، تعتمد على قوة ما لديها من اآلثار الدينية 

   »أو على ما فيها من األولياء والقديسني للنجاة من هذه الكوارث
رة، وخاصة يف القرن الثامن امليالدي، وعرفت تعاليمه لغري ما إن انتشر اإلسالم، وعم أرجاء املعموولكنه 

حىت بدأ بعض املنصفني من  ـوما فيه من النهي عن اختاذ الصور والتماثيل فضال عن تقديسها  ـأهله 
  .املسيحيني وأرباب السلطان يف نبذ هذه البدعة والعمل على إزالتها

فسه بفكرة سرت إليه من املسلمني وغريهم الذين ، الذي تشبعت ن)ليو الثالث(من هؤالء اإلمرباطور و
فعقد جملسا من األساقفة  ،ذموا عكوف مجهرة املسيحيني على تعظيم الصور والتماثيل يف الكنائس ويف خارجها

يطلب فيه إزالة مجيع الصور والتماثيل الدينية من الكنائس، وحرم تصوير املسيح ) م٧٢٦(وأصدر مرسوما عام 
أن يغطي باجلص ما على جدران الكنائس من صور، لكن مل يقابل هذا املرسوم باملوافقة والعذراء، وأمر ب

  .وطرده من احلكم) ليو(واتفقوا على عزل  .فكان أن عارضته الكنيسة، وثار عليه الشعب ،اجلماعية
صور ، وصب اللعنة فيه على حمطمي ال)جرجيوري الثاين(واجتمع جملس من أساقفة الغرب دعا إليه البابا 

حيث ) م ٧٧٥ – ٧٤١قسطنطني اخلامس (ساروا على جه، منهم ابنه ) ليو الثالث(والتماثيل، إال أن أوالد 
حترمي اختاذ : قرر فيه بصفة قاطعة) م ٧٥٤(مجع هذا اإلمرباطور جملسا من أساقفة الشرق يف القسطنطينية سنة 

طلب الشفاعة من العذراء، وأمر بأن ميحى أو  الصور والتماثيل يف العبادة، ووصفها بأا عمل ممقوت، وحرم
  .يدمر كل ما يف الكنائس من صور ومتاثيل

اليت كانت  ـ) إيريين(حيث دعت اإلمرباطورة ) م٧٨٧(أحفاده من بعده حىت كان عام وعلى هذا سار 
صور ال( رجال الدين يف العامل املسيحي إىل عقد جممع عام للبحث يف مسألة  ـمعاصرة هلارون الرشيد 

أسقفا، وأصدروا ) ٣٧٧(حوايل ) م٧٨٧(فاجتمع يف مدينة نيقية عام  .، واختاذ قرار حاسم بشأا)والتماثيل 
  .قرارا بتعظيم صور املسيح وأمه والقديسني، ال بعبادا

حنكم بأن توضع الصور ليس يف الكنائس واألبنية املقدسة واملالبس  «:وجاء يف قرار هذا امع ما يلي
ية فقط، بل يف البيوت وعلى اجلدران يف الطرقات، ألننا إن أطلنا مشاهدة ربنا يسوع املسيح ووالدته الكهنوت
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فيجب أن  ،القديسة والرسل، وسائر القديسني يف صورهم، شعرنا بامليل الشديد إىل التفكري فيهم، والتكرمي هلم
   »تؤدى التحية واإلكرام هلذه الصور 

حركة اإلصالح الكنسي يف القرن اخلامس عشر امليالدي، وكان من  واستمر احلال هكذا، حىت قامت
مبادئها منع اختاذ الصور والتماثيل يف الكنائس والسجود هلا متأثرين يف ذلك مبا رأوه من املسلمني عن طريق 

  .احلروب الصليبية
، )iconoclasm( )أيكونوكالزم(حركة تسمى باإلضافة إىل هذا، فقد ظهر ملقاومة هذه الظاهرة اخلطرية 

ظهرت حول القسطنطينية يف القرنني الثامن والتاسع حتت ، وقد )حتطيم األوثان(أو  )حتطيم األيقونات(أي 
  .تأثري اإلسالم

أن األيقونات تشكل سقوطاً يف الوثنية باعتبار أن كثرياً من املصلني أصبحوا يظنون هذه احلركة رأت لقد 
س املرسوم عليهاأن األيقونة هي نفسها الشخص املقد .  

وحىت بعد قمع احلركة، كان  ،وقد جنحت احلركة بشكل مؤقت إذ ظهر أباطرة معادون لأليقونات
الفنانون البيزنطيون حياولون االبتعاد عن التصوير الواقعي وامليل حنو التجريد، وذلك حىت يبتعدوا عن التجسيم 

  .والتوثني
   ..ةليس هذا فقط هو تأثري اإلسالم يف املسيحي

 ،ورفض احتكار الكنيسة تفسريه ،حرية قراءة الكتاب املقدسمن الربوتستانت فمن تأثريه فيها ما دعا إليه 
واليت فتحت الباب أمام حركة نقد الكتاب املقدس يف الغرب، تلك احلركة املنهجية اليت تدين بالفضل لعلماء 

  .والقرطيب وابن تيمية وابن القيم، وغريهمالغزايل وكابن حزم  الذين كتبوا يف الرد على هذا االحتكار اإلسالم
لقد أثَّر اإلسالم  «:على تأثري اإلسالم يف املسيحية، فقال لديانات العامل )برتلس مان(قاموس لقد شهد 

تأثريا عظيما يف العقيدة املسيحية والفلسفة، وقاد على سبيل املثال إىل نقاش جديد حول عبادة الصور وتقديسها 
   »سيحية يف امل

  :احلياة
حياتنا حنن  ..فما تأثريه يف إصالح احلياة ..وعيت كالمك يف تأثري اإلسالم يف اإلصالح الديين: قلت
  ؟األوروبيني
  .وباخلصوص بالكنيسة ..هلذا أيضا بعض عالقة بالدين: قال
  كيف ذلك؟: قلت
أوروبا ىف قروا الوسطى  سطوة عنيفة على كل مرافق احلياة ىف تذاكانت أنت تعلم أن الكنيسة : قال
  .على كل مرافق احلياةالكنيسة سيطرة الفساد الكامن ىف وكان سبب ذلك  ..املظلمة

لقد أخطأ بعض قومنا، أو كثري منهم، فتصوروا أن الدين هو سبب ذلك التخلف، وسبب ذلك الظالم 
   ..الذي غمر قروننا الوسطى بينما الدين بريء من ذلك

  .تلك العصور يف أزهى فترات حيام مع كوم كانوا ملتزمني بدينهملقد كان املسلمون يف 
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أوروبا بدأت خترج من ـ أن الذى تكره أوروبا االعتراف به إال القلة املنصفة  ـالتاريخ وقد ذكر 
ظلمات قروا الوسطى املظلمة حني احتكت باملسلمني ىف مشارق األرض ومغارا، سواء ىف احلروب 

بعوث الىت بعثتها للتعلم ىف مدارس املسلمني ىف األندلس بصفة خاصة، وىف صقلية وغريها من أو ال ،الصليبية
  .البالد الىت نورها اإلسالم

ن رجال الدين املسيحى أنفسهم كانوا يتعاطون الثقافة اإلسالمية ىف تلك أالروايات التارخيية تذكر بل 
م كانوا يترقون ىف مناصب األكلريوس بقدر ما حيصلون أاملدارس، أو فيما ينقل منها إىل اللغات األوروبية، و

  .عليه من تلك الثقافة
فليتعلم العربية ألا هى لغة  ،من أراد أن يتعلم «:روجر بيكون ىف القرن الثالث عشر امليالدىوقد قال 

   »العلم 
ـ  ١حتتك م فيهاـ يف املواطن املختلفة اليت أتيح هلا أن احتكت باملسلمني عندما لقد وجدت أوروبا 

لها فريق من موليست فيه أسرار عقدية خيتص بع ..وال رجال دين ،، ليس فيه بابوراتهلاعاملا عجيبا بالنسبة 
وليس فيه حجر على العقول أن تفكر، وال  ..وليس فيه نبالء يستعبدون الناس ىف إقطاعيام. .الناس دون فريق

  .على الناس حجر على العلم أن يبحث وجيرب وينشر أحباثه
ىف القرن العاشر ىف أسبانيا ـ  يقصد املسلمنيـ وبنوا  «:)تكوين العقل احلديث(ىف كتابه  )راندال(قال 

حضارة مل يكن العلم فيها جمرد براعة فحسب، بل كان علما طبق على الفنون والصناعات الضرورية للحياة 
ى التفكري العلمى واحلياة الصناعية العلمية اللذين العملية، وعلى اإلمجال كان العرب ميثلون ىف القرون الوسط

    ٢»متثلهما ىف أذهاننا اليوم أملانيا احلديثة 
اإلسالم على مفترق (ىف كتابه  ـ حممد أسدـ الذي ره اإلسالم، فأسلم، وتسمى ليوبولد فايس وقال 

وم ىف ركود، وكانت اخلرافة كانت العل.. إن العصور الوسطى قد أتلفت القوى املنتجة ىف أوروبة «:)الطرق
سائدة، واحلياة االجتماعية فطرية خشنة إىل حد من الصعب علينا أن نتخيله اليوم، ىف ذلك احلني أخذ النفوذ 

ىف بادئ األمر مبغادرة الصليبيني إىل الشرق، وباجلامعات اإلسالمية الزاهرة ىف أسبانيا  ـاإلسالمى ىف العامل 
أخذ هذا النفوذ  ـت التجارية املتزايدة الىت أنشأا مجهوريتنا جنوة والبندقية املسلمة ىف الغرب، مث بالصال

  .يقرع األبواب املوصدة دون املدنية العربية
وأمام تلك األبصار املشدوهة، أبصار العلماء واملفكرين األوروبيني، ظهرت مدنية جديدة، مدنية مهذبة 

ولكن  ،مث أصبحت ىف أووربة من قبل نسيا منسيا ،د ضاعتراقية خفاقة باحلياة، ذات كنوز ثقافية كانت ق
لقد خلقوا ألنفسهم عاملا علميا جديدا متام . .الذى صنعه العرب كان أكثر من بعث لعلوم اليونان القدمية

 ،لقد وجدوا طرائق جديدة للبحث وعملوا على حتسينها، مث محلوا هذا كله بوسائط خمتلفة إىل الغرب. .اجلدة
                                                

  .ر بعض هذه املواطن يف هذا املبحثسنذك)  ١(
  .٣١٤ / ١ :ترمجة جورج طعمة، تكوين العقل احلديث)  ٢(
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غ إذا قلنا إن العصر العلمى احلديث الذى نعيش فيه مل يدشن ىف مدن أوروبا النصرانية، ولكن ىف ولسنا نبال
   ١»ىف دمشق وبغداد والقاهرة وقرطبة : املراكز اإلسالمية

فكيف تسىن ألوروبا أن تتصل باملسلمني، وتستفيد منهم، بالرغم مما كان بينهما من شحناء : قلت
  إىل يومنا هذا؟وبغضاء ال تزال أثارة منها 

فهم أكثر الناس طيبة ولو  ..وأنت تعرف املسلمني ..وجسور ممتدة ..لقد كانت لذلك طرق كثرية: قال
  .مع أعدائهم

فاألندلس  ..إسبانية حالياًأو  ..٢األندلسلقد كان من تلك اجلسور اليت وصلت أوروبا باإلسالم جسر 
  . وغريها من األقطار األوروبية اتروإنكلا وهي قريبة من إيطالي اقطعة من أوروبة، جتاور فرنس

وقد أرسلت كثري من البالد األوروبية أبناءها على شكل بعثات ترعاها مستويات رمسية عالية، للدراسة يف 
وتصدى كثري منهم للقيام بعملية ترمجة ألمهات كتب التراث العريب اإلسالمي إىل الالتينية  ..بالد األندلس

وا بدراسة العلوم، واستمر االنتفاع مما لدى أهل األندلس من أبدقد ك كله القرآن، ووغريها، وعلى رأس ذل
  .علوم نظرية وفلسفية وعلوم مادية وتطبيقية طيلة وجود العرب يف األندلس

وعندما وقعت األندلس يف حمنة الضعف والسقوط بادر بعض اإلسبان إىل حرق ما وصلت إليه أيديهم من 
يساً عن أحقادهم، ولكن البعض تدارك ذلك فيما بعد، وحفظ ما تركه العرب من تراث، املكتبات العربية تنف

  .يف مستودعات الكنائس، ليحتل مركز الصدارة يف مكتبام فيما بعد
وبذلك تعترب املكتبة اإلسبانية العامة يف مدريد من املكتبات املهمة اليت حتتوي على الكثري من املخطوطات 

، اليت تصدى الغرب لدراستها واالنتفاع منها بعد نقلها إىل لغام، وهكذا كانت بذور العربية واإلسالمية
  .النهضة األوروبية

مع الشرق وحضارته مباشرة يف مواجهة  نيوضعت األوروبياليت  احلروب الصليبيةومن تلك اجلسور 
يون يف أنطاكية عند االستيالء وعلومه، ورغم اإلساءة يف البداية إىل التراث العريب اإلسالمي إذ حرق الصليب

ا التقدم فقد التفت األوروبيون إىل ضرورة االنتفاع من هذ، عليها الكثري من املخطوطات العربية اإلسالمية
الذي يشاهدونه، فنقلوا يف سفنهم كل ما استطاعوا نقله من كتب، وأدوات، وحماصيل ميكن زراعتها يف 

ىل بالدهم، ونشطوا يف إقامة املعاهد واجلامعات وتدريس كتب العرب بالدهم، حىت احلرف املختلفة نقلوها إ
  .املسلمني يف جامعام

مثل م، و١٩٠٩حىت  ـبلجيكا  ـيف الطب البن سينا يدرس يف بروكسل  )القانون(قد بقي كتاب ل
نبات، كل ، والكيمياء، وال)امليكانيك(ذلك كتب اجلرب، والرياضيات، وعلوم الطب، والصيدلة، وعلم احليل 

ذلك انتقل إىل جامعام، واستمر تدريس تلك الكتب لعدة قرون، وبذل علماؤهم جهوداً كبريةً يف الدراسة 
                                                

  .٤٠ – ٣٩ص  ،ترمجة عمر فروخ، اإلسالم على مفترق الطرق)  ١(
  .األستاذ حممود الشرقاوي، الثقافة اإلسالمية وأثرها يف احلضارة: انظر)  ٢(
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التطبيقية والتجريبية حىت وضعوا بالدهم على عتبة احلضارة احلديثة واملعاصرة، وعجت معامجهم باملفردات 
عها مع شيء من تطويع هذه املفردات إلدخاهلا يف واملصطلحات العربية اإلسالمية العلمية، على اختالف أنوا

  .لغتهم
فقد فتح العرب املسلمون صقلية يف العهد العباسي، ، اصقلية وجنوب إيطاليومن تلك اجلسور جسر 

  .وحيثما حلّ العرب حلّت معهم رسالتهم وعلومهم
على تشجيع  وصقلية على يد روجر النورمندي، حرص روجر اوحىت عندما غادر العرب جنوب إيطالي

العرب املسلمني للبقاء يف صقلية، وذلك لعلمه بغزارة علومهم وعظمة حضارم، ومنهم الشريف اإلدريسي 
نزهة (الذي رسم العامل املعروف لديه على لوح من الفضة وأهداه للملك، كما أهداه كتاباً يف اجلغرافية هو 

   ١)املشتاق يف اختراق اآلفاق
م العربية اإلسالمية إىل لغتهم، وسار على جه من بعده، أمثال فريدريك كما شجع روجر ترمجة العلو

 ..ملك صقلية، الذي بشر باحلضارة اإلسالمية يف أوروبة، وبىن مدرسة للطب يف سالرنو، وأسس جامعة نابويل
  .األوروبيةفكانت والدة احلضارة  ..وهكذا وجدت احلضارة العربية اإلسالمية طريقاً ثالثاً سلكته إىل أوروبة

  ولكن األوروبيني اليوم ينكرون ذلك أعظم إنكار؟: قلت
   ..فال خري فيمن ينكر خري غريه ..دعهم ينكروا: قال

شهدوا بتأثري احلضارة علماء منصفون لقد كان هناك  ..ومع ذلك، فليس كل األوروبيني بذلك احلقد
  .اإلسالمية العظيم يف أوروبا وحياة أوروبا وضة أوروبا

تأثري حضارة  )حضارة العرب(كتابه الذي تناول يف ) جوستاف لوبون(املعروف املؤرخ الفرنسي م ومنه
تأثري هذه احلضارة بتعاليمها العلمية إن  «:اإلسالم يف الغرب وأرجع فضل حضارة أوربا الغربية إليها وقال

ه العرب يف الغرب اال إذا تصور حالة وال يتأتى للمرء معرفة التأثري العظيم الذي أثر ،واألدبية واألخالقية عظيم
    ٢»أوربا يف الزمن الذي دخلت فيه احلضارة 

وأن بعض العقول املستنرية  ،بأن عهد اجلهالة قد طال يف أوربا العصور الوسطىوقد ذكر يف كتابه هذا 
ألم كانوا  ،فيها ملا شعرت باحلاجة إىل نفض اجلهالة عنها، طرقت أبواب العرب يستهدوم ما حيتاجون إليه

  .وحدهم سادة العلم يف ذلك العهد
م أنشئت ١١٢٠وأنه يف سنة ، ويقرر لوبون أن العلم دخل أوربا بواسطة األندلس وصقلية وإيطاليا

رئيس األساقفة، وأن هذه املدرسة أخذت تترجم إىل الالتينية  )رميولة(مدرسة للترمجة يف طليلة باألندلس بعناية 
، ومل يقتصر هذا النقل على كتب الرازي وابن سينا وابن رشد فحسب بل نقلت اليها أشهر مؤلفات املسلمني

  . نقلوها إىل لسام كتب اليونان اليت كان العرب قد
                                                

  .١/٢٨٤: رد علياإلسالم واحلضارة العربية، حممد ك: انظر)  ١(
  .٢٦حضارة العرب ص : جوستاف لوبون)  ٢(
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  .ترجم من كتب العرب إىل الالتينية يزيد على ثلثمائة كتاب ويضيف لوبون أن عدد ما
فإىل العرب، وإىل العرب  «: بقولهيؤكد فضل العرب على الغرب يف حفظ تراث اليونان القدميوهو 
إيل رهبان القرون الوسطى ممن كانوا جيهلون حىت وجود اللغة اليونانية، يرجع الفضل يف معرفة  وحدهم، ال

وأن جامعات الغرب مل تعرف  ،علوم األقدمني، والعامل مدين هلم على وجه الدهر إلنقاذهم هذا الكرت الثمني
لميا سوى مؤلفام وأم هم الذين مدنوا أوربا مادة وعقالً، وأخالقًا، وأن هلا، مدة مخسة قرون، موردا ع

    ١» التاريخ مل يعرف أمة أنتجت ما أنتجوه يف وقت قصري، وأنه مل يفوقهم قوم يف اإلبداع الفين 
كان تأثري العرب يف عامة  «:وأكد لوبون أثر االسالم وأثر حضارته يف كل بلد استظلت برايته قائالً

األقطار اليت فتحوها عظيما جدا يف احلضارة، ولعل فرنسا كانت أقل حظاً يف ذلك، فقد رأينا البالد تتبدل 
العلوم والفنون واآلداب والصناعة  صورا حينما خفق علم الرسول الذي أظلها بأسرع ماميكن، ازدهرت فيها

    ٢»والزراعة أي ازدهار
ومل  «:وفتح اجلامعات يف البالد اليت استظلت برايتهم فيقول وأشاد لوبون بفضل العرب يف نشر العلوم

يقتصر العرب على ترقية العلوم مبا اكتشفوه، فالعرب قد نشروها، كذلك مبا أقاموا من اجلامعات وما ألفوا من 
ن، الكتب، فكان هلم األثر البالغ يف أوربا من هذه الناحية، ولقد كان العرب أساتذة لألمم املسيحية عدة قرو

وأننا مل نطلع على علوم القدماء والرومان االبفضل العرب، وأن التعليم يف جامعاتنا مل يستغن عما نقل إىل 
    ٣» لغاتنا من مؤلفات العرب

، فقد )الواحد حيىي عبد(وتسمى  ،الذي أسلم ،)رينيه جينو(الفيلسوف الفرنسي ومن الشهداء املنصفني 
انتقال املؤثرات الثقافية من املسلمني إىل أوربا هو تلك الكلمات العربية  واألثر الواضح الذى يثبت لنا «:قال

فإن من السهل علينا أن نستنتج انتقال تلك األفكار  ،تكنه النفوس األصل اليت تستعمل لنقل األفكار وإظهار ما
وبشكل حمسوس كل  ،ةواآلراء اإلسالمية نفسها، ويف احلق أن تأثري احلضارة اإلسالمية قد تناول إىل درجة بعيد

 ،هلام الذي انتشرت منه تلك احلضارةإسبانيا مركز الوسط إالعلوم والفنون والفلسفة وغري ذلك، وقد كانت 
وعلم الفلك أكثر اصطالحاته اخلاصة ماتزال حمتفظة يف كل اللغات  ،فالكيمياء احتفظت دائما بامسها العريب

 ،جوم مايزال علماء الفلك يف كل األمم يطلقون عليها أمساء عربيةاألوربية بأصلها العريب، كما أن كثريا من الن
ن نوضح أن كثريا من املعارف اجلغرافية عرفت من الرحالة العرب الذين جابوا كثريا من  أومن السهل جدا 

ا علم ننا لنجد أثر الثقافة اإلسالمية يف الرياضيات أكثر وضوحا، وهذإو ..األقطار ومحلوا معهم معلومات مجة
احليوان الذي يسهل علينا من امسه العريب أن نعرف طريق انتقاله إىل الغرب، كما أن األرقام احلسابية اليت 
يستعملها األوربيون هي نفس األرقام اليت استعملها العرب، وأن كثريا من املعاين اليت جادت ا قرائح الكتاب 

                                                
  .٢٦حضارة العرب، ص : جوستاف لوبون)  ١(
  .٦٦ ص حضارة العرب،: جوستاف لوبون)  ٢(
  .٥٦٩ص حضارة العرب،: جوستاف لوبون)  ٣(
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، كما نالحظ أن أثر الثقافة اإلسالمية واضح كل والشعراء املسلمني أخذت واستعملت يف األدب الغريب
  .       الوضوح وبصفة خاصة يف فن البناء وذلك يف العصور الوسطى

ألن التراجم الالتينية  ،ومل تكن هناك وسيلة لتعرف أوربا الفلسفة اليونانية اال عن طريق الثقافة اإلسالمية
وأضيف  ،وإمنا أخذت من التراجم العربية ،اين مباشرةفالطون وأرسطو مل تنقل أو تترجم من األصل اليونأل

  .إليها ماكتبه املعاصرون املسلمون مثل ابن رشد وابن سينا يف الفلسفة اإلسالمية
ولكن الغربيني  ،هذا جزء من كل من أثر الثقافة اإلسالمية يف الغرب «:بقولهشهادته رينيه جينو وخيتم 

    ١» ن االعتراف بفضل الشرق عليهم، ولكن الزمن كفيل بإظهار احلقائقاليريدون أن يقولوا به ألم ال يريدو
هناك ساسة منصفون شهدوا له  ..ليس العلماء وحدهم هم الذين شهدوا لفضل اإلسالم على الغرب

آفاق القرن احلادي : توكيد الذات األوربية(في مطلع القرن احلادي والعشرين امليالدي، ظهر كتاب ف ..أيضا
روافد الثقافة  وضح فيه مسامهة الثقافة اإلسالمية العربية يفوقد للمستشار األملاين  هيلموت مشيت،  )والعشرين

  .يف تطور أوروبا مستقبالً األوربية، وضرورة اإلسالم
وهو يقول يف ختام معاجلة هذه ، صفحة٢٥٥ يف وقد أفرد هلذه النقطة عشر صفحات يف كتابه الذي يقع

ديد سيصبح اجلوار اجلديد مع اإلسالم أحد الشروط األساسية لتأكيد الذات األوربية خالل القرن اجل «:النقطة
   »واحلفاظ عليها، ومن احملتمل أن يعتمد إحالل السالم واالستقرار يف أوروبا على هذا الشرط 

، )ملان رابطة الكتاب األ( وتسليمها جائزة السالم من ) آنا ماري مشيل(يف حفل تكرمي املستشرقة األملانية 
م، ملناصرا الفكر اإلسالمي، ودعوا إىل فهمه وتغيري الصورة الشوهاء اليت شكلها اإلعالم ١٠/١/١٩٩٥يف 

كلمة دعى فيها إىل أمهية فهم اإلسالم ) رومان هوتسوج(األوريب عن اإلسالم واملسلمني، ألقى الرئيس األملاين 
ي حفظ للغرب ـ قبل ستة أو سبعة قرون ـ أجزاء عظيمة فهماً صحيحاً، وأشاد فيها بالتنوير اإلسالمي الذ

  من التراث القدمي 
فقط رد ) األصوليني اإلرهابيني( جيوز لنا أن نصنف املسلمني األتقياء مع  له «:وقال الرئيس األملاين

على التعبري عن افتقادنا حنن لإلحساس السليم جتاه استهزاء باملشاعر الدينية لآلخرين، أو لكوننا مل نعد قادرين 
   »هذا اإلحساس السليم 
الرئيس األملاين إىل فهم اإلسالم فهماً صحيحاً لتحديد موقف آخر منه غري املوقف الذي  اويف اخلتام دع
  .بىن على اجلهل به

خطاباً يف قسم الدراسات اإلسالمية بإحدى ) وىل عهد بريطانيا(ألقى األمري تشارلز باإلضافة إىل هؤالء 
الربيطانية يف بدايات النصف الثاين من تسعينات القرن العشرين امليالدي، حتدث فيه عن جوانب يف اجلامعات 

إىل ضرورة التعاون بني العامل اإلسالمي والعامل الغريب، وأمهية التواصل فيما بينهما،  اعالقة الغرب باإلسالم ودع
   .يئة ال تزال متبقية يف النفوسونبذ ما تركته احلروب الصليبية يف العامل اإلسالمي من آثار س

                                                
  .٦٠ – ٥٠للدكتور عبد احلليم حممود، ص  ،الفيلسوف رينيه جينو أو عبد الواحد حيىي: انظر)  ١(
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وانتقد  ،أشار إىل وجود نقاط اتفاق بني اإلسالم والغرب أكثر من وجود نقاط اختالف فيما بينهماقد و
والكثريون يف الغرب يرون اإلسالم على أنه حرب أهلية دامية  «:الصورة الشوهاء اليت يروجها البعض، فيقول

ويظن ، ن حكمنا قد شابه التشوه العتبار أن التطرف هو القاعدةيف الشرق األوسط، وأصولية إسالمية إ
إن هناك  ..الكثريون أن أحكام الشريعة غري عادلة، ولكن ينبغي أن نتدارس تطبيقاا قبل أن نصدر أحكاماً

 عدداً من الدول اإلسالمية أعطت حق التصويت للمرأة يف نفس الوقت مع أوروبا، كما أن النساء املسلمات ال
    »تربن مواطنات من الدرجة الثانية يع

ومل يتوقف إنصاف األمري تشارلز لإلسالم عند هذا احلد، بل أكد فضل اإلسالم واحلضارة اإلسالمية على 
كثري من السمات الىت تفخر ا أوروبا احلديثة جاءت إلينا من  «:أوروبا يف ضتها احلديثة، وقال بصراحة

   »اضينا ومن حاضرنا إن اإلسالم جزء من م ..األندلس
والغرب ويوضح أمهية اتسام هذا ) يقصد املسلمني(وأخذ األمري يف خطابه يلح على احلوار بني اإلسالم 

لكن ذلك يتطلب جهداً شاقاً لكي يفهم بعضنا اآلخر، ولكي نتمكن من إبعاد شبح  «:احلوار بالصرب، ويقول
   » اخلوف والتشكك

 )ويلتون بارك(لقاها يف مؤمتر سنوي للخارجية الربيطانية مبـــركز األمري تشارلز يف كلمة أ اكما دع
م، رجال الدين من بين جنسه، وكذلك خرباء االقتصاد، إىل االستعانة باملسلمني يف محاية ١٩٩٧بلندن، يف عام 

يف الغرب حنتاج يف كل أحناء العامل ميكننا أن جند من يريد تعلم اإلجنليزية، لكننا هنا  «:القيم لدى الصغار، وقال
  »إىل التعلم على أيدي مدرسني مسلمني كيف نتدبر األمور مرة أخرى، بقلوبنا ال بعقولنا فقط 

إننا يف الغرب ميكننا االستفادة من الرسالة اإلسالمية يف اكتشاف جذور مفاهيمنا  «:كما أردف قائالً
   »ثابتة للقوانني الطبيعية احلالية اليت ندين فيها للقيم اإلسالمية اليت حتترم الطبيعية ال

ذكرت يل اجلسور اليت كانت صلة وصل بيننا وبني املسلمني، وذكرت يل الشهادات املنصفة اليت : قلت
فالنماذج هي اليت حتدد  ..تثبت حصول ذلك التأثري، ومل يبق إال أن حتدثين عن مناذج عن بعض ذلك التأثري

  .املدى الذي وصل إليه التأثري
وكل  .. يف هذا الس أن أعدد لك إال بعض النماذج اليت يظهر فيها أثر املسلمني عليناال ميكنين: قال

  .منوذج منها سيل من السيول تكونت بعده أار كثرية ال نزال نستقي منها
وسأختار لك منها ما  ..تأثري الثقافة اإلسالمية على أوربا تأثريا عميقًا يف شىت نواحى احلياةلقد كان  
  :املعارف والعلوم والفنونبيرتبط 

قامت صلة وثيقة بني طائفة من عباقرة الشعر يف أوربا بأسرها، خالل القرن الرابع عشر  ..األدبففي 
  .امليالدي وما بعده، وموضوعات األدب العريب والثقافة اإلسالمية على وجه اليقبل التشكيك

الكاتب االجنليزي  )شسر(نهضة االيطالية، ووهم من أعالم ال )دانيت(و )بترارك(و )بوكاشيو(من هؤالء و
  .يف أوربا دبيةسباين، وإىل هؤالء يرجع التأثري البارز يف قيام النهضة األاإل) سرفانيتس(الشهري، و

وحذا فيها حذو ليايل ألف ليلة  ،)الليايل العشرة(م كتب بوكاشيو حكاياته اليت مساها ١٣٤٦ففي عام 
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 ،ا يف مصر والشام، وقد ضمن حكاياته مائة حكاية على غرار ألف ليلة وليلةاليت كانت منتشرة حكايا ،وليلة
وأسندها إىل سبع من السيدات وثالثة من الرجال الذين اعتزلوا يف بعض ضواحي املدينة فرارا من مرض 

وفرضوا على كل منهم حكاية يقصها على أصحابه يف كل صباح لقضاء وقت الفراغ، وقد مألت  ،الطاعون
العربة (موضوع مسرحية  )وليم شكسبري(واقتبس منها الكاتب اإلجنليزي  ،حلكايات أقطار أورباهذه ا

  ). ناتان احلكيم(األملاين مسرحية ) ليسينج(اقتبس منها و ،)باخلواتيم
وكان شوسر إِمام الشعر احلديث يف اللغة اإلجنليزية من أكرب املقتبسني من بوكاشيو يف زمانه، ألنه التقى 

  ) قصص كانتربري(ونظم بعد ذلك قصصه املشهورة باسم  ،زار إيطاليا به حني
بالثقافة اإلسالمية وثيقة، ألنه أقام يف صقلية يف عهد امللك فردريك الثاين، الذي درس  ١وكانت صلة دانيت

ف وقد الحظ أحد املستشرقني أن الشبه قريب جدا بني وص ،الثقافة اإلسالمية يف مصادرها العربية األصيلة
) الفتوحات املكية(يف مؤلفه الكبري ) م١٢٤٠-١١٦٤(اجلنة يف كالم الصويف الكبري حمي الدين بن عريب 

  .وأوصاف دانيت هلا يف الكوميديا االهلية
، فاطلع على األرجح من هذا الباب على قصة اإلسراء حممدوقد كان دانيت يعرف شيئا غري قليل من سرية 

اطلع على رسالة الغفران أليب العالء املعرى، واقتبس من كل هذه املصادر  واملعراج ومراتب السماء، ولعله
وأكرب القائلني باالقتباس على هذا النحو هو عامل من  ،معلوماته عن العامل اآلخر اليت أوردها يف الكوميدا االهلية

  .٢وهو األستاذ آسني بالسيوس ،أمة األسبان انقطع للدراسات العربية
 عصر الثقافة اإلسالمية بإيطاليا وفرنسا، ودرس العلم جبامعيت مونبلييه وباريس بفرنسا وقد عاش بترارك يف

  .وكلتامها قامتا على تالميذ علماء املسلمني يف اجلامعات األندلسية
بأسلوب ال يشك من يقرأه ) دون كيشوت(أما سرفانتيس فقد عاش يف اجلزائر بضع سنوات وألف كتابه 

وقد جزم  .عبارات العربية واألمثال اليت التزال شائعة بني العرب حىت هذه األياميف اطالع كاتبه على ال
  .كلها أندلسية يف اللباب) دون كيشوت(برسكوت صاحب االطالع الواسع على تاريخ األسبان بأن فكاهة 

ه، ولقد نّ الشعر االيطايل ولد يف صقلية بفضل الشعر العريب وبتأثري منأدانىت  ذكرأما عن الشعر، فقد 
شاع نظم الشعر بالعامية يف إقليم بروفانس يف جنوب فرنسا، وانتشر الشعر يف ذلك اإلقليم على يد الشعراء 

وقد  ،وواضح أن األوربيني اشتقوا هذا االسم من كلمة طروب العربية) التروبادور(اجلوالني الذين عرفوا باسم 
  .وأشارات لعادات إسالمية وجدت يف أشعار األوربيني بشمال األندلس كلمات عربية

والشعر العريب األندلسي يف املوشحات والزجل كان السبب يف نشأة الشعر األسباين نفسه، والزجل 
وهذان اللونان من النظم من ابتكار أهل  ،بينما يكون املوشح بالعربية الفصحى ،يكون عادة باللغة الدارجة

                                                
وهو من مفاخر عصر النهضة، وهو صاحب الكوميديا االهلية، وقد قام بترمجتها ) م١٣٢١-١٢٦٥(هو دانىت البجريي )  ١(

  .إىل اللغة العربية الدكتور حسن عثمان
  .٨٤-٦٣، ص ١٩٦٥بريوت  ،دور العرب يف تكوين الفكر األوريب: عبد الرمحن بدوي: انظر)  ٢(
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ريب، وقد أثبت الباحثون انتقال حبور الشعر األندلسي واملوسيقي ومها اللذان أثرا يف نشأة الشعر األو ،األندلس
  .العربية إىل أوربا

وامتد التأثري العريب يف نشأة الشعر األوريب إىل بعض املوضوعات كاملغامرات، وطريقة عالج هذه 
يرتد إىل املوضوعات، كما يتمثل هذا يف فكرة احلب العذري اليت تسود الغزل يف الشعر الربوفنسايل، فإنه 

  .)طوق احلمامة(الشعر األندلسي، وأزجال ابن قزمان، وقد عرض فكرة احلب العذري، ابن حزم يف كتابه 
فنجد أن هذه القصة تأثرت يف نشأا مبا كان عند العرب من فنون القصص  ،أما يف جمال القصة األوربية

ان مغامرام إلحراز اد أو يف سبيل املقامات، وأخبار الفروسية، وأجماد الفرس: يف العصور الوسطى وهي
  .احلب

اليت ) روبنسون كروزو(اليت ألفها سويفت، ورحلة ) جليفر(وترى طائفة من النقاد األوربيني أن رحالت 
ألفها ديفوى، تدين لقصص ألف ليلة وليلة، ولرسالة حى بن يقضان اليت ألفها الفيلسوف األندلسي املسلم ابن 

ان لترمجة ألف ليلة وليلة إىل اللغات األوربية أول القرن الثاين عشر أثر عظيم وبالغ الطفيل، وقد وضح أنه ك
  .اخلطورة على األدب األوريب

ويكفي لبيان األثر الذي  ، ومل تنقطع الصلة بني األدب اإلسالمي واآلداب األوربية احلديثة حىت اليوم
يبا واحدا من نوابغ األدباء عندهم قد خال شعره أو نثره أبقاه األدب اإلسالمي يف آداب األوربيني أننا ال جند أد

شكسبري، أديسون، بايرون، سودى، كولردج، : ومن هؤالء ،من اإلشارة إىل بطل إسالمي، أو نادرة إسالمية
  .فولتري، الفونتني: شيلي من أدباء اإلجنليز، ومن أدباء األملان، جيته، هرور، وليسنج، ومن أدباء فرنسا

الذي عرفه األوربيون عن طريق  )كليلة ودمنة(ونتني باقتدائه يف أساطريه اليت ألفها بكتاب وقد صرح الف
  .املسلمني

يطرب إخواين  «:اهتمام أهل األندلس من املسيحيني باآلداب العربية، فقال )ألفارو القرطيب (وقد ذكر 
مديني ال لتفنيدها، بل للحصول املسيحيون بأشعار العرب وقصصهم، فهم يدرسون كتب الفقهاء والفالسفة احمل

علي أسلوب عريب صحيح رشيق، فأين جتد اليوم علمانيا يقرأ التعليقات الالتينية علي الكتب املقدسة؟ وأين 
إن شباب املسيحيني الذين هم أبرز الناس مواهب،  !ذلك الذي يدرس اإلجنيل وكتب األنبياء والرسل؟ وأسفاه

غة غري العربية، فهم يقرأون كتب العرب ويدرسوا بلهفة وشغف، وهم ليسوا علي علم بأي أدب وال أية ل
وإنك . جيمعون منها مكتبات كاملة تكلفهم نفقات باهضة ن وإم ليترمنون يف كل مكان مبدح تراث العرب

لتراهم من الناحية األخري حيتجون يف زراية إذا ذكرت الكتب املسيحية بأن تلك املؤلفات غري جديرة 
لقد نسب املسيحيون لغتهم، وال يكاد يوجد منهم واحد يف األلف قادر علي إنشاء ! م، فواحر قلباهبالتفا

ولكن إذا استدعي األمر كتابة العربية ن فكم منهم من يستطيع أن يعرب عن ! رسالة إيل صديق بالتينية مستقيمة
ر ما يفوق يف صحة نظمه شعر نفسه يف تلك اللغة بأعظم ما يكون من الرشاقة، بل لقد يقرضون من الشع
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    ١»العرب أنفسهم
كان أثر املسلمني يف التفكري الفلسفي ألوربا عظيما، وكانت أسبانيا هي مركز تأثري فقد ، الفلسفةأما يف 

ألن أوربا مل تعرف فالسفة الشرق إال عن طريق األندلس حيث  ،الفلسفة اإلسالمية على الفكر األوريب الغريب
  .ف طليطلة على ترمجة أعمال الفارايب وابن سينا والغزايل وغريهمأشرف رميوند أسق

هم الذين حفظوا فلسفة كبار فالسفة اليونان وعلى ما سطروه يف كتبهم وخباصة أرسطو املسلمون و
فاتصال العقلية األوربية الغربية بالفكر العريب هو الذي دفعها لدراسة الفلسفية  ،وأوصلوا هذا التراث إىل الغرب

  .يونانيةال
وقد قرر روجر بيكون أن معظم فلسفة أرسطو ظلت عدمية األثر يف الغرب لضياع احملفوظات اليت حوت 
هذه الفلسفة أو لندرا وصعوبة تذوقها حىت ظهر فالسفة املسلمني الذين قاموا بنقل فلسفة أرسطو وشرحها 

  .وعرضها على الناس عرضا شامالً
  .م أعمق األثر يف الفكر األوريب، ابن باجه، وابن الطفيل، وابن رشدومن فالسفة األندلس الذين كان هل

ميخائيل (إىل أوربا ته ويعد ابن رشد الشارح األعظم لفلسفة أرسطو، وكان أول من أدخل فلسف
ومل يأت منتصف القرن الثالث عشر حىت كانت مجيع كتب هذا الفيلسوف قد ، م١٢٣٠سنة ) سكوت

ينتصف القرن اخلامس عشر حىت صار ابن رشد صاحب السلطان املطلق يف كلية بارو ومل  ،ترمجت إىل الالتينية
  .٢بإيطاليا واملعلم األكرب دون منازع

ويبدو أثر ابن رشد واضحا يف خروج كثري من الغربيني على تعاليم الكنيسة ومتسكهم مببدأ الفكر احلر 
  .وحتكيم العقل على أساس املشاهدة والتجربة

حىت أن الفصول ) م١٢٧٤-١١٢٥(راء ابن رشد واضحا يف فلسفة القديس توما األكويين وقد ظهر أثر آ
اليت كتبها توما يف العقل والعقيدة وعجز العقل عن إدراك األسرار اإلهلية ليست إال مقابالً ملا كتبه ابن رشد يف 

  )ل املقال فيما بني احلكمة والشريعة ومن االتصالصف(باب 
لتوما حيوي بعض مذاهب إسالمية األصل، مما يثبت ) اخلالصة(فة ابن رشد أن كتاب وبلغ تأثر توما بفلس

وإمنا كان أبعد وأعمق من  ،أن األثر الذي تركه ابن رشد يف عقلية الغرب مل يكن جمرد شروح كتابات أرسطو
  .٣ذلك بكثري

ف لوبون عن ابن جوستا، وقد قال ويعد الفيلسوف األملاين املعاصر كانت من أكرب تالميذ ابن رشد
إِنه كان احلجة البالغة للفلسفة يف جامعاتنا منذ أوائل القرن الثالث عشر من امليالد، ملا حاول لويس  «:رشد

 م أمر بتدريس مذهب هذا الفيلسوف العريب ومذهب أرسطو١٤٧٣احلادي عشر تنظيم أمور التعليم يف سنة 
                                                

  .م ٨٢ -٨١حضارة اإلسالم، جرونيباوم، ص )  ١(
  .١٠٥-١٠٤قرطبة يف التاريخ اإلسالمي، ص: جوده هالل وحممد صبح)  ٢(
  .٣٦، ص ١٩٥٧القاهرة . فضل العرب على احلضارة األوربية: سعيد عاشور)  ٣(
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«١    
أثر كبري يف عقول النساك  )هـ٦٣٨ـ هـ ٥٦٠(يب حمي الدين بن عراملسلم وكان للفيلسوف الصويف 

األسباين أن نزعات  املستشرق) آسني بالسيوس(، وقد ذكر واملتصوفة من فقهاء املسيحية الذين ظهروا بعده
  .دانىت الصوفية وأوصافه لعامل الغيب مستمدة من حمي الدين بن عريب بغري تصرف كثري

فقد نشأ يف القرن التايل  ،الغربيني هو جوهان أكهارت األملاين ومن املعلوم أن أول الفالسفة الصوفيني من
لعصر ابن عريب ودرس يف جامعة باريس، وهي اجلامعة اليت كانت تعتمد على الثقافة األندلسية يف احلكمة 

، وأن احلقيقة ٢إِن اهللا هو الوجود احلق وال موجود سواه «:والعلوم، وأكهارت يقول كما يقول ابن عريب
وال سيما روح اإلنسان اليت مصريها إىل االتصال باهللا من طريق الرياضة واملعرفة  ،ة تتجلى يف مجيع األشياءاإلهلي

   ٣» والتسبيح، وأن صلة الروح باهللا ألزم من صلة املادة بالصورة، واألجزاء بالكل، واألعضاء باألجسام
أمساء اهللا (ريب خاصة يف كتابه من ابن ع ـراميوندلول  ـوقد اقتبس الفيلسوف املتصوف األسباين 

ألنه كان حيسن العربية، وعاش بعد ابن عريب بقرن واحد، وجعل أمساء اهللا مئة، وهي مل تعرف ذا ) احلسىن
  .العدد يف الديانة املسيحية قبل ذاك

اطلع عليها  ،قد عرف يف طب العرب موسوعات طبية إسالمية ترمجت كلها إِىل الالتينيةف ..الطبأما يف 
البن سينا يف القرن  )القانون(ولوا من معينها حىت مطلع العصور احلديثة، كان يف مقدمتها كتاب  ،أطباء أوربا
وقد مجع خالصة الطب عند العرب واليونان والسريان واألقباط، وضم مالحظات جديدة عن ، الثاين عشر

مجه جريار الكرميوين إىل الالتينية وقد تر ،مع وصف لسبعمائة وستني دواء ،االلتهاب الرئوي وعدوى السل
  .وطبع عشرات املرات

وهو أكرب من القانون وأوسع مادة وموضوعا، وقد ) م٩٢٦/ هـ٣٢٠ت (كما ترجم احلاوي للرازي 
وفيه آراء جديدة عن الفتق واحلجامة  ،م١٤٨٦أكمله تالميذ الرازي بعد موته، وترجم إىل الالتينية يف عام 

م ورسالة عن ١٤٨١الذي ترجم عام  )املنصوري(احلنجرة وعضالا، وله كتاب  واحلميات وأعصاب منطقة
  .اجلدري واحلصبة بوصف وتشخيص آية يف الدقة ألول مرة

شائعا عند األوربيني لستة قرون ) م٩٩٤/ هـ ٣٨٤ت (وكان الكتاب امللكي يف الطب لعلي بن عباس 
معروفاً عند األوربيني بكتابه ) م١٠١٣/هـ٤١٤ت(، كما كان خلف بن قاسم الزهراوي ٤من الزمان

وقد أفرد القسم األخري منها للجراحة، وفيه أشار إىل أمهية ، بأجزائه الثالثة) التصريف ملن عجز عن التأليف(

                                                
  .٥٦٩حضارة العرب، ص : وستاف لوبونج)  ١(
اء البعض فهمه، فراح يرميهم بالكفر والبدعة ذكرنا املعاين احلقيقية املقصودة من كالم العارفني يف هذا اال الذي أس)  ٢(

  )رسائل السالم(من ) أكوان اهللا(من غري فهم ملقاصدهم، وال ذوق ملشارم يف رسالة 
  .٩٩-٩٨، ص ١٩٦٣القاهرة . أثر العرب يف احلضارة األوربية: عباس حممود العقاد)  ٣(
  .٢/٧٧ :تاريخ العرب العام ،سيديو)  ٤(
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التشريح للجراح، ووصف كثريا من اجلراحات باسهاب، وأجرى جراحات يف شق القصبة اهلوائية وتفتيت 
وسبق إىل استخدام ربط الشرايني، ووصف استعداد  ،النساء عن طريق املهبل احلصارة يف املثانة وخاصة عند

وقد ترمجه إىل الالتينية جريار  ،بعض األجسام للرتيف وعالجه بالكى، وقد زود كتابه برسوم لآلالت اجلراحية
  .الكرميوين وطبع يف أوربا عشرات املرات، وكان مرجعا يف جامعات سالرنو ومونيليه وغريمها

علي بن عباس يف توليد اجلنني وقد كتب يف هذا اال إىل أمراض النساء والوالدة، املسلمون ن وفط
  .امليت، واألدوية املانعة للحمل، أو النصائح اليت تتعني مراعاا عند التوليد

يف القرن العاشر، يعلمون تشريح اجلثث يف قاعات مدرجة خصصت يف البالد اإلسالمية وكان األطباء 
) هارفن(واكتشف ابن النفيس الدمشقي املصري الدورة الدموية الصغرى، ونقلها عنه  ،يف جامعة صقلية لذلك

اإليطايل، ويدعم ذلك ما قاله املؤرخ املعاصر ) سرفينوس(اإلجنليزي وعزاها لنفسه ومثل ذلك فعل 
ملا كتبه ابن النفيس وكأا  إن ما أذهلين حقًا، مماثلة اجلمل األساسية يف أقوال هذين الطبيبني «:)مايرهوف(

يف كتابه عن علوم العرب، كما يؤيده األستاذ ) الدوميايل(، ويؤيد ذلك ايضا العامل » ترمجت ترمجة حرفية
  .أستاذ الفسيولوجيا بباريس )ليون بينه(الدكتور 
  واقتبسها منهم أجدادنا؟ ..أهذه هي العلوم اليت برع فيها املسلمون: قلت
واألهم من ذلك كله هو املناهج اليت كان ميارس ا املسلمون تفكريهم،  ..لوم فقطهذه بعض الع: قال

  .وكنا نفتقر إليها
  .تقصد املنهج العقلي: قلت
  .١أقصد املنهج التجرييب ..ال: قال
فرنسيس (و )روجر بيكون(فقد أسسه يف بالدنا  ..وعليه قامت حضارتنا ..به عرفنا ..ذلك منهجنا: قلت

  )بيكون
  .املسلمني منهذا املنهج اقتبس قد اعترف األول بأنه ل: قال

فرنسيس (إن آراء روجر بيكون ىف العلوم أصدق وأوضح من آراء مسيه املشهور «:دوهرنجيقول 
من اجلامعات اإلسالمية ىف  «:مث جييب، »ومن أين استقى روجر بيكون ما حصله ىف العلوم؟ ..)بيكون

   » األندلس
إن روجر بيكون درس اللغة العربية، والعلم العرىب، والعلوم  «:)بناء اإلنسانية: (ويقول بريفولت ىف كتابه 

العرب ىف األندلس، وليس لروجر بيكون وال لسميه الذى جاء  هالعربية ىف مدرسة أكسفورد، على خلفاء معلمي
 رسوالً من رسل فلم يكن روجر بيكون إال ،بعده احلق ىف أن ينسب إليهما الفضل ىف ابتكار املنهج التجريىب

وهو مل ميل قط من التصريح بأن تعلم معاصريه للغة العربية  ،العلم واملنهج اإلسالميني إىل أوروبا املسيحية
                                                

ج املختلفة، ونقارن بينها وبني املناهج اليت قررها اإلسالم، وأخذ ا علماء املسلمني يف فصل  سنتحدث عن املناه)  ١(
  .من هذه الرسالة) معارف(
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واملناقشات الىت دارت حول واضعى املنهج التجريىب، هى  ٠وعلوم العرب، هو الطريق الوحيد للمعرفة احلقة
ية، وقد كان منهج العرب التجريىب ىف عصر بيكون قد طرف من التحريف اهلائل ألصول احلضارة األوروب

    ١» انتشر انتشاراً واسعاً، وانكب الناس، ىف هلف، على حتصيله ىف ربوع أوروبا
ولكن مثاره كانت بطيئة ، لقد كان العلم أهم ما جادت به احلضارة العربية على العامل احلديث «:ويقول

لعرب ىف أسبانيا، مل تنهض ىف عنفواا إال بعد مضى وقت طويل على إن العبقرية الىت ولدا ثقافة ا ..النضج
ومل يكن العلم وحده هو الذى أعاد إىل أوروبا احلياة، بل إن ، اختفاء تلك احلضارة وراء سحب الظالم

   ٢» مؤثرات أخرى كثرية من مؤثرات احلضارة اإلسالمية بعثت باكورة أشعتها إىل احلياة األوروبية
على الرغم من أنه ليس مثة ناحية واحدة من نواحى االزدهار األوروىب إال وميكن إرجاع  إنه «:ويقول

أصلها إىل مؤثرات الثقافة اإلسالمية بصورة قاطعة، فإن هذه املؤثرات توجد أوضح ما تكون وأهم ما تكون، 
أى ىف  ،القوى الزدهاره ىف نشأة تلك الطاقة الىت تكون ما للعامل احلديث من قوة متمايزة ثابتة، وىف املصدر

   ٣» العلوم الطبيعية، وىف روح البحث العلمى
إن ما يدين به علمنا للعرب ليس فيما قدموه إلينا من كشوف مدهشة لنظريات مبتكرة، بل  «:ويقول

وعلم النجوم عند اليونان  ،مل يكن للعلم فيه وجود ـ كما رأينا ـ فالعامل القدمي ،يدين هلا بوجوده نفسه
يام كانت علوماً أجنبية استجلبوها من خارج بالدهم، وأخذوها عن سواهم، ومل تتأقلم ىف يوم من ورياض

 ،وقد نظم اليونان املذاهب وعمموا األحكام ووضعوا النظريات ،األيام، فتمتزج امتزاجاً كلياً بالثقافة اليونانية
يزها، واملناهج التفصيلية للعلم، واملالحظة ولكن أساليب البحث ىف دأب وأناة ومجع املعلومات اإلجيابية وترك

ومل يقارب البحث العلمى  ،الدقيقة املستمرة، والبحث التجريىب، كل ذلك كان غريباً متاماً عن املزاج اليوناىن
فقد ظهر ىف أوروبا نتيجة لروح ) العلم( أما ما ندعوه ،نشأته ىف العامل القدمي إال ىف اإلسكندرية ىف عهدنا اهلليىن

البحث جديدة، ولطرق من االستقصاء مستحدثة، بطرق التجربة واملقاييس وتطور الرياضيات إىل صورة مل  من
   ٤» وتلك املناهج أوصلها العرب إىل العامل األوروىب ،وهذه الروح ،يعرفها اليونان

ئهم وحنن إىل اآلن ال نزال نستفيد من خربات املسلمني وعلما ..هذا يف املاضي: التفت إيل، وقال
مث نظل على  ..٥بل حنن منارس كل الوسائل لنمتص كل القدرات والكفاءات لننعم ا حنن دوم ..وباحثيهم

                                                
  .٢٠٢، صبناء اإلنسانية)  ١(
  .٢٠٢، صبناء اإلنسانية)  ٢(
  .١٩٠، صبناء اإلنسانية)  ٣(
  .١٠٩، صبناء اإلنسانية)  ٤(
قد اعتمد يف تشييد النهضة احلديثة على إجنازات احلضارة إن كان الغرب ف.. العقولأشري ذا إىل هجرة الكفاءات و)  ٥(

بل هاجرت إىل الدول الغربية واألمريكية أعداد من الكفاءات .. فإنه مل يتوقف عند ذلك احلداإلسالمية يف العصورالوسطى، 
( م بثالثني ألفا، كما ذكر كتاب ١٩٧٧صادر يف ديسمرب يف عددها ال) العلم واتمع ( العلمية واخلربات التقنية، حتصيها جملة 

من اهلند  ١٦٧من الدول العربية،  ٣٢١من العلماء املتخصصني يف جماالت متنوعة، منهم  ٧٥٤) رجال ونساء العلم األمريكيني 
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  .جحودنا وكربيائنا وحقدنا
***  

من حديثه إىل هذا املوضع حىت امرت دموع حارة من عينيه، فأخرج منديال من ) توماس(ما وصل  
  .ا بهمجيبه، وراح ميسحه

  عاك إىل البكاء؟ما الذي د: قلت له
  .أمران طاملا هطلت دموعي بسببهما: قال
  .فعساك يج من دموعي ما هيج من دموعك ..ما مها؟: قلت
فراحت تنشر خريها  ..أين ذكرت تلك النفوس الطيبة اليت ربيت على أيدي حممد ..أوهلما: قال

نشرت من القيم ما ال تستطيع و ..وأنارت الدنيا ..فحررت العبيد ..وخالصها لألمم ال تبتغي بذلك أجرا
  .الدنيا مجيعا إحصاءه

  فما يبكيك من هذا؟: قلت
   ..ولكن يبكيين ما فعلنا م ..وال بأهل األرض من إخواننا ..مل يبكين ما فعلوا بنا: قال

ورحنا نعض األيدي اليت  ..لقد رحنا جبشعنا وحرصنا وطمعنا ننهب خريات البالد اليت آوتنا وعلمتنا
  .ورحنا نقتل أحفاد من سالت دماؤهم يف سبيل خالصنا ..ريرنا من كل القيود اليت طوقت أعناقناتوجهت لتح
  فما الثاين؟ ..وهو جدير بأن جيعلين أشاركك يف بكائك ..هذا األول: قلت
لقد اهتموا بالظواهر، ونسوا  ..أبكاين قومي الذين لوا من خالص حممد القشور، وتركوا اللباب: قال
  .واهتموا بالعلوم، ونسوا القيم، واهتموا بالدنيا، ونسوا اآلخرةالبواطن، 
  فما كنت فاعال لو رجعت إىل ذلك الزمان؟: قلت
   .باطنه وظاهره ..آخذ خبالص املسلمني روحه وجسده: قال
  أتسمح يل حضرة العالمة اجلليل أن أسألك سؤاال قد حيرجك؟: قلت
  .سل ما بدا لك: قال
ذه احلماسة اليت تبديها لإلسالم، ولكين مع ذلك أراك حتتفظ بصليبك، أنا أتعجب من كل ه: قلت

  هل ترى أن الذي قدم كل هذا اخلالص للبشرية كان كاذبا يف دعوى النبوة؟ ..ودينك
   ..يستحيل ذلك ..يستحيل ذلك: انتفض، وقال

  كيف هذا؟ ..ولكين ال أزال أراك على دينك: قلت
  .وافهم أنت ما تشاء ..)اللورد هديل(سأذكر لك ما قال  ..سيلن أحدثك عن نف: صمت قليال، مث قال

  فما قال؟ ..أعرفه: قلت
                                                                                                                                 

 ٢٢٦سلمني وحصى الكتاب من العلماء امل) وهى دولة إسالمية ( من تركيا  ٧٦من إيران وأفغانستان،  ١٠٦وباكستان، 
  .يف العلوم الطبيعية والرياضية ٢٥٥يف العلوم الطبية البيولوجية،  ٣١٣هندساً، م



 ٩٣

إنين أعتقد أن هناك آالفاً من الرجال والنساء أيضاً، مسلمون قلباً، ولكن خوف االنتقاد  «:لقد قال: قال
   » موالرغبة يف االبتعاد عن التعب الناشئ عن التغيري، تآمروا على منعهم من إظهار معتقدا

كان إلسالمه ضجة وقد  ..أظهر إسالمه، وحتدى كل من وقف يف طريقه)  اللورد هديل(لكن : قلت
كبرية، وذلك ملكانته بني قومه، وعلو قدره العلمي، وقد حج بيت اهللا احلرام، ومر يف طريقه باإلسكندرية، 

الشيخ عبد الغين حممود شيخ علماء  فأقام له أهايل الثغر حفلة كبرية برعاية األمري عمر الطوسوين، وبرئاسة
  .اإلسكندرية آنذاك

الزمن الطويل من حيايت  ـأنا نفسي  ـعندما كنت أقضي  «:اإلسالماعتناقه قال يف سبب لقد : قال
األوىل يف جو الكنيسة كنت أشعر دائماً أن الدين اإلسالمي به احلسن والسهولة، وأنه خلو من عقائد الرومان 

   » تين يف هذا االعتقاد زياريت للشرق اليت أعقبت ذلك، ودراسيت للقرآن الكرميوثب ،والربوتستانت
   » فكرت وصليت أربعني سنة كي أصل إىل حل صحيح «:ويقول
إذا أصبح كل فرد يف اإلمرباطورية اإلجنليزية حممدياً حقيقياً بقلبه وروحه ألصبحت إدارة  «:ويقول

  » بدين حقيقي األحكام أسهل من ذلك، ألن الناس سيقادون
ليس هناك يف اإلسالم إال إله واحد نعبده ونتبعه، إنه أمام اجلميع وفوق اجلميع، وليس هناك « :ويقول

قدوس آخر نشركه معه، إنه ملن املدهش حقاً أن تكون املخلوقات البشرية ذوات العقول واأللباب على هذا 
   »أن حتجب عن نظرهم رؤية السماء القدر من الغباوة، فيسمحون للمعتقدات واحليل الكهنوتية 

إن الدين اإلسالمي متلك رشدي صدقاً، وأقنعين نقاؤه، وأصبح حقيقة  «:ويقول يف شعوره بعد إسالمه
راسخة يف عقلي وفؤادي، إذ التقيت بسعادة وطمأنينة ما رأيتها قط من قبل، كما استنشق هواء البحر اخلالص 

أصبحت كرجل فر من سرداب مظلم إىل فسيح من  ،اإلسالم وجمدهالنقي، وبتحققي من سالمة وضياء وعظمة 
    » األرض تضيئه مشس النهار

لقد مسعت : قلتوكأا قد ولدت تلك اللحظة،  ..كانت هذه النصوص خترج من أعماق أعماق قلبه
  .وإمنا أسألك عن نفسك ..وأنا ال أسألك عنه ..بكل ما قال من هذا وغريه

 ..فتكتفي بتعبريه عن تعبريك ..فق يف التعبري عما يف نفسك أكثر من قدرتكأحيانا جتد غريك يو: قال
  .وبلسانه عن لسانك

  فأنت مقتنع مبا قال؟: قلت
  .وأنا حزين ملا أفعل: قال

فخرجت، ومعي بصيص جديد من النور  ..استحييت أن أقطعه عليه ..مث صمت صمتا طويال ..قال ذلك
  .اهتديت به بعد ذلك إىل مشس حممد
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  نيا ـ صمودثا
يف اليوم الثاين من تلك األيام العشرة املباركة، التقيت املستشرق الذي قطفت على يده مثرة الصمود من 

   ..شجرة النبوة
، وسر )٩:احلجر(﴾ إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ ﴿:تعاىلوهي الثمرة اليت عرفت ا سر قوله 

هو ) ٣٢(ونَ رِيدونَ أَنْ يطْفئُوا نور اللَّه بِأَفْواههِم ويأْبى اللَّه إِلَّا أَنْ يتم نوره ولَو كَرِه الْكَافري  ﴿:تعاىلقوله 
  )التوبة(﴾) ٣٣(ونَ الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه ولَو كَرِه الْمشرِكُ

   ١»لن يربح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من املسلمني حىت تقوم الساعة « :وعرفت ا سر قوله 
   ٢»وهم ظاهرون ،مر اهللاأميت ظاهرين حىت يأتيهم أال تزال طائفة من « :وقوله 
مدر وال وبر إال أدخله هذا الدين،  ليبلغن هذا األمر ما بلغ الليلُ والنهار، وال يترك اهللا بيت« :وقوله 

    ٣» بعز عزيز، أو بِذُلِّ ذليل، عزا يعز اهللا به اإلسالم، وذال يذل اهللا به الكفر
فهذه النصوص املقدسة خترب عن التأييد الذي أمد اهللا به هذا الدين، فقام صامدا يف وجه كل املؤمرات اليت 

  .كانت وال تزال حتاك ضده
عرفت سر تلك النصوص الكثرية اليت تنبئ املسلمني عن العداوات الكثرية اليت ختتزا هلم  وإىل جنب هذا

  :األيام، واليت عربت عنها النصوص القرآنية والنبوية خري تعبري
دد منكُم عن دينِه ولَا يزالُونَ يقَاتلُونكُم حتى يردوكُم عن دينِكُم إِن استطَاعوا ومن يرت  ﴿:تعاىلقال 

ف مارِ هالن ابحأَص كأُولَئو ةرالَْآخا ويني الدف مالُهمأَع بِطَتح كفَأُولَئ ركَاف وهو تمونَ فَيدالا خيه
  )البقرة(﴾)٢١٧(

م وأَمتعتكُم فَيميلُونَ علَيكُم ميلَةً واحدةً ولَا جناح ود الَّذين كَفَروا لَو تغفُلُونَ عن أَسلحتكُ ﴿:تعاىلوقال 
للَّه أَعد للْكَافرِين علَيكُم إِنْ كَانَ بِكُم أَذًى من مطَرٍ أَو كُنتم مرضى أَنْ تضعوا أَسلحتكُم وخذُوا حذْركُم إِنَّ ا

  )النساء(﴾)١٠٢(عذَابا مهِينا 
تكْفُرونَ  إِنْ يثْقَفُوكُم يكُونوا لَكُم أَعداًء ويبسطُوا إِلَيكُم أَيديهم وأَلِْسنتهم بِالسوِء وودوا لَو  ﴿:تعاىلوقال 

  )املمتحنة(﴾)٢(
ولَا ذمةً يرضونكُم بِأَفْواههِم وتأْبى قُلُوبهم كَيف وإِنْ يظْهروا علَيكُم لَا يرقُبوا فيكُم إِلا  ﴿:تعاىلوقال 

  )التوبة(﴾)٨(وأَكْثَرهم فَاسقُونَ 
خترب املسلمني عرب التاريخ عما يريد اجلاهلون واجلاهليون أن  ربانية تقريراتفهذه النصوص املقدسة مجيعا 

                                                
  .رواه مسلم)  ١(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٢(
   »رجال أمحد رجال الصحيح «:)٦/١٤(وقال اهليثمي يف امع ) ٤/١٠٣( أمحدرواه )  ٣(
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  .يفعلوه بالشجرة املباركة اليت بذر بذورها نبيهم 
***  

وهو مستشرق إيطايل كان من النوع الذي حدثين عنه مدير جامعة  ١)جابرييلي فرانشيسكو( مسعت بـ 
السربون، وامسه من األمساء اليت وضعت يف الدفتر الذي سلمين إياه املرشد، وقد كنت أحتني الفرص للقائه 

  ...واالستماع إليه، ولكين مل أظفر بذلك إال يف ذلك اليوم اجلميل
ذلك اليوم سرت إىل حديقة مجيلة بضاحية باريس، مسعت أن ا شجرة ولدت قبل أن تولد يف صباح 

أكثر مباين املدينة، كان يأتيها الشيوخ ليتذكروا شبام، ويأتيها الشباب، ليسألوا اهللا أن ميدهم من العمر ما 
  .أمدها

فأوراقها ال تزال غضة طرية،  عندما رأيتها مل أصدق أا شجرة عجوز، فقد كانت نضارة الشباب متلؤها،
  .وسيقاا اجلديدة تضاهي سيقان أصغر األشجار وأرقها، ومثارها ال تزال تؤيت أكلها كل حني بإذن را

ولكن ما أكد يل هذا العمر الطويل الذي رزقها اهللا إياه هو ضخامة أصوهلا، وامتداد جذورها، وتعايل 
زها العواصف، وال تعبث ا األعاصري، وال متيد بأغصاا هامتها، ورسوخها الشديد يف أرضها، فهي ال 

  .الرياح
وفوق ذلك، فقد اكتسبت مقاومة فعالة ـ لست أدري مصدرها ـ ضد كل تلك احلشرات الضارة اليت 

  .عبثت بصحة نظرياا، فأسلمتها إىل املوت احملتوم
عشب تلك احلديقة، حيدق بشدة  املستشرق اإليطايل، جالسا على) جابرييلي فرانشيسكو( هناك رأيت 

  .إىل تلك الشجرة، وكأنه يرى يف أوراقها وأغصاا وهامتها ما ال يرى سائر الناس
فرحت فرحا شديدا للقائه، فحييته باللغة العربية، ألنال فرصة احلديث معه، فقد كنت أعلم هيامه الشديد 

  .ا
فجلست، وبدأ يسألين عين، فذكرت له ما أذن  عندما مسعين أحتدث بالعربية، طلب مين أن أجلس جبانبه،

  .يل يف ذكره، وحجبت عنه ما يت عن ذكره
  أراك مستغرقا يف هذه الشجرة، أتتذكر فيها شبابك؟: قلت له بعدها

لقد غرسها منذ قرون  ..أتذكر فيها رجال غرس شجرة ال ختتلف كثريا عن هذه الشجرة ..ال: قال
  .ة ممتلئة شباباطويلة، ومع ذلك ال تزال غضة طري

                                                
مستشرق إيطايل، كان مهمتاً باللغة العربية وآداا حىت  )١٩٩٧ـ  ١٩٠٤( .abrieli Francescoهو يف األصل )  ١(

عين كبري أساتذة اللغة العربية وآداا جبامعة روما، عرف بدراسته لألدب العريب، ويف حتقيق التاريخ اإلسالمي، انتخب عضواً 
التاريخ اإلسالمي حىت إنه كتب عن واشتهر فرانشسكو مبواقفه املعتدلة من . ١٩٤٨مراسالً يف امع العلمي العريب بدمشق عام 

: انظر(صالح الدين األيويب بوصفه بطالً وشخصية عظيمة بالرغم مما تعرضت له هذه الشخصية من تشويه يف الكتابات الغربية 
  )م١٩٩٦ديسمرب ١٥(١٤١٧شعبان ٥، ٦٥٩٢:عدد يف الشرق األوسط،) رحيل فرانشسكو جابرييلي(مسري القريويت، 
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  .فلم جتتثها ..كل األعاصري ..مرت عليها األعاصري
  .أصيبت األرض جبانبها بالزالزل، ولكن أرضها التزال مستقرة ثابتة

اجتمعت مجيع أسود الدنيا وسباعها لتغرز أنياا يف أصوهلا، وتقطع منابع الرزق عن فروعها، فعادت إليها 
  .أنياا خاسئة حسرية عاجزة

  .فلم تفلح املدافع، ومل يفلح القائمون عليها .. وجهها املدافعصوبت يف
  .أضرمت حوهلا النريان، فلم حترقها، ومل جتفف أوراقها، ومل تشوه صورا

  .هذه الشجرة تذكرين بتلك الشجرة العظيمة: مث نظر إىل، وقال
  .من ذلك العظيم الذي غرس تلك الشجرة العظيمة: قلت
  .ظيمة ال يغرسها إال عظيمصدقت، فالشجرة الع: قال
  فمن هو؟: قلت
  .حممد: قال
  أي حممد تقصد؟: قلت
  وهل هناك غري حممد؟: قال
  .لعلك تقصد نيب العرب: قلت
نعم إن شجرة حممد نبتت يف بالد العرب، ولكن أغصاا وأوراقها ومثارها مشلت  ..بل نيب العامل: قال
  .العامل أمجع
   نالت منك كل هذا االهتمام؟أي شيء أغراك بتلك الشجرة حىت: قلت
   ..الصمود: قال
  ما تعين بالصمود؟ ..؟!الصمود: قلت
 ..لقد كنت مغرما منذ صغري باألبطال الصامدين الذين ال يهتزون لشيء، وال يتأثرون لشيء: قال

  .األبطال الثابتون على مبادئهم أمام كل ترغيب، وأمام كل ترهيب
لقد مسعت قوله لعمه الذي جاء خيربه مبا أغراه  ..يب تعظيما هلم حممدوقد كان من األبطال الذين امتأل قل

على أن أترك هذا  ،والقمر يف مشايل ،واهللا لو وضعوا الشمس يف مييين ..يا عم« :فقال ..قومه به، ومبا رهبوه
  ١»األمر حىت يظهره اهللا أو أهلك فيه ما تركته

وقد تأمل  ،ست ساعات على الصليبقد قضى ل ..واملسيح ـ أيضا ـ ثبت أمام خشبة الصليب: قلت
  .مل تزعزعه، ومل د كيانه املقدسأنواع عديدة من اآلالم فيها ب

  .وآالما يف نفسه  ..آالما يف جسده ..لقد تأمل آالما كثرية
وهو امللك صاحب التيجان  ،ووضعوا إكليل شوك فوق رأسه القدوس ،وضرب بالسياط ،لقد تفل عليه

                                                
  .ق وغريهابن إسحرواه )  ١(
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   .الكثرية
والذي  ،وسالت منه ينابيع الغفران من خالل ذلك الدم الذي يطهر من كل خطية ،حبربة يف جنبهطعنوه و

  .ال يزال يتكلم ويطلب الغفران ألجلنا
  .ثقبوا يديه ورجليه مبسامري حديدية غليظة بواسطة أيدي اجلنود الرومانيني الذين كانت قلوم غليظة

  تم بالدين املسيحي إذن؟أنت مه: رددت هذا الكالم من غري شعور، فقال
  وكيف ال أهتم، وأنا مسيحي؟: قلت
  .ولكين ال أشعر بأي اهتمام باملسيحية ..أذهب كل أحد إىل الكنيسة ..وأنا مثلك مسيحي: قال
  مل؟: قلت
  أمل أذكر لك بأين مغرم بالبطولة والصمود إىل الغاية اليت ال تتصورها؟: قال
  .ت يف املسيح، وهو على خشبة الصليبومل تتجل البطولة يف أحد كما جتل: قلت
إن شئت احلق، فإن هناك آالف املصلوبني يف العامل أبدوا من البطولة والصمود على ما هو أخطر من : قال

   ..الصليب أضعاف ما ذكر عن املسيح
بل إنه ال أحد من ارمني املصلوبني من صاح بذلك الرعب الذي صاح به املسيح عندما قوله كتبتنا 

   ١)٢٧:مىت(»  أي إهلي إهلي ملاذا تركتين ؟!ملاذا شبقتين ..إيلي إيلي« :لهقو
، فإنه صمود شخص يبعث ٢حىت لو فرضنا أن ما حصل من املسيح صمود ال نظري له: مث التفت إيل، وقال

   ..ال صمود أمة ..على اإلعجاب
  .ولكن أتباع املسيح أبدوا من الصمود والثبات ما ال نظري له: قلت
أنواع األوىل جتاه مجيع القرون الثالثة لتاريخ يشهد بالبطوالت العظيمة اليت أبداها أتباع املسيح يف إن ا

  .اليت مورست عليهمضطهادات واالاحملن والباليا 
أبدى أتباع املسيح جتاهها من البطولة والصمود ما ال ضطهادات عظيمة اعشرة لقد كان هناك على األقل 

  :ن يبديهيستطيع أحد يف الدنيا أ
 ،مشهوراً بالظلم والقسوة، حىت أنه أحرق مدينة روماالذي كان م ٦٤األول يف عهد نريون سنة لقد بدأ 

  .فاضطهدهم بعنف ،وألقى تبعة ذلك على املسيحيني
بطرس وزوجته وأناساً كثريين، وكان هذا نريون قتل لقد  ..اعظيم اوجرم اكان اإلقرار باملسيحية ذنبلقد 
  .م ٦٨ويف سائر الواليات مستمراً إىل اية حياة هذا السلطان امللعون اهلالك سنة  ،اصمةالقتل يف الع

                                                
فقد كان سيد األبطال الثابتني، والبطولة ال تتجلى على الصليب .. هذا بناء على ما يعتقده املسيحيون، أما املسيح)  ١(
  .من هذه السلسلة) اإلنسان(وسنناقش التفاصيل املرتبطة بالصليب يف الرسالة اخلاصة بـ .. وحده
) اإلنسان(يحيون منها، واألدلة الكثرية على عدم حدوثها، يف رسالة هناك رد مفصل على حادثة الصلب، وما فهمه املس)  ٢(

  .من هذه السلسلة



 ٩٨

م، وهو ٨١عهد السلطان دوميتيانوس، والذي صار إمرباطور روما عام مث تاله االضطهاد الذي حصل يف 
أجلى يوحنا مثل نريون، فمسيحيني وكان طاغية جباراً، وعدواً لل ،م٧٠أخو تيطس الذي ذبح اليهود سنة 

احلواري، وأمر بالقتل العام، وأسرف يف القتل ويف قتل الكرباء ومصادرة أمواهلم وحرق دورهم وكتبهم، ونكل 
باملسيحيني تنكيالً عظيماً فاق ما فعله أسالفه، وكاد أن يستأصل املسيحية، وبقى احلال هكذا إىل أن قُتل 

  .م٩٦امللعون سنة 
فقد بدأ  ،م٩٨عهد السلطان ترايانوس الذي صار إمرباطور روما عام مث تاله االضطهاد الذي حصل يف 

م، حيث أمر بقتل كل من بقى من ذرية ١٠٨م، واشتد جداً سنة ١٠١اضطهاده العنيف للمسيحيني سنة 
داوود، فقام الضباط بالتفتيش، وبقتل كل من وجدوه منهم، وأعدم كثريين من األساقفة بالصلب أو بالضرب 

 ، البحر مع سلب أمواهلم وحرق دورهم، وبقى احلال هكذا طيلة حياته إىل أن فجأه املوتأو باالغراق يف
  .م١١٧فهلك سنة 

مرقس أنطيونينوس ماركوس، الذي صار إمرباطور روما  عهد السلطانمث تاله االضطهاد الذي حصل يف 
م، ١٦١نذ صار إمرباطوراً عام م، وكان فيلسوفاً رواقياً ووثنياً متعصباً، بدأ اضطهاده للمسيحيني م١٦١عام 

  .وملدة تزيد على عشر سنني أباد فيها األخضر واليابس حىت بلغ القتل العام شرقاً وغرباً
ومن  ..أي خدام األوثان اليت كان يعبدها ..وكان يطلب من األساقفة أن يكونوا من مجلة سدنة األوثان

  .ه بكالليب من حديدرفض منهم جيلسونه على كرسي حديد حتته نار، مث ميزق حلم
م، وابتدأ ١٩٣عهد السلطان سيفريوس، الذي صار امرباطور روما عام مث تاله االضطهاد الذي حصل يف 

م، فأمر بالقتل يف كل ناحية، وكان القتل أشده على مصر وقرطاجه وفرنسا ٢٠٢اضطهاده للمسيحيني عام 
غتنم الدور اوبل  .. إمرأة وال شيخحيث األلوف يف غاية الشدة ومل يبق طفل وال شاب وال رجل وال

  .ن أن هذا الزمان هو زمان الدجالوواألموال، فظن املسيحي
م  ٢٣٥عهد السلطان ماكسيمينيوس، والذي صار امرباطور روما سنة مث تاله االضطهاد الذي حصل يف 

يع العلماء، ألنه ظن م فأصدر أمره بقتل مج٢٣٧فأحيا رسوم الوثنية وعباداا، وبدأ اضطهاده للمسيحيني عام 
أنه إذا قتل العلماء جعل العوام مطيعني له يف غاية السهولة، مث أمر بقتل كل نصراين بال فحص وال حماكمة، 

و ستون قتيالً معاً، مث هم بقتل مجيع سكان روما، فقتله أحد أواحد مخسون بئر فكثرياً ما كان يطرح منهم يف 
  .م٢٣٨اجلند سنة 

م، وقد ٢٥٣عهد السلطان دنيس، الذي بدأ إضطهاده للمسيحيني سنة لذي حصل يف مث تاله االضطهاد ا
 ،أراد هذا السلطان استئصال املسيحية، فأصدر أوامره بذلك إىل حكام الواليات، ونفذ الوالة أوامره بقسوة

وأفريقيا  فبحثوا عن املسيحيني وقتلوهم يف كل مكان بعد التعذيب الشديد، وكان ظلمه وقهره شديداً يف مصر
  .، حىت ارتد يف زمنه كثريون من املسيحية إىل الوثنية)آسيا الصغرى وبالد الشام (وإيطاليا واملشرق 

م، ٢٥٧الذي بدأ اضطهاده للمسيحيني سنة  ،عهد السلطان والريانوسمث تاله االضطهاد الذي حصل يف 
ألعزة ومصادرة أمواهلم، وسلب حلي عندما أصدر أمره الشديد بقتل مجيع األساقفة وخدام الدين، وإذالل ا
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ورفض تقدمي قربان لإلله مسيحيا نسائهم، وإجالئهن من األوطان جمردين من متاعهم، ومن بقى منهم بعد ذلك 
جوبيتر يقتل أو حيرق أو يلقى للنمور تفترسه، فقُتل بضعة ألوف بأبشع الطرق، وأُخذ الباقون عبيداً مقيدين 

  .ر الدولة كخدم وعبيدستعماهلم يف أموبالسالسل ال
عهد السلطان أريلني، الذي بدأ إضطهاده للمسيحيني بأوامر مشددة مث تاله االضطهاد الذي حصل يف 

  .كثري ألن السلطان قُتل، ولكنه قد أحرق الكثري من الدور والكنائسالم، لكن مل يقتل فيه ٢٧٤ضدهم سنة 
م، وبدأ ٢٨٤، الذي صار امرباطور روما عام عهد السلطان دقلديانوسمث تاله االضطهاد الذي حصل يف 

م، ٣٠٢من املسيحيني يف بداية حكمه، وكانت ذروته سنة ) ٦٦٠٠(م، بقتل ٢٨٦اضطهاده للمسيحيني سنة 
م أحرق بلدة فرجييا، كلها دفعة واحدة حبيث مل يبق فيها أحد من ٣٠٢م، ففي سنة  ٣١٣واستمر إىل سنة 

حو الكتب املقدسة من الوجود، واجتهد يف هذا األمر اجتهاداً عظيماً املسيحيني، وأراد هذا السلطان أن مي
جتماع املسيحيني ام دم مجيع الكنائس وإحراق الكتب، وعدم ٣٠٣سنة ) مارس ( فأصدر أمره يف شهر آذار 

د للعبادة، فنفذ الوالة أمره بصرامة شديدة، فهدمت الكنائس يف كل مكان، وأُحرق كل كتاب عثروا عليه باجل
ن عن اإلجتماع للعبادة، والتام، وعذب عذاباً شديداً كل من ظُن أنه أخفى كتاباً أو صحيفة، وامتنع املسيحي

  .نه رأى بعينيه دمي الكنائس وإحراق الكتب املقدسة يف األسواقأ) يوسي بيس(وقد ذكر 
 ،بالسيف كل من  يأىبوأصدر أوامره لعامله على مصر أن جيرب األقباط على عبادة األصنام، وأن يذبح 

فسمي عصره بعصر الشهداء، وكان ) ٨٠٠.٠٠٠(وأن حيرق كل ما تصل إليه يداه من الكتب، فقتل منهم 
  .انفس ٨٠إىل ٣٠يقتل من املسيحيني يف كل يوم ما بني 

ستمر إضطهاده شرقاً وغرباً عشر سنني حىت مأل األرض قتالً، فهذا اإلضطهاد األعنف من كل او
  .سابقة وأطوهلا أمداً عليهماإلضطهادات ال

   ..ولكنهم ـ يف األخري ـ تزعزعوا أمام إرادة االمرباطور: قال
فتحولت املسيحية من دين  ..ولكن أسلحة الترغيب جذبتهم ..مل تطق معهم أسلحة الترهيب ..نعم

  .يغري فيها ما يشاء، ويثبت ما يشاء ..املسيح إىل دين قسطنطني
  كيف تقول هذا؟: قلت
وال أتعامل إال مع الوثائق التارخيية، ولدي من الوثائق الكثرية ما يثبت تلك االحنناءات  ..ا مؤرخأن: قال

اخلطرية اليت احنناها ورثة املسيح، ليتركوا ـ يف األخري ـ األمر للبابا األول حضرة االمرباطور قسطنطني 
  .ليتصرف يف دينهم كيف يشاء

  .ا الذي ندين به ورثناه من االمرباطور، ال من املسيحأن أقول لك بأن دينن ..يا أخي ..امسح يل
  .إن هذا الكالم الذي تقوله خطري جدا: قلت
   ..ولكنه صحيح جدا لألسف: قال
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  ـ صمود اجلاهلية ١
  ..أنت تريد األدلة على كل هذا: التفت إيل، فرأى االستغراب يف وجهي، فقال

  .يل عليهفال ميكن لعقلي أن يتعلق بأي قول ال دل ..أجل: قلت
لقد عقدت مقارنات طويلة بني األديان واملذاهب واحلضارات ألرى  ..ولن جتد عندي إال األدلة: قال

  .وقد خرجت بالنتيجة اليت ذكرا لك ..مدى صمودها مع عواصف األيام
  .تقصد صمود اإلسالم: قلت
وهو ال  ..واحلروب هو الدين الوحيد الذي صمد أمام كل العواصف والزالزل والرباكني ..أجل: قال

بل إين أستشرف أن يطل بنوره  ..عودة قد تكون أقوى بكثري مما كان عليه ..يزال صامدا ينتظر عودة جديدة
ه يرِيدونَ أَنْ يطْفئُوا نور اللَّه بِأَفْواههِم ويأْبى اللَّه إِلَّا أَنْ يتم نور ﴿:ليتحقق ما ذكره القرآن ..على األرض مجيعا

هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه ولَو كَرِه ) ٣٢(ولَو كَرِه الْكَافرونَ 
  )التوبة(﴾)٣٣(الْمشرِكُونَ 
  .فإنه ال يسهل إقناعي ..وامسح يل أن أناقشك فيما تذكره ..فحدثين عن هذه املقارنة: قلت
  .إن هذا اخللق هو الذي جعلين أصرف جزءا طويال من عمري يف حبث هذا اجلانب ..أنت مثلي إذن: قال
  ما هو املنهج الذي تعتمد عليه يف هذه املناقشة ألرى مدى علميته؟: قلت
  أال ترى إىل هذه الشجرة؟: قال
  وما عالقتها مبا حنن فيه؟ ..ما باهلا: قلت
  :توحيه يل هذه الشجرة الصامدة ـ يستدعي صمود ثالثة أمور إن الصمود ـ على حسب ما: قال

صمود املنابع اليت تستقي منها هذه الشجرة رزقها، حبيث تستمر يف توفري حاجيات الشجرة، لتدمي : األول
  )صمود املصادر(لقد أطلقت على هذا النوع من الصمود يف أحباثي  ..هلا نظارا واءها وحياا

حبيث تبقى حلوة نظرة صاحلة، فال قيمة لشجرة  ..صمود الثمار اليت تنتجها هذه الشجرةوأما الثاين، فهو 
  )صمود الثمار(وقد مسيت هذا النوع  ..حية، ولكنها عقيم

فال شجرة من غري  ..لتمدها بالدميومة والبقاءهذه الشجرة اجلذور اليت تنشرها وأما الثالث، فصمود 
وقد أطلقت على هذا  ..ين يعتنقون الدين، ويتغذون من منابعه األصلنيوميثل هذه اجلذور البشر الذ ..جذور

  .، فبقدر انتشار اجلذور متتد حياة األشجار)نتشارصمود اال(النوع من الصمود 
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  اليهودية
من أركان الصمود وعالماته، فوجدته حميطا ا، ) جابرييلي فرانشيسكو( تأملت ما ذكره املستشرق 

  فبمن ترى نبدأ مقارناتنا؟ ..صحيح ما ذكرته ..منع: حاصرا هلا، فقلت له
  .ومنبعها الذي ال تزال تشرب منه ..بأصل املسيحية األول: قال
  ؟!تقصد اليهودية: قلت
   ..وولد يف بيئة يهودية ..أمل يكن املسيح يهوديا ..أجل: قال
  .ولكنه جاء بدين جديد خمتلف متاما عن اليهودية: قلت
حىت لكأن املسيحية مذهب من مذاهب  ..د من نفس مصادر اليهوديةستمنزال نال  ولكننا :قال
بل إننا ال نزال إىل اليوم حنن إىل اليهود، ونقبل أعتام، ونقتل أولئك  ..أو نسخة مشوهة عنها ..اليهودية

  .املسلمني األبرياء يف سبيلهم
  .فحدثين عن صمود اليهودية: قلت
لقد أذاقوا موسى من  ..لقد بدأ احندارها يف عهد موسى نفسه ..اليهودية مل تصمد يف يوم من األيام: قال

  .وهم خاضعون للشياطني ..ومن ذلك احلني ..ألوان اإليذاء ما تعلمه
  :املصادرـ  ١

 ..١وحنن إىل اآلن نرى صمود مصادر اليهودية ..لقد ذكرت أن أول صمود هو صمود املصادر: قلت
  فكيف تزعم سقوطها؟

سأذكر لك من الشهادات ما يثبت  ..مصادر اليهودية صمدت يف يوم من األيامومن ذكر لك بأن : قال
                                                

  :إىل قسمني مها الكتب املقدسة عند اليهود إمجاالتنقسم )  ١(
  :وما يتبعها من أسفار األنبياء املقدسة عند اليهود، وهذا القسم يسميه اليهود بعدة أمساء منها ،التوراة: األول

، كتوبيم )األنبياء(، نبوئيم )توراة(وهي حروف اختصار من األلفاظ ) ت،ن،ك(ويكتبوا بالعربية ) التناخ(رها أمهها وأشه -١
  .وهي األجزاء الثالثة الكبرية اليت يتألف منها العهد القدمي كما سيأيت تفصيله إن شاء اهللا تعاىل) الكتب(

  .ته يف عبادام والرجوع إىل األحكام الشرعية فيها اليت تنظم حيامالنص املقروء، ألم مطالبون بقراء: ومعناه) املقرا( -٢
وهو عندهم صفة علمية خاصة، يعنون بذلك النص املقدس املروي عن األسالف رواية متواترة ) املسورِت(أو ) املسوره( -٣

  .ارتضتها أجيال العلماء ورفضت ما عداها -على حد زعمهم-
ومن أسفارهم املقدسة لديهم، ويتكون من  ،ذي يعتربه اليهود مصدراً من مصادر التشريع اليهوديال، وهو التلمود: الثاين

  .جزئني أحدمها يسمى املشنا أو املشنة، والثاين اجلمارا أو اجلمارة
وإن كانوا وهناك أسفار أخرى كثرية عند اليهود مل تدخل ضمن األسفار القانونية اليت يتكون منها كتاب اليهود املقدس، 

بكثري من العناية واالهتمام  ـ )األبوكريفا(أو ) الكتب غري القانونية( ويسموا بــ عترف ا املحييطون تلك األسفار غري 
  .وجيعلوا استمراراً لتارخيهم
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لك أن املصادر اليهودية قد عرض هلا من التحريف ما أحاهلا مصادر قومية من القوميات، ال كتابا مقدسا يتعبد 
  .هللا بتالوته، وبسلوك هديه

 ..١الك بعض التحريف الذي حلقه ولو كان لدي وقت ألتيت بنسخ العهد القدمي وترامجه وطبعاته ألثبت
  .أما كل التحريف، فال يطيق أحد من الناس االطالع عليه

  .أو علماء املسلمني الذين اشتدوا على مصادرنا ..عساك تأتيين بشهادات القرآن: قلت
  .فال شهادة أصدق من شهادة اإلنسان على نفسه ..بل سأذكر لك شهودا من قومنا ..ال: قال

ليهود بالتحريف مته ل٢)كتاب أسئلة العربانينيمقدمة (فقد ذكر يف ، القديس جريومود وأول هؤالء الشه
ولكين جمرب أن أبدأ بالرد  ،إن هدف مقدمة أي كتاب هو تقدمي الرباهني اليت سوف تعرض يف املوضوع «:فقال

   ..علي ما أثري عين
ولدينا ، الدفاع عن نفسه ملسرحية إىلالذي حول مقدمة روايته ا ٣ن حاليت إيل حد ما تشبه حالة تريينسإ

فقد ، ةشاعر مانشوا نفس املعانا وعاىن، وكأنه سارق للكنوز ،م الشاعراو ،الذي أزعجه ٤السياس لنيوفينس
ورد عليهم ، » ما هو إال منتحل من العصور القدمية «:قليلة من قصيدة هومار حرفيا فقيل عنه اترجم أبيات

الذي تربع علي قمة البالغة  وتوىل، تلك اليت تنتزع اهلراوة من يد هريكليوسنه ليس قوة ضئيلة إ «:قائال
م بسرقة األعمال األدبية من قبل اليونانيني من أجل ذلك ال افلما ، الرومانية وملك اخلطابة وجمد اللغة الالتينية

حني يكون هناك ، دامهمالذين يدوسون لؤلؤتنا بأق، أندهش أن يتعرض مسكني صغري مثلي لنخري سفلة اخلنازير
، جمد هؤالء الرجال يتعني أن خيمد احلسد ولكن  تلهب احلاقدين، ذوي قدر كبري من العلم رجال نريان احلسد

ان ، جتمعات العامة ومنابر اخلطابة، جمالس الشيوخ. نعم قد حدث هذا ألناس رنني فصاحتهم ملئت املسرح
   » ن قمم األعايل تتعرض لضربات الربقإ «:٥هوريسالرجل املقدام دائما ينتقض من قيمته كما قال 

ومع ذلك وكما قال ، بعيد عن الساحات املزدمحة، بعيد عن املدينة والتجمعات، نا يف الزاويةأولكن 
   »احلسد يبحث عين  «:٦كوينتليان

                                                
تفي هنا بذكر ، وسنك)الكلمات املقدسة( انظر التفاصيل الكثرية املرتبطة بالتحريف الذي حلق العهد القدمي يف رسالة )  ١(

وهي شهادات مهمة جدا، وهي أقوى يف إثبات التحريف ـ .. بعض الشهادات املرتبطة ذا من بعض رؤساء الكنيسة وأعمدا
بالنسبة ملن يناظرهم ـ من كل دليل، ذلك أم ال يسلمون إال لقديسيهم ولرجاهلم وألنفسهم، فهذا من خطام مبصادرهم اليت 

  .أساليب الربهنة اليت حاولنا االعتماد عليها يف هذه السلسلة، وخصوصا يف هذه الرسالة يعتمدون عليها، وهو من
وقد . .PREFACE TO THE BOOK OF HEBREW QUESTIONSالعنوان باإلجنليزي )  ٢(

  . صوماليانو، موقع ترمجها إيل العربية حممود أباشيخ
  .كاتب كوميدي روماىن)  ٣(
  .ريينس بالسرقة األدبيةم تاكاتب درامي روماين )  ٤(
  .شاعر روماين يف القرن األول ق م)  ٥(
  .من خطباء الرومان يف القرن األول ق م)  ٦(
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 ،إن كان هناك من تعمق برغبة عارمة يف هذه السطور ،لذلك ألتمس من القارئ إن كان هناك قارئ
كتب عن كل أنوي أن أواليت  ،لب منه أن ال يتوقع فصاحة أو حسن اخلطابة يف فصول أسئلة العربانينياط

أرجو منه أن يقوم بالدفاع عين ، وبدل أن يتوقع القارئ الفصاحة من هذه الكتابات، أسفار الكتاب املقدس
نا حاليا رجل أو، حق قليل من املغفرةاجلديد من نوعه يست ،آن العمل :وقولوا هلم، بنفسه أمام منتقدى نيابة عين

نه إ :ودعوين أيضا أقول هلم، نه يليق أن أقبلها إن عرضت عليأ ىوال أر ،ال أملك ثروة، فقري ويف حالة سيئة
  .مع غىن العامل، وغىن املسيح هي معرفة الكتاب املقدس، يستحيل عليهم أن حيوزو علي غىن املسيح

أما هديف ، يف النسخة العربية اءإيل خطأ من يشكون يف وجود أخط وف أجعل هديف األول هنا أن أشريس
ومن الواضح إن األخطاء انتقلت إيل النسخة اليونانية والالتينية بسبب  ،فهو تصحيح تلك األخطاء ،الثاين

سوف أقوم بتوضيح األشياء واألمساء والبلدان ، وباإلضافة إيل ذلك، اعتمادها علي املرجع األصلي اخلاطئ
 .ويكون ذلك بإعادة صياغتها باللغة الدارجة، وذلك إن كانت ليست واضحة يف الالتينية ،اصرف

، أقترح يف البدء أن حندد القراءة الصحيحة، ولكي يسهل علي الدارسني معرفة ما قمت به من تصحيحات
مث نشري ، ا يف األولثانيا مث بعد ذلك نأيت بالقراءات الالحقة ونقارن مبا حددن، نا قادر علي فعل ذلك اآلنأو

وليس هديف من هذا كما يدعي علي احلساد أن أدين الترمجة السبعينية وال ، أضيف أو بدل، علي ما أنقص
بأمر من امللك  تن ترمجتها كانأولكن احلقيقة هي  ،أقصد بعملي أن أنتقص من مترمجي النسخة السبعينية

يرد املترمجون أن يذكروا كل ما حيتويه الكتاب مل ، وبسبب عملهم حلساب امللك، بطليموس يف إسكندرية
ألن  ،آخر ان اليهود يعبدون إهلأن يظن الناس أخشية ، املقدس من األسرار خاصة تلك اليت تعد ىء املسيح

بل أننا جند أن التالميذ وأيضا ربنا وخملصنا وكذلك الرسول بولس  ،الناس كانت حتترم اليهود يف توحيدها هللا
وسوف أسهب يف هذا املوضوع يف ، وحنن ال جندها يف العهد القدمي ،وص من العهد القدمياستشهدوا بنص
ومن  ،ن يوسفوس املؤرخ اليهودي أخرب أن املترمجون ترمجوا فقط أسفار موسى اخلمسةأكما ، مكانه املناسب

يس وثيودوشن سيمش، الواضح أن األسفار اخلمسة أكثر األسفار انسجاما من نسختنا بينما ترمجات أكيال 
   » ختتلف اختالفا كبريا عن النسخة اليت نستخدمها

، سأقرأ لك الرسالة لتكتشف أرجيانوس إىل يوليوس األفريقيالرسالة اليت أرسل ا ومن هذه الشهادات 
  .الشهادة بنفسك
ل ابنه احلبيب يف اهللا اآلب خال) يوليوس األفريقي ( سالم من أورجيانوس إىل أفريكانوس  «:لقد قال له

 . القدوس  يسوع املسيح
ذاك السفر الذي يقرأ يف ، رأيك يف قصة سوسنه املذكورة يف سفر دانيال، عرفت من خالل رسالتك

ن أومع وجود معضالت كثرية يف كلماا القليلة إال ، الكنائس رغم أنه واضح وجود نقص يف القصة نوعا ما
وأنا إذا أمعنت النظر يف مقدريت العلمية ، ا رسالة مطولةال معضلة من املعضالت تستلزم حبثا كامال ويكفين

باإلضافة إىل ذلك أن األيام ، ين غري مؤهل ألن أرد عليك بالدقة املطلوبة يف هذا املوضوعأحسب معرفيت أري 
 القليلة اليت قضيتها يف نيكوميديا مل تكن كافية لكتابة رد يستويف استفساراتك وطلباتك وال حىت علي هيئة هذه
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ولتقرأ هذه الرسالة بتمعن وسوف أمدك إن كان هناك ما مل  ،فلتعذرين يف تقصريي  وضيق وقيت، الرسالة
 .أذكره

، لقد بدأت رسالتك بقولك أين يف نقاشي مع صديقنا بسوس ذكرت قصة سوسنة من نبوة  دانيال 
قلت أيضا أنك متدح يف فقرات و، وكأين مل أنتبه إن هذا اجلزء من نبوة دانيال زائفة ،وقلت أين ذكرت القصة

، وأا قد كتبت حديثا لذلك فهي فقرة مزورة ،نك جتد فيها أخطاءأعباراا رشيقة غري  ىوتر  ،قصة سوسنة
وأضفت أن املزور جلأ إىل ما مل يلجأ إليه حىت الكاتب املسرحي فلستون يف تالعبه باأللفاظ بني كلمة برينوس  

prinos   وبريسنpreisen  ذه ، سيشينوسوسيشيس تلك الكلمات يف نطقهم يف اليونانية ميكن إستخدامها
  .الطريقة وال ميكن ذالك بالعربية

، وليس فقط يف حالة قصة سوسنة ،ما ينبغي أن نفعله مثل كل هذه احلاالت، يف الرد علي ذلك أقول لك
ولكن ال توجد يف ، مها اليونانيونح يف النسخة اليونانية اليت يستخديتلك القصة اليت جندها يف كل كنائس املس

وال حتتوي النسخة العربية أيضا علي الفقرات  اليت قلت أا يف آخر الكتاب تلك اليت تتحدث ، النسخة العربية
ولقد أدركت ذلك عندما كنت  ، ليست فقط تلك الفقرات بل آالف الفقرات ،عن الصنم بال والتنني

 . ية مع نسختنابإمكانيايت الصغرية أمجع النسخة العرب
وال توجد يف النسخة العربية  ،تلتها نصوص كثرية يف نسختنا) أوثق(ويف سفر دانيال نفسه وجدت كلمة 

 »وصلي حننيا و عزريا و ميشائيلو ورمنوا للرب  «:)حسب بعض النسخ املتداولة يف الكنيسة(بدأ من .،ائيا
بد رمحته وحينئذ مسعهم امللك وهم ىل األإن ا و اعترفوا ألباركوا يا مجيع القانتني الرب اله االهلة سبحو «إىل  

ومشوا يف  «:ىأو كما يف نسخة أخر ،)حسب النسخة الكاثوليكية احلالية ٩٠-٣/٢٥ :دانيال من( »يرمنون 
ن باركوا يا مجيع القانتني الرب اله اآلهلة سبحوا و اعترفوا أل «:إىل، »وسط النار يسبحون اهللا وميجدون الرب 

   »بد رمحته األىل إ
وهؤالء الثالثة الرجال شدرخ و ميشخ و عبد نغو سقطوا موثقني يف وسط ( أما يف النسخة العربية فعبارة 

أمل نلق  :وقال ملشرييه ،فأجاب ،حينئذ حتير نبوخذناصر امللك وقام مسرعا( تليها مباشرة   ) أتون النار املتقدة
نا ناظر أربعة أأجاب وقال ها .  وقالوا للملك صحيح أيها امللك فأجابوا .ثالثة رجال موثقني يف وسط النار

   »رجال حملولني يتمشون يف وسط النار وما م ضرر ومنظر الرابع شبيه بابن اآلهلة 
وهو ممن يشهد له اليهود أنه ترجم الكتاب املقدس بعناية غري  ،أكيال وهو يتبع القراءة العربية قد ذكرها

، من ضمن النسخ اليت ذكرا ،من أفضل الترمجات ليت يستخدمها من ال جييد العربية وتعترب ترمجته، عادية
والنسختان تذكران قصة سوسنة ، نسختني حتت حوزيت إحدامها تتبع النهج السبعيين واألخري  ج ثيودوشن

سب وجمموعها ح، وكذلك النصوص اليت جاءت يف آخر دانيال مذكورة، اليت وصفتها بأا قصة مفربكة
 .تقديري أكثر من مائيت آية

وال توجد يف النسخة  ،كثرية يف الكتاب املقدس وحدت إضافية توجد يف نسختنا ىويف أماكن أخر
أمثلة حيث يصعب أن  ةف أقدم عدووس، نا وجدت نسختنا تنقصها نصوصا جندها يف العربيةاوأحي ،العربية
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 :أذكر كل النصوص
وكذلك ، ليت من شأا أن ذب القاري مل تذكر يف النسخة العربيةأدعية أستري ومردخاي يف سفر أستري ا

وال عن رسالة  ،وال تلك املوجهة هلامان عن إبادة اليهود ،النصوص اليت تتحدث عن رسائل أستري إىل مردخاي
  .مردوخ باسم أحشوبريش إلنقاذ الشعب اليهودي

، إىل النهاية )ع الذين يقيمهم الرب نه سوف يقوم مرة أخري مأمكتوب (العبارات ، و يف سفر أيوب
السبعينية ) الترمجة (وال يف نسخة أكيله اليونانية بينما توجد يف  ،هذه العبارات ليست يف النسخة العربية

 .ويتوافقان معا علي األقل يف املعين، ونسخة ثيودسنت
ت أحيانا  صغرية هذه اإلضافا، وقد وجدت يف أماكن كثرية يف سفر أيوب نصوصا إضافية يف نسختنا

وبكّر يف الغد واصعد  «جندها بعد عبارة  ، من اإلضافات الطفيفة علي سبيل املثال، وأحيانا كثرية كثرة هائلة
جاء مالئكة اهللا  «إىل  »عجل صغري خلطايا أرواحهم  «:يضاف  بعدها )٥/١ :أبوب( » حمرقات على عددهم

من اجلوالن يف األرض ومن التمشي  «) ١/٦ :أيوب (»ليمثلوا أمام الرب وجاء الشيطان أيضا يف وسطهم 
وكان كذلك إذ قد بدا جيدا   «النسخة العربية ليس فيها  »الرب أعطي لرب أخذ  «مث بعد عبارة ، »فيها 

  «بدأ من قول ، كما أن حمتويات نسختنا أكثر بكثري من النسخة العربية عند حديث زوجة أيوب له ،»للرب 
ا مأ » حىت تنتهي آالمي وأحزاين اليت تتوقين «إىل  » انتظر أمل خالصي، أنتظر قليال :هلا إىل مىت تصرب  فقال

  ) ٢/٩ :أيوب( »ألعن الرب ومت  «النسخة العربية فال حتتوي سوي عبارة 
( عامة أربع أو مخس آيات ، جند نصوص كثرية خالل سفر أيوب تفتقدها نسختنا، ىومن الناحية األخر

  ) خمتلف نسخنا(حيانا النقص يتراوح ما بني أربعة عشر إىل تسعة عشر آية يف  ولكن أ ،)أعداد 
كي أثبت لك أن الفوارق بني النسخ العربية ونسخنا مل ، ولكن ملاذا أسرد كل األمثلة اليت مجعتها مبشقة

واختالفات ين وجدت يف ارميا تغريات كثرية يف مواقع النصوص إبل ، رميا الحظت أمثلة عديدةإأغفل عنه؟ يف 
وال  ،»اهللا أن ذلك حسن  أىور «عبارة ، ويف سفر التكوين يف نص خلق السماء، يف قرأه كثري من النبوات

  . يوجد جدال صغري بينهم يف ذلك
وقد علمت عليها ألجل التمييز بالعالمة اليت يسميها اليونانيون ، ويف مثال آخر جنده يف سفر التكوين

  . جنمية علي النصوص اليت حتتويها نسخنا وال حتتويها النسخة العربيةاملسلة كما أين أشرت بعالمة 
وماذا أقول عن سفر اخلروج  حيث جتد التضارب يف النصوص اليت تتحدث عن خيمة االجتماع 

هذه النصوص أحيانا ال يوجد تشابه بينهما حىت يف مضمون ، وحمكمتها وكذلك مالبس الكهنة ورئيس الكهنة
  .معانيها

 ،الحظ مثل هذه األشياء علينا أن نرفض فورا النسخ املستخدمة يف كنائسنا  باعتبارها حمرفةوعندما ن
مل يتالعب ا وليس فيها  اويتلطفوا إىل اليهود كي يعطونا نسخ ،ونفرض علي اإلخوة أن يتركوا تلك النسخ

ة مل تفكر يف هؤالء الذين دفع أم حنسب أن العناية اإلهلية يف الكتاب املقدس وخدمتها يف توعية الكنيس، تزوير
وبه ، بنه ختلي عنه وبذله من أجلنااومات املسيح من أجلهم إذ مل يستثين اهللا شيئا يف حبه حىت  ،هلم الثمن
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    .يعطينا كل شيء
  »ال تنقل التخم القدمي الذي وضعه آباؤك  «

خوم القدمية اليت وضعها ال تنقل الت «:يف كل هذه احلاالت متعن ما إن كان ليس حسنا أن يذكر قول
فقد فعلت ، وال أقول ذلك ألجتنب التحقيق يف كتاب اليهود ومقارنتها بنسخنا ومالحظة الفوارق »آباؤك 

فقد بذلت جهدا كبريا للوصول إىل معاين ،  وال تعترب قويل نوعا من الغطرسة، د قدر إمكاينيذلك إىل حد بع
كزت يف عملي علي النسخة السبعينية خشية أن يقال أين وقد ر ،وكذلك القراءات املختلفة كل الطبعات

وبذلك أمنح  فرصة ملن يبحثون عن أي نقطة ينطلقوا منها لالفتراء علي ، أنسب التزوير إىل كل الكنائس
وأنا أسعي إىل معرفة الفوارق بني ، هؤالء رغبة عارمة يف توجيه االامات إىل النخبة من مجاعتنا ىولد، اإلخوة

ذكورة يف املعدم اجلهل ا كي أمتكن يف جدايل مع اليهود أن أستحضر الشواهد من النصوص غري النسخ  و
فإننا إن يأنا هلم ، وأيضا كي أستشهد بالنصوص اليت يف نسخهم حىت وإن كانت ليست يف نسخنا، نسخهم

تقروننا قائلني إن األمميني فمن أخالقهم السيئة أن حي، يف نقاشنا معهم لن يستطيعوا أن يسخروا منا حنن األميني
  .ليس لديهم النسخة الصحيحة اليت يف حوزم

دعنا اآلن ننظر إىل األشياء اليت جتد فيها أخطاء يف قصة  ..أما عن عدم ذكر النسخة العربية لقصة سوسنة
ي أقصد التالعب بني كلميت برينوس وبريس، ولنبدأ مبا هو حمتمل إن يسبب عدم تقبل قصة سوسنة، سوسنة

تقول أن هذا ممكن يف اليونانية ولكن ال ميكن يف اللغة العربية ألنه ال يوجد تقارب ، وكذلك شينوس وشيسيس
نفس  ىفقد كنت أر( ألين عندما حبثت يف هذه النقطة ، ولكين أشك يف صحة قولك. يف الكلمتني يف العربية

عن املرادف العربي لكلميت برينوس  سألتهم، من اليهود عن املوضوع القد استشرت عدد) املشكلة من قبل
ومل يعرفوا كلميت برينوس وسشينوس اليونانيتني وطلبوا مين ، وبرئسني وماذا يسمون شجرة سشينوس زسيشيس

ووضعت  )من أجل احلقيقة أيها العزيز(وللتو فعلت ذلك ، أن أريهم األشجار كي خيربوين ماذا يسموا بالعربية
وإن تعذر ، أنه ال يستطيع أن يسمي أي شيء بثقة ما مل يذكر يف التوراةفقال أحدهم ، أمامهم األشجار

ن بعض الكلمات إ «:وأضاف قائال، احلصول علي مرادف الكلمة ميكن للواحد أن يستخدم مرادفها السرياين
نه من املكن للواحد أن يعرف معين تلك الكلمات إذا عرفت أين إ «:مث قال، » ال يستطيع أحد ترمجتها حىت

  »ولكن إن مل تذكر ائيا فال سبيل إىل معرفتها  ،ردت يف الكتابو
ولذلك ال أستطيع أن أتسرع ، وهو شخص علي دراية بالتاريخ، هذا هو ما أخربين اليهودي الذي ناقشته

أما تأكيدك يف عدم وجودها فأنت تعلم ما بنيت عليه ، يف تأكيد وجود ما مياثل تلك الكلمات يف العربية
  .نظرتك

أذكر أين مسعت من يهودي دارس وهو ابن حلكيم يهودي يقال إن والده مرنه وأعده ، عالوة علي ذلك
 «لقد حاورته يف أمور عدة ومل يرفض قصة سوسنة وأمساء الشيخان كما وردت يف ارميا ، ليخلفه من بعده 

 :ارميا (»يف إسرائيل  جيعلك الرب مثل صدقيا ومثل اخآب اللذين شوامها ملك بابل بالنار من أجل إمثهما
واإلجابة علي ذلك ، شار من قبل املالئكة وميزق اآلخر إربا إربا نكيف إذن يقطع أحدمها بامل )٢٣-٢٩/٢٢
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ذاك العبد اآلمث وسيده وقول ) نبوة ( مثل ، هي أن هذه نبوات ختص يوم الدينونة بعد الرحيل من هذا العامل
وعند جميء ، رب واألكل مع السكارى ويضرب رفاقه العبيدمث يستسلم للش »سيدي يبطئ قدومه  «:العبد

  »يقطعه إربا وجيعل نصيبه مع غري املؤمنني   «سيده 
كذلك املالك املوكل بالعذاب سوف يتمم هذه األمور علي الرجلني الذين جعال شيخني ولكنهما استغال 

واآلخر  ،بإدانة الربيء وتربئة اجلاين أحدمها سوف يقطع باملنشار لظلمه يف القضاء، مناصبهما يف أعمال شريرة
  .وهو ليس  من نسل يهوذا بل من نسل كنعان وقد فتنه اجلمال و أضلت الشهوة قلبه ،سوف ميزق إربا

وأعرف يهوديا آخر ذكر الشيخني  وقال اما تظاهرا ليهود املنفي اآلملني مبجي املسيح ليحررهم من 
يتعلق باملسيح وأما بذلك خدعا زوجات مواطنيهما من أجل ذلك  تظاهر الشيخان مبعرفة كل ما. .العبودية

هكذا كنتما تصنعان مع بنات إسرائيل  «:وقال لآلخر »أيها املتعتق األيام الشريرة  «:يقول دانيال ألحدمها
   »لكن بنات يهوذا مل حتتمل فجوركما 

ليست مذكورة يف النسخة العربية  فلماذا إذن ،إذا كان اليهود تناقلوا هذه القصة: نك سوف تقولأغري 
واإلجابة هي أن اليهود خيفون عن الناس قدر اإلمكان النصوص الين حتتوي علي فضائح الشيوخ  ،لدانيال

بعض هذه القصص وردت يف األسفار األبوكريفا كقصة عيسو اليت شهد هلا رسالة العربانيني . .احلكام والقضاء
لقد قال كاتب رسالة العربانيني وهو يتحدث عن األنبياء وما . .ليهودننا ال جندها يف أي من أسفار اأغري 
 ) ١١/٣٧( »رمجوا نشروا جربوا ماتوا قتال بالسيف  «:يقول، عانوه

 ) قطعوا باملنشار ( اليت تعين ) نشروا  (إىل من تشري كلمة ، وأنا أسأل
ا مذكور أيضا يف بعض كتب وهذ ،ن عيسو النيب قطع باملنشارأحنن نعلم جيدا أن التقليد خيربنا 

وذلك كي تثار  ،األبوكريفا اليت من احملتمل أن اليهود حرفوها بإضافة نصوص واضحة يف كوا غري صحيحة
  .الشكوك حول مصداقية السفر كليا

 ،ن رسالة العربانيني مل يكتبها بولسإولكن رمبا أحد ما  أمام هذه احلجة القوية يستعني بالرأي القائل 
أما اآلن فسوف أقدم من اإلجنيل شهادة .. ن بولس هو كاتبهاأأي سوف أفنده يف وقت أحر وأثبت وهذا الر

عن األنبياء مع قصة أشار إليها لكنها مل تذكر يف العهد القدمي ألا أيضا ختص فضائح القضاء  حيسوع املسي
  .الظلمة يف إسرائيل

ملراؤون النكم تبنون قبور االنبياء وتزينون مدافن يها الكتبة والفريسيون اأويل لكم  «كلمات خملصنا هي 
نكم أبناء أفانتم تشهدون على أنفسكم ، وتقولون لو كنا يف ايام آبائنا ملا شاركناهم يف دم األنبياء ، الصديقني 

ها لذلك . أيها احليات أوالد األفاعي كيف ربون من دينونة جهنم. قتلة األنبياء  فامألوا انتم مكيال آبائكم
نا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة فمنهم تقتلون وتصلبون ومنهم جتلدون يف جمامعكم وتطردون من مدينة أ

لكي يأيت عليكم كل دم زكي سفك على األرض من دم هابيل الصديق إىل دم زكريا بن برخيا . إىل مدينة
لى هذا اجليل  يا أورشليم يا أورشليم يا احلق أقول لكم إن هذا كله يأيت ع: الذي قتلتموه بني اهليكل واملذبح

قاتلة األنبياء ورامجة املرسلني إليها كم مرة أردت أن امجع أوالدك كما جتمع الدجاجة أفراخها حتت جناحيها 
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  »هوذا بيتكم يترك لكم خرابا .  ومل تريدوا
عطينا قصة حقيقية عن ألسنا يف هذا احلالة ملزمني أن نصل إىل استنتاج وهو إن املخلص ي، فلننظر اآلن

فإن الذين يبنون قبور األنبياء ويزينون ، اليهود بينما ال جند أي نص من الكتاب املقدس يؤكد قول يسوع 
ميت (مدافن الصديقني ويدينون جرائم آبائهم يقولون لو كنا يف أيام آبائنا ملا شاركناهم يف دم األنبياء 

٣٩-٢٣/٢٩( 
األنبياء وأين ذكر هذا عن عيسو أو ارميا أو أي من األنبياء اإلثين  دم أي نيب من :فهل من أحد خيربين

ولوال يسوع  ،وحىت زكريا بن برخيا الذي قتل بني اهليكل واملذبح مل نعرف عنه إال من يسوع، عشر أو دانيال
  .فالكتاب املقدس مل تذكر القصة أبدا ،ملا عرفنا القصة

أن احلكماء والقضاة وأيضا الشيوخ أخفوا عن  ىر سوأعتقد أنه ال يوجد افتراض آخ، من أجل ذلك
غرابة يف كون قصة الشيخان الفاجران وشرمها ضد  ىلذلك جيب أن ال نر. .الناس النصوص الين تسيء إليهم

  .سوسنة قصة حقيقية لكنها أخفيت ومسحت من الكتاب املقدس علي يد شيوخ اليهود
ء مل يضطهده آباؤكم وقد قتلوا الذين ظهروا قبل جمي ي األنبياأ «:ويف أعمال الرسل يقول استفانوس
  )٧/٥٢أعمال الرسل  (»صاحب العدل الذي غدرمت به وقتلتموه 

ولكن من املستحيل أن نثبت  ،ن كل من يؤمن بقانونية  سفر أعمال الرسل يقر بصدق كالم استفانوسإ
  .م اضطهاد وقتل األنبياء من العهد القدمي ملن ال يؤمن بيسوع

نكم أيها اإلخوة صرمت متمثلني بكنائس اهللا اليت هي يف إف «:إىل تسالونكي قول بولس يف رسالته األوىلوي
نتم أيضا من أهل عشريتكم تلك اآلالم عينها كما هم أيضا من اليهود أاليهودية يف املسيح يسوع ألنكم تأملتم 

تسالونكي  (»للّه وأضداد جلميع الناس الذين قتلوا الرب يسوع وأنبياءهم واضطهدونا حنن وهم غري مرضني 
١٥-٢/١٤(  

وأن اهلجوم القاسي علي سوسنة من قبل  ،ن ما قلته كاف ألن يربهن علي صحة قصة سوسنةأأعتقد 
   » كما يسميهم الروح ١ الشيخان حقيقة قد كتبت بواسطة روح احلكمة ولكن أزاهلا قضاة سدوم

 حياول رجال الدين يف الكنيسة جهدهم أن خيفوها عن العامة ملا انتهى من قراءة هذه الشهادة اخلطرية اليت
   ..ها هو شاهد من أهلها أثبت وقوع التحريف: قال يل ..وأهل العلم

بل كالمها  ..وال من أهل اهلرطقة ..وال من العوام البسطاء ..ال شك أن هذين الشاهدين ليسا مسلمني
  .ومسيحيان خملصان ال نشك يف إخالصهما ..مسيحيان
وهي يف  ..ولكنا ال نعتمد إال على نسخنا املخطوطة القدمية ..إن ما ذكرته شهادات خطرية ..نعم: قلت

  .نظرنا أقوى من كل شهادة
  .ا بنفس حالتها األصليةأو ،مل حترفومن أخربك بأن نسخنا : ابتسم، وقال

                                                
  .معبارة تشبيهية قصد ا كهنة اليهود وحكامه)  ١(
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كالم إن  ..على حتريفهأو يستحيل أن يقدر أحد  ..ألن كالم اهللا املقدس يستحيل أن يتجرأ أحد: قلت
  .ن حيرفه إنسان أو حيت شيطانأاهللا ال ميكن 

  »ولكن كالمي ال يزول  ،رض تزوالنالسماء و األ «:) ٣١: ١٣: إجنيل مرقس(لقد جاء يف 
ـ يف املسيح إن  ..وال عالقة له ذا ..إن هذا الكالم الذي تعود أحبارنا على ترديده مل يرد به هذا: قال

خمربا عما سيحدث فيها ومبلغا مبا جيب أن يفعله الناس  ،يتحدث عن األيام األخريةفيه هذا ـ النص الذي ورد 
  .يومها

وبينما هو خارِج  «لتفهم حقيقة املراد منه )  ٣٢ – ١: ١٣إجنيل مرقس (النص كامال من لك وسأورد 
أَترى : (يسوع: فقالَ لَه) ن حجارة ويا لَها من أَبنِية يا لَها م! يا معلِّم انظُر : (من اهلَيكَل قالَ له أَحد تالميذه

  ) لَن يترك هنا حجر على حجرٍ من غَريِ أَن ينقَض ؟هذه اَألبنِيةَ العظيمة
قُلْ : (وسأَلوهوبينما هو جالس يف جبلِ الزيتون قُبالَةَ اهلَيكَل، انفَرد بِه بطرس ويعقوب ويوحنا وأَندراوس 

هينتأَن ت كوشةُ أَنَّ هذه كُلَّها تالمكونُ العلَنا مىت تكونُ هذه اُألمور، وما ت( ،قولُ لَهمي ذَ يسوعفأَخ) : اكُمإِي
فإِذا . ريينويضلُّونَ أُناساً كث! أَنا هو: فسوف يأيت كثري من الناسِ منتحلني امسي فيقولون. أَن يضلَّكم أَحد

. سمعتم بِاحلُروبِ وبإِشاعات عنِ احلُروب فَال تفزعوا، فإِنه البد من حدوثها، ولكن ال تكونُ النهايةُ عندئذً
 فستقوم أُمةٌ على أُمة ومملَكَةٌ على مملَكة، وتحدثُ زالزِلُ يف أَماكن كَثرية، وتحدثُ مجاعات، وهذا بدُء

ستسلَمونَ إِىل املَجالسِ واملَجامع، وتجلَدون، وتمثُلونَ أَمام احلُكَّامِ واملُلوك من أَجلي . فخذوا حذْركم. املَخاض
بلُ فَإِذا ساقوكُم ليسلموكم، فال تهتموا من قَ .ويجِب قَبلَ ذلك أَن تعلَن البِشارةُ إِىل جميعِ اُألمم. شهادةً لديهِم

 وحكَلِّمني، بلِ الراملُت مم أَنتكم لَستاعة، َألنلقى إِلَيكُم يف تلك السكَلَّموا بِما يكَلَّمون، بل تتسبِماذا تالقُد .
 ميعكم جضبغهم، ويميتونيهِم ويدلى والاَألبناُء ع ثوره، ويابن إِىل املَوت، واَألب أَخاه اَألخ مسلين ساسِ مالن

  . والَّذي يثبت إِىل النهاية، فَذاك الَّذي يخلُص. أَجلِ امسي
وإِذا رأَيتم املُخرب الشنيع قائماً حيثُ ال ينبغي أَن يكون، فمن كانَ يومئذ يف اليهودية فَلْيهرب إِىل 

ومن كانَ يف احلَقل، فَال يرتد إِىل . خلْ بيته ليأخذَ منه شيئاًومن كانَ على السطْح، فال يرتِلْ وال يد.اجلبال
فستكونُ . صلُّوا لئَالَّ يحدثَ ذلك يف الشتاء. الويلُ للحواملِ واملُرضعات يف تلك اَأليام. الوراِء ليأخذَ رِداُءه

ثْ محدمل ي ةدش امأَي اماَألي لكثتوم ولَن حيدلَقَها اُهللا إِىل اليالَّيت خ دِء اخلَليقَةنذُ بثلُها م.  برِ الرقَصولَو مل ي
وعندئذ إِذا قالَ . ولكن من أَجلِ املُختارين الَّذين اختارهم قَصر تلك اَأليام. تلك اَأليام، لَما نجا أَحد من البشر

نم داس لَكم أَحناك : (النذا هونا، ها هه ذا املَسيحوقوه) ها هدصالونَ وأَنبِياُء . فال تجحاُء دسم رظهيفس
  . أَما أَنتم فَاحذَروا، فقد أَنبأتكم بِكُلِّ شيء. كَذَّابونَ يأتونَ بِآيات وأَعاجيب، ليضلُّوا املُختارين لو أَمكَن اَألمر

 ماء، ويف تلكالس نم جومساقَطُ النتوَءه، وتلُ ضرسال ي روالقَم مسالش مظلة، تدالش هذه عدامِ باَألي
وحينئذ . وحينئذ يرى الناس ابن اِإلنسان آتياً يف الغمام يف تمامِ العزة واجلَالل. وتتزعزع القُوات يف السموات

  . مالئكَته ويجمع الَّذين اختارهم من جِهات الرياحِ اَألربع، من أَقْصى اَألرضِ إِىل أَقْصى السماء يرسلُ
وكذلك أَنتم إِذا . فإِذا النت أَغْصانها ونبتت أَوراقُها، علمتم أَنَّ الصيف قَريب: من التينة خذوا العربة
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لن يزولَ هذا اجليل : احلَق أَقولُ لَكم. ر تحدث، فَاعلَموا أَنَّ ابن اِإلنسان قَريب على اَألبوابرأَيتم هذه اُألمو
وأَما ذلك اليوم أَو تلك الساعة فما . السماُء واَألرض تزوالن وكَالمي لن يزول. حتى تحدثَ هذه اُألمور كُلُّها

   » الئكةُ يف السماء، وال الابن، إِالَّ اآلبال املَ: من أَحد يعلَمها
وهم يف نفس  ..تأويلهولكن قومنا يتعسفون  ..إن النص واضح يف املراد منه ..أرأيت: التفت إيل، وقال

 «:الوقت يناقضون أنفسهم حني يقرأون يف الكتاب املقدس النصوص الكثرية املثبتة للتحريف كما قال أرميا
 )٨: ٨:أرميا( »ىل الكذب حوهلا قلم الكتبة الكاذب إنه إء وشريعة الرب معنا حقا كيف تقولون حنن حكما

  وما تقول يف النسخ األصلية اليت هي عمدتنا يف إثبات صمود كتابنا يف وجه األيام؟: قلت 
هذا كالم يصلح لك أن ختاطب به عامة ال  ..أي نسخ أصلية هذه اليت تتحدث عنها: ابتسم، وقال

وأن كل النصوص األصلية  ،أنه ال يوجد وال نص واحد له خمطوطة أصلية علي اإلطالقتعلم  أنت ..باحثني
عصمة الكتاب (ل حاول أن يثبت جسأذكر لك شهادة رحتدث بال بينة أين أظن توحيت ال  ،فقدت بأكملها

مسه اح من وهو كتيب كما هو واض، لكاتب السري فردريك كينيون، بل مسى كتابه ذا االسم، وهو ا)املقدس
  .ثبات عصمته من التحريفإوحياول  ،يدافع عن الكتاب املقدس

قد يندهش البعض إذا عرفوا أن هذه  «:)ضياع النسخ األصلية(عنوان لقد قال هذا احملامي البارع حتت 
 ،املخطوطات مجيعها ال تشتمل على النسخ األصلية واملكتوبة خبط كتبة الوحي أو خبط من تولوا كتابتها عنهم

  » فهذه النسخ األصلية مجيعها فقدت وال يعرف أحد مصريها
مث يتابع حماوال استجداء عطف القارئ وتضليله  .إذن النسخ األصلية فقدت كلها وال يعرف أحد مصريها

على أن الدارس الفاهم ال يستغرب هلذا قط، ألنه ال توجد اآلن أيضاً أية خمطوطات يرجع تارخيهـا  «:قائال
ومن املسلم به أن الكتاب املقدس هو من أقدم الكتب املكتوبة يف العامل، فقد كتبت أسفاره . البعيدهلذا املاضي 

  » سنة ٣٥٠٠قبل حنو  األوىل
يقارن بني كالم اهللا وكتبه وبني كتب قدامي البشر مثل األوديسا واأللياذة ـ وببساطة ـ أي أنه 

  .الكتب قيمة ملا مسح اهللا بفقداافلو كان هلذه  ،وهو قياس فاسد ،وملحمة جلجامش مثال
ستهانة بعقل القارئ أو افهو  ،نه ال توجد خمطوطات ترجع إيل هذا املاضي البعيدإأما خبصوص قوله 

حيث أن هناك العديد من املخطوطات بنفس قدم أو تسبق ظهور خمطوطات الكتاب باملقدس  ،ستغالال جلهلها
ومن الكتب  ،ويت مثال الذي كان يقدسه الفراعنه أو ملحمة جلجامشالزالت بني أيدينا إيل اليوم مثل كتاب امل

بردية (أو  )قرطاس أمحس(اليت الزالت موجودة أيضا سابقة للتوارة هو كتاب مصري منذ عهد الفراعنة يسمي 
وهو موجود يف املتحف الربيطاين وهو منسوخ من كتاب سابق  ، قرنانيكتب منذ أكثر من مخسة وثالث )رايند
  .سنة تقريبا ٤٢٠٠م أي منذ أكثر من .ق ٢٢٠٠تب يف عهد أمنمحات األول سنة له ك

وحنن نعتقد أن  «:النسخ األصلية كلها، أجاب ببساطةضياع وإذا سألنا حضرة الكاتب الفاضل عن سر 
السر من وراء مساح اهللا بفقد مجيع النسخ األصلية للوحـي هو أن القلب البشري مييل بطبعه إيل تقديس 

دة املخلفات املقدسـة؛ فماذا كان سيفعل أولئك الذين يقدسون خملفات القديسني لو أن هذه النسخ وعبا
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كانت موجودة اليوم بني أيدينا؟ أية عبادة ال تليق إال باهللا كانت ستقدم لتلك املخطوطات اليت كتبها أواين 
حاسية اليت كانت واسطة إنقاذهم من الوحي بأنفسهم؟ أال نتذكر ماذا فعل بنو إسرائيل قدميـاً باحلية الن

   »املوت، وكيف عبدوهـا؟ 
لقد شهد هذا املسكني على هذا الكتاب الذي  ..أرأيت كيف يتالعب قومنا بعقولنا: نظر إيل، وقال

  .١حاول أن يثبت عصمته من غري أن يشعر
                                                

  .من هذه السلسلة) الكلمات املقدسة(انظر األمثلة الكثرية املثبتة للتحريف يف رسالة )  ١(
الذي ) حيوي البلخي(على يد املؤلف اليهودي القرائي بدأ نقد العهد القدمي أن ) ملوسوعة اليهوديةا(ذكر املسريي يف وقد 

الذي قدم أول ) ١٥٠٨ـ  ١٤٤٧(وقد ظهرت حماوالت متفرقة هنا وهناك، أمهها دراسة إسحق أبرابانيل . عاش يف القرن التاسع
لسي وبعض الدارسني املسلمني القدامى الحظوا أن ما ينسبه العهد كما أن ابن حزم األند. دراسة علمية لنصوص العهد القدمي

ولكن العلم نفسه، باملعىن احلديث، بدأ مع الفيلسوف اليهودي . القدمي إىل األنبياء من جرائم، يعد دخيالً على النص األصلي
وبعد ذلك، تتاىل العلماء الغربيون يف . إسبينوزا الذي قال بأن أسفار موسى ليست من تأليف موسى، وأن عزرا مؤلفها احلقيقي

، وتبعه كتاب ١٧٥٣وكان أول الكتب جلان إستروك األستاذ يف جامعة باريس عام . دراسة العهد القدمي من وجهة نظر نقدية
أجنزه ، وهناك آخرون بينوا مصادر العهد القدمي املختلفة، ومل يبق سوى تبيان تتاليها التارخيي، وهو ما ١٧٧٩آيتشورن عام . ج

ويالحظ أن هـؤالء الثالثة من أشـهر علماء اإلسالميات . ، وكويل)١٨٧٨ـ ١٨٧٦(، وفلهاوزن ١٨٦٦فون جراف عام 
وقد انضم إليهم آخرون، من . يف الغرب، والبد أن النقد القرآين للتحريفات اليت وردت يف التوراة، كان دافعاً لدراستهم النقدية

وظهر علم اليهودية الذي حياول اكتشاف . وجراييتس وكاوفمان وكوهلر) ودية اإلصالحيةأحد مؤسسي اليه(بينهم جاجير 
   .األسس التارخيية للنصوص املقدسة

   :وقد استخدم نقاد العهد القدمي يف دراسام املعايري التالية
ألن الرب "د مرة أنه فُرض وكما هو واضح يف احلكمة من فرض شريعة السبت، فقد ور: ـ التناقض يف األجزاء التشريعية ١

أما يف سفر التثنية، فال يوجد ذكر للخلق، وإمنا ). ٢٠/١١خروج " (استراح يف اليوم السابع بعد أن خلق السماوات واألرض
   .(١٥ـ  ٥/١٢تثنية (اإلشارة إىل اخلروج من مصر 

  
يف طريقهم إىل ) بين عيسو(أرض األدوميني أن العربانيني مروا ب) ٢/٤(فقد ورد يف سفر التثنية : ـ التناقض يف القصص ٢
   .، فقد ورد شيء خمالف متاماً)٢٠/٢١(أما يف سفر العدد . كنعان
يصر على ضرورة تقدمي القرابني يف ) ٦، ١٢/٥(فسفر التثنية : ـ التناقض بني ما جاء يف الشرائع وما ورد يف القصص ٣

وتؤكد أسفار موسى اخلمسة أمهية ). ٣٧ - ١٨/١٩ملوك أول (كرمل مذبح مركزي، ومع هذا قدم إلياهو قرابني على جبل ال
وينكر إرميا أن ). ٥/٢٥عاموس (تقدمي القرابني خالل سنوات التيه، بينما يؤكـد النيب عامـوس أن مثل هـذه القرابني مل تقدم 

   .(٧/٢٢إرميا ( اإلله أمر مبثل هذه القرابني 
ل الباحثون، بعد دراسة االختالفات الواضحة يف مفردات النصوص وأفكارها، إىل أن وقد توص: ـ تباين األسلوب األديب ٤

، وهو ما يساعد على حتديد »شداي«فسفر اخلروج يعلن أن اآلباء يعرفون اإلله باسم . هذه النصوص تعود إىل فترات زمنية خمتلفة
ختالف اخللفيات التارخيية يف سفر أشعياء واملزامري يسهل كما أن ا. هذه النصوص وحتديد تارخيها، وأا تعود إىل املصدر نفسه

  .عملية معرفة املؤلف وتاريخ التأليف
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  :الثمارـ  ٢
صمود (الصمود، والذي مسيته فلننتقل إىل الركن الثاين من أركان  ..سلمت لك ذا ..ال بأس: قلت

  )الثمار
  :أنت تعلم أن الثمار اليت يتناوهلا اإلنسان من أي دين، تتعلق بثالثة جوانب: قال

  .أو هو غذاء العقل من الدين ..وهو الذي يتأسس عليه الدين ..اجلانب العقدي
  .وهو الذي ميارسه املتدين ليثبت وجهته الدينية ..واجلانب الشعائري

  .وهو الثمرة اليت ترتبط بتأثري الدين يف النفس واتمع ..سلوكيواجلانب ال
لنقارن بينها، وبني  ..فهلم اذكر مثرات اليهودية ..والدين ينحصر فيما ذكرت ..ما تقوله صحيح: قلت

  .مثرات اإلسالم
  .سنقارن هذا على ضوء الواقع، ال على ضوء املصادر وحدها: قال

  :العقيدة
  .ال غىن لنا عن الرجوع للمصادر إلثبات مدى االحنراف الواقع ولكن ..هذا صحيح: قلت
  .وسنعتمد عليه يف املقارنة ..إن هذا مقياس صحيح ..أجل: قال

 ..أنت تعلم أن الكثري من النصوص يف الكتاب املقدس حتمل بذورا للحقيقة اليت جاء األنبياء للدعوة إليها
   ..وهي اإلله الواحد املرته

وذكر كيف حتول اليهود من دين اهللا اخلالص إىل دين ال خيتلف كثريا عن أي   ..ذالقد ذكر القرآن ه
   ..دين وثين

وتذكر يف نفس  ..ففي القرآن جند اآليات اليت تتحدث عن وصية اهللا لبين إسرائيل بعبادة اهللا الواحد
  :الوقت كيف احننوا أمام كل عواصف القوميات والوثنيات

ومدى االحنراف والتويل الذي وقع  ..آليات اليت تتحدث عن أصل اليهوديةففي سورة البقرة جند هذه ا
 والْيتامى الْقُربى وذي إِحسانا وبِالْوالدينِ اللَّه إِلَّا تعبدونَ لَا إِسرائيلَ بنِي ميثَاق أَخذْنا وإِذْ ﴿:يقول القرآن ..فيها

 وإِذْ )٨٣( معرِضونَ وأَنتم منكُم قَليلًا إِلَّا تولَّيتم ثُم الزكَاةَ وَآتوا الصلَاةَ وأَقيموا حسنا اسِللن وقُولُوا والْمساكنيِ
 أَنتم ثُم) ٨٤( تشهدونَ نتموأَ أَقْررتم ثُم ديارِكُم من أَنفُسكُم تخرِجونَ ولَا دماَءكُم تسفكُونَ لَا ميثَاقَكُم أَخذْنا

                                                                                                                                 
جيد النقاد أن الترمجات القدمية للعهد القدمي تظهر فيها نصوص أو مقطوعات : ـ استخدام ترمجات العهد القدمي املختلفة ٥

تضم فقرة ال توجد يف النص ) ٣٨/٢(لترمجة السبعينية لسفر أيوب فا. ليست يف النص العربي، كما وجدوا أيضاً ما هو خمالف
   .العربي تغير تفسري السفر متاماً

يدرس ناقدو العهد القدمي اآلثار واملدونات اآلشورية والبابلية واملصرية ليحصلوا على املعلومات اليت : ـ االكتشافات األثرية ٦
وقد ألقت عقائد أمم . املدونات مع الرواية التوراتية أحياناً، وأحياناً تتناقض معهاوتتفق هذه . تلقي ضوءاً جديداً على التاريخ

  .الشرق األدىن القدمي الكثري من الضـوء على عقائد العربانيني القــدامى، وعلى تطـور العقيدة اليهودية
  )املوسوعة اليهودية، للمسريي: انظر(
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 أُسارى يأْتوكُم وإِنْ والْعدوان بِالْإِثْمِ علَيهِم تظَاهرونَ ديارِهم من منكُم فَرِيقًا وتخرِجونَ أَنفُسكُم تقْتلُونَ هؤلَاِء
موهفَادت وهو مرحم كُملَيع مهاجرونَ إِخنمؤضِ أَفَتعابِ بِبتونَ الْككْفُرتضٍ وعا بِباُء فَمزج نلُ مفْعي كذَل كُمنم 

  )رةالبق(﴾)٨٥( تعملُونَ عما بِغافلٍ اللَّه وما الْعذَابِ أَشد إِلَى يردونَ الْقيامة ويوم الدنيا الْحياة في خزي إِلَّا
 بعده من الْعجلَ اتخذْتم ثُم بِالْبينات موسى جاَءكُم ولَقَد ﴿..:وقد بدأ هذا االحنناء يف عهد موسى نفسه

متأَنونَ ومإِذْ) ٩٢( ظَالا وذْنأَخ يثَاقَكُما منفَعرو قَكُمفَو ذُوا الطُّورا خم اكُمنيَآت ةبِقُو واوعما قَالُوا اسنعمس 
  )البقرة(﴾)٩٣( مؤمنِني كُنتم إِنْ إِميانكُم بِه يأْمركُم بِئْسما قُلْ بِكُفْرِهم الْعجلَ قُلُوبِهِم في وأُشرِبوا وعصينا

ا بِبنِي إِسرائيلَ الْبحر وجاوزن ﴿..:بل إن احنرافهم عن دينهم بدأ قبل أن جتف أرجلهم من جتاوزهم البحر
 إِنكُم قَوم تجهلُونَ فَأَتوا علَى قَومٍ يعكُفُونَ علَى أَصنامٍ لَهم قَالُوا يا موسى اجعلْ لَنا إِلَها كَما لَهم َآلهةٌ قَالَ

)١٣٨ (ا كَانلٌ ماطبو يهف ما هم ربتلَاِء مؤلُونَ إِنَّ همعوا ي)لَى ) ١٣٩ع لَكُمفَض وها وإِلَه يكُمغأَب اللَّه رقَالَ أَغَي
 نيالَماألعراف(﴾)١٤٠(الْع(  

وقَالَت الْيهود يد  ﴿:ففيه ..وقد حكى القرآن عن تصورام اهلزيلة اليت احنرفت م عن التصور املقدس هللا
نزِلَ إِلَيك يديهِم ولُعنوا بِما قَالُوا بلْ يداه مبسوطَتان ينفق كَيف يشاُء ولَيزِيدنَّ كَثريا منهم ما أُاللَّه مغلُولَةٌ غُلَّت أَ

لَّما أَوقَدوا نارا للْحربِ أَطْفَأَها اللَّه من ربك طُغيانا وكُفْرا وأَلْقَينا بينهم الْعداوةَ والْبغضاَء إِلَى يومِ الْقيامة كُ
 ينفِْسدالْم بحلَا ي اللَّها وادضِ فَسي الْأَرنَ فوعسياملائدة(﴾)٦٤(و(..  قَالَتو اللَّه ناب ريزع ودهالْي قَالَتو ﴿

ملُهقَو كذَل اللَّه ناب ِسيحى الْمارصفَكُونَ  النؤى يأَن اللَّه ملَهلُ قَاتقَب نوا مكَفَر ينلَ الَّذئُونَ قَواهضي هِماهبِأَفْو
نبِياَء م الْأَ﴿ لَقَد سمع اللَّه قَولَ الَّذين قَالُوا إِنَّ اللَّه فَقري ونحن أَغْنِياُء سنكْتب ما قَالُوا وقَتلَه ..)التوبة(﴾)٣٠(

) ١٨٢(ذَلك بِما قَدمت أَيديكُم وأَنَّ اللَّه لَيس بِظَلَّامٍ للْعبِيد ) ١٨١(بِغيرِ حق ونقُولُ ذُوقُوا عذَاب الْحرِيقِ 
ا بِقُرنيأْتى يتولٍ حسرل نمؤا أَلَّا ننإِلَي هِدع قَالُوا إِنَّ اللَّه يني الَّذلقَب نلٌ مسر اَءكُمج قُلْ قَد ارالن أْكُلُهت انب

 نيقادص متإِنْ كُن موهملْتقَت مفَل مي قُلْتبِالَّذو اتنيآل عمران(﴾)١٨٣(بِالْب(  
   ..وهو ال خيتلف كثريا عما يؤكده الكتاب املقدس ..هذا ما يقوله القرآن

  :١مهاإلغريق آهلتاليت وصف ا وصاف األكثرياً على ختتلف ال دس صورة عن اهللا لقد تضمن الكتاب املق
ككائن يتصف بصفات البشر، فهو يأكل ويشرب ويتعب ويستريح ويضحـك ويبكي، فهم يصفونه 

غضـوب متعطـش للدماء، حيب ويبغض، متقلب األطوار، يلحق العذاب بكل من ارتكب ذنباً سواء ارتكبه 
كبه عن غري قصد، ويأخذ األبناء واألحفاد بذنوب اآلباء، بل حيس بالندم ووخز الضمري عن قصد أو ارت

، وهو ليس عاملاً بكل شيء، ولذا فهو )٢٤ـ  ٢/٢٣خروج (، وينسى ويتذكر )١٤ـ  ٣٢/١٠خروج (
ن سرائيل أن يرشدوه بأن يصبغوا أبواب بيوم بالدم حىت ال يهلكهم مع أعدائهم مإيطلب من أعضاء مجاعة 
  ). ١٤ـ  ١٢/١٣خروج (املصريني عن طريق اخلطأ 

مجاعة (وهـو إلـه متجرد، ولكنه يف الوقت نفسـه يأخذ أشكاالً حسية حمددة، فهو يطلب إىل اليهود 
                                                

  .املوسوعة اليهودية للمسريي: انظر)  ١(



 ١١٤

، كما يسري أمام مجاعة يسرائيل على )٢٥/٨خروج (أن يصنعوا له مكاناً مقدساً ليسكن يف وسطهم ) يسرائيل
ار كي يهديهم الطريق، أما يف الليل فكان يتحول إىل عمود نار كي يضيء هلم شكل عمود دخان يف النه

  ). ١٣/٢١/٢٢خروج (
، يأمر )٣٥ـ  ٢٢/٣٠صمويل ثاين (يعلِّم يدي داود القتال ) ٤ـ  ١٥/٣خروج (وهو إله احلروب 

بأال يرحم  ، وهو إله قوي الذراع يأمر شعبه)١٢ـ  ٣١/١عدد (اليهود بقتل الذكور، بل األطفال والنساء 
ولذا، فهو يأمر شعبه املختار بقتل . ، وهو يعرف أن األرض ال تنال إال حبد السيف)١٨ـ  ٧/١٦تثنية (أحداً 

أما سكان األرض نفسها فمصريهم اإلبادة ذكوراً كانوا أم « مجيع الذكور يف املدن البعيدة عن أرض امليعاد 
  . سباب سكانية عملية مفهومةوذلك أل) ١٨ـ  ٢٠/١٠تثنية (» إناثاً أم أطفاالً 

واملقاييس األخالقية هلذا اإلله ختتلف باختالف الزمان واملكان، ولذا فهي تتغير بتغري االعتبارات العملية، 
بالسرقة ويطلب من كل امرأة يهودية يف مصر أن تطلب من جارا ومن ) مجاعة يسرائيل(فهو يأمر اليهود 

خروج (» ذهب وثياباً وتضعوا على بنيكم وبناتكم فتسلبون املصريني أمتعة فضة وأمتعة « نزيلة بيتها 
٣/٢٢ .(  

ن فكرة اإلله الواحد املتسامي تتعايش مع أفكار أخرى متناقضة معها، مثل تشبيه اإلله بالبشر، فإوهكذا، 
ره إله كل ومثل فكرة الشعب املختار، فهي أفكار تتناقض مع فكرة الوحدانية اليت تطرح فكرة اإلله باعتبا

  . البشر الذي يسمو على العاملني
بزعمهم ويتزعمها (يف عبادة العجل الذهيب اليهود ويف إطار هذه الرؤية لإلله ليس من الغريب أن يسقط 

  )األصنام(، وأن يقبل العهـد القـدمي عناصـر وثنية مثل الترافيم واإليفـود )هارون أخو موسى
كان هناك ما هو أخطر  ..والذين ورثناه عنها ..لذي وقعت فيه اليهوديةباإلضافة إىل هذا االحندار الوثين ا

وهو القومية العنصرية اليت جعلت من اهللا خالق كل الكون وكل األجناس خادما لعنصر معني من الناس  ..منها
  .يقدم له كل القرابني اليت ال تبقي لغريه غري الفتات الذي يقدم للكالب

تداد إىل اميتحول من كونه حقيقة مطلقة تعلو على املادة، الكتاب املقدس ـ ـ عند اليهود، ويف  اإللهف
على الشعب اليهودي وحده، بينما جند للشعوب مقصور قومي ، فهو إله للشعب اليهودي على وجه اخلصوص

  .حىت تصبح وحدانية اإلله من وحدانية الشعب) ٦/٧خروج (األخرى آهلتها 
وحده، وجند أن الغرض اإلهلي يتركز يف هذا ) مجاعة يسرائيل(اليهودي وهلذا، ظلت اليهودية دين الشعب 

كما أن جمرى . الشعب دون سواه، فقد اختري من بني مجيع الشعوب ليكون املستودع اخلاص لعطف يهوه
  . الطبيعة أو تاريخ البشر يدور بإرادة اإلله حول حياة ومصري اليهود

ل عام، ويهودية بشكل خاص، وبشكل أكثر تطرفاً من وخيلع التلمود على اإلله صفات بشرية بشك
، سيجلس اإلله على عرشه يقهقه فرحاً لعلو شأن شعبه، ١وقد جاء يف التلمود أنه بعد وصول املاشيح ،التوراة

                                                
  .وهو يف احلقيقة املسيح الدجال.. يقصدون به املسيح  )١(
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وهزمية الشعوب األخرى اليت حتاول دون جدوى أن يكون هلا نصيب يف عملية اخلالص، أي أن الشعب 
  . دي يزدادان قداسة ومركزية يف الدراما الكونيةاليهودي والتاريخ اليهو

ويقضي اإلله وقته وهو يلعب مع حوت، ويبكي من أجل هدم اهليكل، ويندم على فعلته، وهو يلبس 
   . العمائم، وجيلس على عرشه، ويدرس التوراة ثالث مرات يومياً

  .من األموروتنسب إىل اإلله صفات احلقد والتنافس، وهو يستشري احلاخامات يف كثري 
، فهو تراث يكاد يكون خالياً متاماً من أي توحيد أو جتاوز أو ١ويصل احللول إىل منتهاه يف تراث القبااله

علو لإلله، وحبيث ال يصبح هناك فارق بني اجلوهر اإلهلي واجلوهر اليهودي، ويصبح الفارق األساسي هو بني 
ح الفرق بني اليهود واألغيار فرقاً ميتافيزيقياً، فاليهود قد ويصب، اجلوهر اليهودي املقدس وجوهر بقية البشر

اليت خلقت منها بقية ) الوضيعة العادية(خمتلفة عن تلك املادة ) حل فيها اإلله بروحه(خلقوا من مادة مقدسة 
 )أو معها(ويدخل معه ) بنت صهيون(ويكتسب اإلله صفات بشرية، ولذا فهو يغازل الشعب اليهودي . البشر

  . يف عالقة عاطفية قوية ذات إحياءات جنسية، وهي فكرة أصبحت أساسية يف التراث القبايل
وتتضح الرتعة نفسها يف قصة اخللق يف التراث القبايل، فاإلله ال خيلق العامل من العدم وإمنا صدرت عنه 

أي أن صورة اإلله ) دم قدمونآ(اليت تأخذ صورة آدم األول أو القدمي ) سفريوت(التجليات النورانية العشرة 
  .هي صورة اإلنسان

كما أن  ،)التجلي العاشر(وتستقل التجليات العشرة متاماً عن اخلالق حىت أنه يتحدث مع الشخيناه 
وتصبح تالوة الشماع، حسب الفكر القبايل، هي احملاولة اليت يبذهلا  ،التجلي املذكر لإلله يطارد التجلي املؤنث

  . تجلي الذكوري بالتجلي األنثوي، وجيتمعان معاً باملعىن اجلنسياليهود ليتوحد ال
الذات اإلهلية والتعبري األنثوي عن اإلله، وهو ) شخيناه(ويف داخل التراث القبايل، يصبح التجلي العاشر 

يع ويقوم هذا الشعب بتوز، نفسه مجاعة يسرائيل، أي أن الزواج بني اخلالق والشعب يصبح هنا توحداً كامالً
  . رمحة اإلله على العاملني

مث تصل احللولية إىل ذروا والشرك إىل قمته، حني يصبح اإلنسان اليهودي شريكاً لإلله يف عملية اخللق 
وبعد عملية السقوط، وتهشم األوعية يف القبااله اللوريانية، تتفتت . نفسها، ويزداد اإلله اعتماداً على اإلنسان

وتتوزع الشرارات اإلهلية، وال يتأتى لإلله أن يستعيد كماله وحيقق ذاته إال من خالل  الذات اإلهلية نفسها،
                                                

واالسم مشتق من كلمة . هي جمموعة التفسريات والتأويالت الباطنية والصوفية عند اليهود Kabbalah القبـــااله)  ١(
وكان . »التقليد املتوارث«أو  »التقاليد والتراث«عربية تفيد معىن التواتر أو القبول أو التقبل أو ما تلقاه املرء عن السلف، أي 

، مث أصبحت الكلمة تعين، من أواخر »الشريعة الشفوية«يقصد بالكلمة أصالً تراث اليهودية الشفوي املتناقل فيما يعرف باسم 
ائر إىل جانب مدلوهلا األكثر عموماً باعتبارها داالً على س(» أشكال التصوف والعلم احلاخامي املتطورة«القرن الثاين عشر، 

  ).املذاهب اليهودية الباطنية منذ بداية العصر املسيحي
 »العارفون بالفيض الرباين«على أنفسهم لقب ) بالعربية» القباليون«بالعربية و» مقوباليم«(وقد أطلق العارفون بأسرار القبااله 

  .املوسوعة اليهودية للمسريي: انظر
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  .شعبه اليهودي
وهم، بأفعاهلم . فاليهود، بآثامهم، يؤخرون عملية اخلالص اليت تؤدي إىل خالص العامل وإىل اكتمال اإلله

ود الذين يشغلون مكانة مركزية يف العملية ولذا، فاألغيار واإلله يعتمدون على أفعال اليه. اخلرية، يعجلون ا
  . التارخيية والكونية للخالص

ومع بدايات العصر احلديث، كانت احلسيدية أوسع املذاهب انتشاراً، وهي شكل من أشكال احللولية 
له، ويتضح هذا يف الدور الذي يلعبه التساديك فإرادته معادلة إلرادة اإل. املتطرفة بكل ما حتمل من شرك وثنوية

فهو الوسيط بني اليهود واخلالق، وهو حمل القداسة، وهو اإلنسان التقي صاحب القدرة الذي ميكنه النطق باسم 
  . اإلله والتحكم فيه والتأثري يف قراراته

وقد تبنى الفيلسوف اليهودي مارتن بوبر رؤية حلولية لإلله، فتحدث عن احلوار الدائر بني الشعب واإلله 
كما جند فرقاً يهودية حديثة مثل  ،طرفان متساويان، وهذا تصور ممكن داخل إطار حلويل قوميباعتبار أما 

اليهودية احملافظة واليهودية التجديدية تبنيان تصوراما الدينية على أساس فكرة الشعب املقدس، مع إسقاط 
  .أو وضعها يف مرتبة ثانوية ،فكرة اإلله متاماً

باعتبار  ١٩٦٧اخاماً إصالحياً مثل إيوجني بوروفيتز يتحدث عن حرب عام ويصل األمر إىل حد أن ح
أا مل تكن دد دولة إسرائيل فحسب، وإمنا دد اإلله نفسه باعتبار أن اإلله والشعب واألرض يكونان جوهراً 

اب الذات ، فقد أص)أرض دولة إسرائيل على سبيل املثال(واحداً، فمن أصاب جزءاً من هذا اجلوهر بسوء 
  . اإلهلية نفسها

، وهي حماولة الوصول إىل نسق »الهوت موت اإلله«بل إن بعض املفكرين الدينيني اليهود يتحدثون عن 
  . ديين خال متاماً من أي جوهر إهلي مفارق، فهي حلولية بدون إله

أن اإلله  الذي يذهب دعاته إىل» الهوت ما بعد أوشفيتس«أو » الهوت اإلبادة«وقد تفرع من هذا 
دون (كما يذهبون إىل أن املطلق أو الركيزة النهائية هو الشعب اليهودي . شرير ألنه هجر الشعب اليهودي

وأن القيمة األخالقية املطلقة هي البقاء، وأن اآللية األساسية إلجناز ذلك هي الدولة الصهيونية، فكأن ) اإلله
  . ية الصهيونية بدون إلهالدولة الصهيونية هي اإلله أو اللوجوس يف احللول

  . ومن الصعب عند هذه النقطة احلديث عن اليهودية كديانة توحيدية، إذ أصبحت ديانة وثنية حلولية
  :الشعائر

  .فحدثين عن ثبات الشعائر التعبدية ..وعيت هذا: قلت
   ..إن االحنراف اخلطري الذي وقعت فيه اليهودية يف ميدان العقائد سرى إىل الشعائر: قال
ولكن الشعائر اليت تقوم ا جمرد طقوس تستر  ..١اليهودية من أكثر األديان انشغاال بالشعائر والطقوسف

                                                
  . »الفرائض«أو » الوصايا«اليت تعين أيضاً  Mitzvot) متسفوت (ة اسم الشرعياألوامر والنواهي يطلق اليهود على )  ١(

 



 ١١٧

  .الصورة املزيفة اليت حتملها عن اهللا
أو هو سورة  ..إنه شهادة التوحيد اليت يعلنها اليهود ..١لشماعأمل تسمع با ..؟!كيف تقول ذلك: قلت

                                                                                                                                 
معىن عام، وهو القيام بأي فعل خير متتزج فيه األفعال اإلنسانية بالقيم الدينية، فإذا ساعد يهودي : معنيان عند اليهودوللكلمة 

  ). وتأيت عادةً يف هذه الصيغة(» متسفاه«أخاه منطلقاً من حبه له فهذه 
اليت تكون يف ) متسفوت(فهو الوصايا أو األوامر والنواهي » متسفوت«ويأيت عادةً يف صيغة ، ا املعىن اخلاص للكلمةأم

وتشمل املتسفوت ستمائة وثالثة عشر عنصراً، منها مائتان ومثانية وأربعون أمراً، وثالمثائة ومخسة وستون ياً، . جمموعها التوراة
 .إذ أن أبناء نوح هلم وصايا خاصة م ،وهي موجهة إىل اليهود وحسب

كما قُسمت إىل أوامر ونواه أقل أمهية وأخرى أكثر . وقد صنفت املتسفـوت إىل أوامر ونواه توراتيــة وأخرى حاخامية
  ). أي يطيعها اليهودي دون تفكري(وأخرى موحى ا ) أي تفهم بالعقل(أمهية، وإىل أوامر ونواه عقالنية 

، )إرتس يسرائيل(لتصنيفات األخرى، أوامر ونواه تنفَّذ باألعضاء وأخرى بالقلب، وتلك اليت ال تنفَّذ إال يف فلسطني ومن ا
  . وتلك اليت تنفذ داخلها وخارجها

ة الصيب ومن هنا تسمي ،واليهودي البالغ ثالثة عشر عاماً ويوماً يكلف بتنفيذها، وكذلك اليهودية البالغة اثين عشر عاماً ويوماً
والنساء غري مكلفات بتنفيذ األوامر املرتبطة . »بت متسفاه«، أما الفتاة فهي »برمتسفاه«اليهودي الذي يبلغ سن التكليف الديين 

بزمن حمدد أو فصل حمدد، مثل إقامة الصالة، وإن كن مكلفات بإقامة شعائر السبت برغم ارتباطها بزمن حمدد، وكلٌ من الذكور 
 . كلفون بالنواهيواإلناث م

  ):املوسوعة اليهودية(وهذه أعدادها، ومضامينها كما ذكرا 
، )٩١ـ  ٣٩(، والقرابني )٣٨ـ  ٢٠(، واهليكل والكهنة )١٩ـ  ١٠(، وبالتوراة )٩ـ  ١(ختتص باإلله اليت األوامر 

، وذبح )١٤٢ـ  ١٣٤(تية ، والسنة السب)١٣٣ـ  ١١٤(، واهلبات للهيكل )١١٣ـ  ٩٦(، والطهارة )٩٥ـ  ٩٢(واإلميان 
، واحلرب )١٨٩ـ  ١٨٥(، والشرك )١٨٢ - ١٧١(، واجلماعة )١٧٠ـ  ١٥٤(، واألعياد )١٥٣ـ  ١٤٣(احليوانات 

، )٢٣١ـ  ٢٢٤(، والشئون االقتصادية )٢٢٣ـ  ٢٠٩(، واألسرة )٢٠٨ـ  ١٩٤(، والعالقات االجتماعية )١٩٣ـ  ١٩٠(
  ).٢٤٨ـ  ٢٣٦(، واألذى )٢٣٥ـ  ٢٣٢(والعبيد 

، )١٥٧ـ  ٨٩(، والقرابني )٨٨ـ  ٧٦(، واهليكل )٦٦ـ  ٦٠(، واهلرطقة )٥٩ـ  ١(أما النواهي، فتختص بالشرك 
، )٢٢٩ـ  ٢١٠(، والزرعة )٢٠٩ـ  ٢٠٢(، ونذيرو اإلله )٢٠١ـ  ١٧٢(، وقوانني الطعام )١٧١ـ  ١٥٨(والكهنة 

، ومجاع احملارم والعالقات احملرمة )٣٢٩ـ  ٢٧٣(ل ، والعد)٢٧٢ـ  ٢٣٠(واإلقراض بالربا والتجـارة ومعاملـة العبيـد 
 ). ٣٦٥ـ  ٣٦٢(، وامللكية )٣٦١ـ  ٣٣٠(األخرى 

  . والطعام واألسرة وغريها) السنة السبتية(ومن أهم األوامر، تلك األوامر املتصلة باخلتان وزراعة األرض 
ومن املالحظ أن كثرة األوامر والنواهي والشعائر  ،عدم االلتزام باألوامر والنواهي يعين عدم االنتماء إىل الشعب اليهوديو

قد أدت إىل تكبيل اليهود وإىل زيادة سلطة احلاخامات، األمر الذي جعل عملية حتديث اليهودية أمراً ) يف اليهودية(املرتبطة ا 
 . عسرياً

  )Mitzvot)  متسفوت(األوامر والنواهي (املوسوعة اليهودية، لعبد الوهاب املسريي، مادة : انظر
» قريئات مشاع«ويعرف أيضاً باسم » امسع«العربية وتعين » مشَع«من كلمة » الشماع«دعاء  :Shemaالشماع )  ١(

امسع يا « أول كلمة يف نص من نصوص العهد القدمي تقرأ يف صالة الصباح واملساء » مشاع«وكلمة ). »قريشماع«ويختصر إىل 
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  يقرؤها املسلمون؟الفاحتة اليت يقرؤها اليهود كما 
   ..اقرأ علي النصوص اليت يقرأوا يف هذا الشماع ألبني لك االحنرافات اخلطرية اليت حتملها: قال
فتحب الرب . امسع يا يسرائيل الرب إهلنا رب واحد « ..النصوص التاليةيقرؤون شماع إم يف ال: قلت

مات اليت أنا أوصيك ا اليوم على ولتكن هذه الكل. إهلك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك
. وقصها على أوالدك وتكلَّم ا حني جتلس يف بيتك وحني متشي يف الطريق وحني تنام وحني تقوم. قلبك

تثنية (» واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك. واربطها عالمةً على يدك ولتكن عصائب بني عينيك
 أنا أوصيكم ا اليوم لتحبوا الرب إهلكم وتعبدوه من كل قلوبكم فإذا مسعتم لوصاياي اليت«  ..)٩ـ  ٦/٤

وأعطي . فتجمع حنطتك ومخرك وزيتك. ومن كل أنفسكم، أعطي مطر أرضكم يف حينه املبكر واملتأخر
فاحترزوا من أن تنغوي قلوبكم فتزيغوا وتعبدوا آهلة أخرى . لبهائمك عشباً يف حقلك فتأكل أنت وتشبع

فتبيدون . مى غضب الرب عليكم ويغلق السماء فال يكون مطر وال تعطي األرض غلتهاوتسجدوا هلا فيح
فضعوا كلمايت هذه على قلوبكم ونفوسكم واربطوها عالمةً على . سريعاً عن األرض اجليدة اليت يعطيكم الرب

ني متشون يف وعلِّموها أوالدكم متكلمني ا حني جتلسون يف بيوتكم وح. أيديكم ولتكن عصائب بني عيونكم
لكي تكثُر أيامك وأيام . واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك. الطريق وحني تنامون وحني تقومون

ـ  ١١/١٣تثنية (» أوالدك على األرض اليت أقسم الرب آلبائك أن يعطيهم إياها كأيام السماء على األرض 
هلم أن يصنعوا هلم أهداباً يف أذيال ثيام يف أجياهلم  كلِّم بين يسرائيل وقل: وكلم الرب موسى قائالً « ..)٢١

فتكون لكم هدباً فتروا وتذكرون كل وصايا الرب وتعلموا . وجيعلوا على هدب الذيل عصابة من أمساجنوين
لكي تذكروا وتعلموا وصاياي وتكونوا مقدسني . وال تطوفون وراء قلوبكم وأعينكم اليت أنتم فاسقون وراءها

ـ  ١٥/٣٧عدد (» أنا الرب إهلكم. أنا الرب إهلكم الذي أخرجكم من أرض مصر ليكون لكم إهلاً. مإلهلك
٤١ ( 

  .أهذا هو الشماع الذي شبهته بشهادة التوحيد اليت يعلنها املسلمون، وبسورة الفاحتة اليت يقرؤوا: قال
  .إن الوحدانية تتجلى فيه بعمق ..أجل: قلت
   ..واللوثات املادية تأىب إال أن تفضح نفسها فيه ..مقوالقومية تتجلى فيه بع: قال
  ؟١كيف ذلك: قلت
لو أخذنا العبارة األوىل من الشماع مبفردها، فسنالحظ أنه بينما تبدأ الشهادة اإلسالمية بضمري : قال
إله ، أي أن اإلنسان الفرد صاحب الضمري الفردي واملسئولية اخللقية يشهد على أن اهللا، )املفرد(املتكلم 

                                                                                                                                 
وعلى اليهودي . وتقرأ الشماع يف صالة الصباح واملساء، وال تتلى يف صالة الظهر، )٦/٤تثنية (» حد يسرائيل الرب إهلنا رب وا

 . أن ينطق بعبارة التوحيد قبل موته، أو ينطق له ا أحد الواقفني جبواره
  .املوسوعة اليهودية لعبد الوهاب املسريي: انظر 
  .لعبد الوهاب املسريى) املوسوعية اليهودية(يف  انظر املقارنة بني الشماع وشهادة املسلمني)  ١(



 ١١٩

  . العاملني، واحد أحد، أما الشماع فتبدأ خبطاب إىل األمة ككل، وهو ما يعطي الشماع بعداً مجاعياً قومياً
واستخدام ضمري املتكلمني، يف العقيدة  ..»الرب إهلنا«مث ينتقل الشماع بعد ذلك للتأكيد على أن 

ه وجيعله مقصوراً على اليهود أو الشعب اليهودية بأكملها، ذو داللة قومية مجاعية عميقة، فهو خيصص اإلل
  . املختار الذي حيل فيه اإلله

ولكنه ال يفيد الوحدانية اخلالصة وجيعلها تقترب من  ،ختصيص اإلله لشعب معين قد يفيد التوحيدإن 
عىن وهو ما حيمل م ،وهي نوع من التوحيد البدائي يفيد اإلميان بعدد من اآلهلة يترأسهم إله واحد ،التغليبية

  .الشرك باإلله على عكس الشهادة اإلسالمية اليت تعين عدم وجود إله آخر سـوى اللـه
وخيتم الدعاء هكذا  ..»وتعبدوا آهلة أخرى وتسجدوا هلا « ويتأكد هذا املوضوع األساسي يف بقية الدعاء

   » أنا الرب إهلكم. أنا الرب إهلكم الذي أخرجكم من مصر ليكون لكم إهلاً «
فثمة إشارات عديدة إىل بعض الشعائر  ،من هذا كله هو بقيـة العبارات املستقاة من العهد القدمياألهم و

وتستغرق اإلشارات إىل هذه ). مزوزاه(، ومتيمة الباب )طاليت(، وشال الصالة )تفيلني(متائم الصالة : مثل
د انفصال اليهود وقداستهم وهذه الشعائر ذات اجتاه حلويل واضح فهي تؤك ..الشعائر نصف الدعاء تقريباً

 ). وتكونوا مقدسني إلهلكم: (واختيارهم
يؤكد املكافأة املادية املباشرة اليت سيمنحها اإلله للشعب، ) ٢١ـ  ١١/١٣تثنية (واجلزء الثاين من الدعاء 

ت تكتمل كل عالما لكوبذ ..»األرض اجليدة اليت يعطيكم الرب « وهناك إشارة إىل . لو أنه نفذ الوصايا
ولذا، البد أن  ،فيكتسب كلٌّ من الشعب واألرض قداسة ،فثمة إله حيل يف الشعب واألرض، احللولية املتطرفة

  .يعزل نفسه عن بقية العامل
قارن كل هذا مبا يقرؤه املسلمون يف صلوام لترى الفرق العظيم بني شعائر املسلمني وهذه الشعائر 

  .القومية واملادية
ننظر نفس هذه األبعاد اجلديدة اليت يستحيل أن تكون يف الدين الذي جاء به ل: سكت قليال، مث قال

   ..موسى يف سائر الشعائر
ختتلف اليت تتجدد باختالف املناسبات، فهذه الكتب  ١ولنأخذ كمثال على ذلك كتب الصلوات 

ختالف بني الكتب باختالف البيئة، فثمة اختالف بني الكتب اإلشكنازية والكتب السفاردية، وهناك أيضاً ا
  . اليهودية اإلصالحية والكتب احملافظة والكتب األرثوذكسية

                                                
تسمى كتب الصلوات اليومية عند اإلشكناز  Prayer Books; Siddur) سدور(كتب الصلوات اليهودية )  ١(

تب وهذه الك. »سيفر تفياله«أما بني السفارد، فتسمى كتب الصالة . »نظام«اليت تعين » سدر«، من الكلمة العربية »سدور«
تضم الصلوات اليهودية املفروضة واالختيارية، كما تضم بعض النصوص الدينية املأخوذة من الكتب اليهودية الدينية، وبعض 

اليت تتلى يف السبت، وأحياناً كل املزامري، وبعض فصول املشناه اليت عادةً ما تتلى قبل أو بعد الصالة، ) بيوط(األدعية واألغاين 
  .املوسوعة اليهودية للمسريي: انظر. قد حيتاج إليها املصلي أثناء أداء الصالة يف املعبد اليهودي وكل املعلومات اليت
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كما استبعدوا كل  ،فاإلصالحيون ترمجوا كل الصلوات إىل اللغة احمللية، وأبقوا نصوصاً عربية قليلة
 الصلوات ذات الطابع القومي الديين، مثل الصلوات من أجل العودة إىل فلسطني، واألدعية بسقوط أعداء

وقد بلغ رفض األرثوذكس لكتب الصلوات اخلاصة باإلصالحيني حد أن أحد ، اليهود، ودعاء كل النذور
األعضاء املتدينني بصق، أثناء مناقشة مسألة اهلوية اليهودية يف الكنيست، على نسخة من كتاب صلوات 

  . إصالحي مث ألقاها على األرض
األمة والشعب املختار والعودة، كما أا استبقت  أما كتب احملافظني واألرثوذكس، فقد أكدت أفكار

وحتتوي كتب احملافظني على إشارات إىل عيد استقالل إسرائيل، . العربية تأكيداً الستقالل اليهود الديين اإلثين
  . كما لو كان مناسبة دينية جليلة

اشيد شكر على توطني أما كتب اليهودية التجديدية، فتحوي إشارات إىل اإلبادة النازية، كما حتوي أن
كما أا حذفت كل اإلشارات إىل البعث والثواب والعقاب وكل املفاهيم غري  ،اليهود يف الواليات املتحدة

  .العلمية
كتب الصلوات اليهودية عرضة للتغيري الدائم بسبب تداخل العنصر الديين بل إن  ..ليس ذلك فقط

مث يطبعوا على  ،ود العامل يقومون بوضع كتب صلواتحىت أن بعض يه يف هذه الصلوات، والعنصر الدنيوي
 ١٩٦٧االستنسل على عجل حينما جتد مناسبة قومية دينية يريدون االحتفال الفوري ا، مثل انتصار عام 

  . الفجائي، وذلك حىت ال يضيعوا وقتهم يف انتظار املطبعة
رات إلعالن الدولة الصهيونية، وألولئك إشا) فلسطني احملتلة(يف إسرائيل اليت تنتشر كتب الصلوات يف و

  .الذين سقطوا أثناء الدفاع عن إسرائيل
وبعد حرب يونيه  ..وقد نظمت حاخامية اجليش اإلسرائيلي صالة خاصة باملظليني كتبها احلاخام جورين

ادم يف االلتقاء العام الق« ، عدلت بعض املعابد يف إسرائيل الصلوات اخلاصة ا وتغير الدعاء من ١٩٦٧
  . إىل الدعاء بإعادة بنائها» أورشليم 

ومثة اجتاه إلعادة تعديلها مرة أخرى لتأكيد األمهية الدينية  ،وقد عدلت الصلوات يف عيد استقالل إسرائيل
  . هلذه املناسبة، ولتأكيد أن اخلالص يتم على يد جيش إسرائيل ال على يد اإلله

 ،حنمد اإلله على أنه مل جيعلنا مثل أمم األرض« : دعاء يقول وقد كان يظهر يف كتب الصالة يف املاضي
وقد حذف اجلزء األخري بعد عصر التنوير، ولكنه ظل  ،»فهم يسجدون للباطل والعدم ويصلون إلله ال ينفعهم 

  )فلسطني احملتلة( مث أضيف من جديد يف بعض كتب الصالة يف إسرائيل ،يتداول شفوياً يف شرق أوربا
بل هذه هي احلقيقة اليت يتفق شهودهم على القول  ..لذي أقوله ليس رأيا أراه، أو مة أمهم اإن هذا ا

  .ا
من املقدمة اليت كتبها أحد علماء الشريعة اليهودية املصريني، وهو الدكتور سأذكر لك ما يثبت لك هذا 

أما زمن  «:، قال)سدور فارحي(لترمجته موع نصوص الصلوات اليهودية الذي مساه  ،هالل يعقوب فارحي
إمنا القسم األساسي واألهم فيها وهو ، فيختلف حسب أقسامها ،وضع الصالة املستعملة يف وقتنا احلاضر
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الشماع والشمونه عسرِه، ينسب إىل عزرا ومائة وعشرين رجالً من الشيوخ والعلماء، واألنبياء، ومن ضمنهم 
فإن عزرا بعد خراب اهليكل األول وإبطال الذبائح والتقدمات رأى ، خيالنيب دانيال وحجي وزكريا ومال

ووضعوا القسم األساسي من الصالة  ،وجوب وضع صلوات هؤالء الرجال املعروفني برجال الكنيسة الكربى
وإضافة  وهو املنبع عند كافة اإلسرائيليني، ومل يتغري أساساً إىل اآلن إال يف بعض تغيريات لفظية، ،املذكور آنفاً

وما أشبه لسلمون ، )أدونْ عوالم(بعض فصول وأناشيد منتخبة من التوراة واملشنا والتلمود، وأغاين روحية مثل 
جابريول ورِبي يهوذا الليفي، وإبراهيم وموسى عزرا، لتالئم األوقات واملواسم، أضيفت مؤخراً لغاية اجليل 

   »السادس عشر 
التدين اليهودي نفسه، وهو الصالة املوسوية املوصوفة يف كتب أن أساس ذه الشهادة تثبت لك هإن 

  .الشريعة اليهودية، ال متت إىل ما كان من طقوس الصالة املوسوية
أن األعياد الدينية اإلسرائيلية ضعيفة الصلة كذلك مبوسى وشريعته، بل إن كثرياً منها يرجع أضف إىل هذا 

  .ى بكثريإىل مناسبات وذكريات تارخيها متأخر عن موس
عيد املسخرة أو (أو عيد النصيب، ويسميه الكتاب العرب  ،عيد البورمي: ومن تلك األعياد اليهودية احملدثة

، والسبب يف ذلك ما جرت به بعض التقاليد اليهودية الشعبية يف هذا العيد من إسراف يف شرب )عيد املساخر
  )الكرنفال(رجان اخلمر، ولبس األقنعة واملالبس التنكرية على طريقة امله

احتفال تذكاري متصل مبالبسات ممهدة للعودة من السيب البابلي يف القرن اخلامس باإلضافة إىل هذا فهو 
قبل امليالد، بناء على وعد صدر من ملك الفرس إىل ممثلي اجلالية اليهودية بالعراق، وهو احتفال أشد التصاقاً 

  .بالسياسة منه بالدين
ة هذا العيد من الناحية السياسية والتأرخيية، فإن التلمود يزعم أنه كان معروفاً وبالرغم من وضوح مناسب

لألحداث اليت وقعت لليهود ويف السيب  ـكما يقول  ـحمتفالً به منذ أيام يوشع بن نون ألسباب مماثلة 
  .البابلي

   ..ليس ذلك فقط: رأى يف عيين العجب من هذا التالعب بالشعائر، فقال
والذي يستحيل  ..والذي ارتبطت به شعائرهم ..اال عن موقف اليهود من األمم األخرىسأختار لك مث

  .أن يكون من الدين احلق الذي جاء به موسى
وهذه الشعرية ميارسها اليهودي ليثبت ا ما مأله به كتابه  ..١لدى اليهود ما ميكن تسميته بشعرية اللعنات

  .املقدس ورجال دينه من عنصرية بغيضة
وإذا رأى حشداً  ..دافن لغري اليهود، يدعو على أمم املوتىمثلة هذه الشعرية أن اليهودي إذا مر مبفمن أ

فإنه يدعو اإلله أن  ،وإذا مر على مرتل مهدم ميلكه يهودي ..كبرياً من غري اليهود طلب من اإلله أن يهلكهم

                                                
  .Benedictions and Curses) االبتهاالت واللعنات(األدعية (املوسوعة اليهودية، مادة : انظر)  ١(
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  .١ى انتقامه من األغياريعمره مرة أخرى، أما إذا كان مالكه غري يهودي، فإنه حيمد اإلله عل
وال تدخل رجساً « : ويتلو اإلصحاح التايل من سفر التثنية ،اليهودي أن يبصق حينما يرى صليباًوعلى 

  . والرجس هنا إشارة إىل الصليب. »تستقبحه وتكرهه ألنه حمرم  ،إىل بيتك لئَال تكون حمرماً مثله
 وكان إمرباطور اإلمرباطورية الرومانية املقدسةـ الرابع  ويف القرن الرابع عشر، شيد ملك بوهيميا تشارلز

وحينما أخربوه عن عادة البصق هذه فرض على أعضاء اجلماعة اليهودية أن يكتبوا  ،صليباً ضخماً يف براغـ 
تنم  ا وال جيسرون على اإلتيان بأفعالوأحد أمساء اإلله يف اليهودية اليت يجلُّوهو  )أدوناي(على الصليب لفظة 

  . عن ازدرائها
فكان حاخامات  ،١٩٨٨وقد استخدم سالح استمطار اللعنات والربكات يف انتخابات الكنيست عام 

لكل من يديل بصــوته ملرشحـهم، ويدعـون باللعنات ) باملال والبنني(األحزاب الدينية يدعون بالربكات 
  .اللعنات أثناء املعارك االنتخابيةوقـد صدر قـرار فـي إسرائيل مبنع استمطار . على مـن ال يفعل

   ..هذا مثال عن توظيف الشعائر التعبدية يف العنصرية ويف التنفيس عن األحقاد
أو هو مثال على شريعة اخليانة اليت شرعها هلم  ..سأضرب لك مثاال على تالعب اليهود باألميان والعهود

  .حاخامام
وهو دعاء يهودي ، كل النذورأو   Kol Nidre) يدريكول ن(لدى اليهود شعرية تعبدية يطلقون عليها 

وهي أوىل الصلوات، ويبدأ ترتيله قبل الغروب، ويستمر  ،باللغة اآلرامية تفتتح به صالة العشاء يف يوم الغفران
الذي ال يتم ارتداؤه عادةً إال يف صالة الصباح ) طاليت(ويرتدي املصلون شال الصالة  ،إىل أن تغرب الشمس

  . يام العاديةيف األ
وقد عارضها بعض  ،وقد بدأت ممارسة هذه العادة منذ القرن الثامن، لكن مصدرها وأصلها غري معروفني

  . فقهاء العراق من اليهود يف القرن التاسع، وأكدوا أا عادة ال تمارس يف بالدهم
ة خاصة، وهو عبارة ومع ذلك، فقد أصبح دعاء كل النذور الدعاء املفضل لدى اليهود، واكتسب قدسي

  . عن إعالن إلغاء مجيع النذور والعهود اليت قطعها اليهود على أنفسهم، ومل يتمكنوا من الوفاء ا طوال السنة
وتتلى هذه الصالة ثالث مرات، حىت تتأكد داللتها، وحىت يسمعها اجلميع، وهكذا يتخلصون من عبء 

  .هم مرتاحي الضمري متاماًالشعور بالذنب، فيبدأون االحتفال بأقدس يوم عند

                                                
كن العبادة اليت ختص املسيحيني وغريهم ، وأصبح ينطبق على الكنائس، وأماقد تقلص نطاق اللعنةويذكر املسريي أن )  ١(

  .، ورمبا يكون ذلك يف فترة من الفتراتاستثنيت أماكن العبادة اخلاصة باملسلمني(
أن مثل هذه املمارسات كان يقوم ا بعض اجلماعات اليهودية وليس كلها، ويف بعض املراحل التارخيية وليس  ويذكر كذلك

من هذه التقاليد الدينية العنصرية آخذة يف التآكل بني غالبية أعضاء اجلماعات اليهودية يف يف كل زمان ومكان، كما أن كثرياً 
االبتهاالت (األدعية (املوسوعة اليهودية، مادة : انظر .العامل، ولكنها آخذة يف التزايد بني الصهاينة األرثوذكس يف إسرائيل

  )واللعنات
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نعبر عن ندمنا عن كل النذور والتحرميات واألميان واللعنات اليت نذرناها وأقسمنا « : ومنطوق الدعاء هو
ا ووعدنا ا واليت حلت ومل نف ا من يوم الغفران هذا حىت الذي يليه، والذي ننتظر مقدمه السعيد، فلتكن 

 ،، معفني منها، ملغاة وال أثر هلا، ولن تكون ملزمة لنا وال سلطة هلا عليناكلها منسية، ونكون يف حلٍّ منها
  . »والنذور لن تعد نذوراً، والتحرميات لن تعد حترميات، ولن تعد األميان أمياناً 

إن أي وعد، أو أي قَسم صادر عن  :للهجوم الشديد، فقيلبسبب هذه الشعرية وقد تعرض اليهود 
ال قيمة له وال ميكن الوثوق به، وقيل أيضاً إن هذا الدعاء كان سالح اليهود املتخفني الذين تظاهروا  يهودي،

وسيلتهم يف  )كل النذور(فكان دعاء  ،باإلسالم أو املسيحية، مثل الدومنه أو املارانو، وظلوا يهوداً يف اخلفاء
  . التحلل من كل العهود اليت قطعوها على أنفسهم

اخامات جاهدين شرح املقصود ذا الدعاء، فهو، حسب تفسري بعضهم، ال يحل اليهودي وقد حاول احل
  . وإمنا هو حيله من وعوده لإلله ،فهذه ال حتلُّل منها إال باتفاق الطرفني، من وعوده وتعهداته أمام اآلخرين

اليهود إعداد مقدمة وحينما كانت تتم مناقشة مسألة منح اليهود حقوقهم يف روسيا وإعتاقهم، طُلب إىل 
وليس  ،للدعاء بالعربية يأيت فيها أن الوعود اليت يحلّ منها هي الوعود اليت قطعها اليهودي على نفسه جتاه نفسه

  . العهود اليت قطعها على نفسه جتاه اآلخرين
وقد حذفت اليهودية  ،يف القَسم اليهودي وصياغته يف العصور الوسطى )كل النذور(وقد أثر دعاء 

  . اإلصالحية هذا الدعاء واستبقت اللحن وحده بعض الوقت، ولكنها أعادته يف اآلونة األخرية
) الليتواين سليل املتنجدمي(حزب شاس » حكماء « ، قام بعض ١٩٨٨ويف انتخابات الكنيست عام 

حلُُّوا الناخبني الذين وعدوا بإدالء أصوام حلزب أجودات بتالوة دعاء كل النذور على شاشة التليفزيون لي
   .من وعودهم حىت ميكنهم اإلدالء ا ملرشحي حزب شاس) ذي األصول احلسيدية(إسرائيل 

وتقوم بعض الكيبوتسات العلمانية بإنشاد بعض القصائد واألغاين يف عيد يوم الغفران، وقد يكون من 
  .بينها املوسيقى املصاحبة لدعاء كل النذور

فاليهودي ال ينظر إىل الدين  ..العميق يف الشعائر التعبدية اليهودي سأضرب لك مثاال عن البعد الدنيوي
  .وال عالقه له بالقيم وال باجلزاء األخروي ..إىل على أنه وسيلة لتحصيل ما استطاع من الدنيا

وهي عبارة إجنليزية ، oath more judaico )أوث موري جودايكو(من شعائر اليهود ما يطلقون عليه 
  ) القَسم حسب عرف اليهود(التينية معناها 

يعـود إىل أيام شـارملان ، وهو بينهم وبني غري اليهـوداليت يف القضايا هذا القسم  واليهود يتلون 
  ).٨١٤ـ  ٧٧١(

 ،وكان نص القسم والطقوس الرمزية اليت تصاحبه يعطيانه شكل اللعنة اليت يستمطرها املرء على نفسه
وقد جاء يف صيغة أحد  ،قوبة اليت ستحل إن كان اليهودي كاذباً يف قَسمهوجيعالنه يتضمن وضعاً تفصيلياً للع

إن كنت كاذباً يف قَسمي فلترتل اللعنة على سالليت وألحتسس طريقي بني احلوائط كاألعمى،  «:األقسام ما يلي
    » مث لتنشق األرض وتبتلعين
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ىت ال يكذب، وخصوصاً أنه كان استمطار اللعنات ذا الشكل ختويف اليهودي حوقد كان الغرض من 
يف صالة يوم الغفران ويتحللون السابق ذكره ) كل النذور(معروفاً يف العصور الوسطى أن اليهود يتلون دعاء 

  . من خالل ذلك من أي نذور قطعوها على أنفسهم أو أي أميان التزموا ا يف العام السالف
تطرفاً حيث كان على اليهودي أحياناً أن ميسك  أما الطقوس اليت كانت تصاحب القَسم، فكانت أكثر

ويف إحدى احملاكم، كان على اليهودي أن يقف ووجهه حنو الشمس على كرسي  ،بعصا القاضي ويلقي القَسم
  ). طاليت(نزعت إحدى أرجله األربع، فصار بثالث أرجل، وهو يلبس قبعة اليهود ويلتفع بشال الصالة 

 ،كرسي مواد قذرة مثل جلد أنثى اخلرتير، وهو حيوان كريه لدى اليهودوأحياناً كانت توضع حتت ال
ولعل اهلدف من كل هذا هو أن حياول اليهودي أن يركز على االحتفاظ بتوازنه ويردد القَسم، فال ميكنه أن 

  . يكذب يف عقله الباطن ويصدق يف قَسمه ويستمطر على نفسه اللعنات بالفعل
   ..عض الشعائر اليهوديةهذه أمثلة قليلة عن ب

بل يكاد أكثرهم مييل إىل  ..وقد كان التطرف الذي متتلئ به سببا يف نفور اليهود املعاصرين من الشريعة
اإلحلاد، فاخلرتير مثال من احملرمات الكربى لدى اليهود، مثلهم يف ذلك مثل املسلمني،  فبينما جند املسلمني مع 

األغلبية العظمى من يهود أكله، بل ظلوا على ذلك يف مجيع عصورهم، جند  ختلفهم عن دينهم ال يزالون حيرمون
والذين يشكلون األغلبية الساحقة من يهود ) باملائة منهم ٨٠زيد على يما (الواليات املتحدة واالحتاد السوفييت، 

ز من يطبقون كل بل يأكل الكثريون منهم حلم اخلرتير، وال يتجاو ،العامل ال يطبقون أياً من قوانني الطعام
  .١باملائة ٤قوانني الطعام نسبة 

ألف شخص يعملون يف قطاع  ٣٠إذ يوجد حنو ) فلسطني احملتلة(واألمر ليس خمتلفاً كثرياً يف إسرائيل 
  .تربية اخلرتير وبيعه

ويبدو أن أكثر من نصف السكان اليهود اإلسرائيليني يأكلون حلم اخلرتير، ومن بينهم كثري من أعضاء 
  . ممن وافقوا على مشروع القرار اخلاص مبنع تسويق حلم اخلرتير) بل أعضاء كنيست ،وزراء وجنراالت(ة النخب

  ). أمهها كيبوتس مزرا(هناك عدة مؤسسات يف إسرائيل تقوم بتربية اخلرتير وذحبه وبيع حلمه بل 
ين اليهودي، فإم يشريون ومع هذا، ونظراً لإلحياءات السلبية اليت ارتبطت بلحم اخلرتير يف الوجدان الدي

بدأوا يف تل أبيب يسقطون حىت ، وقد )اللحم األبيض(إىل حلم اخلرتير يف املطاعم ويف غريها من األماكن بأنه 
  .هذه الصيغة الشكلية التمويهية

مينع تربية اخلرتير على أرض الدولة، فقد قام أحد الكيبوتسات ببناء حظرية لتربية  ١٩٦٢وألن قانون عام 
  .نازير عند مستوى أعلى من مستوى األرض املقدسةاخل

والذي ذكر القرآن مثاال له بتالعبهم  ..وبشعائر الدين ..وهو مظهر آخر من مظاهر التالعب بالدين
  .بالسبت، وشعائر السبت

                                                
  )ديةاملوسوعة اليهو(انظر هذه اإلحصائيات يف )  ١(
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  :ـ السلوك ٣
  .فحدثين عن الثمرة الثالثة من مثرات الصمود، وهي السلوك: قلت
   ..سلوك الذي يسلكونه يف حيام مع أنفسهم، ومع غريهم من األممأنت تعرف اليهود، وال: قال

مزاولتهم للسحر، حيث وهو  ..مع أي دين ..ولن أحدثك اآلن إال على سلوك خطري يتناىف مع الدين
أحد كتبهم السرية وهو   )هاباالقال(يزاول أحبارهم ورؤساؤهم أعمال السحر والدجل مما هو مدون يف كتام 

  .وقد عرف اليهود مبزاولة السحر والشعوذة قدمياً وحديثاً التلمودية،
واتبعوا ما تتلُو الشياطني علَى ملْك سلَيمانَ وما كَفَر سلَيمانُ ولَكن  ﴿:لقد ذكر القرآن ذلك، فقال

ى الْملَكَينِ بِبابِلَ هاروت وماروت وما يعلِّمان من أَحد الشياطني كَفَروا يعلِّمونَ الناس السحر وما أُنزِلَ علَ
زِء ورالْم نيب قُونَ بِهفَرا يا ممهنونَ ملَّمعتفَي كْفُرةٌ فَلَا تنتف نحا نمقُولَا إِنى يتح دأَح نم بِه يناربِض ما همو جِهو

رة من خلَاقٍ ولَبِئْس ما بِإِذْن اللَّه ويتعلَّمونَ ما يضرهم ولَا ينفَعهم ولَقَد علموا لَمنِ اشتراه ما لَه في الَْآخ إِلَّا
  )البقرة(﴾)١٠٢(شروا بِه أَنفُسهم لَو كَانوا يعلَمونَ 

كل منا يوجد عن مشاله ألف : عوذة والعرافة، يقول احلاخام راوهناوالتلمود ميتلئ بطقوس السحر والش
  .، ويوجد عن ميينه عشرة آالف)من العفاريت (

) اإلبالء ( ، واستهالك مالبس احلاخام )العفاريت(إن االزدحام أثناء املوعظة بالكنيس بسببهم : وقال ربا
حلاخام بعض الطرق السحرية ملن أراد مشاهدة مث يصف ا ،بسبب احتكاكهم ا، واألقدام املكسورة بسببهم

  .العفاريت
وال يزال اليهود ميارسون السحر إىل يومنا هذا، بل تتميز ظاهرة الشعوذة لدى اإلسرائيليني أن األشخاص 

  .الذين ميارسوا يف األساس هم رجال دين من احلاخامات
فلسطني (، ويشتهر يف إسرائيل أما مجهورهم فهو من خمتلف قطاعات الشعب وعلى مجيع املستويات

حالياً عدد كبري من احلاخامات الذين ميارسون السحر، حيث حيتاج املرء لتحديد موعد مع أحد هؤالء ) احملتلة
  .احلاخامات إىل وقت طويل

) إسحاق كادوري(وتشاهد أحياناً طوابري من الناس أمام مقرام بانتظار دور للدخول، ويعترب احلاخام 
فإا تتضمن خنبة من أملع  ،أشهر هؤالء احلاخامات الذي باإلضافة إىل كون قائمة زبائنه طويلة جداًواحداً من 

ومن بينهم رئيس الوزراء  ،)فلسطني احملتلة( األمساء يف احلياة السياسية والعسكرية واإلجتماعية عامة يف إسرائيل
  .ير اإلسكان بنيامني اليعازر وغريهمالسابق إسحاق رابني، ووزير الداخلية السابق آربيه درعي، ووز

ومن تعاليمهم السرية يف كتبهم تقدمي ذبيحة أو أضحية بشرية يف أعيادهم حيث خيلط الدم البشري 
املسترتف بطريقة بشعة مع عجني الفطري الذي يؤكل يف عيد الفصح، وذلك من أشنع وأفظع ما يرتكبه 

  .من حوادث اإلختطاف والقتل لذلك الغرض البشع املشنيأحبارهم باسم الدين، وقد افتضح اليهود يف عدد 
فهذه السلوكات احملرفة اليت ترتبط بالدين من أعظم ما يبني لك مدى االحنطاط الذي بلغته الديانة 

تقديس ا ويرمسون هلا سلكوها، وهلذا كان شرائعههلا لحاخامات والكهنة يضعون اليهودية اليت أسلمت نفسها ل
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ويسمى اآلن ) السنهدرين(لدين اليهودي واعتقاد عصمتهم، وجممع أحبارهم يسمى احلاخامات ورجال ا
  .له دور كبري يف حياة اليهود الدينية واالجتماعية والسياسية) الكهيال(

بل يضمون إليه جهودهم املستميتة من أجل نشر الفساد يف  ..واليهود ال يكتفون باحنرافهم السلوكي
مجيع الوسائل والطرق يف إثارة الفنت واحلروب ونشر الفساد ذلك ـ  ـ ألجليتخذ اليهود و ..األرض

األخالقي والدعوة إىل اإلباحية واإلجهاض والزنا وإشاعة الربا والفساد االقتصادي والسياسي واالجتماعي 
  .١والديين يف سبيل حتقيق أهدافهم وأحالمهم

  :االنتشارـ  ٤
   ..االنتشارفحدثين عن صمود : قلت
فإهلها خمتص بالقومية اإلسرائيلية، وشعائرها ال  ..اليهودية ديانة عنصرية بكل املقاييسعلم أن أنت ت: قال

  .ختدم إال هذه القومية، وسلوكها ال حيترم إال هذه القومية
  .أعرف ذلك ..أجل: قلت
ا، إمنا هي فاليهودية ليست يف احلقيقة دين ..بل حمدودا جدا ..٢فلذلك بقي انتشار هذه الديانة حمدودا: قال

  .قومية ال تكاد ختتلف عن النازية
 

  
  

                                                
  .سنرى تفاصيل أكثر الحنرافات اليهود املختلفة يف الفصول القادمة)  ١(
احلشمونيون اليهودية قسراً على  فقد فرض. كثرياً من الشعوب قد تهودت إال أناليهودية ليست ديانة تبشريية،  رغم أن)  ٢(

. يف ظروف ال تزال غامضة) أو خنبتها القائدة(ئل اخلزر كما تهودت قبا ،واإليطوريني بعض الشعوب ااورة هلم، مثل األدوميني
  )انظر تفاصيل ذلك يف املوسوعة اليهودية، للمسريي(

  .وهذا يدل على اخلرافة العظيمة، والتدليس اخلطرية الذي أسس عليه االستعمار االستيطاين الصهيوين يف فلسطني
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  املسيحية
ومل أكن حباجة ـ يف احلقيقة ـ إلثبات ذلك،  ..عرفت االحنرافات الكثرية اليت دخلت اليهودية: قلت

ولكين ..فالكتاب املقدس والتاريخ والواقع كلها دالئل تشري إىل الشرور الكثرية اليت حتول إليها هذا الدين
  .قرن املسيحية مع اليهوديةأتعجب أن ت

   ..أو هي يهودية متأثرة ببعض الوثنيات ..لقد ذكرت لك أن املسيحية نسخة مشوهة من اليهودية: قال
  .ولنتحدث باملنطق العلمي ..دعنا من هذه األحكام اجلزافية: قلت

  :املصادرـ  ١
  .ترات عصيبةلقد ذكرت يل أن املسيحيني مروا بف ..ولنبدأ بصمود املصادر ..أجل: قال
  .وقد أثبتوا من الصمود ما ال يطيقه أحد من الناس ..أجل: قلت
  .عهود رخاءمث مروا بعد ذلك ب: قال
 ،م٣١٢اعتنق قسطنطني املسيحية يف عام بعد تلك السنوات الشديدة اليت عاناها املسيحيون  ..أجل: قلت

  .من ملوك الرومحتول إىل املسيحية فكان أول من 
   ..١مسيحيته املشبوهة قسطنطني ن أعل: بل قل: قال

، وبدأت باالنتشار بفضل هذا االمرباطور العظيم ظهرت املسيحيةلقد  ..كيف تقول ذلك؟: قاطعته قائال
  .أوروباعلى كان له دور هام يف حتويلها من فرقة دينية مضطهدة، إىل ديانة مسيطرة ومهيمنة لقد  ..بقوة

الذي أصبحت املسيحية مبوجبه ديناً شرعياً مسموحاً  )ميالن مرسوم(أعماله إصدار  ائلأومن كان لقد 
  . به

إعادة أمالك الكنيسة اليت كان قد صادرها األباطرة أيام اضطهاد املسيحية، كما قرر بقد قضى املرسوم ل
  .أن جيعل يوم األحد يوم عبادة وراحة من األعمال

معروفاً من قبل يف اإلمرباطورية الرومانية حد يوم األقد كان ل ..وهذا من حتريفه ملا جاء به املسيح: قال
عندهم يوم راحة، فلما  ..يوم الشمس) Sunday( وكان يوم األحد ،اليت كانت تقدس الشمس فيما تقدسه

  .قسطنطني، نقل ذلك معه إىل املسيحيةمتسح 
عدة كنائس ببناء  هبديء يف عهدولكنه مع ذلك اهتم باملسيحية، وبنشرها، وقد  ..ال بأس ذا: قلت

  .امة يف القدسيوكنيسة الق، شهرية مثل كنيسة املهد يف بيت حلم
وجعلها عاصمة له، فأصبحت من أعظم مدن  ،وقد أعاد بناء مدينة بيزنطة، ووسعها ومساها القسطنطينية

                                                
.. ى فراش املوت، مع أنه كان قد اعتنق املسيحية قبل ذلك بكثريعلإال يعمد يدل لذلك ما ذكره املؤرخون من أنه مل و)  ١(

قصة (يف ) هندرليك فان لون(وقد وصفه . م٣٢٦فقد أعدم ابنه األكرب، وزوجته يف عام ، وكان يوصف بالقسوة إىل حد كبري
  »لقد كان وغداً غليظ القلب ال يرحم « :بقوله) اجلنس البشري
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  .م١٤٥٣وبقيت عاصمة النصف الشرقي لإلمرباطورية الرومانية حىت عام ،العامل
وهذا ما مل حيصل يف مجيع  ..أنا أهتم بصمود احلقيقة وثباا ..باين واجلدرانأنا ال يهمين صمود امل: قال

  .عهود املسيحية سواء عهود الرخاء، أو عهود الشدة
  كيف ذلك؟: قلت
احلوادث اليت مرت على املسيحيني يف القرون الثالثة األوىل سبباً أما يف عهود الشدة، فقد كانت : قال

   .ف فيهالقلة النسخ، ولسهولة التحري
فُقدت األسانيد املتصلة لكتب العهدين، وصار املوجود باسم  ،وغريهااليت ذكرا احلوادث تلك وبسبب 

زوراً ملن كتبوه، فال يوجد عند اليهود وال عند املسيحيني سند متصل  اكتب العهدين ملفقاً مختلقاً منسوب
  .الكتبلكتاب من 

القسيسني فندر وفرنج السند املتصل ألي من يف مناظرته ب طلاهللا اهلندي  ةالشيخ رمحوقد مسعت أن 
( ، فاعتذرا بأن سبب فقدان اإلسناد هو وقوع املصائب والفنت على املسيحيني إىل الكتاب املقدسكتاب من 

  .)م ٣١٣
وسأقص عليك قصة تلك االحنناءة اخلطرية اليت احننتها الشجرة  ..فأمرها أخطر بكثري ..أما عهود الرخاء

  .غرسها املسيح اليت
وملا كان أغلب رعايا اإلمرباطور  ..م كانت القسطنطينية قاعدة الدولة الرومانية الشرقية٣٢٥يف سنة 

قرب ف ،يقوي مركزهأراد قسطنطني أن قسطنطني من املسيحيني، وكان أغلب الوثنيني يف روما يف الغرب، 
  .املسيحيني إليه

إىل عقد جممع حلسم هذه االمرباطور فقد دعاهم  ،ول املسيحأنفسهم خمتلفني ح كان املسيحيونولكن ملا 
  .مرباطوريتهااخلالفات العقدية اليت كان هلا أثرها على إشاعة عدم االستقرار يف 

وذلك لتحديد من  ،أسقفاً من مجيع أحناء العامل) ٢٠٤٨( وقد حضره، ٣٢٥لذلك عقد جممع نيقية سنة 
  .هو املسيح

أن املسيح إنسان، ولكن ) آريوس(من األساقفة اتمعني وعلى رأسهم ) ١٧٣١(فتناظر اتمعون وقرر
 ،فأراد أن يتقرب إىل قسطنطني الوثين ،الذي كان مشاساً بكنيسة اإلسكندرية انتهز هذه الفرصة )أثناسيوس(

  .عضواً )٣١٧(املتجسد، وتبعه يف ذلك الرأي  هفأعلن أن املسيح هو اإلل
ملا فيه من عقيدة وثنية تؤمن بتجسيد ) أثناسيوس(زال على وثنيته إىل رأي ومال قسطنطني الذي كان ما ي
  )آريوس(وعلى رأسهم  ،وطرد األساقفة املوحدين ،)أثناسيوس(اآلهلة ونزوهلا من السماء، فأقر مقالة 

ن يقتصر قضى أيسمح بتداوله بني الناس، و مفل ،أنه قضى حببس الكتاب املقدسذلك كله وأخطر من 
  .دين على ما يقوم القساوسة بتلقينه للناستعليم ال

إىل األبد مسئولية جرمية ضياع اإلجنيل املقدس بلغته اآلرمية األصلية، وهي ويتحمل جممع نيقيه وبذلك 
  .خسارة ال تعوض
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أول  ١م٣٨١قد خرج من جممع نيقية قرارات اعتربت مع قرارات جممع آخر عقد عام باإلضافة إىل ذلك ف
  .ثليث عند املسيحينيعقيدة التتأسيس ل

م حيث عقد مؤمتر نيقية، ومل يعترف املؤمتر إال باألب ٣٢٥فالتثليث املسيحي مل يكن معروفاً إىل سنة 
  .م يف جممع القسطنطينية ٣٨١مث أدخلوا الروح القدس عام  واالبن،

إلمرباطور أراد ا، فقد تصويت مصحوب بالتهديد والوعيد، وهو وقد جاء التثليث بالتصويت يف اامع
حىت ال يغضب الوثنيون الذين يؤمنون بتعدد اآلهلة، وإهلاً  االروماين إهلاً يعجبه هو شخصياً، إهلاً ليس واحد

 ،واحداً حىت ال يغضب املوحدين؛ فكان اختراع التثليث، واحد يف ثالثة أو ثالثة يف واحد؛ فهو واحد إن شئت
  .أو هو ثالثة إن شئت

رباطوري، صدر على شكل مرسوم أجرب الناس على تكراره دون فهم أو التثليث اختراع إمفوهكذا 
  .تصديق، آمن به، آمن به فقط و ال تسأل

، وقد أسرة أرثوذكسية، وقد كان من رشيد سليم اخلوريهو  ،شاعر قروي سوريلقد كان يل صديق 
 ،اهللا على أنه الواحد األحدإن الكنيسة ظلت حىت مطلع القرن الرابع امليالدي تعبد « :مسعته يذكر هذا، ويقول

وتبعه خلق كثري من رعاياه اليونان  ،وأن يسوع املسيح عبده ورسوله حىت تنصر قسطنطني عاهل الروم
وجعلوا هللا سبحانه وتعاىل أندادا شاركوه منذ األزل يف خلق السماوات  ،فأدخلوا بدعة التثليث ،والرومان

فثار زميله األسقف أريوس على هذه البدعة  ،طاكي مكاريوسوماألهم األسقف األن ،واألرض وتدبري األكوان
وفاز أريوس باحلجة  ،شطرت الكنيسة واتسع بني الطائفتني نطاق اجلدل حىت أدى إىل االقتتال ،ثورة عنيفة

 ،وأنفذت صوت الباطل ،فأسكتت صوت احلق ،بيد أن السلطة وضعت ثقلها يف امليزان ،القاطعة يف اامع
  » ون يعمهون يف ضاللتهم واستمر املسيحي

   ..حنن نبحث يف صمود املصادر: قلت
بل حىت  ..كل املؤرخني يقولون هذا ..٢ويف جممع نيقية حصل أخطر حتريف للمصادر املقدسة: قال

  )عبد األحد داود(وتسمى ، الذي أسلمالقس ال شك أنك تعرف  ..رجال ديننا يعترفون ذا
   ..أجل: قلت
إن هذه السبعة والعشرين سفراً أو  «:ثري ذلك امع املشأوم يف مصادرنا املقدسةلقد قال مبينا تأ: قال

الرسالة املوضوعة من قبل مثانية كتاب مل تدخل يف عداد الكتب املقدسة باعتبار جمموعة هيئتها بصورة رمسية إال 
 ..صدقة لدى الكنيسةم، لذلك مل تكن أي من هذه الرسائل م ٣٢٥يف القرن الرابع بإقرار جممع نيقية سنة 

مت انتخاب األناجيل األربعة من بني أكثر من أربعني أو مخسني إجنيالً، ومت ـ أي يف جممع نيقية ـ وهناك 
                                                

وقد كان حصيلة هذا امع الصغري أن الروح القدس هو إله من  ،أسقفاً )١٥٠(حضره والذي  ،هو جممع القسطنطينية)  ١(
  .جوهر اهللا

  .من هذه السلسلة) الكلمات املقدسة(انظر التفاصيل املثبتة هلذا يف )  ٢(
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انتخاب الرسائل اإلحدى والعشرين من رسائل العهد اجلديد من بني رسائل ال تعد وال حتصى، وصودق عليها، 
ك اهليئة اليت قالت بألوهية املسيح، وكان اختيار كتب العهد وكانت اهليئة اليت اختارت العهد اجلديد هي تل

   ١»اجلديد على أساس رفض الكتب املسيحية املشتملة على تعاليم غري موافقة لعقيدة نيقية وإحراقها كلها 
 اا كتبواعترب ،أن الكنيسة هي اليت حددت الكتب الصحيحة اليت جيب أن تداول وألغت الباقيأال ترى 

ونية، ومنها كتب ورسائل للمسيح نفسه، وكتاب ملرمي العذراء، وأناجيل أخرى كثرية للحواريني غري قان
  ؟تالميذه

  أال ترى أن هذه اامع مارست دورا بوليسيا على الكتاب املقدس؟
  .وتريد أن تفرض على الكتبة ما يلهم هلم ..إا تريد أن تفرض على اهللا ما يقول

  ع نيقية؟أتدري سر هذا احلرص من جمم
  .بل هو اإلخالص لالمرباطور ..إنه ليس اإلخالص للكتاب املقدس

  .كأين بك تريد أن تقول بأن االمرباطور هو الذي حدد الكتب املقدسة، ونفى غريها: انتفضت قائال
  .هي اليت تقول ذلك ..وحقائق التاريخ ..بل التاريخ ..أنا ال أقول ذلك: قال

وصدر مرسوم إمرباطوري يأمر بإحراق كتب « :قصة احلضارة هكتاب يف) ديورانت ( املؤرخ لقد قال 
  »  آريوس مجيعها، وجيعل إخفاء أي كتاب منها جرمية يعاقب عليها باإلعدام

وبذلك فض املؤمتر الرتاع القائم، وقرر إبعاد آريوس وأتباعه « :ويقول الكاتب املسيحي حبيب سعيد
  » وحرق الكتاب الذي أودعه آراءه امللحدة 

إن األناجيل الكاذبة كانت رائجة يف القرون األوىل « :يف الد السادس من تفسريه آدم كالركوقال 
  »  للمسيحية، وأن فايرب بسينوس مجع أكثر من سبعني إجنيالً من تلك األناجيل وجعلها يف ثالث جملدات 

إن تغيري الديانة « ـ  مليالديالذي كان من أعظم علماء فرقة ماين يف القرن الرابع اـ فاستوس ذكر كما 
النصرانية كان أمراً حمقاً، وإن هذا العهد اجلديد املتداول حالياً بني النصارى ما صنعه السيد املسيح وال 

  » احلواريني تالمذته، بل صنعه رجل جمهول االسم ونسبه إىل احلواريني أصحاب املسيح ليعترب الناس 
إن روايات الصلب والفداء من خمترعات بولس ومن شاه من « :)دى يونس(يقول العامل األملاين و

وقد اعترف علماء النصرانية قدمياً وحديثاً بأن الكنيسة العامة كانت منذ عهد احلواريني إىل  ،املنافقني خصوصاً
  »  سنة بغري كتاب معتمد، وكل فرقة كان هلا كتاا اخلاص ا ٣٢٥مضى 

  نكر تأثري االمرباطور على امع؟أال تزال ت: مث التفت إيل، وقال
ألنه ،نيقيةدور كبري يف جممع مرباطور قسطنطني الكل احلقائق التارخيية تدل على أنه كان ل: صمت، فقال

  .تكوين كنيسة واحدة يف إمرباطورية واحدةكربى يف كان يعلق أمهية 
ذه الكتب ختتلف عن ومما يدل على هذا أن علماء اآلثار يكشتفون كل مرة خمطوطات جديدة من ه

                                                
  .١٤اإلجنيل والصليب صفحة   )١(
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فقد ذكرت ، THE WASHINGTON TIMESصحيفة الواشنجتون تاميز النسخ املعروفة، ومن ذلك ما ذكرته 
 Judas stars as 'anti-hero' in gospel   By Julia Duinمقاال بعنوان   ٢٠٠٦إبريل  ٧ىف عددهـا الصادر ىف 

أزاحت النقاب عن أحد املخطوطات  National Geographicو جاء ىف هذا املقال أن اجلمعية اجلغرافية الدولية 
ويعود تارخيهـا إىل بداية القرن الثالث امليالدى و أطلق  ،األثرية  أو األناجيل الىت عثر عليهـا ىف املنيا ىف مصر

  .The Gospel of Judasعلى هذا االجنيل إسم إجنيل يهوذا   
  .ره التاريخ القبطى أنه هو الرجل الذى خان املسيحوقد اعترب يهوذا من تالميذ السيد املسيح، ويذك

ومتت ترمجته من اللغة القبطية إىل ، و قد مت ترميم هذا اإلجنيل بعد العثور عليه منذ أكثر من عشر سنوات
وأصبح هذا اإلجنيل يباع ىف  ٢٠٠٦إبريل  ٦وأفرج عن هذه الترمجة ىف  ٢٠٠٥اللغة االجنليزية ىف اية عام 

  .١األسواق
  :الثمارـ  ٢

  .فحدثين عن صمود الثمار ..وعيت هذا: قلت
  :العقيدة

   ..أول الثمار وأخطرها مثرة العقيدة: قال
   ..فهل حرفت هذه الثمرة الطيبة: قلت
عقيدتنا أخطر ما لقد أصاب  ..بل أصبحت مثرة سامة تقتل كل من اقترب منها ..مل حترف فقط: قال

  .ز بينها وبني أي ديانة وثنيةأصاب أي عقيدة يف الدنيا، فصرت ال متي
مث أخذت  ،إىل الدولة الرومانية الوثنية يف أشد عصور الوثنية واالحنالل يف هذه الدولةاملسيحية عربت لقد 

ومن مث دخلت اإلمرباطورية الرومانية  ،ميالدية ٣٠٥تنتشر حىت استطاعت أن تويل قسطنطني امرباطوراً يف سنة 
  .٢ولكن لتخضع النصرانية لوثنيتها العريقة ،رانيةال لتخضع للنص ،يف النصرانية

دخلت الوثنية والشرك  «:)الصراع بني الدين والعلم( يف كتابه )درابر( ويف هذا يقول الكاتب األمريكي
يف النصرانية بتأثري املنافقني، الذين تقلدوا وظائف خطرية، ومناصب عالية يف الدولة الرومانية، بتظاهرهم 

فقد قضى . .وكذلك كان قسطنطني. ومل خيلصوا له يوماً من األيام. يكونوا حيفلون بأمر الدين ومل. بالنصرانية
    » ميالدية ٣٣٧عمره يف الظلم والفجور، ومل يتقيد بأوامر الكنيسة الدينية إال قليالً يف آخر عمره سنة 

ولكنها مل  ، امللكإن اجلماعة النصرانية، وإن كانت قد بلغت من القوة حبيث ولت قسطنطني «:ويقول
وكان نتيجة كفاحها أن اختلطت مبادئها ونشأ من ذلك  ،تتمكن من أن تقطع دابر الوثنية، وتقتلع جرثومتها

                                                
  :صحيفة وشنطن تاميز على الرابط التايل: انظر)  ١(

http://www.washtimes.com/national/٣٧٥٨-١٢٠٦٤٢-٢٠٠٦٠٤٠٧r.htm  
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هنالك خيتلف اإلسالم عن النصرانية، إذ قضى على .. دين جديد، تتجلى فيه النصرانية والوثنية سواء بسواء
    » صة بغري غبشقضاء باتاً، ونشر عقائده خال) الوثنية(منافسه 

وإن هذا اإلمرباطور الذي كان عبداً للدنيا، والذي مل تكن عقائده الدينية تساوي شيئاً، رأى  «:ويقول
حىت أن  ،أن يوحدمها ويؤلف بينهما ـ النصراين والوثين ـملصلحته الشخصية، وملصلحة احلزبني املتنافسني 

ولعلهم كانوا يعتقدون أن الديانة اجلديدة ستزدهر إذا  .النصارى الراسخني أيضاً مل ينكروا عليه هذه اخلطة
   » طعمت ونقحت بالعقائد الوثنية القدمية، وسيخلص الدين النصراين عاقبة األمر من أدناس الوثنية وأرجاسها

   ..بل مل تزد األيام طني النصرانية إال بلة ..ولكن هذا األمل مل حيصل
 تغرقت يف متاها ..واليت احننت أمام كل التيارات الوثنية ..سيحفهذه الديانة اجلديدة اليت نسخت دين امل

كما نص القرآن على ذلك يف  ..سياسية وعنصرية وطائفية حولتها إىل ديانات كثرية تغذي الصراعات بينها
  )مرمي(﴾)٣٧(يمٍ فَاختلَف الْأَحزاب من بينِهِم فَويلٌ للَّذين كَفَروا من مشهد يومٍ عظ ﴿:قوله

   ..هذه التصورات اجلديدةيف خطري وقع انقسام لقد 
   ..إن املسيح إنسان حمض: قالت فرقةف

ـ فاهللا  ..إن األب واالبن وروح القدس إن هي إال صور خمتلفة أعلن اهللا ا نفسه للناس: وقالت فرقة
لذي هو األب، يف صورة روح القدس فاحندر اهللا، ا ..األب وروح القدس: مركب من أقانيم ثالثةـ  بزعمهم

   ..وجتسد يف مرمي إنساناً، وولد منها يف صورة يسوع
  .إن االبن ليس أزلياً كاألب بل هو خملوق من قبل العامل، ولذلك هو دون األب وخاضع له: فرقة قالتو

  .وفرقة أنكرت كون روح القدس أقنوماً
أن االبن وروح القدس مساويان  ٣٨١ية سنة ميالدية، وجممع القسطنطين ٣٢٥وقرر جممع نيقية سنة 

  .لألب يف وحدة الالهوت، وأن االبن قد ولد منذ األزل من األب، وأن روح القدس منبثق من األب
فاختلفت الكنيسة الشرقية  ..بأن روح القدس منبثق من االبن أيضاً ٥٨٩وقرر جممع طليطلة سنة 

  . .نيوالكنيسة الغربية عند هذه النقطة وظلتا خمتلفت
  .١كذلك أهلت مجاعة منهم مرمي كما ألّهو املسيح

عن هذا اخلالف، وحماولة هرقل لتسويته مبذهب  )الدعوة إىل اإلسالم( يف كتابه )أرنولد. و. سريت(يقول 
قبل الفتح اإلسالمي مبئة عام يف أن يكسب اإلمرباطورية الرومانية  Justinianلقد أفلح جستنيان  «:وسط

وأصبحت يف حاجة ماسة إىل شعور قومي  ،ولكنها سرعان ما تصدعت بعد موته. الوحدة مظهراً من مظاهر
أما هرقل فقد بذل جهوداً مل تصادف جناحاً كامالً يف إعادة ربط . مشترك، يربط بني الواليات وحاضرة الدولة

احلظ إىل زيادة ولكن ما اختذه من وسائل عامة يف سبيل التوفيق قد أدى لسوء . الشام باحلكومة املركزية
فحاول . ومل يكن مثة ما يقوم مقام الشعور بالقومية سوى العواطف الدينية. االنقسام بدالً من القضاء عليه
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بتفسريه العقيدة تفسرياً يستعني به على دئة النفوس، أن يقف كل ما ميكن أن يشجر بعد ذلك بني الطوائف 
لى الدين وبني الكنيسة األرثوذكسية، وبينهم وبني احلكومة املتناحرة من خصومات، وأن يوحد بني اخلارجني ع

  .املركزية
م أن املسيح ينبغي أن يعترف بأنه يتمثل يف طبيعتني، ال ٤٥١وكان جممع خلقيدونه قد أعلن يف سنة 
 بل األحرى أن. وال ميكن أن ينتفي اختالفهما بسبب احتادمها. اختالط بينهما، وال تغري وال جتزؤ، وال انفصال

حتتفظ كل طبيعة منهما خبصائصها، وجتتمع يف أقنوم واحد، وجسد واحد، ال كما لو كانت متجزئة أو 
  .هو ذلك االبن الواحد واهللا والكلمة: بل متجمعة يف أقنوم واحد. منفصلة يف أقنومني

مركب إنه : وقالوا. وكانوا ال يعترفون يف املسيح إال بطبيعة واحدة. وقد رفض اليعاقبة هذا امع
ولكن املادة اليت حتمل هذه الصفات مل تعد ثنائية، بل أصبحت . األقاليم، له كل الصفات اإلهلية والبشرية

  .وحدة مركبة األقانيم
وكان اجلدل قد احتدم قرابة قرنني من الزمان بني طائفة األرثوذكس وبني اليعاقبة الذين ازدهروا بوجه 

نطاق اإلمرباطورية البيزنطيةن يف الوقت الذي سعى فيه هرقل يف  خاص يف مصر والشام، والبالد اخلارجة عن
ففي الوقت : Monotheletism: إصالح ذات البني عن طريق املذهب القائل بأن للمسيح مشيئة واحدة

وذلك . الذي جند هذا املذهب يعترف بوجود الطبيعتني، إذا به يتمسك بوحدة األقنوم يف حياة املسيح البشرية
فاملسيح الواحد، الذي هو ابن اهللا، حيقق اجلانب اإلنساين، . ود نوعني من احلياة يف أقنوم واحدبإنكاره وج

  .ومعىن ذلك أنه ال يوجد سوى إرادة واحدة يف الكلمة املتجسدة. بقوة إهلية إنسانية واحدة. واجلانب اإلهلي
ن أن يقيموا دعائم السالم، ذلك لكن هرقل قد لقي املصري الذي انتهى إليه كثريون جداً ممن كانوا يأملو

بل إن هرقل نفسه قد وصم باإلحلاد، وجر . أن اجلدل مل حيتدم مرة أخرى كأعنف ما يكون االحتدام فحسب
   ١»على نفسه سخط الطائفتني سواء

لقد أجريت حبثا مقارنا بني معتقداتنا ـ حنن املسيحيني ـ وبني العقائد الوثنية : سكت قليال، مث قال
  .ئا عجيبافوجدت شي
  ما وجدت؟: قلت
عقيدة التثليث لقد وجدت مقاربات كثرية حتيل أن يكون مصدر عقائدنا هو املسيح، فقد ظهرت : قال

هذه اآلهلة املثلثة ليست آهلة ثالثة بل كانت  ..وعلى مستوى بدائي ا،مبكرا جدـ يف وقت أو اآلهلة املثلثة ـ 
  .كالعالقة بني األقانيم عندنا وثيقةعالقة بينها خمتلفة أو مستقلة عن بعضها، بل 

  :وسأسوق لك من األمثلة ما يكون برهانا جليا لك على ذلك
الذي كان ميثل النشاط ) اآلب(وكان والد بل  ،رمزا للمعرفة )أيا(أنو، بل، أيا، كان : اآلهلة البابلية املثلثةف
  . العملي

                                                
   .٥٢ص .من الترمجة العربية للدكتور حسن إبراهيم حسن وزميليهالدعوة إىل اإلسالم، )  ١(
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 ،)أنو(هو ابن اآلب  )أداد(، وهنا جند أن )اصفةالع(، وأداد )القمر(وهناك ثالثة آهلة بابلية أخرى هي سن 
رب السماء واألرض، مث اتضحت العالقة بني اآلب واالبن يف أيام محورايب  )أداد(ويف حكم نبوخذ نصر صار 

والدا عامرا باحملبة البنه  )أيا(وكان  ،ويبعده إىل الظل ،)بل(يأخذ القوة من اإلله  )مردوك بن أيا(حيث جند 
وسيطا  )أيا  (بينما كان  )اآلب(أما مردوك فهو أصالً إله الشمس وكانت له مرتبة  ،وته وحقوقهالذي يعطيه ق

  . أن كل ما يعرفه هو يعرفه ابنه أيضاً )أيا(وقد قال . بني اآلب وبني ابشر
 إهلاً خملّصا، فهو الرب الذي حيب إيقاظ املوتى، واملخلص احلقيقي )تياماتا(مث يربز مردوك يف صراعه مع 

وكانت هذه األفكار عن املخلص قد انتشرت يف أرجاء البالد البابلية كلها وما تزال منتشرة إىل اآلن . للبشرية
  . عند ورثة هذه الديانات

مث عشتار ) الشمس(ومشش ) القمر(سن : مثلأخرى هناك آهلة بابلية مثلثة باإلضافة إىل هذا، فقد كانت 
  .أن اآلهلة املثلثة كانت عقيدة الهوتية أكثر مما كانت قوة حيةولقد ثبت  ،اليت حتتل مكان اإلله أداد

   ..هذا يف بابل
الالهوت املصري القدمي كان يصر ف ..بدائية يف الدين البابليالاألفكار ، فقد تطورت فيها مصرأما يف 

  . يةعلى الوحدة اجلوهرية اليت كان فيها الفرعون املصري جيمع بني األب واالبن يف األلوهة البابل
دراسة العقائد الدينية (وكان العامل األملاين جاكوبسون قد أشار إىل ذلك يف دراسة مهمة، وذلك يف كتابه 

، )موتف -كع(الشخص الثالث بني األب واالبن اتمعني يف شخص امللك هو فقد ذكر أن ، )عند ملوك مصر
  .)ثور أمه(وهذه عبارة تعين 

يتحد اآلب باالبن على شكل وحدة مؤلفة من اهللا وامللك كع ال  هي القوة اخلالقة، وبواسطتها )كع(و
عن وحدة مثلثة يكون فيها اآلب هو ـ نستطيع احلديث كما يقول جاكوبسون ، وذا ـ على شكل تثليث

  . اهللا، وامللك هو االبن، و كع هو حلقة الوصل بينهما
وبني العقيدة املسيحية، مث يستشهد  ،ةويف اية كتابه يعقد جاكوبسون مقارنة بني هذه الفكرة املصري

  . كان قد درس التثليث املسيحي ،بكاتب آخر يدعى بارت
 عند املصريني، وبه يتحد اآلب باالبن )كع(إن الروح القدس عند املسيحيني يوازي  «:ويقول جاكوبسون

كما عند  ـ األم غري أن هذه ،، وذلك من خالل أم بشرية للملك)كع( الوالدة اإلهلية للفرعون تتم عربف
فقد  ،هكذا جند عند األقباط املصريني يف فجر املسيحية هذا التأثرو ،تبقى خارج إِطار التثليثـ املسيحيني 

    » وألبسوها لروح القدس )كع(نقلوا األفكار املصرية القدمية حول 
، ١٩٤٥عام  الذي اكتشف يف جنع محاديـ ) Pistis Sofia( ويف بعض الكتب القبطية القدمية ككتاب 

كما كانوا  ،)كع(ـ أن األقباط كانوا يسمون الروح القدس بـ نرى والذي يعود للقرن الثالث امليالدي 
  . جيعلونه أحياناً شبيهاً باملسيح

وكيف  ،جيعلونه أحياناً يف حورس اإلله، وهم ويف النصوص املصرية القدمية وصف لوالدة االبن اإلهلي
ويقول  ،» مارس ملكا مباركاً يف هذه األرض ألين وضعت روحي فيهلسوف ي «:يقول األب عن االبن
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أنت  «:)٥/١(ورد يف رسالة بولس إىل العربانيني إن هذا نفسه ما  ..»إنك ابن جسدي الذي أجنبت «:لالبن
   »إبين أنا اليوم ولدتك

مها الشمس إن عينيه  «:وإذا كانت الشمس اليت يرثها ابن حورس عن أبيه تربز فيه من جديد ويقول
ولكم أيها املتقون امسي تشرق مشس الرب والشقاء يف  «:)٢/٤(فإننا نقرأ يف مالخي  ،» والقمر ومها عينا حورس

  . أجنحة قرص الشمس عند قدامى املصرينيوهذا يشري إىل  » أجنحتها
يلون السكندري مث انتقلت بعد ذلك إىل املسيحية عرب ف ،لقد انتقلت هذه األفكار إىل التوفيقية اهليلينية

  . وبلوتارخ
هلذا ال بد من القول أنه ال صحة ملا يقول الالهوتيون املسيحيون املعاصرون حني يزعمون أن مصر القدمية 

  . مل يكن هلا أثر على قيام األفكار والعقائد املسيحية
ار الوحيدة اليت فمن املستحيل أن تكون األفكار البابلية هي األفك ،إنين أرى األمر على نقيض ما يقولونه

دخلت فلسطني، سيما وأن فلسطني خضعت للسيادة املصرية فترة طويلة، وكانت هلا عالقة وثيقة مع جارا 
إنين ال  ،، وخاصة عندما كان هناك جالية يهودية يف اإلسكندرية قبل والدة املسيح ببضعة قرون)مصر(القوية 

هبطت من ) احلالية(حيل إلقناعنا بأن األفكار املسيحية أفهم كيف أن الربوتستانت الالهوتيني يعملون املست
  .االسماء ومل تتأثر بشيء قبله

  .ال شك فيه تأثري يوناينفقد كان هناك  ..باإلضافة إىل هذه التأثريات الوثنية
ة أما الحقاً يف زمن آباء الكنيس ..جنيل يوحنا املعروف برتعته الغنوصيةهذا النوع من التأثري يف إ أوقد ابتد

وتشرحه انطالقاً من أفكارها  ،فإن الروح الفلسفية اليونانية راحت توسع املضمون األصيل للوحي ،اليونان
  . ومبادئها

ومبا أن جزءا من  ،كان فيثاغورس ومدرسته قد أثرا تأثرياً كبرياً على صياغة الفكر اليوناين التثليثيلقد 
الزم علينا أن نفحص النظام الفيثاغوري لألعداد، وأن نرى ما من ال هفإن ،مبدأ التثليث يقوم على رمزية األعداد

  . يتضمنه هذا النظام وما يقوله عن األعداد الثالثة الرئيسية اليت تعنينا هنا
الواحد هو األول الذي تصدر عنه كل  «:)تاريخ الفلسفة اليونانية(الكاتب األملاين زيللر يف كتابه قال 

والعدد اثنان هو أول عدد  ،يه اخلصائص املتناقضة لألعداد املزدوجة واملفردةاألعداد، وبالتايل فإنه تتحد ف
   ١» أما الثالثة فإنه أول عدد مفرد كامل ألنه أول عدد يتضمن بداية ووسطاً واية ،مزدوج

ومبا أن هذا ، لقد أثرت آراء الفالسفة الفيثاغورسيني بأفالطون تاثريا كبريا، كما نرى ذلك يف طيماوس
فإنه ال بد لنا من أن ندرس تصورات  ،ثري قد أوغل بعيدا يف ترك بصماته على التصورات الفلسفية الالحقةالتأ

  . األعداد لدى اليونان دراسة نفسية أعمق
ووفقا هلذه الفلسفة  ،وهذا ما نلحظه يف الفلسفة الطبيعية للقرون الوسطي ،إن للعدد واحد اعتبارا خاصا

                                                
  .١/٤٢٩:تاريخ الفلسفة اليونانية)  ١(
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إن العدد األول هو االثنان، ففيه حصل االفتراق والضرب، مث إنه وحده  ..إلطالقفإن الواحد ليس عددا على ا
  . جعل مسألة العد ممكنة

وهذا حدث مثري حبيث أن كثريأ من اللغات  ،ومع ظهور العدد اثنني يظهر اآلخر إىل جانب الواحد
  . واحد مبعىن )الثاين(و  )اآلخر(تستخدم كلميت 

، وكذلك األمر بالنسبة للحسن والقبيح، والصاحل )اثنني(رتبطة أيضاً بالعدد مث إن فكرة اليسار واليمني م
  . ، أو أن املرء يشعر بأنه معاد، أو غري أليف)مشئوم(معىن  )اآلخر( ـوقد يكون ل. والطاحل

هلذا السبب مل يشأ اهللا أن : وهنالك سيميائي من القرون الوسطي كتب يقول انطالقا من تلك النظرة
إن العدد اثنني يتضمن  ،خلق الشيطان) االثنني، ار القمر(ألنه يف ذلك النهار  ،ليوم الثاين للخلقيمدح يف ا

وبتعبري آخر فإنه حاملا يظهر  ،ويتميز عن العدد الواحد الالعددي) اثنني: أي العدد الثاين(معىن الواحد املختلف 
  . وحدة اليت انشطرت إىل اثنني وحتولت إىل عددالعدد فإن مثة وحدة تصدر عن الوحدة األصيلةً، وهي أصالً ال

غري  ،واآلخر يشكالن تضادا، أما الواحد واالثنني فمجرد أعداد ال تتميز إِال بقيمتها الرياضية )الواحد(إن 
والواحد  ،بينما يناضل اآلخر ألن يكون وجودا مضادا للواحد ،أن الواحد حياول أن يتمسك بوجوده الواحد

خر يدفع بنفسه بعيدا عن الواحد اج اآلخر ألنه إذا فعل ذلك فإنه يفقد ميزته بينما نرى اآليعمل على عدم إخر
  .وهنا يتأزم التضاد بني الواحد واآلخر ،يف حماولة من أجل أن يظهر يف الوجود

في الثالث ينحل التناقض، وتعود ف ..غري أن كل تأزم بني التناقضات تتأوج يف حل خيرج منه الثالث
  .ملفقودةالوحدة ا

وهي ال تعرف إال حني تربز  ،والوحدة، أي الواحد املطلق، ال ميكن عدها، فهي ال تعرف وال تعرف
  . أي كالعدد واحد، وذلك ألن اآلخر املطلوب من أجل فعل املعرفة هذا ناقص يف شرط الواحد ،كوحدة

والثالثة  ،ابلة للمعرفةوبذلك تصبح الوحدة ق ،والعدد ثالثة هو كشف الواحد لوضع ميكن أن يعرف فيه
أيضاً تظهر أيضا مرادفاً مالئما لعملية التطور يف الزمن، وبالتايل فإا تشكل ما يعني على الكشف الذايت 

  . األلوهة باعتبارها الواحد املطلق الذي مت الكشف عنه عرب الثالثة
  . أي عرب تطابق الثالثة وعالقة الثالثة بالواحد ميكن التعبري عنها من خالل مثلث متساوي األضالع،

  .هذه الفكرة الذهنية للمثلث املتساوي األضالع ليست إال منوذجاَ ختيليا للفكرة املنطقية حول التثليثو
در أكثر مباشرة امصـ يف الفلسفة اليونانية هناك ـ فإن  ،وباإلضافة إىل التأويل الفيثاغوري لألعداد

  . ألفالطون )طيماوس(كتاب وهو لعقيدة التثليث املسيحية، 
وإذن فحني ابتدأ اهللا بصياغة جسد الكون راح يصنعه من  «:قوله أ٣٢ب و ٣١املقطعني فقد ورد يف 

ومبا أنه ال ميكن اجلمع بني شيئني مجعا سليما بدون االستعانة بثالث يربط بينهما ويشدمها إىل  ،النار والتراب
عنصرين اللذين جتمع بينهما وجتعل من الثالثة واحداً وأن أفضل هذه الروابط هي تلك اليت تتحد مع ال ،بعضهما

   ..إن هذا الرابط ينتمي إىل طبيعة البعد اهلندسي الذي ميكن أن يصنع هذا الكمال. بكل معىن الكلمة
وهلذه احلجة أفكار ذات عواقب نفسية بعيدة املدى، فإذا كان مضادان بسيطان مثل النار والتراب 
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هذا الرابط هندسيا، فإن رابطا واحدا يستطيع أن يربط بني األشكال املسطحة مرتبطني برابط، و إذا كان 
و إذا افترضنا أن جسد الكون مساحة مسطحة ال  ،فقط، بينما حنتاج إىل رابطني للربط بني جسمني صلبني

ومن  ..نيعمق هلا فإن رابطا واحدا يكفي، لكن للعامل يف الواقع شكالً صلبا، واألجسام الصلبة حباجة إىل رابط
وهو تفكري ) العمق(هنا فإن الرابط ذا البعدين ليس حبقيقة فيزيائية ألنه مسطح ال امتداد له يف البعد الثالث 

  . جمرد، و إذا أراد أن يكون حقيقة فيزيائية فإن املطلوب ثالثة أبعاد ورابطان
اإلمكان حبيث ميكن أن تكون  لكل هذا وضع اهللا املاء واهلواء بني النار والتراب، وجعلهما متناسقني قدر

بذلك أحكم اهللا خلق هذا العامل  ،النار للهواء كما يكون اهلواء للماء، ويكون اهلواء للماء كما اهلواء للتراب
 ،خلق العامل بأحجام متناسبة) عدديا(املرئي احملسوس، وانطالقاً من هذه األسباب وهذه املركبات األربعة 

العامل مفهوماً، وصار متحدا مع نفسه، كما صار من املستحيل تفكيكه من قبل  وانطالقا من هذه األحجام صار
   » أية قوة أخرى إاله

 ،إننا هنا نواجه طريقا مسدودا يصطدم فيه العدد ثالثة لألقانيم املسيحية بالعدد أربعة للعناصر األفالطونية
  . طيماوس وهذا هو مأزق الثالثة واألربعة اليت يشري إليها أفالطون يف مقدمة

هذا البطل الرابع (لقد كان  «:وكان غوتيه قد التقط هذا باحلدس أثناء حديثه عن البطل الرابع يف فاوست
تستطيع أن تتساءل على  «كذلك فإنك   ،» هو الشخص املناسب الذي يفكر عنهم مجيعا) يف الترتيب العددي

  » ن يفكر فيه أحدعن الثامن الذي مل يك) جبل اآلهلة اليونانية(جبل أوليمبوس 
ومن اجلدير بنا هنا أن نشري إىل أن أفالطون بدأ حبثه بأن صور لنا احتاد الضدين يف بعديهما، وعرض لنا 
هذه املشكلة باعتبارها مشكلة فكرية ميكن حلها بواسطة التفكري، لكن أفالطون اكتشف أن حل هذه املشكلة 

  . ق بتثليث قائم حبد ذاته، أما احلالة الثانية فخاصة بالتربيعال يتماشى مع الواقع أبدأ، فاحلالة األوىل تتعل
اليت ) العرافة ماريا(وتلك هي املعضلة اليت حريت السيميائيني أكثر من ألف سنة وكانت تسمى ببديهية 

   ..كانت يهودية أو قبطية، وتظهر أيضاً يف األحالم احلديثة
ولكن أين هو الرابع  -ثالثة -اثنان -واحد «:ن طيماوسمن هنا ميكن فهم الكلمات اليت افتتح ا أفالطو

   »يا عزيزي طيماوس؟
ومثل هذه العبارة تبدو أليفة لسمع عامل النفس والسيميائي معا، وال شك يف أن أفالطون كان بالنسبة 

  .. هلؤالء كما كان بالنسبة لغوتيه أيضاً يشري إىل سر دفني
 ،ة االنتقال من التفكري ببعدين إىل حتقيقه بثالثة أبعاد واقعيةوقد عرف أفالطون من جتربته اخلاصة صعوب

وكان قد اختلف يف هذا األمر مع صديقه ديونيزوس العجوز الطاغية السراقسي الذي احتال عليه وأراد أن 
  . يبيعه عبدا فلم ينج من هذه املكيدة إال بعد أن افتداه أصدقاؤه

ومن يومها ختلى  ،ته السياسية حتت حكم ديونيزوس األصغروقد أخفق أفالطون بعد ذلك يف تطبيق نظريا
فقد كان يركز على عامل ، عن طموحاته السياسية، وبدت له امليتافيزيقا أرحب من هذا العامل الذي ال حيكم

  . الفكر ذي البعدين، وهذا ينطبق خباصة على طيماوس الذي كتبه أفالطون بعد خيبة أمله السياسية
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والواقع أن الكلمة اليت افتتح ا كتابه هذا مل تكن دليال  ،اوس آخر أعمال أفالطونومن املعروف أن طيم
إن واحدا من العناصر األربعة غائب . على مرحه وال تعزى إىل املصادفة وحدها، بل كانت حتمل معىن مأساويا

  )غري مناسب(ألنه 
حىت يهوه نفسه  ،د جتريدا وروحانيةعلى أن التاريخ يف اقترابه من بداية عصرنا صار يرينا اآلهلة تزدا

ويف آخر قرن سبق والدة املسيح رحنا نشهد يف الفلسفة اإلسكندرية على تبدل هذه . انصاع هلذا التحول
وقد . راحا يشاركان يهوه يف ألوهيته )احلكمة(و )الكلمة(الطبيعة وعلى ظهور مفهومني جديدين لأللوهة مها 

  .واضحة جدأ للتثليث الذي تبنته املسيحية بعد املسيح ألف الثالثة معا ثالوثا قدم سابقة
  أراك تبحث عن أي دين أو فلسفة لتنسب للمسيحية التأثر ا؟: قلت
أفكار ف ..التثليث ليس فكرة مسيحية أساسا، وإمنا جاء من األديان الوثنية القدميةف ..ذلك هو الواقع: قال

غرى وحدها، وكانت هذه األفكار تربز هنا وهناك يف أماكن التثليث كانت تنبع من ال وعي الناس يف آسيا الص
  . خمتلفة من األرض

أعادوا بناء عمارة التثليث على غرار منوذجها املصري إال بعد أن آباء الكنيسة بالراحة وهلذا مل يشعر 
العذراء  ميالدي أن مرمي ٤٣١ملرمي العذراء عندما أعلن جممع أفسوس يف عام  اما مت نقله أيض، وهو األصيل

  )ديانا(وقد مت إعالن ذلك يف املكان الذي كان يشهد ترانيم اد للمعبودة املتعددة األثداء  ،)ولدت اإللة(
وهنا ال بد من ذكر األساطري اليت شاعت بعد املسيح، واليت كانت تقول أن مرمي جلأت مع احلواري 

  .وأفسوس كانت تعبد ديانا ،يوحنا إىل أفسوس حيث ماتت هناك
يروي لنا الكاتب املسيحي أيبيفانيوس أن حنلة دينية جديدة ظهرت يف تلك الفترة وراحت تعبد مرمي و

نتشرت عبادة مرمي يف بعض او. على غرار عبادة اآلهلة الوثنية القدمية، وكانت هذه النحلة تدعى الكولليديني
  .ظم أتباع هذه النحلة من النساءوكان مع Scythiaاملناطق املعينة مثل اجلزيرة العربية وتراقيا وسيثيا 

وإِذْ قَالَ اللَّه يا عيسى ابن مريم أَأَنت قُلْت للناسِ اتخذُونِي  ﴿:فقال، ١لقد أشار القرآن إىل هذه النحلة
ل سا لَيي أَنْ أَقُولَ مكُونُ لا يم كانحبقَالَ س اللَّه وند ننِ ميإِلَه يأُما وم لَمعت هتملع فَقَد هقُلْت تإِنْ كُن قي بِح

  )املائدة(﴾)١١٦(في نفِْسي ولَا أَعلَم ما في نفِْسك إِنك أَنت علَّام الْغيوبِ 
صغريات (هاجم الكاتب ايبيفانيوس أتباع هذه النحلة، ووجه لومه إىل النساء خباصة فامهن بأن لقد  

كانت هناك معابد خاصة شيدت ملرمي،  «:)نقض مبادىء الفكر الثمانية( كتابه يفمث قال ايبيفانيوس ، )قولالع
كما كان هلا كاهنات حيتفلن يف أيام معلومة، فيزين العربات بالقطن ويضعن على مقاعد العربة حلماً مشويا 

ت تشبه القرابني ويقدم فيها اللحم واخلبز وكانت هذه االحتفاال، يقدم ملرمي، وبعد ذلك يتناولن الطعام معها
   » أيضاً

أكرموا مرمي ودعوها لشأا وال تعبدوا إال األب واالبن  «:عبادة مرمي بعنف قائلًاهذا الكاتب هاجم قد و
                                                

  ويف هذا رد بليغ على الشبهة اليت يوردها البعض، وهي أن املسيحيني ال يؤهلون العذراء ـ عليها السالم ـ )  ١(
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   » أما مرمي فال تدعوا أحدا يعبدها. والروح القدس
  :الشعائر 

  .فحدثين عن مدى صمود شعائرنا املقدسة ..وعيت هذا: قلت
إن كل ما أعرفه من شعائر بدع حادثة مل  ..حىت نسميها مقدسةشعائرنا ومىت صمدت : ابتسم، وقال

  .وال أحسب أن أحدا من احلواريني فعلها ..يفعلها املسيح
تعظيم السبت فمع أنه ورد يف الكتاب املقدس أن لقد بدأ أول انتهاك لشعائرنا بانتهاك بولس ليوم السبت 

 / ٢التكوين (، كما ورد يف وما كان ألحد أن يعمل فيه أدىن عمل ،الشريعة املوسوية كان حكماً أبدياً يف
« ): ٣/ ١٩الالويني (ويف ، » وبارك اُهللا الْيوم السابِع وقَدسه، َألنه استراح فيه من جميعِ أَعمالِ الْخلْقِ« ):٣

و هأُم انسكُلُّ إِن قِّروييلوتبوا ساعرو ،اهأَب .كُمإِلَه با الر١٥ – ١٢/ ٥التثنية (ويف ، » فَأَن:( » موفَظْ ياح
كإِلَه بالر اكصا أَوساً كَمقَدم تبكُ. السفَي ابِعالس موا الْيأَمو ،كالميعِ أَعمبِج قُومتلُ وغتشامٍ تةَ أَيتس موونُ ي

و كرثَوو كتأَمو كدبعو كتنابو كنابو تلٍ أَنمع بِأَي يهف قُومالَ ت ،إِلَهِك بلرل ةاحر ،كمائهكُلُّ بو كارمح
ثْلَكم كتأَمو كدبع رِيحتسيل ،ابِكولَ أَباخد يمقالْم بِيناَألجو . فَأَطْلَقَك ،رصارِ ميي دداً فبع تكُن كأَن ذَكَّرتو

حزقيال (ويف ، »  السبتالرب من هناك بِقُدرة فَائقَة وَقُوة شديدة، لهذَا أَوصاك الرب إِلَهك أَنْ ترتاح في يومِ
١٢/ ٢٠:( »كَذَل مهتطَيأَعومهسي أُقَدالَّذ با الري أَنرِكُوا أَنديل مهنيبنِي ويةً بالَمكُونَ عتي لوتبس ك  «  

احفَظُوا : قُلْ لبنِي إِسرائيلَ« :ما يؤكد دميومته وعدم إمكانية نسخه، ففيه) ١٧ – ١٣/ ٣١اخلروج (ويف 
. لْعهد الَّذي بينِي وبينكُم، علَى مر اَألجيالِ، لتعلَموا أَني أَنا الرب الَّذي يقَدسكُمأَيام سبوتي َألنها عالَمةُ ا

لَكُم سقَدم هَألن تبالس موفَظُوا يح .تمماً يتح هسندي نلُ. مأْصتسلٍ، تمبِع يهف قُومي نفَكُلُّ م  نم فْسالن لْكت
كُلُّ من يقُوم بِعملٍ في يومِ . في ستة أَيامٍ تعملُونَ، أَما يوم السبت فَهو يوم عطْلَة مقَدس للرب. بينِ قَومها

هو بينِي وبنِي . تفلُوا بِه في كُلِّ أَجيالهِم عهداً أَبدياًليحفَظْ بنو إِسرائيلَ السبت ويح. السبت يقْتلُ حتماً
ي الْيفو ،ضاَألراَء ومالس بالر عنامٍ صأَي ةتي سف هَألن ،دإِلَى اَألب دهةُ عالَميلَ عائرلِ إِسمالْع نغَ مابِعِ فَرمِ السو

احرتاسو  «  
بل استمر يعظم السبت مما يعظمه اليهود إال أن بولس نقض  ..ومل يرد عن املسيح أي نسخ هلذا احلكم

الَ يحكُم علَيكُم أَحد في قَضية اَألكْلِ ف« ]: ١٧ - ١٦/ ٢[قال يف رسالته إىل كولوسي لقد  ..ذلك وبدله
لِّقَةعتا الْمايي الْقَضف بِ، أَورالشو  ي، أَيأْتيا سمالَالً لظ تكَان هذ؛ فَهوتبالسورِ وهوسِ الشؤرو اديبِاَألع

ِسيحالْم يي هالَّت يقَةقلْحل  «  
ا وعدمِ فَإِنه يصري إِبطَالُ الْوصية السابِقَة من أَجلِ ضعفه« ):١٩-١٨ /٧العربانيني (وقال يف رسالته إىل 

  » ولَكن يصري إِدخالُ رجاٍء أَفْضلَ بِه نقْترِب إِلَى اِهللا. نفْعها، إِذ الناموس لَم يكَملْ شيئاً
  .فال ميكن تصوره ..أما ما حصل بعدها ..هذه البداية فقط

  ما هو السر الذي تراه يف ذلك؟: قلت
حصل بسببه ذلك، السر الذي بالقرآن أخربنا لقد : بعمق، مث قال نظر إىل الشجرة الراسخة يف األرض
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رِك بِه شيئًا ولَا يتخذَ قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِلَى كَلمة سواٍء بيننا وبينكُم أَلَّا نعبد إِلَّا اللَّه ولَا نش ﴿:قاللقد 
  )آل عمران(﴾)٦٤(من دون اللَّه فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسلمونَ  بعضنا بعضا أَربابا

  ؟﴾ ولَا يتخذَ بعضنا بعضا أَربابا من دون اللَّه ﴿:أتدري السر املودع يف قوله
   ..تأليه الكنيسة لنفسها إنه ..لقد وضع القرآن يده على سر شقاء املسيحية، وسر احنرافها اخلطري

  ..الكنيسة ال تفعل هذا: قلت
   ..وبذلك تؤله نفسها من حيث ال تشعر ..إا متارس من السلطات ما ليس إال هللا: قال

ولكين مل أجد شيئا من الشعائر اليت منارسها يف  ..لقد قرأت الكتاب املقدس مرات كثرية ال ميكنين عدها
ا لرجال ديننا، وإعطائهم سلطات جتعل هلم احلق يف نسخ تعاليم الكتاب وكل ذلك بسبب تأليهن ..كنائسنا
  .املقدس

  هل تسمح بذكر أمثلة تثبت هذا؟: قلت
وسأذكر لك ما تقر به عينك، وتعلم أن ما ميارس فيها  ..كل ما ميارس يف الكنيسة أمثلة على هذا: قال

  .هرطقات وبدع ما جاء ا املسيح
   ..١)ااإلفخارسيت(الشك أنك تعرف 

                                                
.. األوىل) اامع املقدسة(األولون، وال املسيحيون ، وما تعرض هلا )الكتاب املقدس(مستحدثة ما جاء ا هي شعرية و)  ١(

وقد زعمت الكنيسة أن ذلك اخلبز ، )العشاء الرباين(ذلك ون سميمخراً، و ونشربيزاً، ويف الفصح خبوفيها يأكل املسيحيون 
فمن أكلهما وقد استحاال هذه االستحالة فقد ادخل  ،يستحيل إىل جسد املسيح وذلك اخلمر يستحيل إىل دم املسيح املسفوك

   ..بلحمه ودمه ،املسيح يف جسده
وأخذ الكأس وشكر . هذا هو جسدي. خذوا كلوا« : على لسان املسيحورد يف إجنيل مىتويستندون يف ذلك إىل ما 

  )٢٨ -٢٦/٢٦:مىت(» وأعطاهم قائالً اشربوا منها كلكم ألن هذا هو دمي
فخاصم اليهود « ):٦٦ -٥٣/٦(ويقال إن بعض أتباعه ختلوا عنه عندما قال هذا الكالم، وقالوا على ما ورد يف إجنيل يوحنا 

احلق احلق أقول لكم إن مل تأكلوا جسد ابن اإلنسان : فقال هلم يسوع. هذا أن يعطينا جسده لنأكلبعضهم بعضا كيف يقدر 
من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيمه يف اليوم األخري، ألن جسدي . وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم

كما أرسلين اآلب احلي وأنا حي باآلب فمن . همن يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت يف وأنه في. مأكل حق ودمي مشرب حق
من يأكل هذا اخلبز فإنه حييا إىل . ليس كما أكل آباؤكم املن وماتوا. هذا هو اخلبز الذي نزل من السماء. يأكلين فهو حييا يب

تالميذه يتذمرون  فعلم يسوع يف نفسه أن. من يقدر أن يسمعه. إن هذا الكالم صعب: فقال كثري من تالميذه إذ مسعوا.. األبد
أهذا يعثركم، فإن رأيتم ابن اإلنسان صاعدا إىل حيث كان أوال، الروح هو الذي يحيي أما اجلسد فال يفيد : على هذا فقال هلم

  » ولكن منكم قوم ال يؤمنون . الكالم الذي أُكلمكم به هو روح وحياه. شيئا
ذه العبارة اليت تتردد يف القداس الكاثوليكي، وكان اخلالف يدور وعندما قام اإلصالح الربوتستانيت قامت ثورته على رفض ه

ما هي طبيعة القربان متاماً، هل جيب اعتباره ماديا أم جيب اعتباره روحيا خالصاً؟ غري أن نصوص : حول اإلجابة عن السؤال التايل
لى أن هذا الطقس أقيم على أساس تدل عـ على حسب قول الكاثوليك ـ األناجيل األربعة الرمسية ورسائل القديس بولس 

  . حسي مادي
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  .وهي من أقدس مقدساتنا ..وكيف ال أعرفها: قلت
حيول القربان أو خبز التقدمة صار مبوجبها أي قوة استودعت يف سلطان الكهنة حىت : ابتسم، وقال

    ؟!١واخلمر إىل جسد يسوع وروحه ودمه والهوته املزعوم
 ،وحيل ىف القربان املقدس ،فإن الرب حيضر بشخصه يف القداس اإلهلي ،حبسب هذا السر: سكت، فقال

  .ويتحول اخلبز اىل جسده احلقيقى واخلمر اىل دمه احلقيقى
بصلوات الكاهن املرتبة والقداس اإلهلي على اخلبز  «:)سر القربان(يقول العالمة األنبا غريغورس يف كتابه 

  ٢»وجوهر اخلمر إىل دمه فيتحول ويتبدل جوهر اخلبز إىل جسد املسيح،  ،واخلمر حيلّ الروح القدس عليها
 «:ويف القداس القبطي عندما يتلو الكاهن االعتراف األخري، وهو حيمل الصينية املقدسة على يديه يقول

هو اجلسد ) مشرياً إىل اخلبز(أمني أمني أمني أمني أؤمن أؤمن أؤمن أؤمن وأعترف إىل النفس األخري أنّ هذا 
نا وخملصنا يسوع املسيح من سيدتنا وملكتنا كلّنا والدة اإلله القديسة احمليي الذي أخذه ابنك الوحيد ربنا وإهل

مرمي الطاهرة وجعله واحداً مع الهوته بغري اختالط وال امتزاج وال تغيري واعترف االعتراف احلسن أمام 
هوته مل باحلقيقة أؤمن أنّ ال. .بيالطس البنطي وأسلمه عنا على خشبة الصليب املقدس بإرادته وحده عنا كلنا

. .يفارق ناسوته حلظة واحدة وال طرفة عني ويعطي عنا خالصاً وغفراناً للخطايا، وحياةً أبديةً ملن يتناول منه
   »أؤمن أؤمن أؤمن أنّ هذا هو باحلقيقة آمني 

عندما يتلو الكاهن التقليدي صالة حلول الروح القدس سراً على اخلبز ) الباسيلي(ويف اخلوالجي املقدس 
 –يطهرها وينقلها . .ليحلّ روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابني املوضوعة «:مر خياطب اآلب قائالًواخل

فهذا اخلبز جيعله جسداً مقدساً له، وهذه الكأس أيضاً دماً كرمياً لعهده اجلديد، يعطى  ،»قدساً لقديسيك 
 . لغفران اخلطايا وحياة أبدية لكلّ من يتناول منه

أما  ،إنّ ذبيحة الصليب كانت دموية «:الاليلء النفيسة وأسرار الكنيسة السبعة يقول صاحب كتاب
   »ذبيحة القداس فغري دموية 
إنّ ذبيحة الصليب كانت للتكفري عن خطايا العامل ووفاء عدل اهللا وفاًء أبدياً، وأما  «:وعبارة أخرى تقول

ذبيحة (م وبواسطتهم ولذلك مساها اآلباء ذبيحة القداس فتقدم استعطافاً هللا عن خطايا الذين قُدمت هل
 »إنّ ذبيحة القداس ليست غري ذبيحة الصليب فهما ذبيحة واحدة  «:وتطور الفكر التقليدي فقال ،)استعطاف

ال فرق حينئذ بني مسيح يعلق على الصليب واملسيح املتحول يف القداس من ـ يقول جممع نيقية ـ كما ألنه 

                                                                                                                                 
  . مث ظهرت الرتعة إىل إعطائه بعدا روحيا كما يدل على ذلك إجنيل يوحنا، وهو أكثر األناجيل عمقا و غنوصية

لكنه يف املقابل تضمن ) حول أكل حلمه وشرب دمه(وإجنيل يوحنا يتجاهل الكالم املنسوب إىل املسيح يف العشاء األخري 
  .الغ األمهية يف اليوم التايل لتوزيعه اخلبز الذي تكاثر بني يديه بأعجوبةخطابا ب

  .دون الربوتسنت الذين هامجوه بشدة سر لدى األرثوذكس والكاثوليكوهو )  ١(
  .١٤ص ،١٩٦٦طبعة يناير ، سر القربان)  ٢(



 ١٤٢

 . القربان واخلمر
 ،املسيح ذاته من التردي يف التقاليدمستندين إىل حتذير يرفضه الربوتستانت ـ كما تعلم ـ سر ال وهذا
يقترب إيلَّ هذا . .يا مراؤون حسناً تنبأ عنكم إشعياء قائالً. فقد أبطلتم وصية اهللا بسبب تقليدكم «:فهو يقول

 الً يعبدونين وهم يعلّمون تعاليم هي وصايا الناسالشعب بفمه، ويكرمين بشفتيه وأما قلبه فمبتعد عين بعيداً وباط
  ) ٩-٦:١٥مىت ( »

  أتدري ما سر هذا احلرص على هذه الطقوس املبتدعة؟
هذه األسرار اختلق التقليديون من الكاثوليك واألرثوذكس لقد  ..إنه ما ذكره القرآن: صمت، فقال

ربكات الدنيوية واألبدية باالنصياع هلم وقبول ألم ربطوا كل ال ،ليفرضوها على تابعيهم حىت يتسلطوا عليهم
وحىت تطمئن  ،أسرارهم واليت تعترب كمخدر هلم حىت ال ينشغلوا عن مطالبتهم بطاعة وصايا اهللا وفروضه

  . ضمائرهم املضطربة من جراء الدينونة اليت تطاردهم بسبب عصيام لوصايا اهللا الصرحية
ألن صدور النعمة ..األسـرار متنح النعمة من ذاا وبقوا(  إنه يذكر ..يقول أحد مصادرهمامسع ما 

 ١)معلّق على مباشرة السر    
  .معطّلة بدون ممارسة هذه األسرارـ على هذا القول ـ فالنعمة 

بأن القربان املختمر ومخري العنب يرقى لتمثيل جسد أي عاقل يقبل هل ميكن أن : وأتساءل ..وأنا أتعجب
 ن؟ الرب ودمه الطاهري

كان يلزم أن يكون و ، لقد أنزل اهللا تعليمه وإرشاداته الواضحة خبصوص احلمل املقدم يف عيد الفصح
احلمل ابن حول واحد بال عيب صحيحاً، وكذلك خبز التقدمة أو الفطري يكون دقيقاً ملتوتاً بالزيت وليس فيه 

  .كرمخرية البتة، وأيضا عصري العنب جيب أن يكون طازجاً بال ختمر يذ
مث يدعون بعد كل  ،ويستخدمون أشياء ال تليق ،يصرفون النظر عن تعاليم كتام املقدسولكن هؤالء 

هذا اخلرق أنّ الكاهن، املصر على كسر ناموس اهللا، أُعطي له السلطان أن حيوهلا إىل شخص اإلله الكامل 
 ! القدوس الصاحل جسداً وروحاً ودماً والهوتاً؟

ما أكثر االدعاءات اليت يتمسك ا من مييلون إىل االعتقاد بأنّ ما تسلموه من الرسل بل  ..ليس هذا فقط
هناك ولو كان . كان شفاهاً، وهذا دليل يف حد ذاته على عدم وجود تأييد كتايب موحى به من الروح القدس

لوجدنا سجالً واضحاً يف وجود للقداس يف عهد املسيح ورسله ذه األمهية اخلطرية، الزمٍ للغفران واخلالص، 
اإلجنيل املقدس وتعليماً صرحياً من الرب، ومنواالً واحداً جلميع الكنائس الكاثوليكية واألرثوذكسية، وليس 

                                                
للقمص مىت املسكني  –والقداس ؛ االفخارستيا  ٦،١٢الطبعة اخلامسة ص –أسرار الكنيسة السبعة  –حبيب جرجس )  ١(
  .٢٤ص



 ١٤٣

  .١مخسني قداساً منها أربعة عشر  قداساً لكنيسة احلبشة وحدها
، وال عالقة هلا األخطاءمليئة بهي و ،وال تتفق مع كالم الوحيبعضها، ال تتفق مع وهذه القداسات مجيعا 

  .وحىت مرقس الرسول كان بريئاً منها ،وال بإرشاد الروح القدس ،أقوال وتوصيات الربب
نّ بعض األمساء الواردة يف هذه القداسات هي إبل  ..هذه القداسات اختلقت بعد القرن الرابع امليالديإن 

فكيف يستعمل مرقس قداساً خاصاً  ،إرجاعها إليه بأربعة أو مخسة قرون مما يكذّباملسيح ألناس ولدوا بعد 
  .بأناس جاءوا بعده مبئات السنني

)  ٧( أول من حدد األسرار الكنسية بالرقم « :)األفخارستيا والقداس(يقول األب مىت املسكني يف كتابه 
وقننها بعد ذلك مث قبلها توما األقويين ، هي الكنيسة الكاثوليكية بواسطة أسقف باريس بطرس ملبارد مع غريه

مث أخذت الكنيسة البيزنطية هذا التقليد عن الكنيسة الكاثوليكية ودخل هذا ، م ١٤٣٩جممع فلورنسا سنة 
( التقليد ايل الكنيسة القبطية األرثوذكسية وأول ذكر هلا حتت ايدينا هو ما ورد يف املخطوطات املعروفة بإسم 

/  ٢٤معروفة هي املوجودة بدير األنبا مقار مكتوبة بتاريخ وهي لكاهن جمهول وأقدم خمطوطة ) نزهة النفوس 
ليس قبطياً أرثوذكسياً ألنه يورد أقواالً ليوحنا ) نزهة النفوس ( ويظن أن مؤلف كتاب ، م ١٥٦٤/  ٣

بن ( سبعة يف خمطوط العامل ، ) ٧( الدمشقي وعلي أي حال مل جند أي ذكر لتحديد أسرار الكنيسة بالعدد 
وهو أهم وأدق من كتب عن األسرار يف القرن الثالث عشر ) مبصباح الظلمة يف إضاح اخلدمة ( ة املعروف) كرب 

تقريباً وحيت ما ذكر يف خمطوط مل يكن سبعة وتفرق ما كتبه يف كتابه يف كل كتابة وعاش هذا العامل حيت 
  »  أوائل القرن الرابع عشر 

غربية باسخاسيوس رادبرتس يف منتصف القرن التاسع يف الكنيسة ال اول من صرح ، فأاإلستحالةأما عن 
أما من جهة اجلواهر املادية « :ويف ذلك قال راترامنس يف العناصر مانصه. لفه يف جسد الرب ودمهأيف كتاب 

ويف القرن احلادي عشر قام براجنر وافرغ جمهوده يف نفي ، »فكما كانت قبل التقديس مل تزل كذلك بعده 
م وأخذ تعليم اإلستحالة ينتشر ويقوي إيل أن صرح  ١٠٧٩السنودس الروماين أثبته سنة تلك البدعة علي ان 

م حتت رئاسة البابا أنوسنتيوس الثالث ومن مث  ١٢١٥قانونياً بأنه من اإلميان يف امع اإلتراين الرابع سنة 
 ١٢٧٤شهرهم توما اإلكويين سنة حسب من تعاليم البابوية املقررة وأثبته الالهوتييون البابوييون باالمجال ومن ا

أما ، غريهم كثري. ..م و ١٦١٧م وسواريز سنة  ١٦٢١م صاحب كتاب اخلالصة الالهوتية وبالرمني سنة 
بنحو مئيت سنة أي بداءة القرن الثاين عشر ومن مث ، لفظة اإلستحالة فلم تعرف إال بعد زمان رادبرتس املذكور

                                                
.. قداس الثلثمائة-٥.. قداس يوحنا ابن الوعد-٤.. قداس القديسة مرمي-٣.. قداس الرب-٢.. قداس الرسل-١: وهي)  ١(

-١١.. قداس يوحنا فم الذهب-١٠.. قداس أبيفانيوس-٩.. قداس غريغوريوس-٨.. قداس باسيليوس-٧.. قداس اثناسيوس-٦
  .. قداس غريغوريوس الثاين-١٤.. قداس ريتورس-١٣.. قداس يعقوب السرجي-١٢.. قداس كريلس

  . قداس كريلس-٣.. قداس غريغوريوس-٢.. قداس باسيليوس-١: وقد تقلّص عددها إىل ثالثة قداسات وهي
  )٢٨بند  ١٢اموع الصفوي البن العسال، فصل : انظر(
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   .صارت من مصطلحات الكنيسة البابوية
بل هو نظام متطور مع مرور ، ذا نرى أن النظام الكهنويت والقداسات مل يكن نظاما وضعه الرسلو

  .السنني إىل أن وصل الينا يف هذه االيام ذا الشكل الكامل املتكامل
وإال عرضوا أنفسهم للطرد . قد فرضت الكنيسة على الناس قبول هذا الزعم ومنعتهم من مناقشتهل

  .واحلرمان
ومثل أن كل خبز من اخلبزات  «:نت هذه السخافة حمل سخرية رمحة اهللا اهلندي، فقد قال فيهالقد كا

وإن كانت مبقدار مليونات غري متعددة يستحيل يف العشاء الرباين يف آن واحد يف أمكنة خمتلفة إىل املسيح 
 أطراف العامل شرقاً وغرباً الكامل بالهوته وناسوته الذي تولد من العذراء إذا فرض أن مليونات من الكهنة يف

ومثل أن خبزاً واحداً إذا كسره الكاهن ولو إىل مائة ألف كسرة يصري  ..ومشاالً وجنوباً قدسوا يف آن واحد
كل كسرة منه أيضاً مسيحاً كامالً وإن كان وجود احلبوب مث الطحن مث العجن مث وجود اخلبز مث الكسرة 

   » حلبس عندهم يف هذه األمور كلهاكلها من احلوادث مبشاهدة فتعطل حكم ا
  أتدري منشأ هذه البدعة اليت تدنست به شعائرنا؟: سكت قليال، مث قال

  وهل أمكنك الوصول إىل معرفة ذلك؟: قلت
بل الذي دلنا على ذلك هو  ..وليس عقلي هو الذي استنتج ذلك ..لست أنا الذي عرف ذلك: قال

  .الدليل احلسي الذي ال مياري فيه أحد
وبني األسرار يف  ،قدمت لنا االكتشافات األثرية فهماً عميقا جدأ للعالقة الوثيقة بني القداس املسيحي لقد

  . الديانات الوثنية القدمية
واملوجودة حاليا يف متحف اللوفر متثال ألتباع اإلله ميترا نراهم  ،من بني اآلثار املكتشفة يف بالد فارسف

  . فيه يتناولون اخلبز والنبيذ
نظرا ألن  «:هذا األثر قائالً ١٩٤٦لعام  )علم اآلثار(صف الكاتب الفرنسي فرانز كومون يف جملة و قدو

وكانوا  ،فقد اضطر أتباع اإلله ميترا إىل استخدام اخلبز والنبيذ مكان اللحم ،حلم الثور كان صعب املنال أحيانا
   »يرمزون بذلك إىل حلم معبودهم ميترا ودمه متاماً 

  .اليوم إىل حلم املسيح ودمه باخلبز واخلمرإننا ننرمز  ..فس ما نقولهإن ذلك هو ن
   ..ليس ذلك فقط

بل تضرب جذوره يف أعماق التاريخ  ،ال ينتمي إىل اليهوديةـ جبملة تعقيداته الطقسية ـ القداس بل إن 
  :الوثين القدمي

وكان أفراد القبيلة يضحون  ،ا، وكانت تعتربه إهل)معبود حيواين(لقد كان لكل قبيلة طوطمها احليواين 
كما تعتقد املسيحية احلالية ، ذا احليوان ويلتهمونه حلما ودما، اعتقادا منهم بأن ذلك سيكسبهم فضائل مساوية

  .أن التهام حلم املسيح ودمه سيكسب املؤمنني فضائل غري بشرية خالدة
لكن علينا هنا أن نذكر فقرة  .وبعض املسيحيني يذهلون ويرفضون مثل هذه املقارنات رفضاً قاطعأ



 ١٤٥

واضحة جدآ من رسالة القديس بولس األوىل إىل أهل كورنثوس يتحدث فيها عن أكل اللحوم املذبوحة لآلهلة 
فلست أريد . إن ما يذحبه األمم إِمنا يذحبونه للشياطني ال هللا «:عند الوثنيني، ويف هذا املقطع حيذر بولس قائالً

ال تقدرون أن تشتركوا . ال تقدرون أن تشربوا كأس الرب وكأس شياطني. طنيأن تكونوا أنتم شركاء الشيا
   »ألعلنا أقوى منه . أم نغري الرب. يف مائدة الرب ويف مائدة الشياطني

إن املقارنة بني القداس املسيحي والذبائح الوثنية  «:وقد غضب القديس جوستني من هذه املقارنة وقال
   » أصال هي مقارنة شيطانية

ومعظمهم  ،ن علماء التاريخ واألديان الذين يرفضون املقارنة بني الوثنية واملسيحية هم قلة بني العلماءلك
  . يرى أن أكل اللحم النىيء وشرب اخلمر يف أسرار ديونيزوس مثالً مل يكن رمزاً بل كان مناولة حقيقية

نوا يتناولون اللحم النىيء إمنا إن هؤالء حني كا) ضد الوثنيني(ويقول الكاتب الوثين أرنوب يف كتابه 
إن أكل  «:ويف هذا الصدد يقول األب الغرانج يف كتابه عن أورفيوس. يعتقدون أم ميتلئون بالفضيلة اإلهلية

   » اللحم النىيء كان يهدف إىل التوغل يف احلياة اإلهلية وذلك بالتهام احليوان اإلهلي حلما ودما
ذلك عندما يقول إن نبيذ القربان املسيحي هو بديل للنبيذ الذي  أما فرانز كومون فيذهب إىل أبعد من

  .كان يقدم يف أعياد باخوس وإنه شراب يضمن اخللود يف العامل اآلخر
العامل الفرنسي شارل غينييبري يف كتابه عن املسيح أن علماء اآلثار وجدوا نصوصا على ورق يذكر و

  . وزيريس كان يتحول إىل مخرالربدى من مصر القدمية تدل على أن دم اإلله أ
املعبودة السورية (أن أتباع أتارغاتيس  «وكذلك يقول فرانز كومون يف كتابه عن األديان الشرقية القدمية 

وهذا ما يفعله »  كانوا يلتهمون السمك الذي يقدمونه هلا مث ينشدون أم بذلك يتناولون حلم معبودم) القدمية
  .املسيحيون يف القداس أيضاً
   ..ليس هذا فقط ما يرد به هذا القداس وغريه: سكت قليال، مث قال

  :إن نصوص القداس نفسها تناقض تعاليم الكتاب املقدس
 )١٠:٤مىت (يف بقوله هذا اخلطأ يرد على ذاته ، مع أن املسيح )اسجدوا إلجنيل ربنا يسوع املسيح(ففيه 

  »للرب إهلك تسجد وإياه وحده تعبد  «:إلبليس
 »فال تكونوا عبدة أوثان  «:، مع أنه قد ورد يف الكتاب املقدسالسجود للخبز واخلمريطلب داس القويف 

 )٧:١كورنثوس  ١(
مما يستدعي إضافة أمساء أخرى كلما أضفت هذه ) قديسني من طائفتهم ( أمساء تذكر القداس ويف 

 . الكنيسة صفة القداسة على أناس جدد
هم الفاعلون واملؤثرون يف الرب وتغيريه وخلقه وليس العكس، فهل ) األكلريوس(يف القداس، البشر و

 عجزت يد الرب على أن ختلّص؟ أم أنّ فهمهم وقوة إميام وجربوم أصبح يفوق خالقهم الكامل القدوس؟ 
وهو أقرب إىل روح الشيطان منها إىل روح ) السحق واإلذالل لألعداء ( أوشية اآلباء يطلب القداس ويف 

سيح احملب الذي أوصانا بأن حنب أعداءنا وأن نبارك العنينا وحنسن إىل مبغضينا ونصلّي ألجل الذين يسيئون امل
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 ) ٤٤:٥ :مىت( ، كما يفإلينا ويضطهدوننا
هل يعقل أن يكون املسيح جالساً على املائدة مع تالميذه ويقدم هلم جسده ودمه  ..مث بعد هذا كله

  حقيقة؟ 
  اهللا عن طريق إرشاد روحه القدوس؟  أليس هو املوحي بكالم

كلّ  «:وفيه ..؟اإلصحاح احلادي عشر ما جيب أن نأكل وما نتجنبهويف أمل يسطر لنا يف سفر الالويني، 
فكيف يسمح  ،حرم على اإلنسان أكل الدم، لقد )٣:١١الويني (»ما شق ظلفاً وجيتر من البهائم فإياه تأكلون 

  .ودم اإلله ذاته بأكل حلوم بشرية، ناهيك عن حلم
  كيف يأخذ املتناولون نفس صفات اهللا األزلية األبدية وقدرته الالحمدودة؟ مث 
  كيف ميألون كل زمان ومكان؟ مث 
  كيف يشتركون يف صفات الكمال املطلق والصالح اإلهلي السامي؟ مث 

   يزالون على األرض؟ وإذا هم حصلوا كل مرة ميارسون فيها هذه الفريضة، على الكمال اإلهلي فلماذا ال
  وملاذا يتسلّط عليهم إبليس باغراءاته ووساوسه وجيرهم إىل مجيع الويالت؟ 

  وكيف يصلون إىل درجة الكمال املطلق بينما هم يتعدون ناموس اهللا الكامل؟
  وكيف هم قابعون إىل اآلن بال حول وال حيلة على أرض مضروبة باللعنة؟ 

يمن على الكون كله وختلق ماليني الشموس وارات وشىت أنواع احلياة  بقي أن يتخيلوا أنفسهم كآهلة
  ! يف السماء وعلى األرض ويف البحر

  ؟!أليس هذا العمل أهون عليهم من خلق اهللا ذاته
 ،)٢٠:١٥؛ أعمال ١٠:١٧؛ الويني ٣:٩تكوين (ومبا أنّ أكل الدم حمرم يف العهدين القدمي واجلديد 

  . يل اخلمر إىل دم الرب فعلياً وتناوله يعترب جرمية شنعاء يف حق الرب وتعاليمه السمحةفاإلدعاء ذاته بتحو
وتلك املختصة .. أن القربان املقدس يتصف بالصفات املختصة باألجساد ١ذكر أحد القداساتوقد 

يتحرك ومع ذلك فهو أي أنه ال يسمع وال يتكلم وال حيس وال . .باألرواح أيضاً، وهو حي إالّ أنه حبالة ميتة
  .حي ومينح احلياة لكل من يتناوله

 ! فهل توجد هرطقة جتلب العار على املسيحية برمتها أكثر من هذه الشعوذة الالمعقولة؟
يا للهول، فلقد اعترب املسيح منتحراً مثل يهوذا . (.قد ذبح نفسهأنه املسيح عن ويتجىن هذا الكتاب بقوله 

  .بح نفسه ذحباً حقيقياً على الصليب ويذحبها ذحباً سرياً على املذابح، وهو الذي ذ)ابن اهلالك
بل إن النظام الكنسي نفسه نظام  ..ليس هذه األسرار والقداسات وحدها هي البدع اليت دخلت الكنيسة

  .وليس له أي دليل من الكتاب املقدس ..مبتدع ال عالقة له بتعاليم املسيح
ومل ، من االكلريوس أقل رتبة من األسقف تكون حتت رئاسته وسيطرتهفلم يكن هناك فكرة بوجود طبقة 
                                                

  .٣٨٦كتاب علم الالهوت صفحة : انظر)  ١(
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ومع ، تكن يف ذلك الوقت إيرادات لدي الكنيسة سوي التربعات اليت كان جيود ا املؤمنون من تلقاء انفسهم
هيدة فقد كان يسد منها أعواز الفقراء واحملتاجني وما بقي وهو شئ يسري جداً يعطى زأا كانت قليلة و

م وحينئذ منعوا عن اإلستمرار يف ممارسة  ٢٤٥سقف ومل يتعني لألكلريوس مرتبات شهرية إال يف سنة لأل
   .١وظائفهم اخلاصة العاملية

ولكن  ،ومثل ذلك مسألة اإلعتراف السري واحملالة الكهنوتية، فقد كانت وال تزال موضع حبث الالهوتيني
م يف عهد البابا إنوسنت الثالث  ١٢١٥إذ يف سنة ، ن الثالث عشرة القريمل يوضع هلا قانون ثابت ائي حيت بدا

وضرورة ، أصدر جممع لتريان الرابع مرسوماً رمسياً بفرض واجب االعتراف السري علي املؤمنني من اجلنسيني
ه نأومن ذلك الوقت ايل يومنا هذا أصبح اإلعتراف معترباً طقساً إهلياً حمتماً يف كنيسة روما، كما ، ممارسته
   .٢يضا يف الكنيستني اليونانية والقبطية االرثوذكسيةأميارس 

لقد وفرنا للمسلمني ـ بسبب السلطات اخلطرية اليت منحناها للكنيسة ـ الكثري من أسباب ضحكهم 
   ..علينا وسخريتهم بنا

  .لغرابةأشياء غاية يف امن لقد قرأت كالما لرمحة اهللا اهلندي يقول فيها عن رجال ديننا وما ابتدعوه 
ومثل أن أسقف رومية هو البابا دون  «:لقد قال بعد كالم له يف خمالفة املسيحية ملا يتطلبه العقل السليم

ومثل أن للبابا . غريه وهو رأس الكنيسة ومعصوم من الغلط، وأن كنيسة رومية هي أم الكنائس كلها ومعلمتها
مينحوا الغفرانات سيما إذا استوفوا مثناً وافياً ألجلها  وملتعلقيه خزانة من قدر جزيل من استحقاقات القديسني أن

   » ومثل أن البابا له منصب حتليل احلرام وحترمي احلالل. كما هو املروج عندهم
أجوبة اإلجنيليني (ـ من كتابه املسمى بـ من علماء بروتستنت  ـ وهو املعلم ميخائيل مشاقةمث نقل عن 

واآلن تراهم يزوجون العم بابنة أخيه،  «:النص يف بريوت هذا ١٨٥٢ة املطبوع سن )على أباطيل التقليديني
وقد  ،واخلال بابنة أخته، والرجل بامرأة أخيه ذات األوالد خالفاً لتعليم الكتب املقدسة وامعهم املعصومة

أضحت هذه احملرمات حالالً عند أخذهم الدراهم عليها، وكم من التحديدات وضعوها على اإلكلرييكيني 
وكم حرموا أصناف األطعمة مث أباحوا ما حرموه، ويف  ..بتحرمي الزجية الناموسية املأمور ا من رب الشريعة

   » عصرنا أباحوا أكل اللحوم يف صومهم الكبري الذي طاملا شددوا بتحريهما فيه
إن : يقول فرنسيس ذابادال الكردينال «:)الثالث عشرة رسالة(يف الرسالة الثانية من كتاب ينقل عنه و

   »البابا مأذون أن يعمل ما يريد حىت ما ال حيل أيضاً، وهو أكرب من اللّه 
يا أَيها الَّذين َآمنوا إِنَّ كَثريا  ﴿:لقد ربط القرآن بني رجال ديننا وبني املال، فقال: سكت قليال، مث قال

الَ النوأْكُلُونَ أَملَي انبهالرارِ وبالْأَح نلَا مةَ وضالْفو بونَ الذَّهكْنِزي ينالَّذو بِيلِ اللَّهس نونَ عدصيلِ واطاسِ بِالْب
  )التوبة(﴾)٣٤(ينفقُونها في سبِيلِ اللَّه فَبشرهم بِعذَابٍ أَليمٍ 

                                                
  .٢١٦ /١)القرن العشرين خمتصر تاريخ الكنيسة من البداية حىت( من كتاب)  ١(
  .٢١٦ /١)القرن العشرين خمتصر تاريخ الكنيسة من البداية حىت(من كتاب )  ٢(
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  .كنيسةلقد وضعت هذه اآلية يدها على مكمن من مكامن الداء الذي عرض للمسيحية ولل
ومثل أن أنفس الصديقني تتوجه إىل  «:امسع ما يقول رمحة اهللا اهلندي، وهو يسخر من سخافة عقولنا

العذاب يف املطهر وتتقلب يف نريانه حىت مينحها البابا الغفران أو خيلصها القسوس بقداسام بعد استيالئهم على 
لكن . البابا وخلفائه لتحصيل النجاة من عذابه وأهل هذه حيصلون السندات من نواب. أمثاا، وهو غري جهنم

العجب من هؤالء العقالء أم إذا اشتروا سندات من خليفة اللّه النافذ أمره يف األرض والسماء فلم ال يطلبون 
وملا كانت قدرة الباباوات تزيد يوماً فيوماً بفيض روح  ..منه وصوالت ممضية خبتم الذين أعتقهم من العذاب

ع البابا الون العاشر للمغفرة تذاكر تعطى منه أو من وكيله للمشتري مبغفرة خطاياه املاضية القدس اختر
. ربنا يسوع املسيح يرمحك ويعفو عنك باستحقاقات آالمه املقدسة( واملستقبلة أيضاً، وكان مكتوباً فيها هكذا

واحي أن أغفر لك أوالً عيوبك وبعد فقد وهب يل بقدرة سلطان رسله بطرس وبولس والبابا اجلليل يف هذه الن
االكلريوسية مهما كانت مث خطاياك ونقائصك مهما كانت تفوت اإلحصاء، بل أيضاً اخلطايا احملفوظ حلها 
للبابا، وبقدر امتداد مفاتيح الكنيسة الرومانية أغفر لك كل العذابات اليت سوف تستحقها يف املطهر وأردك إىل 

دها وإىل ما كنت حاصالً عليه عند عمادك من العفة والطهارة حىت أنك مىت أسرار الكنيسة املقدسة وإىل احتا
مت تغلق يف وجهك أبواب العذابات وتفتح لك أبواب الفردوس وإن مل متت اآلن فهي باقية لك بفاعلية تامة 

   » كتب بيد األخ يوحنا ترتل الوكيل الثاين) إىل آخر ساعة موتك باسم األب واالبن والروح القدس آمني
ورمبا صوروا  «:الذي ذكرته سالفاكتابه  يف  املعلم ميخائيل مشاقةومما نقله من سخافات عقولنا عن 

بعض قديسني على صورة مل خيلق اللّه مثلها، كتصويرهم رأس كلب على جسم إنسان يسمونه القديس 
وع ويطلقون البخور خريسطفورس ويقدمون له أنواع العبادة إذ يلقبونه ويسجدون أمامه ويشعلون له الشم

ويلتمسون شفاعته، فهل يليق باملسيحيني االعتقاد بوجود العقل النطقي والقداسة يف أدمغة الكالب؟ أي هي 
   »من عصمة كنائسهم من الغلط؟ 

ومثل أن خشبة الصليب  «:ويواصل رمحة اهللا اهلندي حديثه عن السخافات اليت ارتبطت بطقوسنا، فيقول
االبن والروح القدس يسجد هلا بالسجود احلقيقي العبادي وأن صور القديسني يسجد وتصاوير األب األزيل و
   » هلا بالسجود اإلكرامي

وإين متحري ما معىن استحقاق  «:وقد أبدى رمحة اهللا ككل عاقل حتريه من هذه الطقوس الغريبة، فقال
ا أن يكون مثلها قد مس جسد األشياء األولية للسجود العبادي، ألن تعظيمهم خلشبة الصليب ال خيلو إم

فإن كان .  املسيح، وهو ارتفع عليه حبسب زعمهم، وإما ألجل أا واسطة فداء، وإما ألجل أن دمه سال عليه
األول يلزم أن يكون نوع احلمري معبوداً هلم أعلى من الصليب عندهم، ألن املسيح عليه السالم ركب على 

وعي راحته ودخوله ممجداً إىل أورشليم، واحلمار يشارك اإلنسان األتان واجلحش ومساجد املسيح وكانا موض
يف اجلنس القريب واحليوانية، فهو جسم نام حساس متحرك باإلرداة خبالف اخلشب الذي ليست له قدرة 

وإن كان الثاين فيهودا االسخريوطي الدافع أحق بالتعظيم ألنه الواسطة  األوىل والذريعة . احلس واحلركة
يف اإلنسانية  داء، فإنه لوال تسليمه ملا أمكن لليهود مسك املسيح وصلبه، وألنه مساوٍ للمسيح الكربى للف
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وعلى صورة اإلنسان الذي هو صورة اللّه، وكان ممتلئاً بروح القدس صاحب الكرامات واملعجزات فالعجب 
الشوك املضفور إكليالً على  وأما الثالث فألن. أن هذه الواسطة األوىل عندهم ملعونة والصغرى مباركة معظمة

قد فاز أيضاً باملنصب األعلى، وهو سيالن الدم عليه فما باله ال يعظم وال يعبد ويشعل  رأس املسيح 
بالنار، وهذا اخلشب يعبد إال أن يقولوا إن هذا سر مثل سر التثليث واالستحالة خارج عن إدراك العقول 

  .البشرية
ن اللّه بريء من الشبه وما رآه أحد وال يقدر أن يراه أحد يف أل، وأفحش منه تعظيم صورة أقنوم األب

فإذا كان كذلك فأي أب من آبائهم رآه فصوره؟ ومن أين علموا أن هذه الصورة مطابقة لصورته  ١الدنيا 
تعاىل وليست مطابقة لصورة شيطان من الشياطني، أو لصورة كافر من الكفار؟ ومل ال تعبدون كل إنسان 

  .مسلماً أم كافراً ألن اإلنسان على صورة اللّه حبسب نص التوراة سواء أكان
والعجب أن البابا يسجد هلذه الصورة الومهية اجلمادية اليت ال حس وال حركة هلا وحيقر صورة اللّه اليت 

  »هي اإلنسان وميد رجله لذلك اإلنسان لكي يقبل حذاءه 
وما ظهر يل فرق بني هؤالء أهل  «:غزت املسيحية بقوله مث يعقب رمحة اهللا على هذه اللوثات الوثنية اليت

الكتاب ومشركي اهلند وجدت عوامهم كعوامهم وخواصهم كخواصهم يف هذه العبادة وعلماء مشركي اهلند 
  »يقولون مثل قول علمائهم يف االعتذار

  :السلوك
 ..صمود الثمرة الثالثةفحدثين عن  ..وال أملك بعد ما ذكرته من حجج إال أن أقر به ..وعيت هذا: قلت

  .٢صمود السلوك
ولذلك سأقتصر لك على  ..فأنت تعرف االحنرافات اليت يقع فيها قومنا ..لن أطيل احلديث عليك: قال

  .مثال واحد تستطيع أن تقارن به سلوكنا مع سلوك املسلمني
مأل أحالم رجال إنه ذلك الشيخ صاحب اللحية البيضاء الذي  ..وقد ذكر هذا املثال رجل تعرفه كثريا

   ..ديننا بالكوابيس
  )ديدات(تقصد  ..أجل: قلت
إنه  ..ويصمد يف مواقفه ..ال لشيء إال ألنه امرؤ حيترم عقله ..هو حيظى عندي باحترام عظيم ..أجل: قال

  .ميثل شخصية املسلم املمتدة اجلذور يف األرض أحسن متثيل
  فما ذكر يف هذا الباب؟: قلت
مجهورية جنوب ني انتشار اخلمر بني املسلمني وانتشارها بني املسيحيني، فذكر أن لقد عقد مقارنة ب: قال

ربعني أماليني نسمة، من بني جمموع السكان البالغ عددهم  ةربعأاليت تقدر بوفريقيا ذات االقلية البيضاء، إ
                                                

  .كما ينص الكتاب املقدس)  ١(
  .من هذه الرسالة) قيم(سنتحدث عن التفاصيل املرتبطة ذا النوع من الصمود يف فصل )  ٢(
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  ).الكحوليني ( لف مدمن مخر، يسموم أا حوايل ثالمثائة . مليون نسمة
ضعاف عدد مدمين أفريقيا يوازي مخسة إن عدد مدمين اخلمر من امللونني يف جنوب أيات وتظهر االحصائ

  . خرآي جنس أاخلمر ضمن 
حد أمريكا ا أن إ «:)اخلمر(يف كتاب له بعنوان الذي كتب  املبشر االجنليزي، جيمي سواجرتمثله و

   » ربعني مليون من املفرطني يف شرب اخلمرأربعة وأعشر مليون مدمن، و
  .ويف الواقع أكثر من ذلك بكثري ..ال شك أن هذه إحصائيات قدمية

   ..قارن هذه األعداد الضخمة بأعداد الذين يشربون اخلمر من املسلمني
   ..فهم رغم بعدهم عن دينهم إال أن اخلمر والكثري من احملرمات ال تزال راسخة احلرمة يف أذهام

الَّذين آمنوا إِنما الْخمر والْميِسر والْأَنصاب والْأَزالم رِجس من عملِ يا أَيها  ﴿:إا منذ أنزل على نبيهم
ميِسرِ إِنما يرِيد الشيطَانُ أَنْ يوقع بينكُم الْعداوةَ والْبغضاَء في الْخمرِ والْ)٩٠(الشيطَان فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلحونَ 

ويبتعدون عنها كل  ..وهم جيتنبون اخلمر) املائدة( ﴾)٩١(ويصدكُم عن ذكْرِ اللَّه وعنِ الصالة فَهلْ أَنتم منتهونَ
  .البعد

  قانون حترمي اخلمر؟ ..أتدري كيف فرض حممد هذا القانون
  .ولكين أعلم أنه مل يكن له شرطة تفرضه ..لست أدري: قلت
تينك على ذلك درمها واحدا، بل كفاه عن كل ذلك  مل ينفق حممد  ..لقد فرضه باإلميان :قال
  .كل القلوب تنفر من اخلمر من غري شرطة ال قوانني وال مصادرات اجعلتلقد  ..اآليتني
يا أيها الناس إن اهللا يبغض اخلمر، ولعل اهللا سيرتل فيها  «:يقول مسعت رسول اهللا : عن أيب سعيد قالف

إن اهللا حرم  «:فما لبثنا إال يسرياً، حىت قال: قال أبو سعيد ،»أمراً، فمن كان عنده شيء فليبعه ولينتفع به
قال أبو  ،» وعنده منها شيء فال يشرب وال يبيع -يعين آية املائدة السابقة-اخلمر، فمن أدركته هذه اآلية 

  .١وهافاستقبل الناس مبا كان عندهم منها طرق املدينة فسفك: سعيد
فقال أبو  ..إن اخلمر حرمت: كنت أسقي أبا عبيدة وأيب بن كعب فجاءهم آت فقال: وعن أنس قال

  .٢فأهرقها ..قم يا أنس فأهرقها: طلحة
 -أي حالالً-بينما حنن قعود على شراب لنا وحنن نشرب اخلمر حلة  :موسى األشعري قالوحيدث أبو  

: قال ..فجئت إىل أصحايب، فقرأا عليهم ،د نزل حترمي اخلمرفأسلم عليه وق إذ قمت حىت آيت رسول اهللا 
فقال باإلناء حتت شفته العليا كما يفعل احلجام  ..وبعض القوم شربته يف يده شرب بعضاً وبقي بعض يف اإلناء

  .٣انتهينا ربنا ..انتهينا ربنا: مث صبوا ما يف باطيتهم فقالوا
                                                

 .مسلم)   ١(
 .البخاري ومسلم)   ٢(
  .رواه الطربي يف تفسري آية املائدة)   ٣(



 ١٥١

   ..مي اخلمرقارن هذا مبا فعل قومنا عندما فكروا بتحر
فكرت يف يوم من األيام يف أن حترم اخلمر على شعبها ملا رأت من أضرارها الواليات املتحدة أن أنت تعلم 

  :ألجل ذلك فعلت املستحيلوقد  ..الشديدة على البناء الصحي واخللقي للمجتمع
جاء  اتشريعان بل ك ،يإمرباطورومل يكن جمرد أمر ملكي أو منشور  ..١بإصدار قانونـ أوال ـ بدأت 

. ثارت املشكلة يف الرأي العام األمريكي١٩١٨عن طريق برملان يف بلد دميقراطي دستوري حر، فحوايل عام 
ويف نفس السنة أيد هذا  ،» التعديل الثامن عشر « أدخل يف الدستور األمريكي حتت عنوان١٩١٩ويف عام 

  ).فولستد(التعديل بأمر حظر، أطلق عليه التاريخ قانون 
جند األسطول كله ملراقبة الشواطئ، منعاً بل جيشوا كل جيوشهم لتطبيقه، ف ، يكتفوا بالقانونملو
واستخدمت كل وسائل الدعاية واإلعالم حملاربة  ،شغلت أجهزة احلكومة، وجند الطريان ملراقبة اجلو، وللتهريب

والسينما واألحاديث اخلمر، وبيان مضارها وجندت كذلك االت والصحف والكتب والنشرات والصور 
  .واحملاضرات وغريها

ما أنفقته الدولة يف الدعاية ضد اخلمر مبا يزيد على ستني مليوناً من الدوالرات، وأن ما أصدرته من  يقدرو
_ يف مدة أربعة عشر عاماً-وما حتملته يف سبيل تنفيذ قانون التحرمي  ،صفحةماليري كتب ونشرات يبلغ عشرة 

نفس،  ٥٣٢,٣٣٥سني مليون جنيه، وقد أعدم يف هذه املدة ثالمثائة نفس، وسجن ال يقل عن مائتني ومخ
  .وبلغت الغرامات ستة عشر مليون جنيه، وصادرت من األمالك ما بلغ أربعمائة مليون وأربعة ماليني جنيه

اىل ١٩٣٣إال غراماً باخلمر، وعناداً يف تعاطيها، حىت اضطرت احلكومة سنة  وادامل يزدولكن األمريكيني 
   .إلغاء هذا القانون، وإباحة اخلمر إباحة مطلقة

  .أتدري مل جنح اإلسالم، وأخفقت أمريكا: التفت إيل، وقال
  مل؟:  قلت
وهو ليس متناقضا ككتابنا  ..هو الكتاب الوحيد الذي يستلهمون منهاملقدس املسلمني ألن كتاب : قال

  .املقدس، بل ككتبنا املقدسة
  ما تقول؟:  قلت
لقد كان الكتاب املقدس هو أحد األسباب الكربى هلذا السلوك املنحرف الذي طبع  ..ل الواقعأقو: قال

  .العامل املسيحي بطابعه
ليجده  ..مث يرجع إىل كتابه املقدس ..ما تتصور من رجل يفكر يف التوبة من اخلمر: التفت إيل، وقال

 وشرب من اخلمر .كون فالحا وغرس كرماوابتدأ نوح ي« :وجيد يف وصف النيب نوح هذا الوصفيغريه ا، 
  )٢٠: ٩تكوين (»فسكر وتعرى داخل خبائه 

-٢/١:يوحنا(لقد ورد يف  ..وجيد أن أول معجزة للمسيح هي حتويل املاء املبارك الطيب الطهور إىل مخر
                                                

 .هامش١٧٧ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني، أبو احلسن الندوي، ص و أبو األعلى املودودي،، تنقيحات: انظر)   ١(



 ١٥٢

١٠:( »تكَانيلِ، ولالْج طَقَةنا بِمي قَانف سركَانَ ع ثمِ الثَّالوي الْيفو وعسي أُم اكنضاً . هسِ أَيرإِلَى الْع يعدو
يذُهالَمتو وعسي .لَه وعسي أُم قَالَت ،رمالْخ تدفا نفَلَم :»رمخ مهدنع قبي ا» !لَمهاببِي «: فَأَج كأْنا شم

دعب أْتت ي لَمتاعأَةُ؟ سراامي! «مِ فَقَالَتدلْخل هأُم :» بِه كُمرأْما يلُوا كُلَّ مافْع « انرةُ أَجتس اكنه تكَانو
ثَالَثَة نِ أَوالَيكْيم نيا با مهنم داحالْو عسرِ، يطَهلتا لاَءهم ودهلُ الْيمعتسي ،ةرِيجإِ( ح انِنيثَم نيا بم أَي ئَةلَى م

واآلنَ «: ثُم قَالَ لَهم. فَملَأُوها حتى كَادت تفيض. » املَأُوا اَألجرانَ ماًء«: فَقَالَ يسوع للْخدمِ). وعشرِين لتراً
ةيمليسِ الْوئوا إِلَى رمقَدا وهنلُوا» !اغْرِفُوا مالْ. فَفَع يسئر ا ذَاقلَمرٍ، وملَ إِلَى خوحت ي كَانَ قَداَء الَّذالْم ةيملو

الناس جميعاً «:  لَهولَم يكُن يعرِف مصدره، أَما الْخدم الَّذين قَدموه فَكَانوا يعرِفُونَ، استدعى الْعرِيس، وقَالَ
أَما أَنت فَقَد أَبقَيت . ، وبعد أَنْ يسكَر الضيوف يقَدمونَ لَهم ما كَانَ دونها جودةًيقَدمونَ الْخمر الْجيدةَ أَوالً

  »!الْخمر الْجيدةَ حتى اآلنَ
ةُ هذه الْمعجِزةُ هي اآلي« :هذه هي املعجزة األوىل اليت أجراها املسيح، وقد عقب عليها يوحنا بقوله

يذُهالَمت بِه نفَآم ،هدجم رأَظْهيلِ، ولا بِالْجي قَانف وعسا ياهري أَج٢/١١:يوحنا(» اُألولَى الَّت(  
خمراً ومسكراً الَ «: وقَالَ الرب لهارونَ« :ولكن الكتاب املقدس ينص على حترمي اخلمر، ففيه:  قلت

فَرضاً دهرِياً في أَجيالكُم وللتميِيزِ . ك معك عند دخولكُم إِلَى خيمة االجتماعِ لكَي الَ تموتواتشرب أَنت وبنو
تي كَلَّمهم الرب بِها بِيد بين الْمقَدسِ والْمحلَّلِ وبين النجِسِ والطَّاهرِ ولتعليمِ بنِي إِسرائيلَ جميع الْفَرائضِ الَّ

  ) ١١-٨: ١٠الويني (» موسى
. وكُلَّ نجِسٍ الَ تأْكُلْ، وخمراً ومسكراً الَ تشرب، من كُلِّ ما يخرج من جفْنة الْخمرِ الَ تأْكُلْ« وفيه 

  )١٤: ١٣قضاة  (»لتحذَر من كُلِّ ما أَوصيتها
لئَالَّ يشربوا وينسوا . لَيس للْملُوك يا لَموئيلُ لَيس للْملُوك أَنْ يشربوا خمراً والَ للْعظَماِء الْمسكر« فيه و

ذَلَّةنِي الْمةَ كُلِّ بجوا حريغيو وضفْري. الْمرمراً لمخو كالهراً لكسطُوا مفْسِ أَعالَ . النو هى فَقْرسنيو برشي
دعب هبعت ذْكُر٧-٤: ٣١األمثال(»  ي (  

 » اعطوا مسكرا هلالك و مخرا ملريئ النفس يشرب وينسى فقره واليذكر تعبه «وفيه : قاطعين، وقال
   ..)٦:٣١االمثال(

لميذا للمسيح، واملؤسس احلقيقي الذي عني نفسه ت ،احلواري الثالث عشر للمسيحوفيه يقدم بولس ـ 
التكن فيما بعد  «:قائالـ  للنصرانية، ينصح احد رعاياه املتحولني حديثا اىل النصرانية، ويدعى تيموثاس

  ) ٢٣:٥رسالة بولس اىل ثيموثاوس (  »شراب ماء بل استعمل مخرا قليال من اجل معدتك و اسقامك الكثرية 
  .وهم يعبدون اهللا بشرب اخلمر يف احلانة املقدسة ..ذ مسعها قومنامن ..أمسعت إىل هذه النصيحة الغالية

  .كأنك تشري بأن للكتاب املقدس تأثريه يف هذا السلوك املنحرف:  قلت
أو األول  ..بل أكثر االحنرافات اليت تنتشر يف جمتمعاتنا سببها األكرب ..ليس هذا السلوك فقط ..أجل: قال
  .هو الكتاب املقدس ..على األقل

  .نت ترى الرذائل اخللقية يف اتمعأ



 ١٥٣

  .لذلك أسباب كثرية:  قلت
 ..وكنيستنا املنحرفة اليت مل تكتف بالنوادي الكثرية اليت تنشر االحنراف ..ومن أمهها كتابنا املقدس: قال

  . ١بل راحت هي نفسها تعينهم عليها
  :االنتشارـ  ٣

   ..ظم األديان انتشاراالشك أن املسيحية أع ..فحدثين عن صمود االنتشار: قلت
   ..ذلك صحيح لألسف: قال
  مل؟: قلت
والذين خريوا الناس بني اإلميان  ..ألا انتشرت يف البداية على يد أولئك اإلرهابيني الذين نقدسهم: قال

  .٢املسيحي وبني املوت
 ..اإلميانوهي اآلن تنتشر على يد إرهابيني أعظم خطرا خيريون الناس بني املوت جوعا أو مرضا وبني 

   ..والصلبان اليت نتوجه هلا بالتعظيم خري دليل على ذلك ..أنت تعلم أن املسيحية مل تنتشر إال بالسيف
  أنت تتحدث عن هيئات اإلغاثة؟: قلت
، أما يف هذا اال ختطَّت املئة ومثانني مليار دوالر سنويااملبشرين ميزانيات  أنَّهل تعلم  ..أجل: قال

  .سنويا ليار دوالرات اإلسالمية، فال يصل إىل املمقابلها من اهليئ
باإلضافة إىل احلصار املفروض على هذه اهليئات، حبيث امت باإلرهاب لئال يبقى يف الساحة غري 

  .٣املبشرين املسيحيني
ولكين أرى أن الكثري من املسلمني ممن يظهرون يف وسائل اإلعالم ينتقلون من اإلسالم إىل : قلت
  .املسيحية
   ..لو كانوا مسلمني يف البداية ملا انتقلوا إىل املسيحية: بتسم، وقالا

ن حيتمل أن يإن غالبية املسلمني الذ «:م١٩٧٨ سنة) كلورادو(مؤمتر  يفقول أحدهم لقد ذكرتين ب
، وهم أرواحيون، يؤمنون )أو إسالم العامة( يعتنقون ما يطلق عليه اإلسالم الشعيب ينيتنصروا هم من الذ

ويعرفون القليل جدا عن اإلسالم األصيل، كما يؤمن هؤالء بدرجة كبرية بالتعاويذ  ،اح الشريرة واجلنباألرو
    ٤» يعتقدون أا متدهم بالقوة ملواجهة شرور احلياة وحتدياا اليت

لقد أديتم الرسالة اليت أنيطت بكم أحسن األداء، ووفقتم هلا  «:يف املبشرين يقول) زومير(وقد خطب 

                                                
  .من هذه الرسالة) قيم(انظر فصل )  ١(
  .لرسالةانظر األدلة الكثرية على ذلك يف الفصل األول من هذه ا)  ٢(
بعد أحداث حالة من اجلمود إىل تعرضت اهليئات اإلغاثية اإلسالمية يف بعض البلدان العربية الواعدة يف العمل اإلغاثي )  ٣(
  .إعادة تقومي أدائها من حيث الشرائح اليت تستفيد منهاإىل وتقلصت خدماا يف سعي  ، م١١/٩/٢٠٠١

  .٢٥٢:ص، و العامل اإلسالميخطة لغز: التنصري. ماكوري. دون م: انظر)  ٤(



 ١٥٤

الغاية األساسية إىل أكمل وجه، مل يفطن بعضكم  ىأنه مع إمتامكم العمل علإىل التوفيق، وإن كان خييل  ىأمس
أن الذين أدخلوا من املسلمني يف حظرية املسيحية مل يكونوا مسلمني حقيقيني، لقد كانوا،  ىإين أقركم عل. منه

ما هو اإلسالم، وإما رجل مستخف باألديان ال  ه من أهله من يعرفهـكما قلتم، أحد ثالثة؛ إما صغري مل يكن ل
غاية إىل قوته، وقد اشتد به الفقر، وعزت عليه لقمة العيش، وإما آخر يبغي الوصول  ىيبغي غري احلصول عل
ولكن مهمة التبشري اليت ندبتكم دول املسيحية للقيام ا يف البالد احملمدية ليست هي . من الغايات الشخصية

وإمنا مهمتكم أن خترجوا املسلم من اإلسالم . يف املسيحية، فإن يف هذا هدايةً هلم وتكرميا إدخال املسلمني
ولذلك . ه باهللا، وبالتايل ال صلة تربطه باألخالق اليت تعتمد عليها األمم يف حيااـل ليصبح خملوقًا ال صلة

وهذا ما قمتم به خالل األعوام املئة . تكونون أنتم بعملكم هذا طليعة الفتح االستعماري يف املمالك اإلسالمية
    ١» ما أهنئكم، ونئكم دول املسيحية واملسيحيون مجيعا اوهذ. السالفة خري قيام

فإن اخلطة الشريرة اليت يصفها لنشر ديننا هي احليلولة بني الكثري من الشعوب واحلضارة حىت  ..وهلذا
ادئ املدنية ـببث مب ـيتفض اليتطة الفاسدة اخلطرة إن اخل «:)زومير(يستغلوا جهل من يدعوم، كما قال 

منها، ألن إدخال احلضارة واملدنية قبل إدخال املسيحية ال  ىمث نشر املسيحية ثانيا عقيمة ال فائدة ترج ،مباشرة
  » كانت قبال اليتحتمد مغبته، بل تنجم عنه مساوئ كثرية تفوق املساوئ 

ومع ذلك مل تزد األيام دين حممد إال  ..ارسه قومنا على املسلمنيأرأيت اإلرهاب الذي مي: نظر إيل، وقال
  .ومل تزد األيام ديننا إال ذبوال واحندارا ..رسوخا وانتشارا

  كيف تقول هذا؟: قلت
   ..فلنرتل للواقع لنرى مدى صمود العقيدة املسيحية مقارنة بالواقع اإلسالمي: قال

سة أكرب من عدد رعية املساجد، ولكن احلقيقة الواقعية حنن نفخر على املسلمني بأن عدد رعية الكني
   ..ختتلف كثريا

أظهر استطالع للرأي يف بريطانيا أن غالبية الشخصيات البارزة يف اتمع الربيطاين مبن فيهم كبار لقد 
 .كما ينص الكتاب املقدس رجال الدين املسيحي اليؤمنون بأن اهللا خلق السماوات واألرض يف ستة أيام

من رجال الدين املسيحي مشلهم االستطالع عن اعتقادهم يف صحة  ١٠٣قد أعرب ثالثة فقط من بني و
 .الكتاب املقدسرواية خلق العامل اليت وردت يف 

وقال مثانون ممن شاركوا يف التحقيق الذي أجراه أحد برامج هيئة اإلذاعة الربيطانية إم اليعتقدون أن 
  .٢كما اليعتقدون بوجود آدم وحواء ،أن ميسسها بشر دوناملسيح السيدة مرمي أجنبت 

                                                
  .٢٧٥ص  -.م١٩٨٨-هـ١٤٠٨املكتب اإلسالمي، : بريوت -.٢ط  -.جذور البالء. عبداهللا التل: انظر)  ١(
ت تعليمية وسياسيون اإال أن األشخاص الذي أدلوا بآرائهم يف هذه الدراسة ومنهم رجال دين ومديرو مدارس وهيئ)  ٢(

منون بأن اهللا قادر على تصريف شؤون الكون والتأثري على أحداثه وأن الوصايا العشر بارزون وعلماء ورؤساء حترير صحف يؤ
  .نقالً عن هيئة االذاعة الربيطانية ..ميكن تطبيقها يف عصرنا هذا



 ١٥٥

  بل مشلت أكثر عصور املسيحية؟ ..أتدري ما سر هذه الردة اليت مل ختتص بعصرنا هذا: التفت إيل، وقال
  ما سرها؟: قلت
   ..قارن بني عقيدة اإلسالم اليت تتوافق مع العقل واملنطق والفطرة، وبني عقيدتنا الغريبة عن ذلك كله: قال

   ..يعلم كنيسة اإلسكندرية فيما خيتص بطبيعة السيد املسيحلقد كنت هذا الصباح أقرأ كتيبا صغريا 
   ..الكتيب معي

بعد أن قرر الكاتب أن الكنائس األرثوذكسية : أخرجه من جيبه، وفتحه على صفحة من صفحاته، مث قال
، كن املسيح عندهم طبيعة واحدة مع ذلكول ،غري اخللقيدونية تؤمن بالهوت املسيح كما تؤمن أيضاً بناسوته

، ولكن على الرغم مما يبدو يف هذا من تناقض منطقي عقلي، وقد يبدو يف هذا النوع من التناقض «:قولهنقرأ 
إال أن كنيستنا ال تري فيه شيئاً من التناقض ألا تنظر إيل طبيعة السيد املسيح نظرة صوفية روحانية ينحل فيها 

هذه التجربة الصوفية أو الروحانية تعلو على كل تناقض ، الفكر البشري أنه متناقض أو حمالكل ما يبدو أمام 
أو كيف؟ إن يف ديانتنا أسرار نؤمن ا ونقبلها بكل يقني وإميان ال  ؟فيها ال يسأل املسيحي مل، عقلي أو فلسفي

، ضتها حلواسنا ومناقضتها لعقلنا املاديوحنن نؤمن ا على الرغم من معار، لشيء إال ألا قد أعلنت لنا من اهللا
كذلك نؤمن بأسرار ، وكما نؤمن بوجود اهللا وأنه قادر على كل شيء، ال لشيء إال ألننا أيقنا أا من اهللا

وال شك أن العقل الفلسفي ال يستطيع أن  ؟أو كيف ؟مل، ديانتنا من دون أن نكون يف حاجة إيل أن نسأل
    »يقبل هذا اإلميان الصويف 

إن لنا أن نستخدم عقولنا إيل حد معني ؛ وحينئذ جيب أن يقف العقل ويسلم  «:ويستطرد الكاتب فيقول
   »قياده للتجربة الروحية الصوفية 

، ولكنه ليس هو طبيعتني بعد االحتاد ،وبعد أن يوضح الكاتب كيفية أن املسيح كما يعتقدون من طبيعتني
وقد ، وقد يكون فيها تناقض، ة للعقل الفلسفي أو العقل املاديقد تكون هذه مشكلة كبرية بالنسب «:يقول

كل هذا قد يكون ، يكون فيها ما يتعارض مع قوانني العقل واملنطق واحلس واملادة واملصطلحات الفلسفية
ولكننا يف الشرق ال نسأل كيف؟ وال ملاذا؟ ولكننا نصدق ونؤمن بتجربة باطنية روحية صوفية عالية ، صحيحاً
وحىت لو كان هذا ، وإذا أراد اهللا شيئاً فهو ممكن، ذلك ألن اهللا أراده، منطق وعقل أن هذا أمر ممكن علي كل

اإلميان الذي (وهذا هو  ،غري معقول للعقل املادي فإنه معقول للعقل الروحاين الذي ال يعرف لقدرة اهللا حدوداً
    »هلي الذي يصرخ من أجله الكاهن القبطي يف خدمة القداس اإل) بال فحص

   ..واليت هي سر صمود اإلسالم وخلوده ..قارن هذا الكالم مبا يقوله املسلمون يف عقيدم عن اهللا
امسع ما سأقرؤه عليك، وقارن  ..هو الشيخ حممود شلتوتاألزهر من مشايخ شيخ أنا أمحل كتابا معي ل

  .بينه وبني ما يقوله رجال ديننا لتبصر سر صمود عقيدة اإلسالم
 «:وراح يقرأ، ١وفتحه على حمل وضع فيه عالمة خاصة )اإلسالم عقيدة وشريعة(حمفظة كتاب  أخرج من

                                                
  .٣٣و  ٣٢: اإلسالم عقيدة وشريعة: انظر)  ١(
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ألن طبيعة اإلميان تأيب ، ال حيملهم عليها إكراهاً، واإلسالم حينما يطلب من الناس أن يؤمنوا بتلك العقائد
وجاء فيه خطاباً  ..)٢٥٦: البقرة(﴾دينِلَا إِكْراه في ال﴿ وقد جاء يف القرآن ، وال يتحقق إميان بإكراه، اإلكراه

 ولَو شاَء ربك لََآمن من في الْأَرضِ كُلُّهم جميعا أَفَأَنت تكْرِه الناس حتى يكُونوا مؤمنِني ﴿:لنبيه حممد
   )يونس(﴾)٩٩(

م ويلقي م يف حظرية االعتقاد اليت يدهش ا عقوهل، وكذلك ال حيملهم عليها عن طريق اخلوارق احلسية
واملعين أنا  )الشعراء(﴾)٤(إِنْ نشأْ ننزلْ علَيهِم من السماِء َآيةً فَظَلَّت أَعناقُهم لَها خاضعني ﴿ دون نظر واختيار 

  . ألننا نريد منهم إمياناً عن تقبل واختيار، نشاء ذلك ال
  ،وإمنا حيملهم عليها بالربهان الذي ميأل القلب، حيملهم عليها باخلوارقوال ، ال حيملهم عليها باإلكراه

   .وعلى هذا املبدأ عرض القرآن عقائد اإلسالم عن طريق احلجة والربهان
دائرة بني النظر ) وجوداً ووجدانية وكماالً(وكانت حجته اليت لفتت األنظار إليها فيما يتعلق بعقيدة اإلله 

   » اإلنسان يف نفسه من الشعور الباطين واإلحساس الداخليوبني ما جيد ، العقلي
ذلك أن الكنيسة يف  ..أنا مل أتعجب عندما قرأت تلك اإلحصائية اليت ذكرا لك: سكت قليال، مث قال

  .احلقيقة هي راعية اإلحلاد والداعية إليه
ولكين بعد أن  ..لقد كنت مثلك أتعصب للكنيسة ..ال تعجب: أظهرت تعجبا عظيما مما ذكره، فقال

  .عرفت أسلوا يف الدعوة إىل اإلحلاد قصرت من تعجيب
  .إنك تقول قوال عظيما: قلت
  .ومع ذلك ال أقول إال حقا: قال

أرأيت لو كان لديك علم من العلوم اختصصت به من بني الناس، مث رحت تقول : مث استأنف قائال
لن أقبلك تلميذا عندي حىت تضرب رأسك حبجر  «..:أو من قصدك ليتعلم على يديك ذلك العلم ..للناس

  ، فهل ترى عاقال يقبل هذا؟»فتتعلم وأنت جمنون  ..يزيل عقلك
  فهل فعلت الكنيسة هذا؟: قلت
كالمها يف احلقيقة  ..وعقل غري مستعمل ..فأي فرق بني عقل زائل ..مل تفعل الكنيسة غري هذا: قال

  .سواء
 ..الكربى اليت ناضل من أجلها اإلسالمقضية الكانت لقد : مث قالنظر إىل الشجرة اجلامثة أمامنا بعمق، 

منه كل ، رب كل شيء، خالق كل شيء، اإلله الذي ال إله إال هو، هي اإلميان بوجود اهللا ..وكسب نضاله
  .إليه كل شيءو، شيء

اإلميان وكان الكفر باهللا هو عدم ، اإلميان هي قضية الدين منذ أن كان الدينهذا كانت الدعوة إيل 
   ..بوجوده على هذا النحو

   ..مجيعهم مبا فيهم املسيح نفسه ..األنبياء واملرسلنيات مجيع دعوأتصور هكذا 
  . ألا قضية مزودة بكل أنواع األسلحة ..لقد كان النضال من أجل هذه القضية ممتعا وناجحا
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وكان هذا ، هذا اإلله أو هو اهللاملسيح ظهر بني املسيحيني من قال بأن املسيح نفسه هو رفع بعد  ..لكن
وإمنا بقي الكثريون ، ومل يتقبله لذلك كل من تبعوا املسيح، ومل يظهر إال بعد رفع املسيح، جديداً يف املسيحية

، وعلى النحو الذي دعا إليه مجيع الرسل واألنبياء من قبله، على إميام باهللا على النحو الذي دعاهم إليه املسيح
وإن كان قد ، وإن كان رسوالً نبياً، وظلوا على اعتقادهم يف املسيح جمرد إنسان بشر، م هذاوظلوا على إميا
  .وإن كان قد صنع ما صنع من املعجزات بإذن اهللا، ولد من عذراء

 ..ولعل مبالغتهم يف حبه دفعتهم إيل تقبل القول بتأليهه، لكن اآلخرين أخذم هذه الدعوة اجلديدة
وزاد من اتبعوها وإن بقي كثريون أبوا أن ، لدعوة إيل تأليه املسيح يف صلب املسيحيةالزمن دخلت ا يومبض

، ولكن كانت الغلبة ملن اعتنقوا اإلميان بألوهية املسيح، ينحرفوا عن إميام األول الذي تلقوه من املسيح نفسه
  .حىت أصبح من ينفي هذه األلوهية اليوم عدواً للمسيحية حقيقاً بأن حيارب

وإال ملا كان مثة ، والشك أن بعضاً منها كان ينفي هذه األلوهية، وأحرقتكثرية حوربت أناجيل بل  ..ال
وقالوا ، للذين احنرفوا عن اإلميان األول، وبقيت الغلبة إيل اليوم، ما يدعو من آمنوا ذه األلوهية إيل إحراقها

   .سيحيني اليوم من ينفي هذه األلوهيةخبالف ما كان معروفاً بألوهية املسيح، وال يكاد يوجد بني امل
وبعد أن كانت ، والدعوة إيل عبادته، فبعد أن كانت هي اإلميان بوجود اهللا، انقلبت قضية الدين، وبذلك

، هي حماولة إثبات ألوهية املسيح، أصبحت قضية الدين يف املسيحية، قضية الدين كلها هي حماولة إثبات ذلك
  .أن يشتت كل اجلهد الذي يبذل لقضية اإلميانومل يكن هلذا من نتيجة إال 

من  هفإن، فإذا كان من املمكن إثبات وجود اهللا بصورة منطقية ومقبولة ومتفقة مع كل منطق وكل عقل
  .وبأية صورة من الصور املقبولة، املستحيل إثبات أي ألوهية للمسيح

حماولة قسر  وإمنا إىل، عبادته والدعوة إىلوهلذا يكاد جهد املسيحيني اليوم ينصرف ال إيل إثبات وجود اهللا 
  .على ما يف كل صور األلوهية اليت قالوا ا له من خمالفة للعقل واملنطق، الناس على اإلميان بألوهية املسيح

فيه انقسم املسيحيون أوالً إىل ، ولذلك مل يكن يف القول ذه األلوهية للمسيح إال وباالً على الدين نفسه
الذي تلقاه عن املسيح، وظل على إميانه باهللا الواحد األحد الذي ال إله إال ، ي على إميانه األولقسمني قسم بق

مث تغلب من اتبعوا القسم الثاين ، وباملسيح رسوالً نبياً إنساناً بشراً، وقسم آخر اعتنق اإلميان بألوهية املسيح، هو
وإمنا كان ، يكن ذلك توحيداً لكلمة املسيحيني وإميام ولكن مل، وانتشر بني املسيحيني االعتقاد بألوهية املسيح

بداية النشقاقات وانقسامات أخرى يف الكنيسة وبني املسيحيني استمرت على مدي القرون العديدة اليت 
االختالف ، ومرجع ذلك كله، ومل يزدها الزمن إال انشقاقاً وانقساماً، عاشتها املسيحية على األرض إيل اليوم

إيل صورة يتساءل معها ، وكما يقول املسيحيون أنفسهم، حىت انتهت املسيحية اليوم، ذه األلوهيةحول تصور ه
  . عما إذا كان للعهد اجلديد قيمة حقاً، املرء

وتفتح العقول واملدارك فيها على العلوم ، انتشار احلضارة بني الدول املسيحية، واألخطر من ذلك بكثري
ولكن ألن املسيحية وهي الدين ، هذه العقول وتلك املدارك تأيب هذه الصورة هللالقد جعل هذا التفتح  ..احلديثة

حىت أم يقولون ، تصور اهللا على هذه الصورة اإلنسانية اليت عرف ا املسيحو، الذي يدعوهم إيل عبادة اهللا
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  . كلية، أي إيل اإلحلادم إيل إنكار وجود اهللانتهى وهو ما ، فإم يأبون تقبل هذه الصورة، عنه اإلله املتأنس
ليس هو أن العلم ال يتفق ، وبذلك فإن السبب األساسي النتشار اإلحلاد يف الدول املسيحية املتقدمة علمياً

، وإمنا هو أن هذه الصورة لإلله اليت حتاول املسيحية اليوم أن تقسر العقول على تقبلها، معه أن يكون هناك إله
  .١وال مع العقل وال املنطق وال أي شيء مقبول، مال تتفق حبق مع العلوهي صورة 

  
 
  

                                                
  .القاضي منصور حسني عبد العزيز، بني املسيحية و اإلسالم دعوة احلق: انظر)  ١(
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  حضارات ومذاهب 
   ..حدثتين عن مدى صمود اليهودية واملسيحية: قلت
وسأحدثك عن مدى صمود املذاهب واألفكار اليت صاغها البشر ألنفسهم، إما بوحي أهوائهم، أو : قال

  .بوحي الشياطني اليت سولت هلم
ولكين سأقتصر على مناذج تعي  ..ل اليت ذكرا لك يف األديان الكربىولن أحدثك هنا عن تلك التفاصي
  .أما ما عداه فسيقذف به إىل هاوية الفناء ..ا أن االستمرار ال يكون إال للحق ارد

لُ زبدا رابِيا ومما أَنزلَ من السماِء ماًء فَسالَت أَوديةٌ بِقَدرِها فَاحتملَ السي ﴿:لقد ذكر القرآن هذا، فقال
طلَ فَأَما الزبد فَيذْهب جفَاًء يوقدونَ علَيه في النارِ ابتغاَء حلْية أَو متاعٍ زبد مثْلُه كَذَلك يضرِب اللَّه الْحق والْبا

  )الرعد(﴾)١٧(ذَلك يضرِب اللَّه الْأَمثَالَ وأَما ما ينفَع الناس فَيمكُثُ في الْأَرضِ كَ
ومل تزد األيام ما ذكره القرآن إال ثبوتا  ..ودمارها وسقوطهاة احلضارات قد ذكر القرآن سننا لنهايل

  .ورسوخا وتأكيدا
لقد ذكر القرآن أن الترف والبذخ والتسلط الذي متتلئ به احلضارة هو الذي جيرها إىل السقوط أو 

دمريا إِذَا أَردنا أَنْ نهلك قَريةً أَمرنا مترفيها فَفَسقُوا فيها فَحق علَيها الْقَولُ فَدمرناها ت ﴿:ففي القرآن ..راالنفجا
  )اإلسراء(﴾)١٦(

رون من بعد نوحٍ وكَم أَهلَكْنا من الْقُ ﴿:ويف اآلية اليت تليها تأكيد بأن كل القرى هلكت بسبب ذنوا 
  )اإلسراء(﴾)١٧(وكَفَى بِربك بِذُنوبِ عباده خبِريا بصريا 

فيجعلها تشعر بالقوة اليت ال تدانيها قوة، وبالعزة اليت ال تدانيها  ..إن الترف الذي تقع فيه احلضارات
  .هو الذي يسقطها يف هاوية املوت عزة، وبالبطر والكرب الذي جيعل الكل خاضعا هلا، جاثيا أمام قدميها

وأَعدوا لَهم ما استطَعتم من قُوة ومن  ﴿:ولكن القرآن محد القوة، ودعا إليها، وأنا أقرأ يف القرآن: قلت
 كُمودعو اللَّه ودع ونَ بِهبهرلِ تيالْخ اطرِب)٦٠من اآلية: ألنفال(  

غري القوة،كما أن االستمتاع بالتفرج على املباريات الرياضية غري ممارسة والبطر ا الفرح بالقوة : قال
  .بل يعين ذما جلانب من جوانبها وأثر من آثارها وذم الفرح بالقوة ال يعين ذما للقوة، الرياضة،

دهم، وقد ينشأ عنه الظلم واالستعمار واستغالل اخللق وتسخريهم واستعباالذي ثر واألثر املذموم هو األ
 ،ولكن ال يزال اخللق إىل اآلن عبيدا حتت سلطة ما يسمى بالقوى العظمى،ألغي االستعباد يف مجيع قوانني العامل

وتكيل بكل املكاييل،مث تطلب من املستضعفني أن ميجدوها ،القوى اليت تأمر مبا تشاء وتنهى عن ما تشاء
  .ىوحيترموها ويسبحوا حبمدها لسبب وحيد هو أا قوة عظم

ونشوة الفرح ا يف الروح الغربية باختراعها ألنواع  عدو كوا غليانا لنار القوة،تواحلروب العاملية ال 
  .األسلحة وفنون الدمار الشامل

ومن الفوراق الكربى أن الدول اليت تسعى للحد من هذه األنواع من األسلحة وتتغىن بالسالم هي اليت 
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  . وميحي األطالل اليت يتركها دماره مرات كثرية يدمر األرض،بل متلك ما  متلك أكرب رصيد منها،
وإمنا هذا الفرح هو الذي حال بني كل قوة عظمى  أن  عصرنا هذا ليس بدعا يف ذلك،القرآن وقد ذكر 

املثل وقد ضرب القرآن  وبني قبول احلق،،بني احلضارات الكربى أو القبائل البدوية البدائية البسيطة أو صغرى،
للَّه الَّذي خلَقَهم فَأَما عاد فَاستكْبروا في الْأَرضِ بِغيرِ الْحق وقَالُوا من أَشد منا قُوةً أَولَم يروا أَنَّ ا : ادبعلذلك 

   )١٥:فصلت(هو أَشد منهم قُوةً وكَانوا بِآياتنا يجحدونَ
الغرور بالقوة هو احلائل األكرب بني الشعوب وبني البحث على احلق أو الوصول وهلذا، فإن القرآن يعترب 

فَاستمتعتم  كَالَّذين من قَبلكُم كَانوا أَشد منكُم قُوةً وأَكْثَر أَموالًا وأَولَادا فَاستمتعوا بِخلَاقهِم ﴿:إليه، ففي القرآن
يا ستمتع الَّذين من قَبلكُم بِخلَاقهِم وخضتم كَالَّذي خاضوا أُولَئك حبِطَت أَعمالُهم في الدنبِخلَاقكُم كَما ا

  )٦٩:التوبة(والْآخرة وأُولَئك هم الْخاسرونَ
حلضارات والشعوب والقوى إىل الدورات التارخيية اليت ختتلف فيها أمساء الدول واذا والقرآن يشري 

فكال من تلك الدورات يستمتع  ولكنها تتفق يف مبادئها ونظرا للحياة وتصورها للوجود ووظائفها فيه،
والنتيجة النهائية اليت ختتم ا كل دورة هي اإلحباط بكل  وخيوض فيه خوضا باطال، بنصيبه من القوة واألموال،
  .جتماعيوالنفسي واال معانيه الدنيوي واألخروي،

مل تصدر يف نزعتها التسلطية اليت استعمرت ا العامل وانتهبت ا خرياته ـ ذا املفهوم ـ والقوة الغربية 
وعقوله أجياال طويلة بالسالح أو بالدميوقراطية أو بالصناديق الكثرية أو باملساعدات إال من روح رومانية ال 

  .تزال جتثم على عقوهلا ومصادر تفكريها
حتى  ﴿:ورد يف القرآنوازدادت ثقتها بنفسها قرب موعد هالكها كما  كلما ازداد تعاظمها،فإنه  وهلذا،

ا أَو نهارا فَجعلْناها حصيدا إِذَا أَخذَت الْأَرض زخرفَها وازينت وظَن أَهلُها أَنهم قَادرونَ علَيها أَتاها أَمرنا لَيلً
  )٢٤:يونس(أَنْ لَم تغن بِالْأَمسِ كَذَلك نفَصلُ الْآيات لقَومٍ يتفَكَّرونَكَ

إال أنه يشري إشارة صرحية  ،وإن كان يراد به يف ظاهر اللفظ هو النبات الذي حصد وقطع ،واحلصيد هنا
 ميوت، وموته وحصاده ال حيتاج إىل وكل ما يزهو ويتصور أثناء زهوه أنه ال ،إىل العمران والتكنولوجيا والثقافة
وهو ،وأمر اهللا ال يتكرر،بل جمرد إتيان أمر اهللا يف ليل أو ار يكفي لذلك،تدبري طويل حبسب ما تنص اآلية

  ) ٥٠:القمر( وما أَمرنا إِلَّا واحدةٌ كَلَمحٍ بِالْبصرِ ﴿:أسرع من ملح البصر
بطر ـ محق ـ (لثالثي السقوط تنطلق من اكارثة فذكر أن  ..نإىل ما ذكره القرآ) توينيب(لقد أشار 

  . وهي تفضي بصاحبها إىل الكارثة ،البطر يقود إىل ارتكاب احلماقاتف ،١)جائحة
                                                

  :وذكر بعض املفكرين املسلمني ثالث مراحل لسقوط احلضارات، هي)  ١(
  .اهلرب من اهللا -١
  .اإلنتاج واإلبداع يف ناحية أو نواح كثرية: فتح أبواب كل شيء عليها -٢
  .طور الضمور والنحالل فاإلستبدال -٣
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إن ارتكب أحد  «:)قانون التناسب(القانون التارخيي بقانون نفسي ألفالطون هو هذا يستعري لتأكيد هو و
مثل تزويد سفينة صغرية  ،اً كبرياً للغاية إىل شيء صغري للغاية ليتوىل محلهفأعطى شيئ ،إمثاً ضد قوانني التناسب
لو مت ذلك لكانت النتيجة وباالً  ،وإعطاء وجبات ضخمة للغاية جلسم صغري للغاية ،للغاية بشراع كبري للغاية

الذي يغذيه يف حني يندفع املتغطرس صوب الفجور  ،البطن حنو املرضبففي صورة احلمق يسرع اجلسم  ،تاماً
   » احلمق

  .يف حلظة االنتصاريأيت اخلطر األعظم عندما ذكر أن نابليون وقد صدق 
فإنه حيذر بأن حلظة االنتصار قد تدفع إىل ) لروبرت غرين(لكتاب شطرنج القوة  ٤٧وحسب القانون 

أكثر من الذين  وخلق أعداء ،الغطرسة والثقة املفرطة بالنفس واالندفاع إىل ما هو أبعد من اهلدف املوضوع
   » ضع نصب عينيك هدفا وعندما تصل إليه توقف. فال تدع النجاح يدير رأسك «تدحرهم 

   ..١التاريخ كله يؤكد هذا القانون 
مجع القبائل الفارسية املبعثرة   ٢)قورش(قبل امليالد قفز شاب إىل مسرح األحداث يدعى  ٥٥٩في عام ف

وشرع يف تكوين  ،وتوج نفسه على ميديا وفارس ،)آستياجس(لكها وهزم م ،فامتلكها) ميديا(وزحف ا إىل 
مث اتبع سببا فبلغ مغرب  ،غريب آسيا الصغرى) ليديا(حاكم ) كروسيوس(مث دحر ، )اإلمرباطورية الفارسية(

مث اتبع سببا فوضع يده على كنوز بابل وحرر سيب بابل من  ،الشمس عند اجلزر األيونية غرب اليونان فامتلكها
مث اتبع  ،وتوالت انتصاراته خالل ثالثني سنة وراح يلقب بقورش األكرب ملك العامل، هود فأعادهم إىل بالدهمالي

فأراد وضع  ،اهلمجية احملاربة على حبر قزوين) املاساجيتاي(م إىل منطقة قبائل . ق ٥٢٩سببا حىت وصل عام 
  .يده على بالدهم

فأرسلت  ،إليهم) آراكسيس(فعرب  ر  ،ب محاقة كبريةمن حكم عادل وملك واسع ارتكمسة وبعد ثالثني 
  . أنه ليس عندنا ثروة بابل فتطمع ا وأرضنا جبلية وشعبنا حمارب فضحك منها) تومرييس(له ملكتهم 

                                                                                                                                 
  :كل احلضارات العلمانية املاديةكا وقد مرت احلضارة الغربية 

  .. ذه احلضارة را من اهللا وإنكارها لألديان، وثورا عليهافقد بدأت ه
كانت كلمات احلرية والدميوقراطية ومصلحة األمة حترك مشاعر اجلماهري يف أوروبا وتسري اجليوش من أجل استعمار مث 

  .الشعوب وامتصاص خرياا ودمائها
 ستني مليونا  من زهرات شباا يف ميادين احلرب، وانتهت مث حصلت احلرب العاملية األوىل والثانية، وفقدت أوروبا حوايل

ابتداء من .. احلرب ليفقد الشباب كل قيمة كان يتمسك ا، وانتهت هذه الكلمات، مل يعد للحياة أي معىن، وجاء عصر اجلاز
لوحيد للشباب القلق الفارغ، واستبدل الشباب بأار الدماء اليت جرت يف احلرب أار اخلمر الذي أصبح املهرب ا) م١٩٢٠(سنة 

وانطلق الشباب يريد أن يستمتع ويشبع يمة اجلنس وسعاره احليواين، وأضحى اتمع حباجة ماسة إىل مستشفيات األمراض 
  )اإلسالم ومستقبل البشرية، عبد اهللا عزام: انظر(.اجلنسية املريعة، وحباجة إىل علوم النفس ومستشفيات األمراض العصبية والعقلية

  ..خلالص جليب) الزلزال العراقي(انظر هذه النماذج يف )  ١(
  .هناك من يرى بأن قورش هو ذو القرنني املذكور يف القرآن الكرمي، ولكن اخلامتة اليت انتهت ا حياته تنفي هذا)  ٢(
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ابن امللكة أسرياً يف يده فأرسلت له تومرييس تستعطفه أن ) سبارغابيزيس(ويف خدعة حربية وقع الشاب 
  . بثلث مملكة املاساجيتاي فأىب ويكتفي ،يطلق هلا ابنها

إنين  «:فغرقت امللكة يف األحزان وأرسلت له تقول ،ن ابن امللكة مل يطق اإلذالل واألسر فقتل نفسهإمث 
  » أقسم بإله الشمس سيدنا أن أعطيك دماً أكثر مما تستطيع شربه رغم كل شراهتك

  .فسهويف غمرة غضبهم مزقوا اجليش الفارسي شر ممزق وقتلوا قورش ن
أا حبثت عن جثة قورش وعندما وجدا قطعت الرأس  :)القوة(يف كتابه ) روبرت غرين(وقد ذكر 

فإنك قد دمرتين  ،وأعيش اآلن ،رغم أنين انتصرت عليك «:ودسته يف زق جلدي للشراب مملوء بالدم صائحة
وبعد موت قورش  ،» وانظر كيف انفذ ديدي فلديك ما يشبعك من الدم ،بأخذ ولدي عن طريق الغدر

  . احنلت اإلمرباطورية الفارسية وأصبحت يف ذمة التاريخ
    ..وهذا املرض اإلمرباطوري يتكرر على وترية واحدة عرب التاريخ

عندما مر يف املنطقة بعد أكثر من قرنني من ) كسنوفون(بأن املؤرخ ) آشور(علة انتحار ) توينيب(لقد ذكر 
  . ن فخامة التحصينات يف منطقة خالية من السكانزوال آشور من مسرح التاريخ ذهل م

وعرف أن هذه األمة  ،ومل يكن اسم آشور معروفاً حىت مت العثور عليه يف منتصف القرن التاسع عشر
بقيت قائمة أللفي سنة وأمسكت مبصائر شعوب املنطقة لفترة قرنني ونصف، وتسلطت على األمم ااورة 

احتلت كل املنطقة حىت مصر، وسوت مدنا كاملة باألرض ومحلت إىل األسر بذراع حربية بطاشة ندر مثيلها ف
 ٦٦٣وطيبة  ٦٧١ممفيس  ٦٧٧صيدا  ٦٨٩م بابل .ق ٨٢٢م موساسري .ق ٧٣٢دمشق عام : شعوباً بأكملها

ومل ينجو من عدوام سوى صور والقدس من مجيع كربى مدن الدول اليت بلغتها الذراع  ٦٣٩وسوسا 
  . اآلشورية

فقد كانت تفحص  ،ن اجلائحة املروعة اليت دفنت آشور مل تكن تقصريا يف اآللة احلربيةأ) توينيب(ر لقد ذك
اليت فرضت ضغطاً ) انتحارية الروح احلربية(ولكنها ماتت برتعة ، بدقة وإمعان وجتدد وتعزز حىت يوم دمارها

  .فحصل فراق بني متطلبات اآللة وتوسع الرقعة ،متواصالً على املوارد
صعود وسقوط (و نفس القانون الذي توصل إليه املؤرخ األمريكي املعاصر باول كينيدي يف كتابه وه

. هو الذي أودى اإلمرباطوريات املهالك يف القرون اخلمسة الفارطة) فرط التوسع(أن قانون ) القوى العظمى
فض الضغط كان مؤشر فكلما تسارع النبض واخن) النبض(عن ) الضغط(كما حيصل يف الصدمة الطبية وفراق 

  . الصدمة أشد ومشى املريض باجتاه املوت
م .ق ٦١٢إن احملارب الذي ال يقهر الذي وقف متحفزا يف نينوى عام  «:عن اية آشور) توينيب(يقول 

كان يف الواقع جثة يف سالحها أمكن احملافظة على انتصاا بفضل جسامة العتاد احلريب الذي ضيق اخلناق على 
   » حر فمات بههذا املنت

ن أن آشور ال تزيد عن جثة خمتنقة يف الدرع انقضوا عليها فقطعوها مثل ووعندما شعر اجلريان املعذب
كما حصل مع الفيلق ) اجلثة يف سالحها(أن مصري آشور يعيد إىل الذهن لوحة  «:)توينيب(ويعقب . العقبان



 ١٦٣

   »م١٦٨٣يف اخلنادق أمام فيينا عام  م واالنكشاريني.ق ٣٧١اإلسربطي يف ميدان معركة لوكترا عام 
ـ  ٦١٤كانت اية آشور واحدة من الكوارث التارخيية العارمة اليت أودت بالقوة احلربية اآلشورية عام  
م ومل تتضمن دمار أداة احلرب اآلشورية فحسب، ولكنها تضمنت كذلك حمو الدولة اآلشورية من . ق ٦١٠

  .مصري ال أحد ميلك املناعة ضده وهو ،الوجود واستئصال الشعب اآلشوري
   ١)اية التاريخ(ولعلك قرأت  ..ولكن أمريكا اليوم يف منتهى قوا: قلت

غلطة دولة آشور وسيف ، هو نفس تفعله أمريكا اليومإن ما  ..بل هي يف بداية سقوطها: ابتسم، وقال
ان من الصني والصليبيون عام تراجان الروماين واوراجنزيب اهلندي وكزركسيس الفارسي ووريت من اسرة ه

  .م١٠٩٩
على الناس بكتاب مثري حيمل ) Emmanuel Toddاميانويل تود (م خرج املؤرخ الفرنسي  ١٩٧٦يف عام 

عنوان بكتاب جديد حيمل هذه األيام نا أفاجوقد  ،يتنبأ فيه بسقوط االحتاد السوفييت) ما قبل السقوط(عنوان 
  )القوة العاملية األمريكية ينع(

قال إن أمريكا تعاين من كل  ٢٠٠٣\ ١٢املقابلة اليت أجرا معه جملة در شبيجل األملانية يف عددها  ويف
وال ينتخب معظم  ،فأمريكا حيصل فيها حتلل داخلي ،اليت تسم مرض احندار القوى العظمى) األعراض الوصفية(

  . وحتكمها تدرجيياً قوة أولغاريكية عسكرية ،الناس
من سكان العامل فهي  باملائة ٤,٥هي العمالق االقتصادي األعظم يف العامل ومقابل ليوم إن أمريكا ا ..نعم

 ٢٩٠وهي تضم  ،مليار دوالر ١٠٤٥٥,٦واإلنتاج السنوي هلا يبلغ  ،من االقتصاد العاملي باملائة ٣١تنتج 
ينال جوائز نوبل أكرب ومنها  ،مليون نسمة يف أرض تتمتع بكل املناخات يف مخسني والية من احمليط إىل احمليط

  .وهي متلك أعظم ترسانة أسلحة مل حيلم ا زيوس رئيس آهلة األوملب أيام أثينا ، عدد من العلماء
كل القوى ف ..ولكنها مع ذلك تنحدر حتت جنون القوة إىل املنحدرات اليت احندرت هلا سارئر احلضارات

فرط التمدد (فت إىل القرب بنفس العلة وهي ظاهرة العظمى يف القرون اخلمسة الفارطة أصيبت بنفس املرض ودل
فلم مير على أمريكا وقت كما هو حالياً تقاتل يف كل جبهات األرض بنفس ).  Exapansionاالستعماري 

  . الوقت وتضع نفقات للتسلح واحلروب يتجاوز جمموع العشر دول التالية هلا يف النفقات
 ٤٠.٣واليابان  ٤٧مليار والصني  ٦٥مقابل روسيا (مليار دوالر آللة احلرب  ٣٢٩.١فهي تدفع 

دولة ( وهو ما يذكر بنموذج  ..)مليار دوالر ٢٧.٥وأقلهم أملانيا وهي تنفق  ٣٣,٦وفرنسا  ٣٥.٤وبريطانيا 
فأحد الكوارث العارمة اليت أودت بأقوى دولة يف ) توينيب(على حد تعبري ) خمتنقة يف الدرع(اليت ماتت ) آشور

  . محاقة الروح احلربية غرب آسيا كانت
اليت تبين احلضارة حينما تندفع ) املبدعة(إىل هذا التحول يف مصري األقلية ) توينيب(وانتبه املؤرخ الربيطاين 

  ). الكرباج(لتنقلب بعد حني إىل أقلية مسيطرة تسوق الناس باإلكراه و) احملاكاة(األكثرية خلفها بآلية 
                                                

  )نعي أمريكا، واية الديكتاتوريات العربية(الزلزال العراقي، خالص جليب، فصل: انظر)  ١(
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احلضارات وايار القوى العظمى ينص عليه القانون الثاين إن قانون موت : سكت قليال، مث قال
 ووه) Sadi Carnoسادي كارنو (م على يد الفرنسي ١٨٢٩للديناميكا احلرارية الذي صيغ ألول مرة عام 

 ،ويف علم االجتماع الفساد ،ويف الكيمياء التحلل ،ويف البيولوجيا الشيخوخة ،دعى يف العمل اهلندسي بالتآكلي
   .يخ االحنطاطويف التار

وتسيطر على  ،تلتهم األوبيكورمبا  ..وهي تطوق العامل أمجع ..ولكن أمريكا ال تزداد إال قوة: قلت
  .العاملوتعيد رسم خريطة  ،يف سعر البترول وتتحكم ،النفط

ال شك أنك تعرف أن اجلسم إذا احتدت عليه  ..وسيصيبها يف األخري ما يصيب اجلسم: ابتسم، وقال
هيونية الصوتبقى الدولة  ،ويف النهاية سترحل أمريكا ،وتبدأ املقاومة ،املضادات يف الدم بتشكيلبدأ ، ياألمراض

  .دورتهالتاريخ  ويكرر  ،دول تطلب رأسها منيف فلسطني لوحدها مطوقة حبزمة  
   ..أو الغرب عموما ..ليس ذلك فقط هو ما ينتظر أمريكا

ع ويف كل مدينة ستنفجر لتقضي على هذه احلضارة إن هناك قنابل كثرية يف كل بيت ويف كل شار
   ..١ستفجرها الفطرة السوية اليت ختتنق  ..السدومية
هو مثل الدجال متاما يرى  ..جبناح واحد هو جناح املادةأن يطري طائر عجيب يريد احلضارة الغربية إن 

  .كتب هلا االستمرارأو ترى بعني واحدة أن ي ..وال ميكن حلضارة تطري جبناج واحد ..بعني واحدة
معركة شرسة مع الكنيسة، وبعد أن خضنا قيادة البشرية بعد أن نا ـ حنن أهل هذه احلضارة ـ لقد تسلم

ال  ناغبار القرون املتراكم، وانطلقنا عن كاهلنا فضلقد ن ..ا ناحطم القيود الوثيقة اليت كبلتنمثنا  غاليا  ل نادفع
حيجر على أيدينا، أو ؤمن بشيء يغل نريد أن نوال  ،ين وال من حزبقبل وصاية من دنال .. لوي على شيءن

  .ولناعق
   ..مل يعد يشبعها شيءنعانيها لكن اجلوعة الروحية اليت 

فلم  ..قيم من العقل إهلا  يسد الفراغ النفسي الرهيبنأن  ناوحاول ،حصل الفراغ الروحي اهلائللقد 
   ..يستطع

بأمثال  ناوهو صورة أمجل امرأة يف باريس، ودفع ،حدى املدن الفرنسيةمتثاال  إلله العقل يف إلقد نصبنا 
  .ولكن هيهات هيهات) العقلية املثالية(لسد الفراغ من خالل املدرسة ) هيجل ونيتشه(

لينصب الطبيعة إهلا مقام الكنيسة، ولكن مل تكن نتيجة حماولته ختتلف عن احملاوالت ) كومت(جاء 
  .السابقة
كل و.. يم من اإلقتصاد إهلا  يسد الفراغ ويفسر التاريخ وحيلل سري اجلنس البشريليق) ماركس(جاء و

  .هذه احملاوالت باءت بالفشل الذريع
إن اإلنسان املنتمي إىل عصرنا هذا  «:)اإلنسان والضمري املأسوي املمزق(يف كتابه ) ليبولد فلم دانز(يقول 

                                                
  .اإلسالم ومستقبل البشرية، عبد اهللا عزام: انظر  )١(
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ن اية املسيجية تشمل أيضا  اية أ يعلم كثريا ال يؤمن بشيء وال يفكر أو أنه مل يفكر بعد، ولكنه
األيدلوجيات األخرى كاملاركسية اليت جتتاز من أجل ذلك أزمة عميقة، وإن هذه األزمة ليست أبدا  عالمة 

  »حياة بل عالمة موت
 إنه يف الرتع األخري ..إن اجلنس البشري بكامله ميشي خبطى حثيثة إىل اهلالك «:)الموين(ويقول املفكر 

   » كذلك اإلنسان اجلريح املسكني الذي ال يرجى له شفاء، فكثرة األخطاء يف حضارتنا جترها إىل الغرق
  .هو أا قامت بال دين واختذت را وراءها ظهريا ،حلضارة واضح بسيطهذه اومن هنا فإن سبب ايار 

الدين عن العلم هو فناء إن فصل  «:يذكر هذه العلة اخلطرية الفيلسوف الفرنسي )برجسبون(لقد قال 
   » حمتوم لإلثنني
كنت أعرف دائما  أن احلضارة حتتاج إىل دين، وأن حياا أو موا يتوقفان على  «:)برناردشو(ويقول 

    ١» ذلك
إن حل القديس  «:يده على الداء فقال) الالمنتمي(يف كتابه ) كولن ولسون(لقد وضع الكاتب اإلجنليزي 

مقبول بالنسبة حلضارة يف منتصف القرن العشرين، حضارة ذات تطور ميكانيكي عال بولس يعترب أمرا  غري 
  »متلؤه استمر ثالثة قرون يصاحبه فراغ كبري ال تعرف احلضارة كيف 

أن تبدع يف كل ما خضع ملقاييسها، فكل ما حللته يف املخترب أو فحصته يف حضاراتنا لقد استطاعت 
وب أو شرحته باملبضع أو وزنته مبوازين الكتلة والضغط لديها أبدعت فيه جماهرها أو راقبته من خالل التلسك

  .إبداعا  عجيبا
وأضافت إىل وسائل الراحة الشيء الكثري الذي أراحت به اإلنسان  ،ولذا فقد قدمت إنتاجا  ماديا  هائال

   ..كثريا
املكيف، ولكنها فشلت لقد قدمت الطائرة والسيارة والثالجة و ..لقد قربت املسافات ووفرت األوقات

فشلت أن تقدم الراحة للقلوب والطمأنينة للنفوس والسكينة ).. السعادة(أن تقدم شيئا واحدا لإلنسان وهو 
أن هذه األمور تتعلق بالروح، والروح ال : لإلنسان واإلستقرار للضمري واألعصاب، والسبب بسيط وهو

ب، وال يفتح القلوب إال خالقها عالم الغيوب فيدخل ما إن قضية السعادة تتعلق بالقلو ..يشبعها إال خالقها
  .شاء من السعاده

هكذا (وتكلم بلسان حال احلضارة املادية الغربية من خالل فلسفته  ،باسم الغرب) نيتشه(بعد أن نطق 
  ).تكلم زرادشت عن موت اإلله ونشوء اإلنسان السوبرمان

إال ضعف ونتيجة  تشيعه مبأمت حافل، ما اإلميان باهللا مات اهللا وقد قتلناه، وإن اإلنسانية «:صاحعندما 
بل احلضارة املادية هي اليت أوقعت اإلنسان .. بعد اهلروب من اهللا ذا الشكل الرهيب ازداد الشقاء ..» ضعف

  .يف جحيم الشقاء املرير
                                                

  .٥٦١، صنظر افت العلمانية للدكتور عماد الدين خليلا)  ١(
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أو  ..ة سقوطأو هي بتعبري أفصح يف حال ..فإن الكل يشهد بأن حضارتنا يف طريقها إىل السقوط ..وهلذا
   ..هي بعتبري أبلغ من ذلك كله سقطت

إن احلضارة الغربية يف الطور األخري من أطوار حياا األشبه بالوحش الذي بلغت  «:)ماكنيل(يقول 
ـ  على تراث السلف وعلى كل مقدس وحمرمـ شراسته النهاية يف انتهاكه لكل ما هو معنوي، وبلغ اعتداؤه 

   » معائه فانتزعها وأخذ ميزقها ويلوكها بني فكيه مبنتهى الغيظ والتشفيقمته، مث أغاص خمالبه يف أ
إن اخلواء الروحي والفراغ يف حياة الغرب، وعدم وجود غاية كربى يهدف إليها اإلنسان، واجلحود باإلله 

ة، إنه الذي تفزع إليه وقت الشدة واحلزن، كل هذه أوصلت الغرب إىل املصري املؤمل والنهاية األسيفة احملزن
الشقاء والتمزق الداخلي والتوتر العصيب والفزع وشبح هول احلرب املسيطر على األخيلة، إنه اهلروب من احلياة 
إىل الكحول مث إىل املخدرات، وأخريا  ال بد من وضع حد هلذه احلياة البئيسة التعيسة باإلنتحار الذي هو إعالن 

  ).جاكوب مارينو، وآرنست مهنغواي، ونيتشه، وغريهم( عام أن الشقاء يف النفس مل يعد حيتمل كما فعل
من األمل  ..إن احلياة تتأرجح من اليمني إىل اليسار «:حياة الغرب يف كلمات فقال) شوينهار(لقد خلص 

   » إنه سيظل فريسة مصريه فالقدر ال يرحم.. إىل امللل، وليستغث هذا الغرب املسكني إهله إذا شاء
لقد .. لقد قتلت اآللة صانعها ومهندسوها ..الروح اإلنسانية يف الغرب لقد خنقت مداخن املصانع

لقد تكومت أكداس النقود على القلب الغريب .. تكدست أكوام اإلنتاج واآلالت على اتمع الغريب فسحقته
  .لقد انطلق إشعاع الذرة فأباد الرمحة واخللق يف أعماق اإلنسان.. فخنقته

   ..ؤمأراك مشؤوما غاية الش: قلت
أو رواد  ،وخاصة الكتاب الطليعيني ..كثري من أصحابناكتابات لقد تتبعت  ..لست وحدي يف ذلك: قال

العجب العجاب من القلق والضنك من خالل أسطرهم اليت تفوح فرأيت  ..مسرح الالمعقول من الوجوديني
  .باآلالم وتعتصر باألسى

هذه .. الشقاءواملأساة، والتمزق، والعبث، ول، امللوالصدمة، وإن اليأس، والقلق، واألسى واألمل، 
العبارات ال تكاد ختلو منها صفحة واحدة من صفحات هؤالء الكتاب، إقرأ إن شئت للكاتب الفرنسي 

    ١)..الرجل املتمرد، سوء التفاهم، حالة احلصار(مسرحيات ) كامي(
صيحته هي املوت للعامل، حطموا  ينبغي أال نؤمن بشيء يف هذا العامل سوى اخلمر، إن( «:)كامي(يقول 

   »كل شيء، جيب أن نلغي كل شيء، اإللغاء واإلطاحة هو إجنيلي
إن أكثر األماكن براءة يف بلدي هو مصحة  «:)بعد السقوط(يف مسرحيته  األمريكي) إرثر ميللر(ويقول 

   » األمراض العقلية، وكمال الرباءة هو اجلنون
   » ن اآلهلة ال عمل هلا إال أن تعبث حبطام اإلنسانإ «:الكاتب الفرنسي )سالكرو(يقول و

جلسة سرية، موتى بال قبور، األيدي القذره، (الفرنسي ) جان بول سارتر(واقرأ إن شئت مسرحيات 
                                                

  ).١٢١-٠٣١، عماد الدين خليل ،كتاب فوضى العامل يف املسرح الغريب املعاصر :نظرا)  ١(
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  ).موتة الروح، سبيل العقل، عصر احلرية، الذباب: (واقرأ من كتبه) البغي الفاضلة، سجناء الطونا
  )قاتل بال أجر(وطالع كتابه  ..» كابوس مؤمل ال يطاق الواقع «:الفرنسي) يونسكو(يقول 

بل ألنه .. ، فاملوت يثري الرعب ألنه واقعة فظيعة يف حد ذااأصحابنااملوت هو مشكلة املشاكل يف نظر 
فاليأس  «:)األيام السعيدة(وسخفا  كما يقول صموئيل بكت يف كتابه  ،جيعل كل احلياة اليت سبقته عبثا

   »القلق هو عنوان احلياة الغربيةو والعبث واألمل
يرى هيدجر أن احلياة احلقة تكون يف اليأس، أما سارتر فريى أن احلياة احلقة تكون فيما وراء اليأس، بل 

  ).اإلنسان يف صميمه قلق: (يقول سارتر
فريى أن اإلنسان بني التسليم والتمرد فوجوده متزق وسلب وهو  ـ  الفيلسوف األملاينـ أما نيتشه 

لعامل الالمعقول وال جيد اخلالص إال باجلنون الذي خيلصه من تعاسته احلاضرة، ويرى نيتشه أن اليأس والقلق ا
  .شرطان دائمان للفطرة، أم للعظمة اإلنسانية

 إن ،إن الوجود معناه أن نعاين اليأس والقلق حتما: فيقول ـ  رائد الفلسفة الوجوديةـ أما كريك جارد 
  .ر ذاته يف قيمتها األبديةمن خيتار اليأس خيتا

  .قد حاول اإلنتحار مراراف ..ولذا
إن الوعي يظهر دائما  يف صورة القلق، وأما اليأس فهو احلد الذي يفضي إليه، لقد بقيت الكآبة القاتلة 

  .مالزمة لكريك جارد حىت املوت
ار الكتاب واملفكرين واليت تربز واضحة جمسدة يف معطيات كب ،هذه هي املالمح الرئيسية للعامل اليوم

واألدباء، فوضى تأخذ خبناق العامل تبعثر كل متبقى فيه من نظام، وتسعى إىل متزيق بقايا خيوط العنكبوت من 
القيم الغربية، واإلنسان اليوم يرى هذا اإلعصار الفوضوي املأساوي حييق باإلنسانية ويدمر كياا ويسحق 

إىل آلة وسحقت كل جتارب الروح والوجدان، ومجاعية صماء  آدميتها، آلية طاغية عارمة حولت اإلنسان
قضت على كل مطمح بالتفرد والنبوغ والتفوق واإلبداع واختالل رهيب بني كفي املادة والروح، وعزلة غربية 
مضنية إزاء عامل أصم ال يستجيب لتوسالته، وسقوط وافت يف سائر النظم الوضعية السياسية واإلجتماعية 

  .اليت متسك بزمام العامل اليوم، باإلضافة إىل اخلوف العاملي من الدمار واحلروب والقنابل الذريةوالعسكرية 
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  ـ صمود اإلسالم ٢
 فحدثين عن مدى صمود ..لقد حدثتين عن املدى الذي صمدت فيه األديان واملذاهب واحلضارات:  قلت
  .اإلسالم

وال حضارة من  ..مذهب من املذاهبوال  ..لقد ذكرت لك أنه مل يصمد دين من األديان: قال
   ..احلضارات ما صمد اإلسالم

روب، وتعرض أتباعه جلميع أنواع الشبهات والشهوات فمع أن اإلسالم تعرض جلميع أنواع الضغوط واحل
  .إال أنه مل ينحن ومل خيضع

يف كل فترة ولكنه سرعان ما يعود  ..صحيح أنه مر ببعض الفترات خيل ألعدائه فيها أم قد قضوا عليه
  .وباحلماسة اليت ولد ا ..غضا طريا كيومه الذي جاء

  ما سر ذلك؟: قلت
أول سر لذلك هو بقاء مصادره سليمة صحيحة تقرأ كما كان يقرؤها حممد، وباللغة اليت كان : قال

م الذي وذلك يعين أن اإلسالم الذي جاء به حممد هو نفسه اإلسال ..يقرؤها ا، وبالفهم الذي كان يفهمها به
  .ظل بيننا

   ..إن مثال ذلك هو هذه الشجرة اليت جتثو أمامنا بقوة وصمود عجيبني
أو اختلطت السموم بتربتها اليت منها تتغذى، ومبائها الذي منه  ..تصور لو أن هذه الشجرة انقطع رزقها

  .تستقي
  .لو حصل ذلك ملاتت الشجرة:  قلت
  .ولو حصل ذلك يف اإلسالم ملات اإلسالم: قال

لقد ظلت شجرة اإلسالم تتغذى من مصادر اإلسالم النقية الصافية، لتعطي حبسب استعدادات املسلمني 
  .كل حني من الثمار ما يظل مددا للمسلمني يف مجيع أجياهلم

  فما الثاين؟ ..هذا السبب األول:  قلت
  .نوع الغذاء الذي كانت تلك املصادر تغذي به من التجأ إليها: قال
  د؟ما تقص:  قلت
  .ولكنه ر مسموم ..أرأيت لو أن هذه الشجرة كان هلا ر ماء يسقيها: قال
  .سيقتلها إذن:  قلت
والدواء الذي يستشفون  ..لقد كانت املصادر املقدسة للمسلمني واليت هي الغذاء الذي يتغذون به: قال

  .حتوي من اخلصائص ما جيعلهم يف منتهى القوة والصحة ..به
هو غذاء  ..وكأنه مصنوع خصيصا من أجله ..تلئ به تلك املصادر يناسب اإلنسان متاماإن الغذاء الذي مت

   ..يناسب الفطرة اإلنسانية السوية جبميع أركاا



 ١٦٩

   ..هو يناسب العقل والروح والنفس
   ..وهو يناسب الفرد واتمع
   ..وهو يناسب األمة والعامل

   ..ان واملذاهب يف التوفيق بينهاوهو يناسب املصاحل املتناقضة اليت احتارت األدي
  .ولذلك استطاع اإلسالم أن يصمد يف الوقت الذي سقط فيه الكل
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  صمود املصادر
  .فاإلسالم يف حقيقته هو املصادر ..باملصادر ..فلنبدأ باملبدأ:  قلت
لقد ظللت أقول ألصدقائي من املستشرقني الذين حيكمون على اإلسالم من خالل  ..صدقت: قال

أما املسلمون، فهم بشر منهم  ..اإلسالم ال متثله متثيال صحيحا إال مصادره ..خطأ ذلك الذي تفعلونه: لمنياملس
ومنهم الذي تغذى بغذاء اإلسالم اخلالص، ومنهم من  ..احملسن ومنهم املسيء، ومنهم القريب ومنهم البعيد

  .مزج بغذائه شيئا من أغذية اجلاهلية
  اإلسالم؟ فكيف نعرف صمود مصادر:  قلت
وثالثة من  ،وأخرى من مصر ،أخذ نسخة مطبوعة من القرآن من ماليزيا مثالًتأن يف إمكانك : قال
بأي نسخة خمطوطة منه سواء يف إحدى مكتبات ك تطابقها قارا تضح ليوبعد أن  ..مث قارن بينها ..أمريكا

  .كجد احلقيقة عينها تتكرر لديتاهلند أو يف أحد متاحف أوروبا ل
دخل رجل يهودي على املأمون : عن القاضي حييي بن أكثم قالرواها ذكر البيهقي قصة واقعية  لقد

فتكلم فأحسن  ،فلما كان بعد سنة جاءنا مسلماً ،فأىب ،فدعاه املأمون إىل اإلسالم ،فتكلم فأحسن الكالم
 ،متحن األديانفأحببت أن أ ،انصرفت من حضرتك: ما كان سبب إسالمك؟ قال: الكالم فقال له املأمون

وعمدت إىل  ،فاشتريت مين ،فزدت فيها ونقصت وأدخلتها الكنيسة ،فعمدت إىل التوراة فكتبت ثالث نسخ
فعملت  ،وعمدت إىل القرآن ،فاشتريت مين ،فكتبت ثالث نسخ فزدت فيها ونقصت وأدخلتها البيعة ،اإلجنيل

 ،ا أن وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا افلم ،وأدخلتها الوراقني فتصفوحها ،ثالث نسخ فيها نقص وزيادة
  .فكان هذا سبب إسالمي ،فلم يشتروها فعلمت أن هذا كتاب حمفوظ

فقال مصداق  ،فذكرت له احلديث ،فلقيت سفيان بن عينية ،تلك السنة تفحجج :قال حيىي ابن أكثم
بِما استحفظُوا من  ﴿:راة واإلجنيلقال اهللا تعاىل يف التو :يف أي موضع؟  قال :قلت، هذا يف كتاب اهللا تعاىل

إِنا نحن نزلْنا  ﴿:وقال، فجعل حفظه إليهم فضاع ،)٤٤من اآلية: املائدة( ﴾كتابِ اللَّه وكَانوا علَيه شهداَء
    ١»فحفظه فلم يضع  )٩:احلجر(﴾ الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ

  جل؟أتصدق ما قال هذا الر:  قلت
  .وجاحد أنا إن أنكرت ما رأيته بعيين ..لقد رأيت ذلك بعيين كما أراك اآلن: قال
  .ولكن هذه املصادر تعرضت لشبهات كثرية جدا:  قلت
  .ووقفت يف وجهها مجيعا بإباء وثبات وصمود: قال
  .فلنتحدث حديثا علميا:  قلت
القرآن  ..املقدس للمسلمني وهو الكتاب ..أحدمها أصل: مصادر اإلسالم نوعان ..لك ذلك: قال

                                                
  .٣/١٢٨:اخلصائص الكربى)  ١(
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  .وهي املذكرة التفسريية والتطبيقية للقرآن ..وهو سنة حممد ..والثاين تابع ..الكرمي
  فهل حفظ كالمها؟:  قلت
  .بل مل يذهب من كليهما حرف واحد: قال
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  صمود الكتابـ  ١
  .١فلنبدأ بصمود الكتاب: قلت
  ..ليس هناك كتاب يف الدنيا صمد صمود القرآن: قال
   ..د صمد يف وجه كل احلمالت اليت أرادت تشويههلق

لقد صمد يف وجه املستشرقني واملبشرين بنفس القوة اليت صمد ا يف وجه أولئك القرشيني الذين 
  .استعملوا كل الوسائل للصد عنه

  :يف وجه املستشرقنيـ  ١
  .فلنبدأ باملستشرقني: قلت
وها ألنفسهم، وبفضل املناهج اليت اعتمدوها، وبفضل كان املستشرقون بفضل القوالب اليت أسسقد ل: قال

املوضوعية العلمية اليت اشتهروا ا أكثر الناس حظا يف مواجهة القرآن، فهم اجلدار األول الذي حيمي من بعدهم 
  .من املواجهني

لترى مدى التناقض العجيب الذي كتبت  ..سأذكر لك بعض هؤالء املستشرقني، وما واجهوا به القرآن
  .أطروحام وجدليام به

إن الباحث الذكي يستطيع أن يستخرج من تلك األطروحات ما يرد به على مجيعها من غري أن يرجع إىل 
  .أي كتاب من كتب املسلمني

) توافق القرآن واإلجنيل(الذي كتب حول  )بوستل. ج( ، مثلمسيحيةفمن أطروحام ما يتميز بنكهة 
  ).م  ١٥٤٣( سنة 

  ).م  ١٨٩٨( سنة) راهب حبريا والقرآنال(لذي كتب اكراديفو ومثل 
   ٢)صلة القرآن باليهودية واملسيحية(الذي كتب فلهلم رودلف ومثل 
    ٣)مجع القرآن(الذي كتب جون بريتون ومثل 
    ٤)القرآن(الذي كتب ) رجيي بالشري(ومثل 
سنة ملشرق املسيحي جملة ايف ) مذهب الطبيعة الواحدة يف القرآن(الذي كتب ) بوم شتارك(ومثل 

  م١٩٥٣

                                                
، وفيها رد واف على ما ذكره املبشرون واملستشرقون )الكلمات املقدسة(رسالة  انظر التفاصيل الكثرية املرتبطة ذا يف)  ١(

  .من الشبه يف هذا اال
  .م ١٩٧٤بريوت . بترمجة عصام الدين حفين ناصف دار الطليعة)  ٢(
  .م ١٩٧٧جامعة كمربدج )  ٣(
  .م ١٩٧٤بريوت . ترمجة رضا سعادة وإشراف األب فريد جرب دار الطليعة)  ٤(



 ١٧٣

  ).م١٩١٨( سنة) اإلجنيل احملمدي: القرآن(الذ كتب سترشتني ومثل 
م، وأعيد طبعه عام ١٩٢٦سنة لندن يف ) أصل القرآن يف بيئته املسيحية(الذي كتب ريتشارد بيل ومثل 

  .م١٩٦٨
  .م ١٩٢٦سنة أوسلو يف ) أصل اإلسالم واملسيحية(الذي كتب تور أندريا ومثل 
ماذا أخذ حممد من النصوص (الذي كتب احلاخام إبراهام جيجر ، مثل يهوديةا ما يتميز برتعة ومنه
    ١)اليهودية؟

سنة ) مقالة يف شرح القرآن(، وم١٨٧٨سنة ) العناصر اليهودية يف القرآن(الذي كتب  هريشفيلدومثل 
  .م١٩٠٢سنة )أحباث جديدة يف فهم القرآن وتفسريه(، وم ١٨٨٦

  .م١٩٣٢سنة ) أصل األساطري اإلسالمية يف القرآن(الذي كتب سيدرسكي ومثل 
  .م ١٩٢٦سنة ) حبوث قرآنية(الذي كتب هورفيتز ومثل 
  .م١٩٠٧سنة ) شابريو احلكايات التوراتية يف أجزاء القرآن(الذي كتب إسرائيل ومثل 
   ٢)العقيدة والشريعة يف اإلسالم(الذي كتب زيهر  جولدومثل 
  ).م ١٩٥٥(سنة ) عالقام عرب التاريخ: اليهود والعرب(ذي كتب الجويتني . د. س ومثل
  ).م  ١٩٨٢( ، سنة)عناصر يهودية يف مصطلحات القرآن الدينية(الذي كتب برينات هيللر  ومثل
  ).م  ١٩٠٨الة اآلسيوية (يف ) السامريون يف القرآن(الذي كتب جوزيف هاليفي  ومثل
طبع بتمويل من جامعة ، والذي )طرق لتفسري الكتاب املقدساملصادر و(الذي كتب ج فانسربف  ومثل
  .م ١٩٧٢لندن عام 
  .م١٩٨٧مطابع جامعة أكسفورد ، وطبع يف )حممد(الذي كتب ميشائيل كوك  ومثل
    ٣)تاريخ النيب العريب ودعوته: حممد والقرآن(الذي كتب رودي بارت  ومثل
أفال تراها كافية لزعزعة ثباته  ..حول القرآن لقد ذكر هؤالء املستشرقون وغريهم شبهات كثرية: قلت

  ؟٤الذي تزعمه له
                                                

  .م ١٩٦٩م، إعادة طبع  ١٩٠٢ليبزج  ٢م، ط ١٨٣٣بون )  ١(
  )م  ١٩٤٨( ترمجة حممد يوسف موسى وزميله، القاهرة )  ٢(
  .م١٩٦٦وأعيد طبعه . م ١٩٥٧نشر دار كول هامر ضمن سلسلة أربان األملانية عام )  ٣(
حدة منهما تعد علما يف جماهلا موسوعتني إحدامها متخصصة واألخرى عامة، كل واالشبهات املذكورة هنا  وردت يف )  ٤(

  :ومنوذجا هلذا اال
 - The Encyclopaedia of Islam(اجلديدة  بطبعتها فهي دائرة املعارف اإلسالمية ،أما املوسوعة املتخصصة

New Edition (وهي من املوسوعات اليت ال غىن عنها للمشتغلني بالدراسات اإلسالمية والشرقية ،.  
، وهي تتمتع بانتشار واسع يف )Encyclopaedia Britannica(مة فهي دائرة املعارف الربيطانية وأما املوسوعة العا

  .دوائر املثقفني يف سائر أرجاء العامل
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العامة تتجه إىل القارئ العادي غري املتخصص أكثر من اجتاهها إىل الباحث املتخصص فتكون أقل والفرق بينهما أن املوسوعة 

املتخصصة، ومن مث فإن موادها تناسب القارئ املتعجل الذي يريد أن يلم بأطراف املوضوع وحيصل فيه  تفصيلًا من املوسوعات
  .على نوع من املعرفة املتميزة دون التعمق فيه

أما املوسوعة املتخصصة فتقتصر على جمال حمدد تتناوله من خمتلف جوانبه وفروعه دون غريه، كدائرة املعارف اإلسالمية اليت 
  .بكل ما يتعلق باإلسالم من علوم ومعارف تعىن

أشهر املوسوعات العامة على اإلطالق، كما تعد أفضل موسوعة كتبت ) دائرة املعارف الربيطانية(وتعد املوسوعة الربيطانية 
  .باللغة اإلجنليزية، وهي توزع على نطاق واسع يف كل القارات، ويتباهى بتملكها املثقفون يف كل أحناء العامل

يف ثالثة أجزاء بإشراف عدد من كبار العلماء الربيطانيني يف ذلك الوقت،  ١٧٧١انت قد طبعت ألول مرة يف بريطانيا سنة وك
  .جملدا ٢٤م يف ١٩٢٩سنة ) أمريكا(مث طبعت بعد ذلك عدة طبعات وصدرت طبعتها الرابعة عشرة يف شيكاغو 

يف طبعاا القدمية اليت أحيل فيها إىل الرجوع تارة إىل  )القرآن(عن  وكانت دائر املعارف الربيطانية قد خلت من مادة مستقلة
للقرآن مادة ١٩٢٩حىت أفردت يف طبعه سنة ) م١٩٢٦و١٨٩٠انظر طبعيت (﴾ األدب العريب(وتارة إىل مادة  )حممد(مادة 

يف ) ١٩٣٠تويف سنة (ور نولدكه نشره املستشرق األملاين تيود )موجزات شرقية( مستقلة تشتمل على ترمجة لكتاب أملاين بعنوان
الذي كتب مادة القرآن يف تلك الطبعة كما وصفه املستشرق السويسري ستيفان فيلد هذا الرجل وقد كان ، ١٨٩٢برلني سنة 

Stefan Vild اإلسالم يف عيون السويسريني، بافاريا، أملانيا، : ثابت عيد: انظر(وأشدهم عداوة لإلسالم  ،أجهل علماء عصره
  )٢١٨ص. م١٩٩٩ -ه ١٤٢٠

كذا دون تعريف ( H. R، وهي الطبعة اخلامسة عشرة، فقد كتب مادة القرآن فيها باللغة اإلجنليزية ١٩٧٤أما طبعة سنة 
  .وتقع هذه املادة يف الد اخلامس عشر، يف حنو مخس صفحات على عمودين كاملني). كاف

ويعيد  ،ر جملس إدارا أن يضرب صفحا عن طبعتها األوىلفقد قر ،وهي موسوعة متخصصة، أما دائرة املعارف اإلسالمية
كتابة موادها من جديد، فصدرت الدائرة يف طبعتها اجلديدة باالسم نفسه وأضيفت إليها عبارة الطبعة الثانية 

Encyclopaedia of Islam second Edition ،قام بكتابة مواد هذه الطبعة املستشرقون احملدثون وعدد من كتاب و
بعة السابقة ممن ظلوا على قيد احلياة لكي تتضمن خالصة ما توصل إليه الفكر االستشراقي احلديث من آراء ونتائج يف خمتلف الط

  .املوضوعات اإلسالمية
مث أعيد طبع هذه الطبعة نفسها مرة أخرى . م١٩٦٠وبدأت جملداا تصدر تباعا من مطبعة بريل، مبدينة ليدن ولندا منذ سنة 

  .١٩٧٩يف سنة  بعد ذلك
دائرة املعارف اإلسالمية تتوسع يف مقاالا توسعا يكاد خيرجها عن كوا جمرد إشارات سريعة تتيح أمام الباحث املبتدئ و

مساحة كافية تعينه على تكوين رأي خاص يف املوضوع، بل توشك هذه املقاالت أن تكون تقارير شبه كاملة تتضمن الكثري من 
ما جيد الباحث فرصة كافية لكي ينفك من تأثرياا الغالبة وآرائها شبه النهائية ويكون لنفسه رأيا خاصا يف التقرير واحلسم، قل

  .موضوعاا
 ٣٣يف الطبعة الثانية املشار إليها، جند أا تقع يف  A.T.Welchاليت كتبها باللغة اإلجنليزية  )القرآن(وإذا نظرنا إىل مادة 

وقد حشد . بنط صغري وعلى عمودين كاملني يف كل صفحة، مما يساوي كتابا بأكمله يف املوضوعصفحة من القطع الكبري، ب
وبذلك توفر علينا هذه املادة عناء الكاتب املادة بآراء كبار املستشرقني القدماء منهم واحملدثني يف كل جزئية من جزئيات املقال، 
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إنه نفس املنهج  ..لقد خالطت أولئك املستشرقني املساكني، وعرفت املنهج الذي اتبعوه يف ذلك: قال
 ١إنه ما يسمونه النقد األعلى ..الذي اتبعوه مع الكتاب املقدس، واستطاعوا بواسطته أن يبينوا مصدره البشري

  .٢دىنواأل
أرقى  نالقدمي واجلديد ميثال: لقد كانت حماولتهم مع كتابنا املقدس غاية يف السهولة، ذلك أن العهدين

مبراحل تطور تارخيية وأدبية ميكن  ادفعة واحدة أو بقلم واحد، بل مر امل يؤلَّففهماإنتاج متطور عرب العصور؛ 
ومجعا وتثبيتا، مبا يزيد على ألف عام بالنسبة للعهد القدمي،  تأليفًا: رصدها وحتليلها، حيث مر يف مرحلة تكوينه

وما يقارب نصف الفترة بالنسبة للعهد اجلديد، ويف تلك الرحلة الطويلة تغريت املضامني الدينية عرب مراحل 
، ويبين، ويفصل ما التطور، وتغري البناء التركييب للنصوص أدبيا ولغويا، مما استوجب حبثًا نقديا تارخييا، يفسر

                                                                                                                                 
حممد السعيد  :كتورد، للالشبهات املزعومة حول القرآن الكرمي: انظر( البحث عن الشبهات املختلفة للمستشرقني يف هذا اال

  )مجال الدين
ال بد للباحث أن يستخدم قاعدة الشك املنهجي، فال جيزم بشيء يتعلق بالراوي إال بعد التثبت ، أنه بالنقد األعلىيقصد )  ١(

  .من ذلك بأسباب قوية
مىت كتب و.. ؟أخالقه، وما غايتهما من الراوي، وما سريته و: كثرية، مثل ةفيما يتعلق بالراوي ال بد من اإلجابة عن أسئلف

  .مدى حتقق شروط العدالة األخالقية والضبط العلمي فيهوما .. كتابه، ويف أي وقت، وملن كتب؟
على الكاتب  مدى انعكاسهاما و.. اليت عاصرها؟البيئات السياسية واالجتماعية واألحداث التارخيية والصراعات العقدية وما 

  ؟وبالتايل على النص
  وما األيدي اليت تناولته، وما النسخ اليت اشتمل عليها؟ ،كيف مجع النص أولًاو
  .لفهم املعىن املقصود دون تدخل من املترمجني) العربية(وجوب دراسة لغة الكتاب املقدس يقصد بالنقد األدىن )  ٢(

جتمع العبارات يف أقسام رئيسة وتفرز ، مث ويدرك كل جزء على حدة ،بل حيلل إىل أجزاء ،ال يؤخذ النص ككلويرون أنه 
  .العبارات الواضحة من العبارات املبهمة واملعارضة لفظيا، مع تطبيق قاعدة احلقيقة وااز اللفظي ال املعنوي يف شأن هذه العبارات

أن ، أواألخطاء الطبيعية والرياضيةكات والتناقضات التحليل الداخلي الدقيق للنص للعثور على األخطاء واالختالفوبعدها يأيت 
إثبات شيء ، أو يذكر احلديث يف أكثر من موضع بشكل خمتلف من حيث حتديد الزمان واملكان والعناصر زيادة كانت أو نقصا

كون قد ورود لفظ ال ميكن أن ي، أو ذكر قاعدة شرعية يف موضع ونفيها يف موضع آخر، أو يف موضع ونفيه يف موضع آخر
  .تباين األسلوب األديب بني أجزاء النص، أو استعمل ذه الداللة إال يف عصور الحقة

  .مالحظة تطور الفكر العقدي من عصر إىل آخر، الكتشاف اختالف تواريخ كتابة أجزاء النصوبعدها 
ة على تطبيق املنهج نفسه على املستشرقني املشتغلني بالدراسات اإلسالميهذا األسلوب مع الكتاب املقدس قد أغرى جناح و

  .القرآن الكرمي، لعلهم حيققون به مع القرآن نتائج مماثلة ملا حققها نقاد الكتاب املقدس
  .حممد السعيد مجال الدين. د، الشبهات املزعومة حول القرآن الكرمي: انظر

الكلمات (ظر الرسالة اخلاصة بذلك القرآن الكرمي والكتاب املقدس ان: ولتفاصيل تطبيق هذا املنهج على كال املصدرين
  .من هذه السلسلة) املقدسة



 ١٧٦

  .١بني تلك املراحل
ولكنهم حني حاولوا ذلك مع القرآن، مل جيدوا إال شبهات أوهي من بيت العنكبوت حاكوها بأهوائهم 

  .من غري منهج علمي موضوعي
يف من أصحايب على القرآن هي ما قام به املستشرقون  هذا املنهجكانت أول حماولة لتطبيق قواعد لقد 

  .٢ب الرتولشأن ترتيبه حس
يف دراسة النص القرآين لترتيبه زمانيا حسب نزوله،  )تيودور نولدكه(املستشرق األملاين صاحيب وقد توسع 

  .فاجته إىل تقسيم السور املكية من القرآن إىل ثالث فترات يتميز أسلوب النص القرآين يف كل منها عن اآلخر
كما تبني بالدراسة الفاحصة  ـلذي كتبت أسفاره مبنهج نقد الكتاب املقدس، واوقد تأثر صاحيب هذا 

  . على فترات متباعدة تفصل بينها أحيانا عشرات بل مئات السنني ـ
معلقًا على صنيع مدى املغالطات اليت محلها هذا املنهج، فقال الدكتور عبد الرمحن بدوي لقد الحظ 

فلن يفيد فيما يتعلق بالتمييز  ،فترات الطويلةفيما خيص األسلوب، فلو كان مفيدا يف التمييز بني ال« :نولدكه
- ٦١٠سنة من  ١٢بني التتابع التارخيي للسور يف فترة قصرية يف الواقع أن كل الفترة املكية ال توفّي إال 

سنة فقط؟ ناهيك عن استطاعتنا التمييز يف  ١٢م، فبأي حق ندعي إذًا التمييز بني أسلوب كاتب خالل ٦٢٢
  »  فترات قصرية تلك الفترة بني ثالث

أن ، إن مل يكن من الكذب، إنه من الشطط« :قولهب تعقيبه هذا ختم الدكتور عبد الرمحن بدويوقد 

                                                
  .١٠٢حممد خليفة حسن، آثار الفكر االستشراقي يف اتمعات اإلسالمية، ص )  ١(
من أتباع مدرسة النقد التارخيي عدة مصنفات ضد أصالة القرآن الكرمي تضعه يف مصاف األعمال ذات املبشرون صنف )  ٢(

   :ومن هذه املصنفات، املتعاقبة املراحل التطورية
  .م١٩٠٤، باريس )م ١٨٨٣ـ  ١٨٠٠( تاريخ القرآن، بوتيه . ١
  .م١٨٩٨) اهلند ( التطور التارخيي للقرآن، إدوارد سل، مدارس . ٢
  .م١٩١٣مقال بالة الشرقية األملانية عام ) م ١٩١٨ـ  ١٨٤٤( القرآن، فلهاوزن . ٣
  .م١٩٣٧آرثرجيفري، ليدن مواد لدراسة تأريخ نص القرآن، . ٤
. م، وقد أعيد طبعه والتعليق عليه يف جملدين بواسطة ف١٨٦٠تاريخ النص القرآين، أجناس جولدتسهر، جوتنجن . ٥

  .م١٩٠٩شواللي، ليبتزج 
  .تاريخ النص القرآين، نولديكه. ٦
  .تاريخ قراءات القرآن، برجشتراسر ٠ ٧

، )تاريخ القرآن(، )مصادر القرآن(ري للتعريف بالقرآن الكرمي وتناولت قضية وذلك خبالف املداخل اليت صنفها جمادلو التبش
بل، . د: ، واملدخل الذي وضعه)مدخل إىل القرآن(م بعنوان ١٩٤٧بالشري الفرنسي ونشر يف باريس : مثل املدخل الذي وضعه

  )مدخل إىل القرآن(م بعنوان  ١٩٥٤ونشر يف أدنربج 
  ). ٢٣١ـ  ١/٢٢٠(رقني حول القرآن وتفسريه عمر رضوان، آراء املستش: انظر



 ١٧٧

   ١»نزعم استطاعتنا ترتيب السور تارخييا يف الفترة املكية حسب األسلوب
الحظوا قني من كبار املستشر اعددبل إن  ..هذا النقد الستعمال هذا املنهج مع القرآن ليس خاصا ببدوي
املستشرق اإلجنليزي آربري يف ، لقد قال عدم جدوى تطبيق قواعد النقد األعلى واألدىن على النص القرآين

أنا أحلّ على الرأي القائل بأن عملًا خالدا كالقرآن ال ميكن أن يفهم بصورة أحسن لو أخضعناه لتجربة « :ذلك
أن املواضع املطروحة يف السور املستقلة سوف تنظم بعد النقد األدىن، إنه أمر خارج عن املوضوع أن تتوقع 

  .عملية إحكام رياضي بعض الشيء لتشكل منوذجا منطقيا
يف رسالة النيب، عند ما تكون هذه  )بعد(و )قبل(فليس هناك ، إن منطق الوحي ليس منطقًا مدرسيا

 أو مكاين، ولكن كل حلظة تعرض نفسها الرسالة صادقة فإن احلقيقة الدائمة ال ميكن أن حتصر داخل إطار زمين
  ٢» بشكل كلي مطلق

 )تور أندريه( املستشرق السويديومبثل هذه الصراحة اليت أدى إليها املنهج العلمي املوضوعي صاح 
هذا املنهج العقيم الذي سلكه بعض املستشرقني لقد صارح مبعارضة  ..)حياته وعقيدته: حممد( صاحب كتاب

ـ كما  ومهمة الباحث، جوهر النبوة ال ميكن حتليله إىل جمموعة من آالف العناصر اجلزئية يف البحث، مبينا أن
أن يدرك يف نظرة موضوعية كيف تتألف من العناصر واملؤثرات املختلفة وحدة جديدة أصيلة ذكر ـ هي 
  .٣تنبض باحلياة

بيق منهج النقد األعلى إىل عيوب تط أملح كل من آربري وتورأندريهأنت ترى كيف : التفت إيل، وقال
  .واألدىن على دراسة النص القرآين

تلك العيوب يف طريقة حتليل النص إىل أجزاء صغرية وفق أصول الكم الرياضي والكيف لقد حصرا 
  .املنطقي والترتيب الزماين، وتنبها إىل أن النص القرآين يعلو على هذه املعايري كلها، وهذا كله حق بال جدال

  شيئا آخر غري ما ذكرا؟فهل ترى : قلت
إن القرآن يصيح يف كل آية من آياته بأنه كالم اهللا، وحممد يصيح مبثل  ..ربانية القرآن ..أجل: قال

   ..بل لغة القرآن كلها تدل على هذا ..ذلك
  .فلذلك أرى أن املنهج الصحيح أن نتعامل مع القرآن على ضوء هذا

  .إنك بذلك تدعو إىل اإلسالم: قلت
أقصد أن نفترض صحة قول القرآن بأنه كالم اهللا، مث نتعامل معه مبا نشاء من النقد  ..قصد ذلكمل أ: قال

                                                
  .١٠٧، وللدكتور بدوي آراء أخرى يف نقد نولدكه، انظر ص ١٠٨-١٠٧دفاع عن القرآن، ص )  ١(
أمحد مسايلوفيتش، فلسفة االستشراق وأثرها يف : ، انظر١٩٥٥من مقدمة أربري لترمجة القرآن اإلجنليزية، الطبعة األوىل، )  ٢(

  .١٧٤ - ١٧٣م، ص ١٩٨٠اصر، طبع مصر األدب العريب املع
، )مناهج املستشرقني يف الدراسات العربية اإلسالمية(القرآن واملستشرقون، مقال يف كتاب : الدكتور التهامي نقرة: انظر)  ٣(

   ٥٧-٢١ /١: )م١٩٨٥(ه ١٤٠٥مكتب التربية العريب لدول اخلليج، 



 ١٧٨

  .على هذا األساس
  أليس األصل هو تصديق القائلني؟

   ..بلى: قلت
لقد كان األصل أن نتعامل مع القرآن على هذا األساس، ولكنه لألسف مل نر إال منطق الشك الذي : قال
  .ال مربر له

، الدكتور السيد حممد الشاهدنا جتد هؤالء يقعون يف تكلف ال مربر له جعل بعض الباحثني، وهو بل أحيا
هذا القرآن الذي أصبح فيما بعد  ..من أين ألعجمي ادعاء أن القرآن فيه ركاكة يف اللغة« :يقول بسخرية

جوته الشاعر األملاين بالركاكة  إىل أن يرث اهللا األرض من وعليها، فلو أين امت أسلوب ..مقياس اللغة العربية
وإجاديت هلا لدرجة التأليف ا، فكيف مبستشرق يفهم العربية ، لسخر الناس مين، رغم إملامي باللغة األملانية

   ١» باستعمال القواميس
سأضرب لك بعض األمثلة على فساد هذا املنهج الذي لو طبق على أي حقيقة يف : سكت قليال، مث قال

  :االدنيا أللغاه
، الشك يف الراويفمن الشك الذي وصفوه باملنهجية، والذي دعاهم إىل تطبيقه ما يسمى بالنقد األعلى 

وأخالقه وغايته، ومجع  ة حممداألكاذيب حول سريمجيع اختالق فلهذا راحوا يستعملون كل األساليب، بل 
  .٢شك يف نبوتهكل املفتريات يف القدمي واحلديث وحشدها للقدح يف ذلك كله، وبذر بذور ال

ما خيرج فيه عن دائرة هلذا وصفوا كل ، وحصره يف حدود الطاقات والتصورات البشريةومنه حماولة 
  .قدرة العقل البشري واملدركات احلسية يف نطاق األسطورة

وعلى أصول املنطق واملعرفة املتراكمة التارخيية  ،من حق الباحث اعتمادا على عقله وحواسهوهلذا اعتربوا 
لعلمية أن يرفض أي حقائق تتجاوز الواقع املادي احملسوس، كالغيبيات والعقائد، ويبدو كل ما يتجاوز الواقع وا

  .املادي خرافة غري قابلة للتصديق
األلوهية والوحي واملالئكة واليوم اآلخر واجلنة كالطعن يف وهذا يعين الطعن يف ما ورد بالقرآن من غيب 

  .٣تاريخ اإلنساين املدونوما خيرج عن نطاق ال، والنار
الزعم بتأثري ما راج بني العرب قبل عصر النبوة من مقوالت يهودية ، وإبراز أثر البيئةحماولة ومنه 

                                                
اإلسالم يف عيون السويسريني  :انظريف حوار املسيحية واإلسالم،  التوحيد والنبوة والقرآن: يف كتابهقال ذلك يف )  ١(

  .١٩٨لدكتور ثابت عيد، ص ل
  .من هذه السلسلة) النيب املعصوم( انظر الرد املفصل على هذه الشبهات يف رسالة )  ٢(
ول كاتب املادة إن لفظي عن آية الكرسي، وق )القرآن(انظر ما ورد يف دائرة املعارف اإلسالمية، مادة  كمثال على ذلك)  ٣(

على الشهب املرسلة ونفخ الصور يوم القيامة وطوفان ومثل ذلك كالمه ، »دالالت أسطورية« العرش والكرسي ينطويان على 
  .وغريها نوح



 ١٧٩

ووثنية على النص والتدليل على ذلك بأكاذيب شىت واضحة البطالن والتماس املشاات بني ما ورد  مسيحيةو
  .فاظ وقصصبالنص القرآين وكل من التوراة واإلجنيل من أل

وحني يعييهم البحث عن أي تشابه يف األلفاظ يشتطون يف الكذب واالختالق، أما القصص فحني انتام 
اليأس من العثور على أصول لقصص عاد ومثود يف العهد القدمي شك بعضهم يف هذه األقوام أصلًا، بينما ردها 

  .١ العربية قبل عصر النبوة، وال دليل هلم عليه آخرون إىل أثر املرويات الشفوية اليت كانت رائجة يف البيئة
ومشدودة الوثاق بظروف البيئة والعصر الذي  ،مرتبطة بزمان معنيالقرآن باعتبارها آيات النظر إىل ومنه 

نزلت فيه، ال باعتبارها أحكاما ائية مطلقة خارجة عن إسار الزمان واملكان قد اكتسبت صفة الدميومة 
  .الذي ذكرته لكاملستشرق آربري يف تصرحيه ذلك صديقي  كما الحظ ..واخللود

وقد أدت م هذه النظرة إىل الفشل الذريع الذي منيت به حماوالم املتكررة لتقييد النص القرآين بقيود 
حدث اإلسالم حدثًا تارخييا اعتبارهم األساس يف  يه ههذ بل كانت مقولتهم  ..تارخيية وترتيبه حسب الزمن

  .٢مل يكتب له االمتداد يف التطبيق الواقعي، أو مل يعد صاحلًا للتطبيق ،يف حينه
 ،يف كل سورة من السور كاشتراط وحدة املوضوع ،باملفاهيم الغربية يف النقد األديبومنه متسكهم 

ومتسكهم املتعسف بضرورة أن يكون موضوع كل سورة موضوعا موحدا، وبالتايل دراسة البناء الداخلي لكل 
قلما جند فكرة  «:بدائرة املعارف الربيطانية )القرآن(كاتب مادة ، كما قال ة من السور مبعزل عن غريهاواحد

  » واحدة نوقشت مناقشة كاملة يف سورة واحدة
وال يصح أن يظن أن من املمكن مع مرور األيام توضيح نشأة مجيع السور « :رودي باريتومثله ما قاله 

٣»ا وحدة مترابطة األجزاء وفهم بنائها الداخلي على أ   
اإلنشائية واخلربية، وهي احملاولة اليت وضع مناذج وأطر معيارية لصيغ القرآن وأساليبه حماولتهم ومنه 

إن طبيعة القرآن وترتيبه جتعل « :باءت بالفشل وعبر عنها كاتب مقال القرآن بدائرة املعارف اإلسالمية بقوله
                                                

حممود فسر األستاذ عباس من هذه السلسلة، وقد ) معجزات علمية(انظر ما أثبته علم اآلثار يف هذا اال يف رسالة )  ١(
إبراهيم أبو : العقاد(للتعفية على كل رسالة إهلية يف أبناء إمساعيل  من الكتبةعقاد سكوت العهد القدمي عن عاد ومثود بأنه حماولة ال

  )١١٩األنبياء، ص 
  .وليسا من ذريته وليس هذا صحيحا من الناحية التارخيية ألن عادا ومثود كانا قبل إمساعيل 

  .كل رسالة من غري بين إسرائيل، وخصوصا من العربورمبا يكون مقصوده التعفية على 
واألرجح من ذلك كله هو أن الكتاب املقدس يف أصله تأريخ لبين إسرائيل، وما دامت عاد ومثود مل تدخل يف أنساب بين 

  .إسرائيل، فلم يكن هناك مربر لذكرها
  .٦٠املستشرقون واإلسالم، ص : حممد قطب: انظر)  ٢(
، ص ١٩٧٤: ، مقال من كتاب أملانيا والعامل العريب، ترمجة مصطفى ماهر وكمال رضوان، بريوتالبحوث القرآنية)  ٣(
٣٥٧-٣٤٧.  

  .من هذه السلسلة) الكلمات املقدسة(انظر الرد على هذه الشبهة وما يبني سر هذا النظم القرآين اخلاص يف رسالة 



 ١٨٠

تنظيم موضوعاته الرئيسة، وأية حماولة لتصنيف أجزاء القرآن وفق النماذج من الصعب تصنيف صيغه األدبية أو 
  »  األدبية املعيارية تصاب بااليار على الفور

يقتضي البحث املصادر اليت بشر فكونه كالم  مصادر القرآن،البحث عن يف ومنه حماوالم املستميتة 
  .أفكاره وتصوراتهاستقى منها 

ا شبيها مبا يف الكتاب املقدس نسبوه إليه، ومل يقولوا بأن القرآن صدق الكتاب فإن وجدوا يف القرآن شيئ
  .املقدس يف هذا

 )غرائب تثري الدهشة(أطلقوا عليها وإن وجدوا أشياء مل يذكرها الكتاب املقدس اعتربوها مردودة، و
  )أساطري(و

افات الشرق األدىن، وقد عدلت إىل روايات من قصص تقليدية توجد يف ثقأو البيئة العربية ونسبوها إىل 
ويضربون لذلك أمثلة ال ميكن إن مل يكن من املستحيل التأكد بأن هلا ، لتتطابق مع النظرة العاملية وتعاليم القرآن

ألن البحث يف تلك الثقافات مل يرق إىل درجة اليقني مبا كانت تشتمل عليه ، أصولًا يف ثقافات الشرق القدمي
  .من تصورات وأفكار

فإم  ..ذا ورد يف النص القرآين ما يثبت العلم احلديث حقيقة وقوعه ويقع يف دائرة املعطيات احلسيةوإ
  .إىل التشكيك فيهيبادرون 

وهو  ..وهو بشرية القرآن ..هذه بعض الشبهات اليت أفرزها االفتراض الذي افترضوه: التفت إيل، وقال
  .هليينطلق من تكذيب ما أخرب به القرآن عن مصدره اإل

  .إنك حتصي الشبهات إحصاء، وهذا يدل على اهتمامك الشبيه باملوضوع: قلت
  .أنا أهتم باملوضوع اهتماما ال يقل عن اهتمامي بصمود هذه الشجرة ..أجل: قال
إن لدي بعض الشبهات قرأا عن هذا النوع من املستشرقني، وأرى فيها من القوة ما ال ميكن رده، : قلت

  .لعلها ترد عنك هذا الذي تتومهه حول ربانية القرآن فإن شئت ذكرا لك
  .وال أحسبك خترج بشبهك عما حبثت فيه ..لقد حبثت يف هذه املسائل حبثا عميقا ..اعرض ما تشاء: قال

  ):قرآن(أصل كلمة 
، والكلمات اليت تدل على معناها، واملصطلحات )قرآن(أصل كلمة أول شبهة تثري االنتباه هي : قلت

  .منهاالقريبة 
 )القرآن(أن وهي  ،)تاريخ القرآن(النظرية اليت قال ا شفايل يف كتابه يؤكدون صحة املستشرقني فأكثر 

خمطوطة ، وقد اعتمد يف ذلك على القراءة املقدسة، والدرس :السريانية، ومعناها )قرياءنا(قد اشتق من كلمة 
  .سريانية من القرن السادس موجودة باملتحف الربيطاين

  :وثيقة الصلة باملوضوعأخرى مصطلحات ذا فقط، فهناك ليس ه
 ،هي العالمة والدليلو، )آثا(، والسريانية )أوث(كالكلمة الشبيهة يف العربية  )آية(املعىن األصلي للفظ ف

  .وتأيت كرمز حلقيقة غري مرئية
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   )الكتاب املقدس(ومعناها ، السريانية )سورثا(أو ) صورطا(من  تبدو مشتقة )سورة(وكلمة 
  .السريانية أو اآلرامية )ماثنيتكا(أو من العربية، )مشنا(مشتقة من ) مثاين(وكلمة 
  )حخما(رمبا جاءت من الكلمة اآلرامية ، واليت )حكمة(وكلمة 

  ..ترجع إىل أصول عربية أو سريانية أو آراميةفهذه الكلمات مجيعا 
إن هؤالء  ..تعلق الغريق بقشةإنه ك ..هذا ليس ناجتا عن حبث موضوعيال شك أن : ابتسم، وقال
من وراء هذا التشكيك يف أصالة املصطلحات الرئيسة يف القرآن وردها إىل أصول عربية أو املساكني يهدفون 
بأن القرآن من اختراع حممد وتأليفه، وأنه قد تعلم هذه األلفاظ من اليهود للقول تمهيد إىل ال سامية أو آرامية

  .املسيحينيو
أن هناك اتصالًا وثيقًا بني القرآن واملصادر املذكورة، وأن هذا االتصال إمنا  وايبينن أن وهم بذلك يريدو

  .نفسها اليت ليست يف الواقع إال كلمة مأخوذة من السريانية )القرآن(يبدأ بكلمة 
ولكي نفترض صحة هذا الزعم فال « :هذه املزاعم، ورد عليها قائالالدكتور عبد الرمحن بدوي لقد ناقش 

د أن حممدا كان يعرف العربية والسريانية واليونانية، وال بد أنه كان لديه مكتبة عظيمة اشتملت على كل ب
األدب التلمودي واألناجيل املسيحية وخمتلف كتب الصلوات وقرارات اامع الكنسية وكذلك بعض أعمال 

  »  امللل والنحل املسيحية: اآلباء اليونانيني وكتب خمتلف الكنائس
هل ميكن أن يعقل هذا الكالم الشاذ هلؤالء الكتاب، وهو كالم ال برهان « :عقب على هذا قائال مث

وال أحد قدميا أو حديثًا ميكنه أن  ..قبل ظهور رسالته وبعدها معروفة للجميع إن حياة النيب حممد  ..عليه
    ١» ملصادر كما يدعونيؤكد أن النيب كان يعرف غري العربية، إذًا كيف ميكن أن يستفيد من هذه ا

اللغات العربية والعربية والسريانية تنتمي إىل ساللة لغوية واحدة هي ساللة اللغات باإلضافة إىل هذا، فإن 
  .السامية، وال بد من أجل ذلك أن يكون بينها الكثري من التشابه والتماثل

أخواا هو ضرب من التعسف، ما مل ومن مث فإن القول بأن إحدى اللغات قد استعارت ألفاظًا بعينها من 
  .٢يقم عليه دليل
من املستحيل اآلن بسبب غموض تاريخ اللغات السامية أن حندد من اقتبس هذه األلفاظ املشتركة  هكما أن
وهذا كاف يف الداللة على إثبات تفاهة حجج من توسع من املستشرقني يف باب  ..العربية أم العربية: من اآلخر

                                                
  .٢٨دفاع عن القرآن، ص)  ١(
  .عربى أو سرياىن، وأن القرآن أخذه عن هاتني اللغتني) اهللا(أن لفظ اجلاللة باب ومن أطرف ما يذكرون يف هذا ال)  ٢(

عدة إطالقات، مثل ايل، الوهيم، وأدوناى،  )اهللا(فالعربية مثالً تطلق على ، وجود ىف غري العربيةليس له ) اهللا(اللفظ مع أن 
  .ةىف اللغة العربي) اهللا(فأين هذه األلفاظ من كلمة . ويهوا أو يهوفا

وقد وردت ىف بعض األناجيل يذكرها  ،)الوى(فيها  )اهللا(ترمجت منها األناجيل إىل اللغة العربية جند  اليونانية اليت ىف اللغةو
  .شبهات املشككني: ، انظروترمجتها إهلى إهلى )الوى الوى(مستغيثاً بربه هكذا  املسيح 
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  .١لغات الساميةاالشتقاق من ال
 )منسأَة(، ويذكرون منها جود مفردات غري عربية األصل ىف القرآنولكن علماء املسلمني يقرون بو: قلت

  .وغريها )القصص(مبعىن النهر ىف سورة  )اليم(، ومنها )سبأ(مبعىن عصى ىف سورة 
عالم األأمساء م إال اللهالقرآن كلمات غري عربية األصل فليس يف  ..ما ذكر من ذلك غري صحيح: قال

  .، وهذه أعالم أشخاص)إبراهيم، يعقوب، إسحاق، فرعون( مثل
  .ما عدا ذلك، فكل الكلمات اليت نطق ا القرآن كلمات كان يعرفها العرب، ويتداولوا فيما بينها

بية ال إن وجود مفردات أجنبية ىف أى لغة سواء كانت اللغة العربية أو غري العرباإلضافة إىل هذا كله، ف
فاملتحدث ، من املعروف أن األمساء ال تترجم إىل اللغة الىت تستعملها حىت اآلنفخيرج تلك اللغة عن أصالتها، 

باإلجنليزية إذا احتاج إىل ذكر اسم من لغة غري لغته، يذكره برمسه ونطقه ىف لغته األصلية ومن هذا ما نسمعه 
  .تنطق األمساء العربية نطقاً عربيا اآلن ىف نشرات األخبار باللغات األجنبية، فإا

إن نشرة األخبار ليست باللغة الفرنسية أو اإلجنليزية مثالً، رد أن بعض املفردات فيها نطقت : وال يقال
  .بلغة أخرى

واملؤلفات العلمية واألدبية احلديثة، الىت تكتب باللغة العربية ويكثر فيها مؤلفوها من ذكر األمساء األجنبية 
إا مكتوبة بغري اللغة العربية، : صادر الىت نقلوا عنها، ويرمسوا باألحرف األجنبية والنطق األجنىب ال يقالوامل

  .٢رد أن بعض الكلمات األجنبية وردت فيها، والعكس صحيح
  :حممد والقرآن

 ،سكتاب اإلسالم املقدومن الشبهات اليت عرضها أصحابك من املستشرقني قول بعضهم بأن : قلت
  .وجتربة حممد النبوية ترتبطان ارتباطًا وثيقًا حبيث ال ميكن فهم أيهما فهما كاملًا دون اآلخر

وأن جربيل  ،مث يشري إىل ما استقر عليه الرأي من أن اهللا يف القرآن هو املتكلم دائما، وأن حممدا هو املتلقي
  .هو وسيط الوحي

  .تعقيدا من هذاولكن حتليل النص يبني أن املوقف أشد : ويضيف
: يف عرض نصوص من القرآن لبيان العالقة اليت تربط بني أطراف القضية الثالثةهذا املستشرق ويبدأ 

وربط  ،الذي يعمد إىل حتليل هذه النصوص)النقد األعلى واألدىن(املتكلم، والوسيط، واملتلقي، استنادا إىل منهج 
  .بعضها ببعض ربطًا تارخييا

                                                
، وهو الكتاب الذي ألفه )أضاليل وأباطيل: رف اإلسالمية االستشراقيةدائرة املعا(تعليقات إبراهيم عوض يف كتابه : انظر)  ١(

وما أثبته من وجود عدد كبري  ،حول آراء املستشرقني يف املسائل اللغوية، يف نقد ما كتب يف الطبعة األوىل من الدائرة املذكورة
  .من هذه األلفاظ يف الشعر اجلاهلي قبل نزول القرآن الكرمي

  .ككنيشبهات املش: وانظر
  )الكلمات املقدسة(، وانظر )شبهات املشككني(انظر الرد على وجود كلمات أعجمية يف القرآن يف )  ٢(
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   ..جلة ما ذكره واحدا واحدافلنبدأ مبعا: قال
فيما يبدو أن األجزاء األقدم من القرآن، ال يتبني « :فقال، املتكلملقد بدأ بالطرف األول، وهو : قلت

الشمس، والقارعة، والتكاثر، والعصر ال جند حىت جمرد  ةسوركاملتكلم أو مصدر الوحي، ففي بعض السور 
    ١» إشارة بأن الرسالة تأيت من اإلله

إن اجلميع منا معشر املستشرقني، ومن  ..وهل هذه السور هي أول ما نزل من القرآن: م، وقالابتس
) ١(اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خلَق  ﴿:، ففي أول آياا٢سورة العلقاملسلمني، يعتقدون بأن أول ما نزل من القرآن 

  )العلق(﴾)٥(علَّم الْإِنسانَ ما لَم يعلَم ) ٤(الَّذي علَّم بِالْقَلَمِ ) ٣(أَكْرم اقْرأْ وربك الْ) ٢(خلَق الْإِنسانَ من علَقٍ 
والْأَرضِ وما ) ٥(والسماِء وما بناها  ﴿:ينفي مزاعمه ففيها هذه اآلياتورد يف سورة الشمس مث إن ما 

فهذه وغريها كلها إشارات إىل اخلالق وصنعه يف الكون ويف ، )الشمس(﴾)٧(ونفْسٍ وما سواها ) ٦(طَحاها 
  .النفس البشرية

السور املبكرة اليت يشار فيها إىل إله حممد ال ترد فيها إشارة إىل اسم وهذا املستشرق يذكر أن : قلت
رد يف على ذلك مثلًا مبا و، وهو يضرب )ربك(و )ريب(اإلله، إمنا هو لفظ لشخص الثالث، إذ ترد يف العبارة 

  .وغريهاسورة الذاريات، والطور، واملدثر 
أمل أقل لك إن هؤالء املساكني يتعلقون بقشة، وهم يف غرقهم يف أوهامهم ينتقون ما : ابتسم، وقال

  .يشاءون، ويتغافلون عما يشاءون
بِأَنَّ اللَّه  أَلَم يعلَم ﴿:أمل يقرأ هؤالء ما ورد يف سورة العلق اليت يقرون بأا أول ما نزل من القرآن

  ؟)١٤:العلق(﴾يرى
﴿وما جعلْنا أَصحاب النارِ إِلَّا مالئكَةً وما جعلْنا عدتهم :املدثر، سورة السورة الثانيةأمل يقرأوا ما ورد يف 

اددزيو ابتوا الْكأُوت ينالَّذ نقيتسيوا لكَفَر ينلَّذةً لنتإِلَّا ف  ابتوا الْكأُوت ينالَّذ ابترال ياناً ووا إِمينآم ينالَّذ
كثَالً كَذَلذَا مبِه اللَّه اداذَا أَرونَ مرالْكَافو ضرم ي قُلُوبِهِمف ينقُولَ الَّذيلونَ ونمؤالْماُء  وشي نم لُّ اللَّهضي

ماُء وشي ني مدهيرِوشلْبى لكْرإِلَّا ذ يا همو وإِلَّا ه كبر   ودنج لَمعونَ  ﴿:، وقوله)٣١:املدثر(﴾ ا يذْكُرا يمو
ةرفغلُ الْمأَهى وقْولُ التأَه وه اَء اللَّهش٥٦:املدثر(﴾ إِلَّا أَنْ ي  

﴾ روا إِلَى اللَّه إِني لَكُم منه نذير مبِنيفَف ﴿:من ذكرتاليت استشهد ا وقوله يف سورة الذاريات 
إِنَّ  ﴿:، وقوله)٥١:الذريات(﴾ وال تجعلُوا مع اللَّه إِلَهاً آخر إِني لَكُم منه نذير مبِني ﴿:، وقوله)٥٠:الذريات(

نيتالْم ةذُو الْقُو اقزالر وه ٥٨:الذريات(﴾ اللَّه(  
﴾ فَمن اللَّه علَينا ووقَانا عذَاب السمومِ ﴿:من ذكرتاليت استشهد ا قوله يف سورة الطور و

                                                
  )إله حممد(يف كتابه  Muriاملستشرق موير ، وهو منقول عن )نولدكه(هذا ما ذكره املستشرق )  ١(
دائرة : انظر( ١يعتمده املستشرقون، برقم  الزماين للقرآن، وهو الترتيب الذي )نولدكه(يف ترتيب العلق ترد سورة )  ٢(

  )تاريخ القرآن ٣املعارف اإلسالمية، مادة القرآن يف الفقرة 
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  )٤٣:الطور(﴾ أَم لَهم إِلَه غَير اللَّه سبحانَ اللَّه عما يشرِكُونَ ﴿:، وقوله)٢٧:الطور(
هذا املستشرق ـ واليت هي من أوائل يستشهد ا  اليتـ سورة املدثر باإلضافة إىل هذا كله، فقد ورد يف 

وجعلْت لَه ) ١١(ذَرنِي ومن خلَقْت وحيدا  ﴿:ما نزل من القرآن ما يدل على أن القرآن هو كالم اهللا، ففيه
كَلَّا إِنه كَانَ لَآياتنا ) ١٥(أَزِيد  ثُم يطْمع أَنْ) ١٤(ومهدت لَه تمهِيدا ) ١٣(وبنِني شهودا ) ١٢(مالًا ممدودا 

  )املدثر(﴾)١٧(سأُرهقُه صعودا ) ١٦(عنِيدا 
  أتدري ما سر هذا احلرص على هذه املقوالت اليت ال دليل عليها؟: سكت قليال، مث قال

  ما هو؟: قلت
راح يضرب أمخاسا وأسداسا  إن هذا املستشرق، ومن تبعه، ومن اعتمد عليه، جعل أمام عينيه هدفا: قال

  .من أجل حتقيقه، وذلك ما أوقعه فيما أوقعه فيه
  وما هو هذا اهلدف؟: قلت
ه كان طرفا أن هزعمـ ب املتكلم، وهو الطرف األول من أطراف القضيةإن اهلدف من تشكيكه يف : قال

اإلحياء بأن ـ هو  أو تعينه بوضوح السور اليت تنتمي لتلك الفترة مل حتددهوأن غامضا يف الفترة املكية املبكرة، 
  .اسم هذا اإلله ما حتدد بوضوح إال يف الفترة املدنية بعد أن اتصل حممد باليهود الذين تعلم منهم
ورد يف القرآن « :ولكن هذا املستشرق املسكني ينسى هذا اهلدف حني يريد أن يبث شبهة أخرى، فيقول

 Muhammed had Visionsقد رأى اهللا مرات عديدة ) ربه متاماالذي زعم لتوه أنه مل يكن يعرف (أن حممدا 

of God  وعلى األقل يف الفترة املكية كان صوت اهللا نفسه، وليس أي وسيط، ما ، ١كما ورد يف سورة النجم
  »مسعه حممد 
فقد ، الوسيطأما الطرف الثاين الذي شكك فيه هذا املستشرق، ومن أخذ عنه، ومن تبعه، فهو : قلت

إِنا  ﴿:ومن أجل حتديد مصدر الوحي، فإن اهللا هو املتكلم، وهو املصدر املباشر، مثلًا ،ويف السور املبكرة« :قال
، وعدد آخر من السور املكية )٦:األعلى(﴾ ﴿ سنقْرِئُك فَال تنسى، و)٥:املزمل(﴾ سنلْقي علَيك قَوالً ثَقيالً

  .٢ات القرآن والكتاب حملمداملتأخرة واملدنية املبكرة يتحدث عن آي
 ﴿:تعاىل، كقوله لكن يف خالل الفترة نفسها جند جمموعة من السور تقول بتعايل اهللا عن اإلحياء املباشر
يشاُء إِنه علي  نِه ماوما كَانَ لبشرٍ أَنْ يكَلِّمه اللَّه إِلَّا وحياً أَو من وراِء حجابٍ أَو يرسلَ رسوالً فَيوحي بِإِذْ

يمكانُ  ﴿:، وقوله)٥١:الشورى(﴾ حميال الْأو ابتا الْكرِي مدت تا كُنا مرِنأَم نوحاً مر كا إِلَينيحأَو ككَذَلو
  )٥٢:الشورى(﴾ صراط مستقيمٍولَكن جعلْناه نوراً نهدي بِه من نشاُء من عبادنا وإِنك لَتهدي إِلَى 

                                                
يف  فقد رآه النيب ال إىل اهللا،  جربيل ، واآلية تشري إىل )١٣:لنجم(﴾ ولَقَد رآه نزلَةً أُخرى ﴿:'يشري إىل قوله )  ١(

  .احلقيقيةعلى صورته ذلك املوقف 
وكالمها مدنية،  )١٠٨آل عمران (، و)٢٥٢: البقرة( ﴾تلْك آيات اللَّه نتلُوها علَيك بِالْحق  ﴿:إىل قوله تعاىلهنا يشري )  ٢(

  .مكية )٦ :اجلاثية(و



 ١٨٥

يشار إىل وسيط الوحي ألول مرة يف القرآن  ،وهي سورة البقرة، يف أول سورة مدنية مبكرة وهلذا جند
فإن املفسرين حددوا الروح يف األجزاء  ،وبناء على هذه اآلية وعدد من األحاديث النبوية ،١على أنه جربيل

  .ية منصب حممد كوسيط للترتيلاملبكرة بأنه جربيل، ووضعوه منذ بدا
وكما أن جربيل، وعلى عكس املعتقد السائد، مل يعرف أبدا يف القرآن على أنه واحد من املالئكة، كما 

  .مل يذكر أن املالئكة وسطاء للترتيل
، )نتلوها عليك(، )سنقرئك(، )سنلقي عليك(: بالكلماتاالحتجاج ال شك أن  ..أوال: ابتسم، وقال

مطبق بأساليب العربية، وهي ال تدل حبال على اإللقاء املباشر أو القراءة والتالوة املباشرة على يدل على جهل 
  .املتلقي

  .ونومن مث فليس هناك تناقض وال تعارض بني اآليات املبكرة واملتأخرة كما يزعم
د يف سورة التكوير ، فإنا جننزل يف الفترة املكية األوىلوأما املالك املوكل بالوحي، فقد ذكرت صفاته فيما 

مطَاعٍ ثَم أَمنيٍ ) ٢٠(ذي قُوة عند ذي الْعرشِ مكنيٍ ) ١٩(إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِميٍ  ﴿:هذه اآليات
  )التكوير(﴾)٢١(

ت إىل غري ذلك من اآليا) ٦-٥:النجم(﴾علَّمه شديد الْقُوى ذُو مرة فَاستوى ﴿:وجند يف سورة النجم
  . اليت تبني شخصية هذا امللك ذي القوة العلوية العاملة اليت توحي إىل النيب، وتبلغه رسالة ربه

فَأَوحى إِلَى عبده ما أَوحى ما كَذَب  ﴿:يعرفه ويراهـ بنص القرآن وحسب السور املكية ـ النيب بل إن 
يل كما ورد يف حديث اإلسراء واملعراج، فلم تكن ويناديه بامسه جرببل  ..)١١-١٠:النجم(﴾الْفُؤاد ما رأَى

  .بالنيب واملسلمني حاجة إىل النص على هذا االسم يف القرآن
أما اآلية اليت ذكرت امسه، واليت استدل ا ذلك املستشرق املسكني، فقد نزلت ـ كما يذكر املفسرون 

فإنه عدو لنا وال يأيت : قالواف، »ربيلج «:قالف ،عن صاحبه الذي يرتل عليه بالوحيحممدا حني سأل اليهود ـ 
  .إال باحلرب والشدة والقتال، فرتلت اآلية

إِنْ تتوبا إِلَى اللَّه فَقَد صغت قُلُوبكُما وإِنْ  ﴿:يف سورة التحرميوهي ، اليت ذكر فيها امسهخرى األرة وأما امل
جِبو الهوم وه فَإِنَّ اللَّه هلَيا عرظَاهتظَهِري كذَل دعكَةُ بالئالْمو نِنيمؤالْم حالصيف ، فقد ذكر )٤:التحرمي(﴾ رِيلُ و

  .موضع احملبة للنيب واالستعداد لتأييده ونصرته حىت يف مواجهة أقرب األقربني إليه وهن زوجاته
علل بتأخري ورود امسه يف فإن امللك الذي أبلغ الوحي كان معروفًا للنيب قريبا منه، ويصبح التولذلك، 

  .الترتيل أمر ال طائل وراءه
أن القرآن مل يذكر أن املالئكة وسطاء للوحي، فيكفي أن نستشهد هذا املستشرق املسكني من أما ما قاله 

من : فاطر(﴾رسالًالْحمد للَّه فَاطرِ السماوات والْأَرضِ جاعلِ الْمالئكَة  ﴿:باآلية األوىل من سورة فاطر املكية
                                                

ه مصدقاً لما بين يديه وهدى وبشرى قُلْ من كَانَ عدواً لجِبرِيلَ فَإِنه نزلَه علَى قَلْبِك بِإِذْن اللَّ ﴿:'يشري إىل قوله )  ١(
نِنيمؤلْم٩٧:البقرة(﴾ ل(  



 ١٨٦

  ﴾اللَّه يصطَفي من الْملَائكَة رسلًا ومن الناسِ  ﴿:، واليت تقولدنيةاملمن سورة احلج ) ٧٥(وباآلية ، )١اآلية
إِنه لَقَولُ رسولٍ  ﴿:من سورة التكوير) ١٩(وللداللة على أن جربيل من املالئكة ما جاء يف وصفه باآلية 

حسب القرآن، وهو ما يدحض كل ما ذكره ذلك  إذن رسول من املالئكة الذين يصطفيهم اهللا فهو ﴾كَرِميٍ 
  .املستشرق املسكني

فقد حممد، أما الطرف الثالث الذي شكك فيه هذا املستشرق، ومن أخذ عنه، ومن تبعه، فهو : قلت
الامات اليت وجهها له يتحدث القرآن أيضا ألول مرة عن معلم حممد من البشر يف سياق جمموعة ا« :قال

) ٤(زورا وقَالَ الَّذين كَفَروا إِنْ هذَا إِلَّا إِفْك افْتراه وأَعانه علَيه قَوم َآخرونَ فَقَد جاُءوا ظُلْما و ﴿:معارضوه
أَصةً وكْرب هلَيلَى عمت ا فَهِيهبتاكْت نيلالْأَو رياطقَالُوا أَس٥(يلًا و ( اتاومي السف رالس لَمعي يالَّذ لَهزقُلْ أَن

وقَالُوا مالِ هذَا الرسولِ يأْكُلُ الطَّعام ويمشي في الْأَسواقِ لَولَا أُنزِلَ إِلَيه ) ٦(والْأَرضِ إِنه كَانَ غَفُورا رحيما 
ا أَو يلْقَى إِلَيه كَنز أَو تكُونُ لَه جنةٌ يأْكُلُ منها وقَالَ الظَّالمونَ إِنْ تتبِعونَ إِلَّا رجلً) ٧( ملَك فَيكُونَ معه نذيرا

  )الفرقان(﴾)٨(مسحورا 
  »  فإن القرآن ينكر ما سجل يف هذه اآليات ،وفيما عدا عنصر اإلفك« :بقوله على هذاويعقب 

   ..هكذا يكون العبث باأللفاط، وإال فال: قالضحك ملء فيه، و
  أال ترد على هذا؟: قلت
  .ولكن احلكمة تقتضي أن يعامل اانني بالطريقة اليت يفهمون ا ..هو يف حقيقته ال حيتاج إىل رد: قال
  ﴾فَقَد جاُءوا ظُلْما وزورا ﴿:لقد رد على االفتراء األول بـ قوله ..نعم

قُلْ أَنزلَه الَّذي  ﴿:، وهو ما مل يالحظه هذا املستشرق املسكني، فقد رد عليه باآلية التاليةأما االفتراء الثاين
  ﴾يعلَم السر في السماوات والْأَرضِ

ومثلما رد القرآن على هذين االفتراءين اللذين ساقهما كفار مكة رد على ما سجله بعدمها يف السورة 
، فهو إذًا قد رد على )٩الفرقان (﴾كَيف ضربوا لَك الْأَمثَالَ فَضلُّوا فَلَا يستطيعونَ سبِيلًا انظُر ﴿:نفسها بقوله

  .هذا املستشرق املسكني كل االامات ال على اام واحد كما يزعم
ففي  ،بأن حممدا كان له معلم أجنيبوهو يستشهد على هذا أيضا مبا ورد يف القرآن من تسليمه : قلت

سانٌ عربِي ولَقَد نعلَم أَنهم يقُولُونَ إِنما يعلِّمه بشر لسانُ الَّذي يلْحدونَ إِلَيه أَعجمي وهذَا ل ﴿:سورة النحل
بِني١التهمة، ففي هذه اآلية ال ينفي القرآن هذه )١٠٣:النحل(﴾ م.  

وحىت املاديون « :عن هذا، فقد قال) ظالل القرآن(سيد قطب يف له لقد ذكرين كالمهم هذا مبا قا: قال
كانت  ١٩٥٤امللحدون يف روسيا الشيوعية، عند ما أرادوا أن يطعنوا يف هذا الدين يف مؤمتر املستشرقني عام 

                                                
النبأ العظيم، ص : الدكتور حممد عبد اهللا دراز: وانظر، )الكلمات املقدسة(هناك رد مفصل على هذه الشبهة يف رسالة )  ١(
  .وما بعدها ٦٢

  



 ١٨٧

وأنه ال ، بل من عمل مجاعة كبرية، هو حممد، دعواهم أن هذا القرآن ال ميكن أن يكون من عمل فرد واحد
وهذا  ـفكيف كان ميكن ، بل إن بعض أجزائه كتب خارجها ،ن أن يكون قد كتب يف اجلزيرة العربيةميك

  ١»أن يعلمه بشر لسانه أعجمي عبد لبين فالن يف اجلزيرة؟ ـرأي مجاعة من العلماء يف القرن العشرين 
 ؟؟ ومن الذي رآه ومسعهقل لنا ما اسم هذا املعلم: وأنا أقول هلذا املستشرق املسكني: سكت قليال، مث قال

وملاذا مل يدع ذلك املعلم العارف بكل ما جاء به القرآن كل ذلك وماذا مسع منه؟ ومىت كان ذلك؟ وأين كان؟ 
  لنفسه؟

  .وأسئلة أخرى كثرية ال جيدون هلا أي إجابة
مدا مدنية تعطى انطباعا بأن حم اهناك سورلقد ذكر هذا املستشرق، ومن تبعه، ومن نقل عنه أن : قلت

، جهد يف احلصول على معلومات من الكتاب املقدس عند اليهود، حيث جرى اامهم بأم خيفون كتام عنه
وما قَدروا اللَّه حق قَدرِه إِذْ  ﴿:األنعامكما يف سورة وقد عرضت بعض النسخ املكتوبة على حممد أو أتباعه، 

من شيٍء قُلْ من أَنزلَ الْكتاب الَّذي جاَء بِه موسى نوراً وهدى للناسِ تجعلُونه قَالُوا ما أَنزلَ اللَّه علَى بشرٍ 
﴾ لْعبونَرهم في خوضهِم يقَراطيس تبدونها وتخفُونَ كَثرياً وعلِّمتم ما لَم تعلَموا أَنتم وال آباؤكُم قُلِ اللَّه ثُم ذَ

  ) ٩١:األنعام(
هو نفسه الذي تيودر نولدكه وهو ، األول أن املستشرق الذي ذكر هذا: الرد على هذا من وجهني: قال

 ،السورة مكيةـ أن عمدة يف ترتيب الرتول ـ وهو يعترب عند املستشرقني  )تاريخ القرآن(يف كتابه ذكر 
ود الذين وصفتهم اآلية بأم خيفون بعض أجزاء التوراة مث فاخلطاب هنا لقريش، ال لليهومن  ..وليست مدنية

  .لغرض يف نفوسهم
فاملعىن هو هو، وال ـ اختاره بعض املفسرين ـ وهو ما اخلطاب موجه إىل اليهود وأما الوجه الثاين، أن 

  .حيتمل غريه
تابِ قَد جاَءكُم رسولُنا يا أَهلَ الْك ﴿:لقد ورد اخلطاب باملعىن نفسه إىل اليهود يف سورة مدنية هي املائدة

 ورن اللَّه نم اَءكُمج ريٍ قَدكَث نفُو ععيابِ وتالْك نفُونَ مخت متا كُنمرياً مكَث لَكُم نيبيبِنيم ابتكو ﴾
  .، وغريها من اآليات)١٥:املائدة(

، وتبني هلم يف نفس الوقت احلقائق اليت يكتموا، بكتبهم وهي كلها تفضح اليهود الذين كانوا يتاجرون
أُولَئك نَّ الَّذين يكْتمونَ ما أَنزلْنا من الْبينات والْهدى من بعد ما بيناه للناسِ في الْكتابِ إِ ﴿:كما يف القرآن

  )١٥٩:قرةالب(﴾ يلْعنهم اللَّه ويلْعنهم اللَّاعنونَ
وهو نفس األسلوب الذي تعامل به القرآن مع املنافقني الذين كانوا يظهرون اإلميان، ويبطنون الكفر، ففي 

﴾ تمونَوإِذَا جاُءوكُم قَالُوا آمنا وقَد دخلُوا بِالْكُفْرِ وهم قَد خرجوا بِه واللَّه أَعلَم بِما كَانوا يكْ ﴿:القرآن
  )٦١:دةاملائ(

                                                
  .٢١٩٥/ ٤:سيد قطب، يف ظالل القرآن)  ١(
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إِنَّ الَّذين يكْتمونَ ما أَنزلَ اللَّه  ﴿:، فقالالقرآن هدف اليهود من إخفاء جانب كبري من الكتابوقد بني 
هكَلِّمال يو ارإِلَّا الن طُونِهِمي بأْكُلُونَ فا يم كيالً أُولَئناً قَلثَم ونَ بِهرتشيابِ وتالْك نم اللَّه ال مو ةاميالْق موي

يمأَل ذَابع ملَهو كِّيهِمزفهذا هو هدفهم على حنو ما حدده القرآن نفسه، )١٧٤:البقرة(﴾ ي.  
هؤالء املساكني خيادعون أنفسهم، وخيادعون الناس حني يتالعبون باآليات ذه : سكت قليال، مث قال

   ..الطريقة
النتيجة اليت ـ اليت تصورها مقدمات علمية ـ ليبين على أساسها  لقد قدم ذلك املستشرق تلك املقدمات

مسوحا زائفة من العلم والدراسة  هايلبسلغري معقولة معقولة كانت أو ويتحايل بكل حيلة  ،ظل يضمرها
  .حممدا على الناس ويفتري ا على النقدية يدلس 

ر إىل موضعها فحسب لكي يوهم بأنه إمنا وقد قدم لتلك النتيجة مستشهدا بآيات مل يذكرها وإمنا أشا
، فقد يتقدم خبطى علمية واثقة حنو احلقيقة اليت اطمأن إليها؛ مع أن النتيجة ال تتصل باملقدمة من قريب أو بعيد

هذَا من عند اللَّه  ﴿:تتهم اليهود بأم يكتبون أجزاء بأنفسهم ويقولون) سور(وهناك أجزاء « :قرأت له قوله
ويف تلك األجزاء ، )١٥، املائدة ٧١، آل عمران ٧٧،١٤٠،١٧٤البقرة (انظر أيضا و) ٧٩من اآلية: رةالبق(﴾
ال جند صعوبة يف أن نرى حممدا يتلقى قصصا ومعلومات أخرى من معلمني خمتلفني، مبن فيهم اليهود ) السور(

  »  رآنيةوالنصارى، مث إنه يف حلظات الوحي ينقح املادة، وحييلها على صيغتها الق
إم حيشدون حشودا هائلة من النصوص، يفسروا كما  ..هكذا يفعل هذا املستشرق وغريه من إخوانه

وال املبادئ النقدية، وال بأولويات احليدة والتجرد العلمي دف الوصول  ،باألصول العلمية نيغري عابئيشاءون 
  .ل بأن حممدا هو الذي ألف القرآنإىل القو واعنق احلقائق لكي يصلهم يلوون إىل احلقيقة، بل 

يف « :لقد صرح هذا املستشرق بالنتيجة اليت يروم إليها من كل ذلك احلشد من النصوص، فقال: قلت
الفترة املكية املتأخرة واملدنية املبكرة قيل إن حممدا قد مت حتديه لكي خيرج للناس كتابا ميكنهم قراءته بأنفسهم 

   ٢)١٥٥:٦(بأنه ليس هلم كتاب مقدس كاليهود والنصارى  وأن أتباعه شكوا  ١)٩٣:١٧(
هم كمن يصف قصرا ضخما ممتلئا  ..إن هؤالء يتالعبون بالنصوص ..لقد ذكرت لك: ابتسم، وقال

كوخا حقريا، فإن قيل له برهن على ذلك أخذ يهدم ذلك القصر لبنة لبنة، مث يشكل كونه مجاال بكونه ال يعدو 
  .، وجيعل من ذلك اهلدم وذلك البناء براهني على ما يريدمن لبناا أكواخا حقرية

  .بل هم هذا الرجل ..إم ال خيتلفون عن هذا الرجل
   ..حممدها قريش على تاالقتراحات اليت عرضإن تلك اآليات اليت اكتفى باإلشارة إليها تذكر 

 ..ث الثبات والصمودفهو من أعجب أحادي ..اصرب علي، فسأقرأ عليك احلديث الوارد يف ذلك: مث قال
                                                

هلْ كُنت إِلَّا بشراً أَو ترقَى في السماِء ولَن نؤمن لرقيك حتى تنزلَ علَينا كتاباً نقْرأُه قُلْ سبحانَ ربي  ﴿:' إىل قوله يشري)  ١(
  )٩٣من اآلية: االسراء(﴾ رسوالً
  .)١٥٥:األنعام( ﴾ارك فَاتبِعوه واتقُوا لَعلَّكُم ترحمونَوهذَا كتاب أَنزلْناه مب ﴿:'يشري إىل قوله )  ٢(



 ١٨٩

وكلما قرأته مل أهم بشيء سوى إعادة قراءته ألرى البطولة الصامدة، والصمود البطل الذي أبداه حممد مع 
  .مجيع الذين صوبوا حنوه رماح حرم

أن عتبة وشيبة ابين ربيعة، وأبا سفيان بن حرب، ورجال من بين عبد الدار، صاحب حممد  ابن عباسذكر 
أخا بين أسد، واألسود بن املطلب بن أسد، وزمعة بن األسود، والوليد بن املغرية، وأبا جهل بن  وأبا البختري

 هشام وعبد اهللا بن أيب أمية، وأمية ابن خلف، والعاص بن وائل، ونبيها ومنبها ابين احلجاج السهميني، اجتمعوا
 ،وا إىل حممد فكلّموه وخاصموه حىت تعذروا فيهابعث: بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة، فقال بعضهم لبعض

وهو يظن أنه قد بدا  ،سريعا فجاءهم رسول اهللا  ،أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك: فبعثوا إليه
يا حممد، إنا : هلم يف أمره بداء، وكان عليهم حريصا، حيب رشدهم، ويعز عليه عنتهم، حىت جلس إليهم، فقالوا

لقد ! إليك لنعذر فيك، وإنا واهللا ما نعلم رجال من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومكقد بعثنا 
شتمت اآلباء، وعبت الدين، وسفَّهت األحالم، وشتمت اآلهلة، وفرقت اجلماعة، فما بقي من أمر قبيح إال وقد 

مجعنا لك من أموالنا حىت تكون أكثرنا فإن كنت إمنا جئت ذا احلديث تطلب به ماال ! جئته فيما بيننا وبينك
ماال وإن كنت إمنا تطلب الشرف فينا، سودناك علينا، وإن كنت تريد ملكًا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي 

فرمبا كان ذلك، بذلنا ـ الرئي : وكانوا يسمون التابع من اجلنـ يأتيك مبا يأتيك رئيا تراه قد غلب عليك 
 .حىت نربئك منه، أو نعذَر فيكأموالنا يف طلب الطب، 
ما يب ما تقولون، ما جئتكم مبا جئتكم به أطلب أموالكم، وال الشرف فيكم، وال « :فقال رسول اهللا 

امللك عليكم، ولكن بعثين إليكم رسوال وأنزل علي كتابا، وأمرين أن أكون لكم بشريا ونذيرا، فبلغتكم رسالة 
ما جئتكم به، فهو حظكم يف الدنيا واآلخرة، وإن تردوه علي أصرب ألمر  ريب، ونصحت لكم، فإن تقبلوا مين

 .أو كما قال رسول اهللا »  اهللا، حىت حيكم اهللا بيين وبينكم
يا حممد، فإن كنت غري قابل منا ما عرضنا عليك، فقد علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق منا : فقالوا

، فاسأل لنا ربك الذي بعثك مبا بعثك به، فليسري عنا هذه اجلبال اليت قد بالدا، وال أقل ماال وال أشد عيشا منا
ضيقت علينا، ولْيبسط لنا بالدنا، ولْيفَجر فيها أارا كأار الشام والعراق، وليبعث لنا من مضى من آبائنا، 

ل حق هو أم باطل؟ فإن وليكن فيمن يبعث لنا قُصي بن كالب، فإنه كان شيخا صدوقًا، فنسأهلم عما تقو
فقال هلم رسول ، صنعت ما سألناك وصدقوك، صدقناك، وعرفنا مرتلتك عند اهللا، وأنه بعثك رسوال كما تقول

ما ذا بعثت، إمنا جئتكم من عند اهللا مبا بعثين به، فقد بلغتكم ما أرسلت به، فإن تقبلوه فهو حظكم « :اهللا 
  »  اهللا بيين وبينكم صرب ألمر اهللا، حىت حيكميف الدنيا واآلخرة، وإن تردوه علي أ

 فإن مل تفعل لنا هذا فخذ لنفسك، فاسأل ربك أن يبعث ملكًا يصدقك مبا تقول ويراجعنا عنك،: قالوا
وتسأله فيجعل لك جنانا، وكنوزا وقصورا من ذهب وفضة، ويغنيك ا عما نراك تبتغي، فإنك تقوم 

  .مسه، حىت نعرف فضل مرتلتك من ربك، إن كنت رسوال كما تزعمباألسواق، وتلتمس املعاش كما نلت
ما أنا بفاعل، ما أنا بالذي يسأل ربه هذا، وما بعثت إليكم ذا، ولكن اهللا « :فقال هلم رسول اهللا 

ىت بعثين بشريا ونذيرا، فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم يف الدنيا واآلخرة، وإن تردوه علي أصرب ألمر اهللا ح



 ١٩٠

 »  حيكم اهللا بيين وبينكم
فقال هلم ، فأسقط السماء، كما زعمت أن ربك إن شاء فعل ذلك، فإنا لن نؤمن لك إال أن تفعل: قالوا
 »  ذلك إىل اهللا إن شاء فعل بكم ذلك« :رسول اهللا 
 ،يا حممد، أما علم ربك أنا سنجلس معك، ونسألك عما سألناك عنه، ونطلب منك ما نطلب: فقالوا

قدم إليك ويعلمك ما تراجعنا به، وخيربك ما هو صانع يف ذلك بنا، إذا مل نقبل منك ما جئتنا به، فقد بلغنا أنه في
الرمحن، وإنا واهللا ال نؤمن بالرمحن أبدا، فقد أعذرنا إليك يا حممد، أما : إمنا يعلمك هذا رجل باليمامة، يقال له

 لكك أو وقال . حنن نعبد املالئكة وهي بنات اهللا: وقال قائلهم. لكناواهللا ال نتركك وما فعلت بنا حىت
 .لن نؤمن لك حىت تأيت باهللا واملالئكة قبيال: قائلهم

عنهم، وقام معه عبد اهللا بن أيب أمية بن املغرية بن عبد اهللا ابن عمر بن  فلما قالوا ذلك قام رسول اهللا 
يا حممد، عرض عليك قومك ما عرضوا، فلم تقبله : فقال خمزوم، وهو ابن عمته، ابن عاتكة ابنة عبد املطلب،

منهم، مث سألوك ألنفسهم أمورا ليعرفوا ا مرتلتك من اهللا، فلم تفعل ذلك، مث سألوك أن تعجل هلم ما ختوفهم 
يت به من العذاب، فواهللا ال أؤمن بك أبدا حىت تتخذ إىل السماء سلما، مث ترقى فيه، وأنا أنظر حىت تأتيها، وتأ

 مي اهللا، لو فعلت ذلك لظننت أينأو. معك بنسخة منشورة، معك أربعة من املالئكة، يشهدون أنك كما تقول
  . ال أصدقك

إىل أهله حزينا أسفًا ملا فاته، مما كان طمع فيه من  ، وانصرف رسول اهللا مث انصرف عن رسول اهللا 
  .١قومه حني دعوه، وملا رأى من مباعدم إياه

لو قرأوا هذا النص وأمثاله من النصوص اليت تبني الواقع الذي أنزلت فيه هذه اآليات : ، وقالالتفت إيل
  .ولكنهم ال يفعلون ..لعلموا احلق من أقرب أبوابه

القرآن إمنا أتى به حممد استجابة هلذا التحدي أال يعلم هؤالء املساكني أن  ..دعنا من ذلك النص: مث قال
ببضع سنوات؛ وإمنا اقترح  رآن كان يرتل على حممد ويتلى قبل هذا التحديمن جانب خصومه، مع أن الق

الكفار هذه االقتراحات إلظهار إنكارهم للدعوة إىل اإلميان بالغيب ومبا ال تدركه حواسهم، وهو ما جاءت به 
لقرآن، السور اليت نزلت من القرآن قبل نزول هذه السورة، ومل تكن بني حممد وقومه من خصومة قبل نزول ا

فقد لبث عمرا بني ظهرانيهم ال يتحدونه وال يتحداهم حىت نزل القرآن، ومل يكن هناك جمال للتحدي وال 
  .سبب له قبل نزوله

إذن مل يصرح الكفار ذا التحدي إال بعد نزول القرآن بزمن، وال ميكن أن يكون هذا التحدي سابقًا 
  .على الرتول
املسلمني شكوا بأنه ليس لديهم كتاب بعه، ومن أخذ عنه أن لقد ذكر هذا املستشرق، ومن ت: قلت

   ..مقدس كالذي عند اليهود والنصارى
                                                

  .ابن جرير وابن إسحق وغريمهارواه )  ١(
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أَنْ تقُولُوا إِنما أُنزِلَ الْكتاب علَى طَائفَتينِ من  ﴿:، جاء فيهماسورة األنعام وقد استنبط هذا من آيتني من
لَغ هِمتاسرد نا عإِنْ كُنا ونلقَبنيل١٥٦( اف ( اَءكُمج فَقَد مهنى مدا أَهلَكُن ابتا الْكنلَيزِلَ عا أُنأَن قُولُوا لَوت أَو

زِي الَّذجنا سهنع فدصو اللَّه بِآيات كَذَّب نمم أَظْلَم نةٌ فَممحرو دىهو كُمبر نةٌ منيفُونَبدصي ين  نع
  )األنعام(﴾)١٥٧(آياتنا سوَء الْعذَابِ بِما كَانوا يصدفُونَ

وأن حممدا قد استجاب ألتباعه الذين تالقت إرادام مع إراداته  ،هذه الشكوى قد متت باملدينةمث ذكر أن 
  .بإنشاء جمتمع إسالمي متميز باملدينة

باملدينة متميز عن أهل الكتاب كان مرهونا  إن إنشاء جمتمع إسالمي مستقل« :هذا املستشرقيقول 
باإلتيان بكتاب إسالمي مقدس منفصل، يؤدي دوره كفرقان لتثبيت حقيقة الكتب املقدسة السابقة 

   ١)وغريها ٤٨:٥، ٣:٣،١٠٥:٤(
حجة يف التفسري ـ ه ونيتخذـ وهو من  الطربيإن معىن اآليتني واضح، لقد ذكر  ..أوال: ابتسم، وقال

إمنا أنزل الكتاب على طائفتني من قبلنا، يعين لينقطع : وهذا كتاب أنزلنا لئال تقولوا« :قوله يف تفسريها
  »  فالكتاب قد أنزل لقطع احلجة ..عذركم

افتقارهم إىل كتاب هذا املستشرق املسكني ـ كما يزعم حممد ـ وهذا يعين أن املسلمني مل يشكوا إىل 
د يف مصدر من املصادر ؛ ألن كتاب املسلمني املقدس كان يرتل على وهو ما مل ير، املسيحينيمقدس كاليهود و

قد دارت حوله منذ أنزل معارك عنيفة وجدل كثري بني املؤمنني والكافرين، وكان ورسوهلم منذ مدة طويلة، 
ا أن يأتيهم مبحممد أمر القرآن هو شغلهم الشاغل ومههم الناصب، فما الذي حيمل املسلمني على أن يطلبوا إىل 

  ؟!هو لديهم ويعدونه مصدر عزهم وفخارهم
اآليات اليت أشار إليها من سورة األنعام نزلت مبكة، واخلطاب فيها ما ذكره هذا املستشرق من  ..وثانيا
  . ألهل مكة
نزول القرآن أو إنشاء اتمع اإلسالمي : أيهما أسبق يف الوجود: يقال هلذا املستشرق املسكني ..وثالثا

  باملدينة؟ 
وهذا « :لقد واصل هذا املستشرق يقرر النتيجة اليت وصل إليها من تلك احلشود من املقدمات بقوله: تقل

من شأنه أن يربهن على أن حممدا بدأ يف مجع كتاب مقدس مكتوب يف السنوات املبكرة من الفترة املدنية لكن 
  »  املهمة دون إمتامها مسؤوليات قيادة اتمع املسلم السريع النمو أجربته على أن يترك هذه

مل يعن بتدوين القرآن وكتابته يف حممدا ـ حبسب زعم هذا املستشرق ـ أن إن هذا الكالم يعين : قال
  .حممدكتابة القرآن مل تستكمل يف حياة ، وأن الفترة املكية
لذي ا )بوهل(وخاصة  ،من املستشرقنيهذا ما يرمي إليه، وقد قال نفس هذا الكالم كثري  ..أجل: قلت

                                                
هذه عادة املستشرقني واملبشرين وغريهم من املعادين لإلسالم من االكتفاء باإلشارة إىل اآليات دون ذكرها ليحملوها ما )  ١(

  .يشاءون



 ١٩٢

فيها أن القرآن مل يسجل كله يف الفترة ذكر يف الطبعة األوىل من دائرة املعارف اإلسالمية و) القرآن(كتب مادة 
  .املكية

ترى أميكن أن نتصور أن ينشق أوائل من آمن « :فقال، ١علماء العرب احملدثنيلقد رد بعض : قال
لهالك بسبب القرآن مث هم مع ذلك ال بالرسول على قومهم ودينهم وأسلوب حيام معرضني أنفسهم ل

  »  يتنبهون ألمهيته وال يبالون بتسجيله
كتابة الوحي ومجع إن اخلطأ األكرب الذي أوقع هؤالء يف هذا هو عدم تفريقهم بني : التفت إيل، وقال

قول  كان القرآن كله مكتوبا كما كان حمفوظًا يف صدور املؤمنني، يدل على ذلكحممد ، فعند وفاة ٢القرآن
    ٣» فتتبعت القرآن أمجعه من العسب واللخاف وصدور الرجال« :زيد

  :يف وجه املبشرينـ  ٢
أال  ..مل يقف القرآن يف وجه املستشرقني فقط، بل وقف يف وجه املبشرين أيضا: التفت إيل مبتسما، وقال

  ؟٤تعرف التبشري
  .لكوتوبامل ..وباخلالص ..إنه التبشري باملسيح ..وكيف ال أعرفه: قلت

  .لكأين بك مبشر ختتفي يف ثياب باحث: ابتسم، وقال
لو كنت مبشرا لذهبت إىل إفريقيا أو آسيا، أو البالد اليت ال يوجد فيها مسيحيون، أما أنت، : قلت

  .فمسيحي باألصالة
وأكثر  ..إن أكثر من درسنا على أيديهم مبشرون ..أنت ال تعلم إذن الصلة بني التبشري واالستشراق: قال

  .من خترج على أيديهم من زمالئي مبشرون يلبسون لباس االستشراق
  .ولنحاول التعرف على صمود القرآن يف وجه املبشرين ..دعنا من ذلك: سكت قليال، مث قال

  .وال عالقة هلم بالقرآن ..املبشرون منشغلون باملسيح: قلت
  :جيوش املبشرين

                                                
  .١٤أضاليل وأباطيل، ص : دائرة املعارف اإلسالمية االستشراقية: إبراهيم عوض. د: ، انظرم عوضوهو الدكتور إبراهي)  ١(

  )الكلمات املقدسة(انظر تفاصيل الفرق بينهما، والشبه املرتبطة بذلك يف )  ٢(
  .رواه البخاري)  ٣(
  :وذلك لسببني)ريالتنص(حنن نستعمل هذا املصطلح هنا مع أن الكثري ينفر منه، ويعدل بدله إىل )  ٤(

  .أنه املصطلح الذي مسى به املبشرون ألنفسهم، وما كان لنا أن نسميهم بغري ما ارتضوه ألنفسهم أوهلما
وما ال تحمد  ،عن السوءوعبر به عن احلسن والطيب، ـ يف أصل اللغة العربية، ويف القرآن الكرمي ـ يالتبشري أن  وثانيهما

وإِذَا بشر أَحدهم بِالْأُنثَى ظَلَّ وجهه مسودا وهو  ﴿:'، وقال )٢١ :آل عمران(﴾ بِعذَابٍ أَليمٍ ﴿فَبشرهم:'عقباه، كما قال 
يمكَظ  بِه رشا بوِء مس نمِ مالْقَو نى ماروت٥٩ـ  ٥٨ :النحل(﴾ي( يمٍ ﴿:'، وقالذَابٍ أَلبِع هرشفَب ﴾)٧ :لقمان(  

  م١٩٨٩هـ ـ ١٤١٠أم املسيحية والتبشري، مكتبة ابن القيم، املدينة املنورة  والتنصري،حممد عثمان بن صاحل، النصرانية : انظر



 ١٩٣

دعنا  ..دعنا نبدأ احلكاية من أوهلا ..انشغاهلم باملسيحإن أكثر املبشرين انشغلوا بالقرآن أكثر من : قال
  .١نبدأ من التاريخ

كانت كلية الثالوث املقدس القاعدة اليت انطلق منها التبشري املؤسسي فهي أوىل لَبِنات مؤسسة تبشري لقد 
  .ضد اإلسالم

الم، فجال يف بالده رميوند لول أول معلم فيها فقط، بل كان أول من مارس التبشري ضد اإلسمل يكن و
  .وناقش علماءه

يؤلفون الطبقة املتعلمة يف أوربا؛ كان من الطبيعي أن من املسيحيني وملا كان الرهبان ورجال الدين 
يقودوا العمل التبشريي ضد اإلسالم نظرا ملعرفتهم لغات املسلمني، فأصبحت الكنائس واألديرة مرتكزات 

  .دل الذين جيادلون ضد اإلسالم والقرآنوقواعد للعمل التبشريي لتخريج أهل اجل
﴾ ريكولدو دي مونت كروس( الراهب الدومنيكايت: الذين وقفوا يف مواجهة القرآنومن أوائل املبشرين 

الذي بعثه البابا نقوال الرابع إىل الشرق، فتجول مبشرا يف فلسطني وجمادال باللغة ) م  ١٣٢٠ـ  ١٢٤٣ (
 Disputatio)اجلدل ضد املسلمني والقرآن(الكتب اجلدلية ضد القرآن بعنوان العربية ضد القرآن، مث ألّف أهم

Contra Saracenos et Alchoranem ٢    
نقد (  بتوجيه من البابا بيوس الثاين)  ١٤٦٤ـ  ١٤٠١(  كتب الكاردينال نيقوال دى كوزا وبعده

  )غربلة القرآن(، و)اإلسالم وتفنيده
الذي مينيكانيني واجلزويت بتصنيف جدليات ضد القرآن منهم دينيس عدد من اآلباء الدووتالمها قيام 

 ١٤٩١سنة )التحصني اإلمياين ( الذي كتب  ألفونس سيناو ..م ١٥٣٣سنة ) حول اخلداع احملمدي (كتب 
 ..م ١٦٠٦سنة ) حبث للرد على األخطاء الرئيسية اخلادعة حملمد (الذي كتب جان دي ترييكرمياتا و ..م
الذي كتب ميشيل نان و ..م ١٥٤٣ سنة )اإلميان املسيحي احلقيقي ضد احملمديني (ذي كتب اللويس فييف و
 سنة )الكنيسة الرومانية اليونانية يف الشكل واملضمون للدين املسيحي ضد القرآن والقرآنيني دفاعا وبرهانا (

                                                
عبد . د، الغارة التنصريية على أصالة القرآن الكرمي: استفدنا أكثر املعلومات واالقتباسات يف هذا املطلب من كتاب)  ١(

  .الراضي حممد عبد احملسن
دف هذه الدراسة إىل حتصني املسلم املعاصر وتزويده بنظرة نقدية « :مهمة جدا، وقد قال مؤلفها يف مقدمتهاوهي دراسة 

للفكر التبشريي حول القرآن الكرمي، وتاريخ اجلدل ضد أصالته، ومسالك املنصرين يف جدليام ضد أصالة القرآن الكرمي مبا 
ألطروحات اليت قدمها التبشري خالل مراحل ارتقائه التارخيي منذ نشأته حىت يومنا يتمكن معه املسلم املعاصر من الفكاك من أسر ا

  .هذا
كما دف الدراسة من جانب آخر إىل توجيه الدعاة إىل اهللا بني غري املسلمني إىل الردود والشواهد العقلية والنقلية، والرباهني 

تاب اهللا، ومتكنهم يف الوقت نفسه من تصحيح املفاهيم املغلوطة اليت روجها العلمية، واحلقائق التارخيية اليت تعينهم يف الدعوة إىل ك
  .فجزاه اهللا خريا على هذا اهلدف النبيل»  املنصرون حول القرآن الكرمي بغرض صرف الناس عنه

  .٢١١ص . م١٩٨٩. دار العلم للماليني :عبد الرمحن بدوي، موسوعة املستشرقني، بريوت)  ٢(



 ١٩٤

  .م ١٦٩٨ سنة )مقدمة يف دحض القرآن(الذي كتب لودو فيجو مرتشي و ..م ١٦٨٠
  .وأولئك كانوا سلفا ألمة املبشرين العظيمة اليت تلتهم ..يف القدمي هذا

، وهو هنري المانسهم منالكثري من املبشرين اجلدليني ضد القرآن كثري برز ، فقد العصر احلديثأما يف 
 ، وقد)البشري(وراهب متعصب خلف لويس شيخو يف إدارة جملة املشرق، وإدارة الة التبشريية  ،مبشر يسوعي

   ١)عقائد ونظم: اإلسالم( ، ويف كتابه )هل كان حممد أمينا؟(  أودع جدليته ضد القرآن يف مقاله
مبشر إجنليزي أحد أعضاء البعثة التبشريية اإلجنليزية يف وهو ، )م  ١٩٠٥ـ  ١٨١٩( وليم موير ومنهم 
اجلدال (، وثانيهما م ١٨٧٧ سنة )تأليفه وتعاليمه: القرآن(، أوالمها كتب جدليتني ضد القرآنوقد مشال اهلند، 
  .م ١٨٩٧سنة ) مع اإلسالم

صرف ة، وقد أحد رجال املسيحيوهو ، )تويف يف النصف الثاين من القرن العشرين(ريتشارد بل ومنهم 
يف اجلدل ضد القرآن عدة كتب ومقاالت تربز التأثري املسيحي على وقد كتب سنني كثرية يف دراسة القرآن، 

  .ته لترمجة القرآن اليت ضمنها جدليته األساسية ضد أصالة القرآن، وأمهها مقدمحممد
صنف أعنف وقد قسيس مبشر يف إيران، وهو ، )تويف يف أوائل القرن العشرين(سانت كلري تسدال ومنهم 

كتبها باألملانية، مث ترمجها املبشر قد و) املصادر األصلية للقرآن(، وهيوأخطر جدلية ضد أصالة القرآن الكرمي
  .وليم موير إىل اإلجنليزية

، من حمرري جملة العامل اإلسالمي )تويف يف النصف الثاين من القرن العشرين(آرثر جيفري ومنهم 
وقد بعث للعمل يف اجلامعة األمريكية يف بريوت، مث للتبشري يف أمريكا الالتينية، مث إىل  ،وأبرز كتاا ،التبشريية

  .مدرسة اللغات الشرقية بالقاهرة
م، ونشر بعضها ١٩٣٥وله عدة جدليات ضد القرآن الكرمي وأصالته نشر بعضها يف جملة العامل اإلسالمي 

  .، وأودع بقيتها يف مقدمة حتقيقه لكتاب املصاحف أليب بكر بن أيب داود)مصادر تاريخ القرآن( يف كتابه
  )عناصر نصرانية يف القرآن( آريرت مبشر، له جدلية بعنوانومنهم 
خليفة زومير يف توجيه النشاط التبشريي يف منطقة الشرق األوسط، ورئيس  ، وهونث كراجكيومنهم 

وقد كتب ، )١٩٨٦(حترير جملة العامل اإلسالمي التبشريية، ورئيس مؤمتر التبشري املنعقد يف أكسفورد عام 
القبة ( و، )ئذنةنداء امل( : ضد أصالة القرآن، طبعتا أكثر من مرة ملساعدة وعاظ التبشري، ومهانيجدليت

  )والصخرة
 Dictionnair e des( راهب فرنسي معاصر أشرف على إعداد قاموس لألديان ، وهوبول بوباردومنهم 

Religians ( ، م، وقامت على طبعه  ١٩٨٤شرت طبعته األوىل عام وقد) وأجنز )املنشورات اجلامعية الفرنسية ،
  .أغلب مواده أساتذة املعهد الكاثوليكي بباريس

يف القرون السوالف، وقد  املبشرين يف البالد اإلسالميةاإلضافة إىل هؤالء مجيعا، فقد ظهر كثري من ب
                                                

  .٣٤٩ـ  ٣٤٨بدوي، موسوعة املستشرقني، ص  عبد الرمحن)  ١(



 ١٩٥

  .واجهوا القرآن مواجهات شديدة، ولكنها مل تؤثر فيه أي تأثري
  :سأذكر لك منهم ما تعرف به عظم اهلجمات اليت ووجه ا القرآن

ء الكنيسة األرثوذكسية، وبسبب قيمته الدينية أحد أكرب آبا، وهو )م٧٥٠ت ( يوحنا الدمشقيفمنهم 
   ١)يوحنا ينبوع الذهب(و، )القديس يوحنا(الكربى نال لقبني ذوي شأن، فلقِّب بـ 

، ه حرفا حرفاؤيقرفإنه سارع بالعكوف على القرآن  ،وحبكم كونه يف خط الصراع األول ضد اإلسالم
ويعايش أعلى مستوياا  ،الثقافية اإلسالمية اليت يعيش يف رحاا، وموظِّفًا إملامه بالبيئة قدراته اللغويةمسخرا 

  .العلمية والسلطوية حيث كان من كبار موظفي بالط اخلالفة األموية
بسبب  ،وقد عد يوحنا الدمشقي بالنسبة للكنيسة الشرقية مثل توما اإلكويين بالنسبة للكنيسة الغربية

وذلك باستخدامه الفلسفة  ،دينية يف خدمة اإلميان األرثوذكسي وتسويغهاستخدامه الدالئل العقلية إىل جانب ال
  .اليونانية واهلللينستية يف تفسري الدين والدفاع عنه

ينبوع (وقد انتهى يوحنا الدمشقي إىل عدة آراء جدلية ضد اإلسالم والقرآن والرسول، خلّصها يف كتابه 
والثالث شرح ملبادئ الدين  ،والثاين عن البدع ،ق والفلسفةالذي قسمه ثالثة أقسام، أوهلا عن املنط) املعرفة
  .القومي

التشكيك يف كون اإلسالم امتدادا حلنيفية يف وتتلخص رؤية يوحنا الدمشقي لإلسالم ونبيه وكتابه 
ويعد أول كاتب  )Saracens( ٢لذلك يصف املسلمني على حنو ال خيلو من اخلبث، بالسرازانيني ،إبراهيم

 ،)املفسدين(م هذا التشويه اإلتيمولوجي ألغراض اجلدل العنيف، كذلك يصف املسلمني بـ مسيحي يستخد
  .وهي التسمية اليت تكثر يف اجلدليات التالية ليوحنا

أحد أتباع حممدا جيعل و ..باملسيح الدجال امؤذنبل ويعتربه  ..أنه هرطقة مسيحيةباإلسالم وهو يصف 
هب النسطوري، وذلك بسبب تأكيده على أن املسيح خملوق وإنسان جمرد، كما جيعله على عقيدة املذ ،آريوس

  .وذلك ما قال به آريوس ونسطور
  :يف أمرينحممد حيصر ما جاء به وهو 
  .مصادفةحممد معرفته الضحلة مبا قَلَّت قيمته من أسفار العهدين القدمي واجلديد اللذين وقع عليهما : أوهلما

  ).حبريا(راهب األريوسي عن الحممد ما أخذه وثانيهما 
  .تلقاه وهو نائمحممدا القرآن نتاج ألحالم اليقظة؛ ألن وهو يعترب 

حيث وضع الدمشقي  ،جدليات يوحنا ضد القرآن هي األهم يف تاريخ اجلدل التبشريي ضد القرآنوتعترب 
لية، فقد ردد مجيع أصبحت ركيزة اجلدل التبشريي يف كل أدواره ومراحله التا ،آراءه يف قوالب جدلية مكثفة

                                                
هـ ـ  ١٣٦٤، ربيع األول ٢٤٣، ص ) ٦١٠عدد ( ، )مصر ( جواد علي، يوحنا الدمشقي، جملة الرسالة . د: انظر)  ١(

  .م ١٩٤٥مارس 
  .الذين أبعدم سارة باحتقار: أي  )٢(



 ١٩٦

اإلسالم هرطقة مسيحية ـ القرآن تلفيق من العهد القدمي (من  اادلني بعده بعض أو كلّ قوالب الدمشقي
  )من حبريا الراهب ـ املسلمون سراسنةحممد والعهد اجلديد ـ تعلم 

مد حم(وقد تبع رأي أستاذه يف  ،تلميذ ليوحنا الدمشقي، وهو )م٨٢٦ت (تيودور أبو قرة ومنهم 
  .١نبيا أريوسيا مزيفًاحممدا ، فعد )والقرآن

تركزت وقد  ،من مدينة الرها، )ت حوايل القرن الثاين عشر امليالدي(بارشولوميو الرهاوي ومنهم 
فعندما شهد ذلك الراهب الفاسق سذاجة « :فقد قالأخذ القرآن عن راهب نسطوري، ته زعمه أن حممدا جدلي

ة وشريعة على غرار مذهب أريوس وغريه من ألوان الكفر والزندقة اليت حرم من القوم رأى أن مينحهم عقيد
وعند . ..فراح يسطر كتابا هو الذي يسمونه القرآن، وهو شريعة اهللا ناثرا فيه كل ما أودع من مروق ،أجلها

حيث  ،ماءوأبلغ أولئك البلهاء أن ذلك الكتاب أنزل على حممد من الس ،)مؤمد(ذلك أعطى كتابه لتلميذه 
   ٢»فصدقوه فيما قال، وبذلك مكّن الراهب لذلك القانون اجلديد ،كان يف حفظ جربيل امللك

كان عامال يف بالط اخلليفة ، و)عاش يف القرن العاشر امليالدي تقريبا(عبد املسيح الكندي ومنهم 
ت رسالة عبد املسيح الكندي وكتب ردا على رسالة اهلامشي اليت يدعوه فيها إىل اإلسالم، وقد لقي ،املأمون

ليتعلموا منها أساليب جمادلة  ،حيث نشرت أكثر من مرة خلدمة اإلرساليات ،عناية كبرية من دوائر التبشري
  .٣حممداملسلمني حول القرآن و

وله عدة ، قيل إنه أحد أساقفة سوريا، )عاش يف القرن السابع امليالدي تقريبا(بولس األنطاكي ومنهم 
 ،ة ضد اإلسالم، أمهها رسالته إىل أحد املسلمني اليت ضمنها خالصة معتقد النصارى يف اإلسالمرسائل مطول

ويف عقائد النصرانية، حيث يدلل على صحة الديانة النصرانية، وعلى عدم حاجة العامل إىل القرآن ؛ إذ جاءت 
  .٤د حيتاج الناس إليهالتوراة بشريعة العدل وجاء اإلجنيل بشريعة الفضل، وال يتبقى بعدمها جدي

                                                
. الد اخلامس عشر) ٣(جملة عامل الفكر، عدد  ،٧٠٦رشا الصباح، اإلسالم واملسيحية يف العصور الوسطى، ص : انظر)  ١(

  .وزارة اإلعالم، الكويت
  .م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣القاهرة . ، دار الفكر العريب٣٦٥ـ  ٣٦٤حممد الفيومي، االستشراق رسالة استعمار، ص . د)  ٢(

  .٥٧ص  .م١٩٨٣هـ ـ  ١٤٠٣ ،دار الرفاعي :قاسم السامرائي، االستشراق بني املوضوعية واالفتعالية، الرياض. د)  ٣(
ونسخة أخرى نشرها لويس . م١٩٠٤من السنة السابعة، عام ) ١٥(الرسالة منشورة مبجلة املشرق املسيحي، العدد )  ٤(

  .، طبع اآلباء اليسوعيني٢٦ـ  ١٥/ ص » مقاالت دينية قدمية لبعض مشاهري الكتبة النصارى«: شيخو يف كتابه
وقَفَّينا علَى آثَارِهم بِعيسى  ﴿:وأما تعظيمه إلجنيلنا وكتبنا اليت يف أيدينا فقوله« :ناجيلالرسالة عند حديثه عن األومما ورد يف 

وراة وهدى وموعظَةً لما بين يديه من التابنِ مريم مصدقًا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الْإِنجِيلَ فيه هدى ونور ومصدقًا 
نيقتلْم٤٦ :املائدة( ﴾ل(مث قوله ،:﴿ كلقَب نم ابتُءونَ الْكقْري ينأَلِ الَّذفَاس كا إِلَيلْنزا أَنمم كي شف تفَإِنْ كُن﴾ )٩٤ :يونس( ،

  .ل هلا والتغيري ملا فيها بتصديقه إياهافثبت ذا املعىن ما معنا ونفي عن إجنيلنا وكتبنا التهم بالتبدي
  .إن التبديل قد جيوز أن يكون بعد هذا القول: فإن قال قائل: قلت

 



 ١٩٧

من باب اجلدل وتكشف الرسالة عن معرفة جيدة ودقيقة بالقرآن، فأكثرها نقول قرآنية احتج ا املؤلف 
  .يف الصلب والتثليث والفداء وصحة األناجيلاملسيحية على املعتقدات 

آن، وقد ضمن يعد أول جمادل تنصريي من اليهود ضد القر، و)م١٢٨٤ت (ابن كمونة اليهودي ومنهم 
، فعقد فصال للقرآن أورد فيه مخسة عشر اعتراضا، )تنقيح األحباث للملل الثالث(جدلياته ضد القرآن كتابه 

  :، سأذكرها لك لتتبني افة التفكري الذي يفكر به هؤالءمنها ثالثة تتعلق بأصالة القرآن
وإىل هذا  ،دعا حممدا أوال إىل دينه لم ال جيوز أن يكون القرآن أنزل إىل نيب آخر(فأول اعتراض هو 

، وهو اعتراض ينبئ عن نفسية جمرم حيمل كل شيء على أسلوب تفكريه، ١)فأخذه حممد منه وقتله؟ ،الكتاب
  . ٢وطريقة تعامله

فانتخب أجودها، وضم  ،حيتمل أن حممدا طالع يف كتب من تقدمه أو مسعها(واالعتراض الثاين، هو 
  )البعض إىل البعض

وقد سافر إىل الشام قبل دعواه النبوة  ،كيف يستبعد مساعه ذلك من اآلخرين(عتراض الثالث هو واال
مرتني، وهي مملكة أهل الكتاب؟ وأيضا فقد كان يف العرب من أهل الكتاب مجاعة فال يبعد أنه مسع ذلك منهم 

(٣   
صرة داره إال أنه متكن من وحما ،وقد تسببت جدليات ابن كمونة ضد أصالة القرآن يف هياج العامة عليه

  .واختفى عدة أيام تويف بعدها ،اهلرب
عصر ازدهار علمي وحضاري يف خمتلف فترة احلكم اإلسالمي لألندلس باإلضافة إىل هذا، فقد كانت 

فصنفوا مؤلفات جدلية كثرية ضد  ،ذلكاملبشرون اجلوانب، وفيها ارتفع صوت احلرية الدينية، وقد استغل 
  .وغريهمابن حزم والقرطيب وأبو الوليد الباجي كعلماء اإلسالم بعض  اهل تصدى ،اإلسالم

  .وتكمن أمهية هذا الدور يف أنه كان معربا انتقلت خالله اجلدليات التبشريية إىل الغرب
سبان، الذي اإلاملسيحيني ألحد  Contrarietas elfolica )نقض الفقهاء(األمثلة على ذلك كتاب  منو

لغ يف ريكولدو دي مونت كروس احلانق على اإلسالم، وقد أفاد كروس من هذا الكتاب يف كان له تأثري با
وسارع إىل ترمجته لألملانية  ،الذي عين به مارتن لوثر Canfutatia Alcorani )تفنيد القرآن(تصنيف أشهر كتبه 

                                                                                                                                 
هذا ما ال جيوز لقائل أن يقوله ألن كتبنا قد جاز عليها من حنو ستمائة سنة وصارت يف أيدي الناس يقرؤوا باختالف : قالوا
  )من نشرة لويس شيخو ١٧اهب األنطاكي، ص رسالة بولس أسقف صيدا الر :انظر(»  ألسنتهم

  .وهذا القول ال زال املبشرون ـ لألسف يتداولونه يف واقعهم وكأنه حقيقة مقررة
  .، نشره موسى برملان، مطبوعات جامعة كاليفورنيا٧٠سعد بن منصور بن كمونة، تنقيح األحباث للملل الثالث، ص )  ١(
أَفَكُلَّما جاَءكُم رسولٌ بِما ال تهوى أَنفُسكُم استكْبرتم  ﴿:'تل أنبيائهم، فقال تسارع اليهود إىل ق 'لقد ذكر اهللا )  ٢(

  .)٨٧من اآلية: البقرة(﴾ فَفَرِيقاً كَذَّبتم وفَرِيقاً تقْتلُونَ
  .من هذه السلسلة) الكلمات املقدسة(هناك ردود مفصلة على هذه االعتراضات يف رسالة )  ٣(



 ١٩٨

  .١م١٥٤٢عام 
وهو راهب الهويتّ ، )م١١٥٦ ـ ١٠٩٢(بطرس احملترم ومن الذين قادوا محلة التبشري يف هذه الفترة 

أول جديلّ ضد ، ويعترب بدور كبري يف حركة اجلدل التبشريي ضد أصالة القرآنقام الذي  )كلون(رئيس لدير 
ألّف عقب عودته منها كتابا يف الرد على اإلسالم ووقد قام برحلة إىل األندلس،  ،اإلسالم يف الكنيسة الغربية

  .القرآن إىل اللغة الالتينية م، وأمر بترمجة ١١٤٣والقرآن عام 
وجه رسالة إىل البابا ، وهو الذي )م ١٢٩٤ـ  ١٢١٤( الراهب الفرنسيسكاين روجر بيكون ومنهم 

وجوب إدخال اللغات األجنبية إىل مناهج الدراسات  :م ضمنها دعوته إىل ١٢٦٦أكليمنص الرابع سنة 
  .للتبشري ضد اإلسالموخباصة اللغة العربية لإلفادة منها وسيلة  ،اجلامعية

دراسة أحوال املسلمني للوقوف على الطرق اليت ميكن النفاذ منها إىل هدم عقيدم ودعا فيها إىل 
  .وتقويضها
أراد أنصاره أن يعاجلوا العقيدة ) حممد(بعد أن مات « :اضد أصالة القرآن، جاء فيهية صنف جدلوقد 

تبينوا أن الرجل الذي نيط به العمل مل يرزق الكفاية الالزمة  والشريعة معاجلة شاملة قائمة على تعاليمه، فلما
ألداء ذلك على الوجه األكمل طلبوا إىل اليهود واملسيحيني الذين أسلموا أن يساعدوه، وعند ذلك رأى هؤالء 
ح من األفضل أن ينتقوا فقرات مناسبة من العهد القدمي واجلديد، وأن ميزجوها بالكتاب كيفما اتفق، وبذا أصب

   ٢»الكتاب على عظيم من الرونق واجلمال املنقول من الكتب املرتلة ما بني مسيحية ويهودية
راهب مبشر دومينيكاين أسباين، تبحر يف دراسة ، وهو )م  ١٢٨٤ـ  ١٢٢٠( رميوند مارتيين ومنهم 

  )اخلالصة ضد القرآن( القرآن، واجتهد يف اجلدل ضده، فألف كتابا بعنوان
فوضع سورة غاية يف حممد، معارضته بعد أن علم أنه معجزة حماولته ته يف تفنيد القرآن بلغت به رغبوقد 

بسم اهللا الغفور الرحيم، أعارض قرآن من آخر امسه الدال وأوله امليم، بلسان « :، قال فيهاالسخافة والسقامة
قل املعجزة ال شريك : ملرسلنيفصيح عريب مبني، ال مينعين منه سيف وال سكني، إذ قال يل بلسان اإلهلام سيد ا

يغلب فيها أحيانا الصاحل الطاحل والكافر املؤمنني، فليست  ،ويف الفصاحة يشترك كثري كثريين ،فيها لرب العاملني
حىت قالوا عنه خامت  ،اللهم إال عند الذين أوطاهم عشوة معلم جمنون ،الفصاحة ولو يف النهاية آية وال معجزة

وال بتباعه أمجعني أكتعني،  ،، مع أنه بإقراره يف سورة األحقاف مل يدر قط ما يفْعل بهاألنبياء وسيد املرسلني
آه، لقومٍ يقبل الباطل واخلرافات والترهات كأا اليقني، وإن كنتم يف شك : ولقبه مرتيِن ،فقل يا من امسه رمند

مبثل هذه السورة وادعوا لذلك إخوانكم من فأتوا حبلِّ هذه احلجة، و ،مما أهلمنا إليه عبدنا يا معاشر املسلمني
الباطل، وانتقام اليقني واحلمد والشكر هللا آمني،  فإن مل تقدروا، ولن تقدروا فقد زهق. اجلن إن كنتم مهتدين

                                                
  .٧٨قاسم السامرائي، االستشراق به املوضوعية واالفتعالية، ص )  ١(
  .٣٦٨حممد الفيومي، االستشراق رسالة استعمار، ص )  ٢(



 ١٩٩

   ١» آمني
  .٢أول من كتب من األوربيني ضد اإلسالم والقرآن البيزنطيون باإلضافة إىل هذا كله، فقد كان

نقد األكاذيب (يف مقدمة كتابه  )نيكتياس البيزنطي(لى القرآن يف أعمال وكان أول هجوم مفصل ع
  )املوجودة يف كتاب العرب احملمديني

ضد (يف كتابيه  )جان كنتا كوزين(فهو ما قام به إمرباطور بيزنطة  ،أما أكرب هجوم جديل ضد القرآن
  .٣ا اهلجوم باللغة اليونانيةوكان هذ ،)ضد الصلوات والتراتيل احملمدية(و، )متجيد امللة احملمدية

  :املبشرينمسالك 
أشكرك على هذه اإلملامة التارخيية اليت قربت يل من خالهلا صورة عن اجليوش اليت جيشت ملواجهة : قلت

  .فأخربين اآلن عن املسالك اليت سلكها هؤالء لتشويه القرآن، وإثارة الشبهات حوله ..القرآن
صعب، وصعدوا كل شاهق ليثبتوا اهلدف الذي انطلقوا منه، وهو لقد سلكوا كل فج، وركبوا كل : قال

  .بشرية القرآن، وعدم عالقته مبا يذكره حممد من الوحي الذي يرتل عليه من السماء
ومنعه من  ،حمو القرآنميكنهم من ترمجة هي السالح الذي الكانت فقد ، ترمجة القرآنومن تلك املسالك 

  .بني املسيحية واإلسالميف الصراع الذي يتومهونه  الغلبة
ترمجة القرآن إىل اللغات األجنبية مل تتم بقصد املعرفة اخلالصة أو الفهم ارد، أو التفاعل والتكامل مع ف

اآلخرين، بل إا متت بقصد معرفة املواطن اليت ميكن الوثوب منها عليه، أو البحث عما ميكن أن يكون نقاط 
  .٤ته والسيطرة عليهوهزميه ضعف يتم التركيز عليها لقهر

لقد كانت فكرة التبشري هي الدافع احلقيقي « :يقول يوهان فوك يف تأرخيه للدراسات العربية يف أوربا
  » خلف انشغال الكنيسة بترمجة القرآن

أن هذه الفكرة اليت أدت إىل ترمجة القرآن قد شهدت توسعا من خالل تنقالت الوعاظ وهو يذكر 
  .نيكان والفرنسيسكانالدينيني لطائفيت الدوم

  :كثرية من خالل أموربوضوح ويظهر هذا 
الذي ألفّه ابن  )اجلدل(أن أول نصوص مترمجة من القرآن إىل اللغات األجنبية جاءت ضمن كتاب منها 

    ٥)م ١١٧١ت (الصلييب مطران ديار بكر 
                                                

  .٩٠ص  قاسم السامرائي، االستشراق به املوضوعية واالفتعالية،)  ١(
  .٣٧٣حممد الفيومي، االستشراق رسالة استعمار، ص )  ٢(
  .٥رآن ضد منتقديه، ص عبد الرمحن بدوي، دفاع عن الق)  ٣(
الفلسفة اإلسالمية (عبد احلميد مدكور، الترمجة واحلوار مع اآلخر، كتاب املؤمتر الدويل األول للفلسفة اإلسالمية : انظر)  ٤(

  .٤٧ص ، م ١٩٩٦ ،القاهرة، املنعقد بدار العلوم) والتحديات املعاصرة
حممد صاحل البنداق، املستشرقون وترمجة القرآن (لسريان ببريوت وموجود يف كنيسة بطريركية ا ،وهو خمطوط بالسريانية)  ٥(

  )٧ص  ،١٤٠٣، بريوت ٢الكرمي، دار اآلفاق اجلديدة، ط



 ٢٠٠

وقد أكد زومير ، ع دحضهم حىت يستطي١١٤٣أمر بترمجة القرآن للمرة األوىل عام  احملترمأن بطرس ومنها 
  .على أن تلك الترمجة متت بدافع تنصرييـ املبشر اليهودي ـ 

ما ذكره جورج سيل يف مقدمة ترمجته للقرآن بأن اهلدف منها هو تسليح النصارى الربوتستانت يف ومنها 
العناية اإلهلية  حرم التبشريية ضد اإلسالم واملسلمني؛ ألم وحدهم قادرون على مهامجة القرآن بنجاح، وأن

  .١قد ادخرت هلم جمد إسقاطه
وحتقيقه، أعاد هويري ) هويري(م بتقدمي املبشر ١٨٩٦وملا أعيد نشر هذه الترمجة يف طبعة أخرى عام 

  .التأكيد على دور هذه الترمجة يف تنشيط العمل التبشريي ضد اإلسالم وتدعيمه
ظلت حبيسة حمفوظات احملترم ، حىت إن ترمجة بطرس أن الكنيسة حرمت طبع أو نشر ترمجة القرآنومنها 
مث أعيد حترمي الطبع والنشر مرة ثانية، ومل يسمح بطباعة ، ومل يفرج عنها إال بعد أربعة قرون ،دير كلويي

  .م، عندما قام راهب مدينة هامبورج األملانية إبراهام هنكلمان بطبعه ١٦٩٤الترمجة إال عام 
عمد املترمجون إىل حيث ، تشويه الترمجةهؤالء املبشرون مع ترمجات القرآن ومن األساليب اليت مارسها 

ومعاملة النص القرآين معاملة مؤلفات  ،تشويه ترمجة القرآن بإسنادها إىل مترمجني من الدرجة الثانية والثالثة
اجز نفسي عميق بشرية، وذلك للحد من إمكان إقبال غريب على هذه الترمجات واإلفادة منها، وبذلك تألَّف ح

بني غري املسلم والقرآن، وكانت هذه الترمجات أحد أسباب سيول األباطيل واملطاعن والشتائم اليت ساقها 
  .كتاب التبشري ضد القرآن

لتضليل القارئ وإبعاده عن اإلحاطة  ،إزاحة اآليات من مكاا التوقيفي وجوه تشويه ترمجات القرآنومن 
  .حبقيقة النص القرآين

وحتاشي الترمجة العلمية إمعانا يف التحريف والتضليل، مما يترتب عليه حتوير املعاين  ،الترمجة احلرة ومنها
  .وتبديلها، وعرض النص القرآين كما يراه املترجم، ال كما تقتضيه آياته وألفاظه

  .التقدمي والتأخري واحلذف واإلضافةومنها 
فالترمجة الالتينية ة للقرآن ال ميكن الوثوق فيها، وهلذا وغريه فقد أعطت هذه الترمجات صورة مشوه

م اضطلعت فقط بتقدمي مضمون  ١١٤٣اليت متت عام احملترم، و ترمجة بطرسـ مثال ـ وهي األوىل للقرآن 
الفكرة، ومل تكترث بأسلوب األصل العريب وصياغته، وقام الدافع التبشريي حائال أمام الوفاء بتحقيق هذا 

  .الغرض
ألصل الذي نبعت منه الترمجات األخرى؛ فمنها نبعت الترمجة اإليطالية اه الترمجة املشوهة وقد كانت هذ

م ترجم ساملون شفاجير إىل األملانية عن  ١٦١٦م، ويف سنة  ١٥٤٧األوىل اليت أشرف عليها أريفابيين عام 
  .م١٦٤١اإليطالية، وعن األملانية إىل اهلولندية يف سنة 

ينية األوىل وضع احلاخام اليهودي يعقوب بن إسرائيل أول ترمجة بالعربية عام وعن هذه الترمجة الالت
                                                

  .هـ١٤١١، املنتدى اإلسالمي، لندن ٣٥أمحد عبد احلميد غراب، رؤية إسالمية لالستشراق، ص : انظر)  ١(
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  .١ م١٦٣٤
أضيف إىل نصوص الترمجات املشوهة للقرآن مقدمات فقد ، إضافة املقدمات واملالحقومن تلك املسالك 

وحماوالت تفسريية ومالحق شارحة ال ملضمون النص املترجم، بل جدليات ضد أصالته، وسخرية من حمتواه، 
  .للحطّ منه

اليت قام ا الراهب اإلجنليزي روبرت الرتيين  )احملترمترمجة بطرس (فقد تضمنت الترمجة الالتينية األوىل 
، وهي خطاب )دير كلوين(والراهب األملاين هرمان الداملاين عددا من املقدمات واملالحق مسيت مبجموعة 

الوثائق الشيطانية املضادة للطائفة (جمموعة خمتصرة من ، و)رالقديس برنار دي كليوف( بطرس إىل بريارد 
هلرمان )) أمة حممد ونشوزها(، وهلرمان الداملاين) تعاليم حممد(، ومقدمة روبرت الرتيين، و)اإلسالمية الكافرة

  .الداملاين
مجة القرآن ملّا انتهى من تر، فإنه )م ١٤٥٦ت (الكاردينال يوحنا األشقويب اإلسباين مثل ذلك ما فعله و

  )طعن املسلمني بسيف الروح (إىل الالتينية مبساعدة آخرين أحلق بالترمجة جدلية ضد اإلسالم بعنوان
وحينما نشرت مطبعة بتافيا بإيطاليا الترمجة الالتينية ذائعة الصيت اليت قام ا الراهب اإليطايل لودوفيجو 

  :الترمجة يف قسمني م مبوافقة البابا أنوسنت احلادي عشر جاءت ١٦٩٨مرتشي 
على النص العريب للقرآن مع ترمجته الالتينية وحواشي جزئية للرد على بعض منهما يشتمل القسم األول 

  ٢)الرائد إىل الرد على القرآن( املواضع، ويشتمل القسم الثاين على كتاب
من ثالثني مرة، م وأعيد طبعها أكثر  ١٧٣٤أما ترمجة جورج سيل اإلجنليزية اليت ظهرت يف لندن عام 

وأا أفضل وصف موضوعي  ،فقد تضمنت مقدمة جدلية ضد القرآن وصفت يف أدبيات التبشري بأا قيمة
لذلك أصبحت هذه املقدمة إحدى اجلدليات األساسية اليت يعتمد عليها التبشري يف اجلدل ضد أصالة ، لإلسالم
  .القرآن

ت تلك العناوين تأكيدا قويا وخطابيا ملا يذكرونه يف ، فقد محلعنونة ترمجات القرآنومن تلك املسالك 
كتاب حممد، قرآن حممد، القرآن العريب، القرآن التركي، مبادئ السراسنة، (، فمن تلك العناوين جدليام

  ٣)الشرائع التركية، الكتاب املقدس التركي، تشريعات املسلمني
                                                

أم  ،اعتمد على األصل العريبما على الترمجة الالتينية األوىل أم  منها اعتمدما سواء ـ أما الترمجات الفرنسية للقرآن )  ١(
وابتعدت عنه كما تقول الباحثة هداية عبد اللطيف مشهور يف  ،فإا شوهت النص األصليـ  على ترمجة مرتشي اإليطايل

ا كلها حمرفة، وتضيف رجعت إىل مخس وعشرين ترمجة للقرآن بالفرنسية، فوجد« :دراستها حول ترمجات القرآن الفرنسية
ذو القعدة ( جملة احلرس الوطين، اململكة العربية السعودية (»  نصوصا من التوارة إىل آيات القرآن الكرمي دون اإلشارة إىل ذلك

  )٣٧ص ، ١٢٩العدد  ،م ١٩٩٣هـ ـ مايو ١٤١٣
  .٣٠٣عبد الرمحن بدوي، موسوعة املستشرقني، ص )  ٢(
حممد أبو فراخ، تراجم القرآن األجنبية يف امليزان، جملة كلية أصول الدين جبامعة اإلمام : لدى ينالعناوراجع رصدا هلذه )  ٣(

  )هـ ١٤٠٣هـ ـ ١٤٠٢عام ( العدد الرابع . ابن سعود اإلسالمية



 ٢٠٢

من أبرز الدوريات ، وارف املتخصصةإصدار الدوريات والقواميس ودوائر املعومن تلك املسالك 
األملانية، : جملة اإلسالمواحلقيقة الواضحة، وجملة العامل اإلسالمي، : التبشريية املتخصصة يف اجلدل ضد القرآن

  .والفرنسية، والروسية
اليت صدرت طبعتها األوىل  )دائرة املعارف اإلسالمية(ومن أهم دوائر املعارف التبشريية يف هذا اال 

كبار م، وتوفر على إصدارها ١٩٤٢م إىل ١٩١٤اإلجنليزية والفرنسية واألملانية يف الفترة من : للغات الثالثبا
املستشرقني واملبشرين بإشراف االحتاد الدويل للمجامع العلمية، وملا نفذت هذه الطبعة بدأ إصدار طبعة جديدة 

  . ١م١٩٥٤اعتبارا من سنة 
ي عن اإلسالم، كما أا تتصف بصفة العاملية حيث شارك يف وتعد هذه الدائرة أضخم عمل مرجع

تصنيفها قرابة ثالثة آالف مؤلف ينتمون إىل خمتلف اجلنسيات والديانات، مما أعطاها زمخًا كبريا يف جمال اجلدل 
  .ضد أصالة القرآن مبا هلا من انتشار وقبول

اجح يف تشويه حقائق اإلسالم وإثارة وقد وفّرت كل تلك اخلصائص للدائرة مسات العمل التبشريي الن
  .الشبهات حول أصالة القرآن

إن أكثر كتاب الدائرة قسس « :طغيان املبشرين على تلك الدائرة، فقالفريد وجدي لقد الحظ األستاذ 
  » مبشرون يهمهم أن حييفوا اإلسالم ال أن ينصفوه

أضر من شر ( الفة احلقائق، بأاصف رشيد رضا مباحث الدائرة مبا فيها من أغالط ومطاعن وخموقد و
   ٢)كتب دعاة املبشرين وصحفهم

  :شبهات املبشرين
فلم اعتربت هذه اجلحافل اليت ذكرا من املبشرين، مع هذه املسالك الدقيقة اليت سلكتها قد : قلت

  ازمت يف مواجهتها القرآن واإلسالم؟
القرآن، هم ومن أعام من اليهود  مكةركو اليت عارض ا مشالشبهات اجلدلية ألا مل تعدو : قال

  .واملنافقني، واليت توىل القرآن نفسه الرد عليها
  :سأضرب لك أمثلة توضح ذلك

إهلام شيطان الشعر، حيث كان املشركني بأن الوحي املرتل على حممد هو من القرآن قول لقد ذكر  
وما هو  ﴿:القرآن يف قوله، وهو ما نفاه لسانه العرب يتومهون أن لكل شاعر شيطانا من اجلن يقول الشعر على

  ) ٢٥:التكوير(﴾وما هو بِقَولِ شيطَان رجِيمٍ ﴿:، وقوله)٤١:احلاقة(﴾بِقَولِ شاعرٍ قَليلًا ما تؤمنونَ
فاستبدل جمادلو التبشري شيطان الشعر اجلاهلي، وأحلوا حمله الراهب النسطوري الفاسق امللحد كما 

                                                
م صدرت ترمجة كاملة لدائرة املعارف ١٩٩٧م، ويف عام ١٩٣٤بدأ صدور الترمجة العربية للطبعة األوىل منذ عام )  ١(
  .سالمية بالتعاون بني اهليئة املصرية العامة للكتاب ومركز الشارقة لإلبداع الفكرياإل

  .٩أعراب عبد احلميد، دائرة املعارف اإلسالمية، ص )  ٢(
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  .أو أحالم اليقظة كما اقترح يوحنا الدمشقي ، بارشولوميو الرهاوي هرتصو
، وقد رد عليهم القرآن )١٠٣:النحل(﴾إِنما يعلِّمه بشر  ﴿حممدا أن وا زعمأن مشركي مكة  ومن ذلك

  )١٠٣:النحل(﴾لسانُ الَّذي يلْحدونَ إِلَيه أَعجمي وهذَا لسانٌ عربِي مبِني ﴿:بقوله
  .فجعل الدمشقي وتلميذه أبو قرة من هذا البشر هو حبريا الراهب األريوسي

وقَالَ الَّذين  ﴿:، كما يف القرآنملا زعم املشركون مجاعية مصدر تعليم الرسول القرآنأنه  ومن ذلك
وأرجحها  ،زاوج ابن كمونة يف احتماالته) ٤:الفرقان(﴾ كَفَروا إِنْ هذَا إِلَّا إِفْك افْتراه وأَعانه علَيه قَوم آخرونَ

  .بني حبريا الراهب أو أحد أهل الكتاب ممن كانوا مبكة أو الشام
إن القرآن مأخوذ « :)ماذا اقتبس حممد من اليهودية(املستشرق اليهودي إبراهام جيجر يف كتابه وقال 

  »  باللفظ أو باملعىن من كتب اليهود
ن حممدا خضع للتأثريات اليهودية واملسيحية كما يبدو ذلك واضحا يف إ« :رد لويساليهودي برناوقال 

  »القرآن 
تبشري النيب العريب ليس إال مزجيا منتخبا من معارف وآراء دينية عرفها « :قائالذلك تسهر  ويشرح جولد

رآها جديرة بأن توقظ يف بين وطنه  بفضل اتصاله بالعناصر اليهودية واملسيحية اليت تأثر ا تأثرا عميقًا، واليت
  ١»فصارت عقيدة انطوى عليها قلبه، كما صار يعد هذه التعاليم وحيا إهليا، عاطفة دينية صادقة
زاعم هذه املعلى صحة   ٢اخلوري احلداد املبشر اللبناين يف جدليته الضخمة ضد أصالة القرآن وقد استدل

نوفل يف جوار حممد مخسة عشر عاما قبل البعثة، وأعواما بعدها يف  فوجود العالم املسيحي ورقة بن« :بقوله
أوائل الدعوة ووجود هذه احلاشية الكرمية يف املدينة مع النيب يف كل زمان ومكان حجة قاطعة على أن بيئة النيب 

زل عن والقرآن كانت كتابية من كل نواحيها، وأن ثقافة حممد والقرآن كتابية يف كل مظاهرها، وذلك مبع
    ٣»الوحي والترتيل 
وقَالَ الَّذين كَفَروا إِنْ هذَا  ﴿:، كما جاء فيهالقرآن من أساطري األولنيأن املشركني زعموا أن  ومن ذلك

لني اكْتتبها فَهِي تملَى علَيه وقَالُوا أَساطري الْأَو إِلَّا إِفْك افْتراه وأَعانه علَيه قَوم آخرونَ فَقَد جاُءوا ظُلْما وزورا
  :ففسر جمادلو املشرق كلهم أساطري األولني بأا قصص التوراة واإلجنيل، )٥ـ  ٤:الفرقان(﴾بكْرةً وأَصيلًا 

لقد أفاد حممد من تاريخ العهد القدمي وكان ذلك يف أكثر األحيان عن طريق قصص « :يقول جولدتسهر
                                                

  .١٢ص  ،م١٩٤٨تسهر، العقيدة والشريعة يف اإلسالم، بترمجة حممد يوسف موسى وآخرون، القاهرة  جولد)  ١(
دروس (القرن العشرين يف أربع جملدات طبعتها مطبعة حريصا البولسية يف لبنان بعنوان  صدرت هذه اجلدلية منتصف)  ٢(
  .، مع عنوان خاص لكل كتاب، جيسد فيه مضمون جدليته)قرآنية

نظم (، ووهو تكملة للجزء الثاين )القرآن والكتاب(، )القرآن والكتاب(، )اإلجنيل والقرآن(وعناوين هذه الكتب األربعة هي 
  )الكتابالقرآن و

  )القرآن واملبشرون(وقد تصدى له الشيخ حممد عزة دروزة يف رد تفصيلي يف كتابه 
  ) ٢/١٠٦٠( احلداد، القرآن والكتاب )  ٣(
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، ١»سبيل اإلنذار والتمثيل مبصري األمم السالفة الذين سخروا من رسلهم ووقفوا يف طريقهم األنبياء ليذكّر على
إن حممدا أخذ جيمع ما وجده يف اتصاله السطحي أثناء رحالته التجارية مهما « :فيقولطريقة اإلفادة، ويوضح 

  ٢»كانت طبيعة هذا الذي وجده، مث أفاد من دون أي تنظيم 
النيب كان يبشر بدين مستمد من اليهودية والنصرانية، ومن مثَّ كان « :ودي فنسنكاملستشرق اليهويقول 

يردد قصص األنبياء املذكورين يف التوراة واإلجنيل، لينذر قومه مبا حدث ملكذِّيب الرسل قبله، وليثبت أتباعه 
  »القليلني من حوله 

عجزة، حبيث تكفي للداللة على نبوة زعم املشركني عدم احتواء القرآن على أي آية أو م ومن ذلك
أَولَم يكْفهِم أَنا أَنزلْنا علَيك الْكتاب يتلَى علَيهِم إِنَّ في ذَلك لَرحمةً وذكْرى  ﴿:حممد، كما جاء يف القرآن

  )٥١:العنكبوت(﴾ لقَومٍ يؤمنونَ
معت الْأنس والْجِن علَى أَنْ يأْتوا بِمثْلِ هذَا الْقُرآن ال يأْتونَ قُلْ لَئنِ اجت ﴿:وقد رد عليهم القرآن بقوله

  )٨٨:االسراء(﴾ بِمثْله ولَو كَانَ بعضهم لبعضٍ ظَهِرياً
حتجيم و، التحدي القرآين املستمرإبطال فاعلية الم ووهو نفس ما سلكه هؤالء يف شبهام، من حما

   ٣)عدم وجود معجزة تؤيد نبوته( أصالته، متهيدا حملاولة سلب حممد شرف النبوة حبجة قيمته، ونفي
« :هذا الباعث من اجلدل التبشريي ضد أصالة القرآن قائال )جون تاكلي(وقد حدد الواعظ التبشريي 

ن يرى جيب أ ،وهو أمضى سالح يف اإلسالم ضد اإلسالم نفسه لنقضي عليه متاما ،جيب أن نستخدم كتام
   ٤» الناس أن الصحيح يف القرآن ليس جديدا وأن اجلديد فيه ليس صحيحا

بل إن ما استعمله املشركون من لغو وتصفيق وتصفري أما القرآن ليحجبوا الناس عنه، كما ورد يف 
  )٢٦:فصلت(﴾م تغلبونَ وقَالَ الَّذين كَفَروا لَا تسمعوا لهذَا الْقُرآن والْغوا فيه لَعلَّكُ ﴿:القرآن

مىت توارى القرآن ومدينة مكة عن « :وليم جيفورد بالكرافهو نفس ما فعله هؤالء، كما قال املبشر 
   ٥» بالد العرب ميكننا حينئذ أن نرى العريب يتدرج يف سبيل احلضارة اليت مل يبعده عنها إال حممد وكتابه

إن سيف حممد والقرآن مها أكثر أعداء احلضارة واحلرية « :راملبشر وليم مويوهو نفس املعىن الذي قاله 
    ٦» واحلقيقة الذين عرفهم العامل عنادا حىت اآلن

هي احلضارة ذات املفهوم هؤالء  فيما أشار إليه ،واملقصود باحلضارة اليت حالَ القرآن بني املسلمني وبينها

                                                
  .١٥جولدتسهر، العقيدة والشريعة يف اإلسالم، ص )  ١(
  .٢٥جولدتسهر، العقيدة والشريعة، ص )  ٢(
  .إغناطيوس ديك: ، بتحقيق٨٥دين القومي، ص ميمر يف وجود اخلالق وال، تيودور أبو قرة)  ٣(
  .٤٠مصطفى خالدي ـ عمر فروخ، التبشري واالستعمار يف البالد اإلسالمية، ص )  ٤(
  ..م١٩٩٤. ، مكتبة الصحابة جدة ـ مكتبة التابعني، القاهرة٦٣جالل العامل، دمروا اإلسالم وأبيدوا أهله، ص )  ٥(
  .١٦٨إدوارد سعيد، االستشراق، ص )  ٦(
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وإال  ،الس الوزاري األوريب على ضرورة فرضهرئيس  )جياين دمييكليس(الغريب، ذلك النموذج الذي أكد 
  .١فاحلرب هي اخليار

غالدستون أحد موطدي دعائم اإلمرباطورية وهذا الذي ذكره هؤالء ليس جديدا، فقد سبقهم إليه 
ما دام هذا القرآن موجودا فلن تستطع أوربا السيطرة على الشرق، « :حني قال الربيطانية يف الشرق اإلسالمي

  ٢» كون هي نفسها يف أمانوال أن ت
فإن مجيع تلك اجلحافل مل تزد على ما ذكره مشركو مكة، وإن فاقوهم يف القوالب اليت حاولوا  ..وهكذا

  .٣أن ميوهوا ا احلقائق
  :ـ شهادات املنصفني ٣

لقد كان من صمود القرآن أن قيض اهللا له باحثني منصفني من بين جلدتنا يذبون : سكت قليال، مث قال
بل إن منهم من  ..ويصف كل منهم ما أداه إليه اجتهاده من فضائل القرآن اليت حاول اجلاحدون سترها ..عنه

فراح يعلن إسالمه، وسأذكر لك من ذلك ما تعلم به عظمة التحدي الذي توجه  ..امتأل قلبه خشوعا للقرآن
  . ٤به أولئك احلاقدون على القرآن

، حيمل شهادات عالية يف علم ٥قس مبشر، وهو محدأراهيم خليل بإفمن الذين أسلموا حتت تأثري القرآن 
. عمل استاذاً بكلية الالهوت باسيوط. الالهوت من كلية الالهوت املصرية، ومن جامعة برنستون االمريكية

وكانت مهمته احلقيقية التنصري . اىل اسوان سكرترياً عاماً لإلرسالية االملانية السويسرية ١٩٥٤كما ارسل عام 
لكن تعمقه يف دراسة االسالم قاده اىل االميان ذا الدين واشهر اسالمه رمسياً عام  ..العمل ضد االسالمو

١٩٥٩ .  
  )مد يف التوراة واالجنيل والقرآنحم(كتب العديد من املؤلفات، ابرزها 

نا به املسيح باعجاز أبد الدهر مبا خيرب يرتبط هذا النىب  «:ومما قال هذا القس املسلم يشهد به للقرآن
 معجزة الرسول الباقية ما بقى  ،، هذا االعجاز هو القرآن الكرمي» وخيربكم بامور آتية «:يف قوله عنه
من طب، وفلك، وجغرافيا، وجيولوجيا، وقانون، : فالقرآن الكرمي يسبق العلم احلديث يف كل مناحيه. الزمان

  » رى ما سبق اليه القرآن بالبيان والتعريفن يأيامنا هذه استطاع العلم أففي .. واجتماع، وتاريخ

وجاءىن نفر  ،ال يؤمن برسالة من الرساالت السماوية ..ىن لو كنت انساناً وجودياًأاعتقد يقيناً  «:ويقول

                                                
  .٢٩حممد عمارة، إستراتيجية التبشري، ص . د)  ١(
  .٤١ص  ،م١٩٨٧دار العلم للماليني،  :حممد أسد، اإلسالم على مفترق الطرق، بريوت)  ٢(
  )الكلمات املقدسة(انظر الرد على تفاصيل هذه الشبهات وغريها يف )  ٣(
يعرض العديد من أقوال علماء وأدباء ومفكري الغرب  تابك، وهو ستاذ الدكتور عماد الدين خليلاأل، قالوا عن القرآن)  ٤(

  .يسلم منهم من أسلم ومنهم من ملحول القرآن الكرمي، 
  )حممد يف التوراة واالجنيل والقرآن(وهذه الشهادات من كتابه .. ١٩١٩من مواليد االسكندرية عام )  ٥(
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آلمنت برب العزة واجلربوت، خالق  ـيف كل مناحيه  ـمن الناس وحدثىن مبا سبق به القرآن العلم احلديث 
   »رك به احداًشأالسماوات واالرض ولن 

يرتل القرآن الكرمي على رسول اهللا ليكشف لك  ـيها املسيحي أ ـ يف هذا الظالم الدامس  «:ويقول
   » عن اهللا عز وجل

   » ن يعتز بقرآنه، فهو كاملاء فيه حياة لكل من ل منهأللمسلم  «:ويقول
يدى املبشرين الذين أعلى ة دخلت املسيحيسرة هندية برمهية، أينحدر من  وهو، عامر علي داودومنهم 

تناولت نسخة من ترمجة معاىن  «:قال ..القرآنوقد أسلم مبجرد اطالعه على قدموا مع طالئع االستعمار، 
هذ هو الكتاب املقدس عند املسلمني، فشرعت يف قراءته وتدبر أن ين عرفت القرآن الكرمي باللغة االجنيليزية، أل

: جابة املقنعة عن سؤايل احملريم كانت دهشىت عظيمة حني وجدت اإلمعانيه، لقد استقطب جل اهتمامي، وك
 من سورة البقرة) ٣٩ - ٣٠(يات لقد قرأت اآل.. يف الصفحات االوىل من القرآن الكرمي )اهلدف من اخللق(
وهي آيات توضح احلقيقة جبالء لكل دارس منصف، ان هذه االيات ختربنا بكل وضوح وجالء وبطريقة . .١

   ٢» قصة اخللقمقنعة عن 
مام ناظري العديد من االشكاالت الفكرية، وصححت الكثري أن دراسىت للقرآن الكرمي وضحت إ «:وقال

  »من التناقضات اليت طالعتها يف الكتب السماوية السابقة
كتاب هو صاحب  ..الطبيب والعامل الفرنسي املعروف Maurice Bucaille موريس بوكاي. د ومنهم 

كثر املؤلفات اليت عاجلت موضوعاً كهذا، اصالة واستيعاباً أمن وهو  ..)والتوراة واالجنيل والعلمالقرآن الكرمي (
  . وعمقاً

، وبالتايل صدق الدين القرآنمنحه قناعات مطلقة بصدق هو الذي عمله يف هذا الكتاب القيم وقد كان 
  . الذي جاء به

ي فكر مسبق ومبوضوعية أالكرمي، وذلك دون والً بدراسة القرآن ألقد قمت  «:لقد قال حيدث عن نفسه
عرف، قبل هذه الدراسة، وعن طريق نت أوك. تامة باحثاً عن درجة اتفاق نص القرآن ومعطيات العلم احلديث

وبفضل الدراسة . ولكن معرفيت كانت وجيزة ،نواعاً كثرية من الظاهرات الطبيعيةأن القرآن يذكر أالترمجات، 
ية مقولة أن القرآن ال حيتوى على أدركت بعد االنتهاء منها أحقق قائمة أن أستطعت الواعية للنص العريب ا

وبنفس املوضوعية قمت بنفس الفحص على العهد القدمي . قابلة للنقد من وجهة نظر العلم يف العصر احلديث
ي سفر أل، بعد من الكتاب االوأاما بالنسبة للعهد القدمي فلم تكن هناك حاجة للذهاب اىل . واالناجيل

ما بالنسبة أو. التكوين، فقد وجدت مقوالت ال ميكن التوفيق بينها وبني اكثر معطيات العلم رسوخاً يف عصرنا
وان هذا االخري يقدم لنا صراحة امراً ال   ،فاننا جند نص اجنيل ميت يناقض بشكل جلي اجنيل لوقا ..ناجيللأل

                                                
  .من هذه الرسالة) إنسانية(يف اإلسالم يف فصل  تناولنا هذه اآليات بالدراسة مستخلصني منها حقيقة اإلنسان)  ١(
  .١١٨ - ٧/١١٦رجال ونساء اسلموا، )  ٢(
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   ١» لى االرضيتفق مع املعارف احلديثة اخلاصة بقدم االنسان ع
كن اعتقد قط أفلم  ،ثارت اجلوانب العلمية اليت خيتص ا القرآن دهشىت العميقة يف البدايةألقد « :ويقول

مكان اكتشاف عدد كبري اىل هذا احلد من الدعاوى اخلاصة مبوضوعات شديدة التنوع ومطابقته متاماً إب
ي اميان أيف البداية مل يكن يل . الثة عشر قرناًللمعارف العلمية احلديثة، ذلك يف نص كتب منذ اكثر من ث

  ٢» وقد طرقت دراسة هذه النصوص بروح متحررة من كل حكم مسبق ومبوضوعية تامة. باالسالم
تناولت القرآن منتبها بشكل خاص اىل الوصف الذي يعطيه عن حشد كبري من الظاهرات  «:ويقول

ذه الظاهرات وهي تفاصيل ال ميكن ان تدرك اال يف النص لقد اذهلتين دقة بعض التفاصيل اخلاصة . الطبيعية
اذهلتين مطابقتها للمفاهيم اليت منلكها اليوم عن نفس هذه الظاهرات واليت مل يكن ممكنا الي انسان . االصلي

   ٣» ان يكون عنها ادىن فكرةيف عصر حممد 
حبقائق ذات طابع علمي مل يكن  ن يصرحأ. .-كان يف بداية امره امياً  -كيف ميكن النسان  «:ويقول

يف مقدور اي انسان يف ذلك العصر ان يكوا، وذلك دون ان يكشف تصرحيه عن اقل خطأ من هذه 
    ٤»الوجهة؟

انبهر بعظمة القرآن، فراح ، ٥نكليزيوهو أديب   W. B. Beckard: وليم بريشل بشري بيكارد ومنهم 
عظم أفلقيت من مطالعتها  ،ملكأملعاين القرآن وهي أغلى ما  ابتعت نسخة من ترمجة سافاري الفرنسية «:يقول

    ٦» متعة وابتهجت ا كثرياً حىت غدوت وكأن شعاع احلقيقة اخلالد قد اشرق علي بنوره املبارك
لقد حقق القرآن معجزة ال  «:، قالوتسمى بناصر الدينالرسام الذي اعتنق اإلسالم،  ٧ايتني دينيهومنهم 

ن تقوم ا، ذلك انه مكّن للغة العربية يف االرض حبيث لو عاد احد اصحاب أامع العلمية عظم اأتستطيع 
هل اللغة العربية، بل ملا وجد أن يتفاهم متام التفاهم مع املتعلمني من ألينا اليوم لكان ميسوراً له إرسول اهللا 

                                                
معجزات ( ، وانظر الرباهني العلمية الكثرية املثبتة هلذا القول يف رسالة ١٣القرآن الكرمي والتوراة واالجنيل والعلم، ص )  ١(

  .من هذه السلسلة) علمية 
  .١٤٤جنيل والعلم، ص القرآن الكرمي والتوراة واال)  ٢(
  .١٤٥القرآن الكرمي والتوراة واالجنيل والعلم، ص )  ٣(
  .١٥٠القرآن الكرمي والتوراة واالجنيل والعلم، ص )  ٤(
). عامل جديد(و ) مغامرات القاسم(ومن بني مؤلفاته االدبية باالنكليزية . مؤلف وكاتب مشهور. خترج من كانتر بوري)  ٥(

  .م١٩٢٢اعلن اسالمه عام . عمل فترة من الوقت يف اوغندا. ية االوىل وأسرشارك يف احلرب العامل
  .٢/٨٦رجال ونساء اسلموا )  ٦(
تعلم يف فرنسا، وقصد اجلزائر، فكان يقضي يف بلدة بو سعادة نصف السنة من ): ١٩٢٩ - ١٨٦١( Et.Dinetهو )  ٧(

صنف مبعاونة سليمان : من آثاره، )١٩٢٨(اهللا احلرام  ، وحج اىل بيت)١٩٢٧(كل عام، واشهر اسالمه وتسمى بناصر الدين 
الشرق يف (، و)سالمشعة خاصة بنور اإلأ(، و)حياة الصحراء(، و)حياة العرب(، وله بالفرنسية )النبوية ةحممد يف السري(بن ابراهيم 
  )احلج اىل بيت اهللا احلرام(، و)نظر الغرب
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من ) رابيليه(حد معاصري أ وذلك عكس ما جيده مثالً ،صعوبة تذكر للتخاطب مع الشعوب الناطقة بالضاد
لينا من عصر القرآن، من الصعوبة يف خماطبة العدد االكرب من فرنسيى إقرب أهل القرن اخلامس عشر الذي هو أ

   ١» اليوم
عماق أقد غزا قلوم ذلك الكالم العجيب الصادر من أن حس املشركون، يف دخيلة نفوسهم، أ «:ويقول

انوا على وشك اخلضوع لتلك االلفاظ األخاذة الىت أهلمها اميان مساوي، وكلهم كثرياً ما ك قلب الرسول 
    ٢»ومل مينعهم عن االسالم اال قوة حبهم ألعراض الدنيا

ن معجزة االنبياء الذين سبقوا حممداً كانت يف الواقع معجزات وقتية وبالتايل معرضة للنسيان إ «:ويقول
تأثريها دائم ومفعوهلا أن وذلك ) املعجزة اخلالدة: (القرآنية نسمي معجزة اآلياتأن بينما نستطيع . السريع

يرى هذه املعجزة مبجرد تالوة يف كتاب اهللا، أن مستمر، ومن اليسري على املؤمن يف كل زمان ويف كل مكان 
ه ويف هذه املعجزة جند التعليل الشايف لالنتشار اهلائل الذي احرزه االسالم، ذلك االنتشار الذي ال يدرك سبب

و الم ال يعرفونه اال من خالل ترمجات ال تنبض باحلياة فضالً عن اا غري أاالوروبيون الم جيهلون القرآن، 
   ٣» دقيقة

ال ميتون ] نفوس علماء[ن كان سحر اسلوب القرآن ومجال معانيه، حيدث مثل هذا التأثري يف إ «:ويقول
من قوة احلماسة الىت تستهوى عرب احلجاز وهم الذين  ىل املسلمني بصلة، فماذا ترى يكونإىل العرب وال إ

ال وتتملك نفوسهم انفعاالت هائلة مباغتة، إلقد كانوا ال يسمعون القرآن … نزلت اآليات بلغتهم اجلميلة؟
مي الذي مل ينل حظاً ذلك األ أهذه االيات اخلارقة تأيت من حممد . فيظلون يف مكام وكأم قد مسروا فيه

ن اهللا العلي أنه ال مناص من االعتراف بأيصدر عن حممد، وأن ن هذا القرآن ملستحيل إكال .. ة؟من املعرف
   ٤» ملى تلك االيات البيناتأالقدير هو الذي 

مي يتحدى الشعراء، ويعترف هلم حبق نعتهم له بالكذب، إن أتوا ن نرى النىب األأال عجب  «:ويقول
   » ذلكبعشر سور من مثله، فقد آمن بعجزهم عن 

مفكر وصحفي منساوي، اشهر ، وهو )حممد اسد(الذي تسمى بعد إسالمه  ٥ليوبولد فايسومنهم 
نشأ أوقد . تفاصيل رحلته اىل االسالم) الطريق اىل مكة(سد وحكى يف كتابه القيم أإسالمه، وتسمى مبحمد 

وكتب ) ١٩٢٧(ر آباد، الدكن ، يف حيد)الثقافة االسالمية(مبعاونة وليم بكتول، الذي اسلم هو اآلخر، جملة 

                                                
  .٣٥اشعة خاصة بنور االسالم، )  ١(
  .١٠٦ل اهللا، ص حممد رسو)  ٢(
  .١١٨حممد رسول اهللا، ص )  ٣(
  .١٢١ - ١١٩ صحممد رسول اهللا، )٤(
منهاج (، و)الطريق اىل مكة(، و)اصول الفقه االسالمي(ترجم صحيح البخاري بتعليق وفهرس، والف : من آثاره)  ٥(

  ).االسالم على مفترق الطرق(، و)االسالم يف احلكم
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  .خطاء املستشرقني عن االسالمأفيها دراسات وفرية معظمها يف تصحيح 
نا، اكثر تأثراً مع الوقت بذلك أ، شأين )زوجيت(صبحت السا أ «:لقد قال حيكي عن نفسه وعن زوجته

ى القرآن، مل يطلب خضوعاً ن هللا مبقتضإ. خالقية وتوجيهاته العمليةاأل) القرآن(االلتئام الباطين بني تعاليم 
قرب اليك من حبل أ(نه إنه ال يقف بعيداً عن مصري االنسان بل إ: نسان بل خاطب عقلهعمى من جانب اإلأ

   ١» انه مل يرسم اي خط فاصل بني االميان والسلوك االجتماعي) الوريد
 يدي كان كتاباً ن الكتاب الذي كنت ممسكاً به يفألقد عرفت اآلن، بصورة ال تقبل اجلدل « :وقال

نه وضع بني يدي االنسان منذ اكثر من ثالثة عشر قرنا فانه توقع بوضوح شيئاً أفبالرغم من  ،موحى به من اهللا
لقد عرف الناس التكاثر يف مجيع العصور . ن يصبح حقيقة اال يف عصرنا هذا املعقد، اآليلأمل يكن باالمكان 

قبل اىل ان يكون جمرد اشتياق اىل امتالك االشياء واىل ان يصبح  واالزمنة ولكن هذا التكاثر مل ينته قط من
لقد عرفت ان هذا مل يكن جمرد .. اليوم اكثر من امس وغداً اكثر من اليوم.. ملهاة حجبت رؤية اميا شئ آخر

ذا حكمة انسانية من انسان عاش يف املاضي البعيد يف جزيرة العرب النائية فمهما كان هذا االنسان على مثل ه
لقد كان  ،القدر من احلكمة فانه مل يكن يستطيع وحده ان يتنبأ بالعذاب الذي يتميز به هذا القرن العشرون

   » ينطق يل، من القرآن، صوت اعظم من صوت حممد
حج سالم وزارت احلجاز، وحجت نكليزية، اعتنقت اإلإنبيلة وهي  ،الالدي ايفلني كوبولدومنهم 

والذي  ،)١٩٣٤لندن ( )احلج اىل مكة: (ن رحلتها تلك يف كتاب هلا بعنوان، وكتبت مذكراا عاملسلمني
وذكرت ايضاً ما جاء  «:، لقد قالت تتحدث عن تأثري القرآن فيها)البحث عن اهللا: (ترجم اىل العربية بعنوان

احلديث يف القرآن عن خلق العامل وكيف ان اهللا سبحانه وتعاىل قد خلق من كل نوع زوجني، وكيف ان العلم 
    ٢»قد ذهب يؤيد هذه النظرية بعد حبوث مستطيلة ودراسات امتدت اجياالً عديدة

ال ينكر، فالقرآن هو الذي دفع العرب ) احلضارى االسالمي(ثر القرآن يف كل هذا التقدم أن إ «:وقالت
اطورية الرومانية سعة اىل فتح العامل، ومكنهم من انشاء امرباطورية فاقت امرباطورية االسكندر الكبري، واالمرب

   ٣» وقوة وعمرانا وحضارة
ال يستطيع له القلم وصفاً وال تعريفاً، ومن املقرر ان  رمأسلوبه أن مجل القرآن، وبديع أالواقع  «:وقالت 

ولعل ما كتبه . تذهب الترمجة جبماله وروعته وما ينعم به من موسيقى لفظية لست جتدها يف غريه من الكتب
ذا مل يكن إ «:ن ذا الشأن يعرب كل التعبري عن رأي مثقفي الفرجنة وكبار مفكريهم قالاملستشرق جوهونس

مشكوك به، ومن الصعب ان يقول املرء بانه من الشعر او غريه، فانه يف الواقع اعظم من الشعر، أمر شعراً، وهو 
ابه كتاب البوذيني يف شئ، ىل ذلك ليس تارخياً وال وصفاً، مث هو ليس موعظة كموعظة اجلبل وال هو يشإوهو 

                                                
  .٣١٨الطريق اىل مكة، ص )  ١(
  .٤٥البحث عن اهللا، ص  ) ٢(
  .٥١ البحث عن اهللا، )  ٣(
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قليل او كثري، وال خطبا فلسفية كمحاورات افالطون، ولكنه صوت النبوة خيرج من القلوب السامية، وان 
كان عاملياً يف مجلته، بعيد املعىن يف خمتلف سوره وآياته، حىت انه يردد يف كل االصقاع، ويرتل يف كل بلد 

   » تشرق عليه الشمس
ر ماردريل املستشرق االفرنسي الذي كلفته احلكومة االفرنسية بترمجة بعض سور اشار الدكتو «:وقالت

ما اسلوب القرآن فانه أ «:ىل ما للقرآن الكرمي من مزايا ليست توجد يف كتاب غريه وسواه فقالإالقرآن، 
سلوب اسلوب اخلالق عز وجل وعال، ذلك ان االسلوب الذي ينطوي عليه كنه الكائن الذي صدر عنه هذا اال

واحلق والواقع ان اكثر الكتاب ارتياباً وشكاً قد خضعوا لتأثري سلطانه وسحره، وان سلطانه . ال يكون اال اهلياً
على ماليني املسلمني املنتشرين على سطح املعمور لبالغ احلد الذي جعل اجانب املبشرين يعترفون باالمجاع 

.. ن هذا االسلوبأذلك . د املسلمني عن دينه اىل اآلنحأبعدم امكان اثبات حادثة واحدة حمققة ارتد فيها 
كان لفعله االثر العميق يف نفس كل سامع يفقه اللغة العربية، . الذي يفيض جزالة يف اتساق منسق متجانس

تأثري هذا النثر البديع الذي مل يسمع مبثله بلغة ) نقل(لذلك كان من اجلهد الضائع الذي ال يثمر ان حياول املرء 
   ١» خرىأ

الواقع ان للقرآن اسلوباً عجيباً خيالف ما كانت تنهجه العرب من نظم ونثر، فحسن تأليفه،  «:وقالت
والتئام كلماته، ووجوه إجيازه، وجودة مقاطعه، وحسن تدليله، وانسجام قصصه، وبديع امثاله، كل هذا وغريه 

.. القلب روعة، ال ميل قارئه وال خيلق بترديدهجعله يف اعلى درجات البالغة، وجعل السلوبه من القوة ما ميأل 
قد امتاز بسهولة ألفاظه حىت قلّ ان جتد فيها غريباً، وهي مع سهولتها جزلة عذبة، والفاظه بعضها مع بعض 
 متشاكله منسجمة ال حتس فيها لفظاً نابياً عن اخيه، فاذا اضفت اىل ذلك مسو معانيه ادركت بالغته واعجازه

«٢  
   ..قليل ممن رم أنوار القرآنهؤالء نزر 

توماس ولكن ذلك مل مينعهم من الشهادة للقرآن مبا علموا  ..ومن املنصفني الذين مل يشهروا إسالمهم
 ..ولو أن اهتمامه انصب إىل اإلسالم املخلص ..وهو مهتم مثلي باإلسالم ..إنه من أعز أصدقائي ..٣ رنولدأ

وعلى طيب الثمرة اليت غرس شجرا  ..وكالمها يدل على كمال اإلسالم ..أما أنا فاهتممت باإلسالم الصامد
  .حممد

االسباىن الذى عرف بتعصبه على االسالم، " A"vaجند حىت من بني املسيحيني مثل الفار إننا  «:لقد قال
واالعجاب  سلوب البليغ اجلميل، حىت أن املسيحيني مل يسعهم اال قراءتهالقرآن قد صيغ يف مثل هذا األأن يقرر 

                                                
  .١١٣ - ١١٢البحث عن اهللا، ص )  ١(
  .١١٣البحث عن اهللا، ص )  ٢(
  .سبق تعريفه واحلديث معه يف الفصل السابق)  ٣(



 ٢١١

    ١» به
كانت التوراة يف يوم ما هي  «:لقد قال ..املستشرق األمريكي ٢ W. Irving واشنجتون ايرفنجومنهم  

ذا ظهر املسيح اتبع املسيحيون تعاليم االجنيل، مث حلّ القرآن مكاما، إحىت . ساس سلوكهأنسان ومرشد اإل
السابقني، كما صحح القرآن ما قد ادخل على هذين كثر مشوالً وتفصيالً من الكتابني أفقد كان القرآن 

    ٣» نه خامت الكتب السماويةأحوى القرآن كل شئ، وحوى مجيع القوانني، إذ . الكتابني من تغيري وتبديل

    ٤» خالقية ساميةأىل مذاهب إىل الرمحة والصفاء وإيدعو القرآن  «:وهو يقول
ستاذ الفقه الديىن أقسم لغات الشرق االدىن وآدابه و رئيس وهو ،Mllar Burrows ميلر بروز. د ومنهم 

نه ليس هناك شئ، الديىن يف تزايد سيطرة االنسان على القوى إ «:فقد قال ..٥)بيل(االجنيلى يف جامعة 
هداف خلق اموعة الشمسية لفت نظر أنه لعل من أن يستنتج منها أالطبيعية، هناك آية يف القرآن ميكن 

هو الَّذي جعلَ الشمس ضياًء والْقَمر نوراً وقَدره منازِلَ  ﴿:علم الفلك ويستخدمه يف حياتهاالنسان لكي يدرس 
 وكثرياً ،)يونس(﴾)٥(نَ لتعلَموا عدد السنِني والْحساب ما خلَق اللَّه ذَلك إِالَّ بِالْحق يفَصلُ اآليات لقَومٍ يعلَمو

وجعلَ  ﴿:يات الىت تبعث على الشكر واالميانخضاع الطبيعة لالنسان باعتباره إحدى اآلإىل إما يشري القرآن 
تقُولُوا لتستووا علَى ظُهورِه ثُم تذْكُروا نِعمةَ ربكُم إِذَا استويتم علَيه و) ١٢(لَكُم من الْفُلْك واَألنعامِ ما تركَبونَ 

 قْرِنِنيم ا لَها كُنمذَا وا هلَن رخي سحانَ الَّذبال تسخري احليوان  ـويذكر القرآن   ،)الزخرف(﴾)١٣(س
فاذا كان اجلمل والسفينة من نعم اهللا العظيمة، أفال يصدق .. يضاًأولكن يذكر السفن  ـواستخدامه فحسب 

  ٥"  »لطائرة؟هذا اكثر على سكة احلديد والسيارة وا

ىل اخلليفة عثمان بن عفان إن الفضل بعد اهللا يعود إ «:قال ،، وهو من أهل هذه البالد٦بالشري ومنهم 
                                                

  .١٦٢، ص )حبث يف تاريخ نشر العقيدة االسالمية(الدعوة اىل االسالم )  ١(
مذيلة خبامتة ) العريب النيبسرية : (من آثاره. األندلسكبرياً لتاريخ املسلمني يف  اهتماماً أوىلمريكى، أمستشرق هو )  ٢(

  .، غريها)١٨٥٩(﴾ فتح غرناطة(، و)١٨٤٩(ومصادرها الدينية  اإلسالملقواعد 
  .٧٢حياة حممد، ص )  ٣(
  .٣٠٤حياة حممد، ص )  ٤(
يكية يف بريوت، ومديراً للمدرسة االمريكية للبحوث الشرقية وعمل استاذاً جبامعة براون، واستاذاً زائراً باجلامعة االمر)  ٥(

 Founders of Great religions,، What Means these Stones,.Palestines: بالقدس، ومن مؤلفاته
is our Busness, ١٩٤١.  

  
ج بالعربية يف كلية ولد بالقرب من باريس، وتلقى دروسه الثانوية يف الدار البيضاء، وختر ،r.l.Blachere بالشري)  ٦(

، وعني استاذاً هلا يف معهد موالي يوسف بالرباط، مث انتدب مديراً ملعهد الدراسات املغربية العليا )١٩٢٢(االداب باجلزائر 
، ونال )١٩٥١ - ١٩٣٥(، واستدعنه مدرسة اللغات الشرقية بباريس استاذاً لكرسى االدب العرىب )١٩٣٥ - ١٩٢٤(بالرباط 

، الىت ظهرت يف باريس باللغتني )املعرفة(، ومشرفاً على جملة )١٩٣٨(، وعني استاذاً حماضراً يف السوربون )١٩٣٦(الدكتوراه 
 



 ٢١٢

ليه وحده يدين إهـ يف ابعاد املخاطر الناشئة عن وجود نسخ عديدة من القرآن، و٦٥٥إلسهامه قبل سنة 
    ١» ادمةاملسلمون بفضل تثبيت نص كتام املرتل، على مدى االجيال الق

نه اذا كان مثة شئ تعجز الترمجة عن ادائه فامنا هو االعجاز البياىن واللفظي واجلرس أالجرم يف  «:ويقول
ان خصوم حممد قد اخطأوا عندما مل يشاءوا ان يروا يف هذا إالّ .. يات املرتلة يف ذلك العهدااليقاعي يف اآل

بتنبؤات الكهان، فمن اجلائز لنا  ـاستقرائياً فقط  ـننا على علم أغاين سحرية وتعويذية، وبالرغم من أ
ذكرها يف هذه السور اندفاعاً وألَقاً  عاد الرسولأيات الىت االعتقاد مع ذلك خبطل هذا احلكم وافته، فان لآل

وجاللةً ختلّف وراءها بعيداً اقوال فصحاء البشر كما ميكن استحضارها من خالل النصوص املوضوعة اليت 
   ٢» وصلتنا

ن القرآن ليس معجزة مبحتواه وتعليمه فقط، انه ايضاً وميكنه ان يكون قبل اى شئ آخر حتفة إ «:ويقول
ن اخلليفة املقبل عمر بن اخلطاب املعارض إ.. قرته االنسانية وجبلته من التحفأادبية رائعة تسمو على مجيع ما 

وسنورد  ..صرة الدين عقب مساعه ملقطع من القرآنشد املتحمسني لنأالفظ يف البداية للدين اجلديد، قد غدا من 
   ٣» احلديث فيما بعد عن مقدار االفتتان الشفهي بالنص القرآين بعد ان رتله املؤمنون

ثارت الواقعة أطللنا عليها من علم قواعد اللغة واملعجمية وعلم البيان، أيف مجيع ااالت الىت  «:ويقول
ىل حالة حضارية منها اىل املتطلبات الىت فرضها إخراج الشريعة إقرب أالقرآنية وغذت نشاطات علمية هي 

وال تكون فاعليتها هنا فاعلية .. ساسىأكعامل ) الواقعة القرآنية(وهناك جماالت اخرى تدخل فيها . االسالمية
  » عنصر منبه فقط، بل فاعلية عنصر مبدع تتوطد قوته بنوعيته الذاتية

وهو مغرم غراما  ..، وهو أستاذ معنا ذه اجلامعةكر، وقانوىن فرنسىمف، وهو مارسيل بوازارومنهم 
واحلقوق اليت أعطاها له، واليت مل يظفر ا يف غريه من األديان واملذاهب  ..عظيما مبوقف اإلسالم من اإلنسان

 :نصرينالبد عند تعريف النص القدسى يف االسالم من ذكر ع «:لقد قال يتحدث عن القرآن  ..٤واحلضارات 
نسانية وهو بني اهللا واإل.. ي كالم حي يف قلب اجلماعةأ) قرآن(نه أزيل، والثاين أول انه كتاب مرتل األ
.. صلياً، وينبوع إهلام اساسيأي تنظيم كهنوتى غري ذي جدوى، النه مرضي به مرجعاً أالذى جيعل ) الوسيط(

نه ال ميثل النموذج احملتذى للعمل االديب إ ،يل حماكاتهومازال حىت ايامنا هذه منوذجاً رفيعاً لالدب العرىب تستح
األمثل وحسب، بل ميثل كذلك مصدر االدب العريب واالسالمي الذي ابدعه، ألن الدين أوحى به هو يف 

                                                                                                                                 
تاريخ االدب (دراسات عديدة عن تاريخ االدب العرىب يف اشهر االت االستشراقية، وكتاب : العربية والفرنسية، من آثاره

  .، وغريها)١٩٥٢ - ١٩٤٧باريس (لكرمي يف ثالثة اجزاء ، وترمجة جديدة للقرآن ا)١٩٥٢باريس (﴾ العرىب
  .٢/٢٢تاريخ االدب العرىب )  ١(
  .٢/٣١تاريخ االدب العرىب )  ٢(
  .١٠٣ - ١٠٢القرآن الكرمي، ص )  ٣(
  .من هذه الرسالة) إنسانية(سيكون احلوار معه يف فصل )  ٤(



 ٢١٣

   ١» اساس عدد كبري من املناهج الفكرية اليت سوف يشتهر ا الكتاب
ن أومن البديهي .. نه دين ونظام اجتماعيألزمين ثبت الترتيل برفضه الفصل بني الروحي واألقد « :ويقول

  ٢» مكان استخدامه فيه قد طبعا اتمع بعمقإالترتيل والسبيل الذي ظن 
نه على العكس حيمل الشريعة اخلالدة إخالق عرب اجلاهلية، أن القرآن مل يقدر قط إلصالح إ «:ويقول

   ٣» زمنةعية يف كل األوالكاملة واملطابقة للحقائق البشرية، واحلاجات االجتما

ىل مناغمة التعبريات الذهنية واملساواة بني إمر خيلق الروح القرآين مناخ عيش ينتهي به األ «:ويقول
 ،العقليات والنظم االجتماعية بأكثر مما تفترض التصريفات السياسية والطوابع االيديولوجية اليت تسند اىل الدول

املعاصرة، فهو ما يزال مصدر ) الذهنية االسالمية(القرآن الكربى يف وال يكفي قط ما يتردد عن درجة تأثري 
   ٤» خرينه ملجأ املسلمني ومالذهم األأاالهلام الفردى واجلماعي الرئيسى، كما 

   ٥» دوات الىت يوفرها الترتيل القرآين قادرة وال ريب على بناء جمتمع حديثن األإ «:ويقول
سلوب القرآين خمتلف عن غريه، ن األإ «:عريب املعروف، فقد قال، املستشرق ال٦فيليب حيت. دومنهم  

فمن مجيع . .٧ ساسه هو إعجاز القرآنأوهذا يف . يقلّدأن سلوب آخر، وال ميكن أمث انه ال يقبل املقارنة ب
   ٨»املعجزات كان القرآن املعجزة الكربى

ما اذا حنن نظرنا اىل أ. ب العريبيكون اثره ظاهراً على االدأن عجاز القرآن مل حيل دون إن إ «:وقال
ثر الذي تركته على اللغة االنكيزية األ أن النسخة اليت نقلت يف عهد امللك جيمس من التوراة واالجنيل وجدنا 

ن القرآن هو الذي حفظ اللغة العربية وصاا إ. ىل االثر الذي تركه القرآن على اللغة العربيةإضافة ضئيل، باإل

                                                
  .٥٣ - ٥٢انسانية االسالم، ص )  ١(
  .٢٠٧ - ٢٠٦انسانية االسالم، ص )  ٢(
  .١٠٩انسانية االسالم، ص )  ٣(
  .٣٤٣انسانية االسالم، ص )  ٤(
  ..٣٤٥انسانية االسالم، ص )  ٥(
، ونال الدكتوراه )م١٩٠٨(م، لبناين االصل، امريكي اجلنسية، خترج من اجلامعة االمريكية يف بريوت ١٨٨٦ولد عام )  ٦(

، واستاذاً لتاريخ العرب يف اجلامعة االمريكية )١٩١٩ - ١٩١٥(لشرقي ، وعني معيداً يف قسمها ا)م١٩١٥(من جامعة كولومبيا 
، واستاذاً مث استاذ )م١٩٢٩ - ١٩٢٦(، واستاذاً مساعداً لالداب السامية يف جامعة برنستون )١٩٢٥ - ١٩١٩(ببريوت 

عضواً يف مجعيات وجمامع ، حني احيل على التقاعد، انتخب )م١٩٥٤ - ١٩٢٩(كرسى مث رئيساً لقسم اللغات واالداب الشرقية 
  .عديدة

، )م١٩٥١(﴾ تاريخ سوريا ولبنان وفلسطني(، )م١٩٢٧(﴾ تاريخ العرب(، )م١٩١٦(﴾ اصول الدولة االسالمية: (من آثاره
  .، وغريها)م١٩٦١(﴾ لبنان يف التاريخ(

  .هذا وجه من وجوه اإلعجاز، وليس كل اإلعجاز)  ٧(
  .٦٢االسالم منهج حياة، ص )  ٨(



 ٢١٤

   ١»تتمزق هلجماتأن من 
فمع كونه مادي التفكري إال أن ذلك مل مينعه من اإلدالء بشهادته للقرآن، ، ٢جوج حناالدكتور ومنهم  
يضاً كتاب لغة عربية أن القرآن، فضالً عن كونه كتاب دين وتشريع، فهو أنه البد من االقرار بإ «:فقال

ليه ائمة اللغة، يف بالغة الكلمة وبياا، سواء إ وللغة القرآن الفضل الكبري يف ازدهار اللغة، ولطاملا يعود. فصحى
صوابية لغة القرآن هي نتيجة حمتومة أن واذا كان املسلمون يعتربون . كان هؤالء االئمة مسلمني ام مسيحيني

يضاً ذه الصوابية، بقطع النظر عن كونه مرتالً أوال حتتمل التخطئة، فاملسيحيون يعترفون  ،لكون القرآن مرتالً
    ٣» ليه لالستشهاد بلغته الصحيحة، كلما استعصى عليهم امر من امور اللغةإوضوعاً، ويرجعون و مأ

للمسيح يف القرآن مقام عالٍ، فوالدته مل تكن  «:من هذه البالد، قالمستشرق وهو  ٤ درمنغمومنهم  
ول شخص أذلك  وحدث عن ،عادية كوالدة بقية الناس، وهو رسول اهللا الذي خاطب اهللا جهراً عن مقاصده

والقرآن يقصد النصرانية الصحيحة حينما .. كلمه، وهو كلمة اهللا الناطقة من غري اقتصار على الوحي وحده
لوهية أوهو يذم مذهب القائلني ب.. نه من البشرأن عيسى كلمة اهللا، او روح اهللا، ألقاها اىل مرمي وإ: يقول
حلاد النصرانية، ال النصرانية ىل ذلك من مذاهب اإلإكله وما أىل مرمي عبادةً مث إومذهب تقدمي اخلبز  ،املسيح

   ٥» ن يرضى مبهامجة القرآن للثالوث املؤلف من اهللا وعيسى ومرميأال إالصحيحة، وال يسع النصراين 
ناشيد احلرب، حمرضاً على أسيكون القرآن حافزاً للجهاد يردده املؤمنون كما يردد غريهم  «:ويقول

   ٦» ونه، حمركاً لفاتري اهلمم، فاضحاً للمخلّفني خمزياً للمنافقني، واعداً الشهداء جبنات عدنالقتال جامعاً لشؤ
و سجالً أميناً مصغياً أن يكون أكان حممد يعد نفسه وسيلة لتبليغ الوحي، وكان مبلغ حرصه  «:ويقول

م القدمي على شكل و حاكياً معصوماً ملا يسمعه من كالم الظل الساطع والصوت الصامت للكالأصادقاً 
وال بد لكل نىب  ،م الكتاب، للكالم الذي حتفظه مالئكة كرام يف السماء السابعةأدنيوي، لكالم اهللا الذي هو 

سلوبه املعجز أ، ف٧والقرآن هو معجزة حممد الوحيدة.. من دليل على رسالته، والبد له من معجزة يتحدى ا
اكن من يتلونه، ولو مل يكونوا من االتقياء العابدين، وكان حممد ىل يومنا يثريان سإ.. حباثه ال تزالأوقوة 

                                                
  .٢٨٨ - ٢٨٧الم منهج حياة، ص االس)  ١(
  .).قصة االنسان(مسيحي من لبنان، ينطلق يف تفكريه من رؤية مادية طبيعية صرفة، كما هو واضح يف كتابه املعروف )  ٢(
  .٨٠ - ٧٩قصة االنسان، ص )  ٣(
، )١٩٢٩باريس (﴾ حياة حممد: (عمل مديراً ملكتبة اجلزائر، من آثاره: E.Dremenghemإميل درمنغم هو )  ٤(

حوليات (، و)الة االفريقية: (، ونشر عدداً من االحباث يف االت الشهرية مثل)١٩٥٥باريس (﴾ حممد والسنة االسالمية(و
  .، وغريها)نشرة الدراسات العربية(، و)معهد الدراسات الشرقية

  .١٣٢ - ١٣١حياة حممد، ص )  ٥(
  .١٩٥حياة حممد، ص )  ٦(
انظر الغرض من هذا القول الذي يلح عليه الكثري من املستشرقني واملبشرين يف رسالة .. يب هناك معجزات أخرى للن)  ٧(

  )معجزات حسية(



 ٢١٥

ن يف أوال ريب .. قوم دليل حملمد على صدق رسالتهأيتحدى االنس واجلن بان يأتوا مبثله، وكان هذا التحدى 
ية، وال دق حادثة يف حياته اخلاصة، تأتيه مبا يهز الروح بأسرها من املعجزة العقلأىل إشارت أكل آية منه، ولو 

  ١"   ١» ن يبحث به عن سر نفوذه وعظيم جناحهأن هنالك ما جيب أريب يف 

 ىن العقل حيار كيف يتأتإ «:قالمقدم يف اجليش الفرنسي، ، وهو ٢ الكونت هنري دي كاستريومنهم 
ان وقد اعترف الشرق قاطبة باا آيات يعجز فكر بين االنسان عن اإلتي ،ميأن تصدر تلك اآليات عن رجل أ

آيات ملا مسعها عقبة بن ربيعة حار يف مجاها، وكفى رفيع عبارا إلقناع عمر بن اخلطاب  ،مبثلها لفظاً ومعىن
اليت ذكر فيها سورة الفآمن برب قائلها، وفاضت عني جناشي احلبشة بالدموع ملا تلى عليه جعفر بن اىب طالب 

حنن معشر  اكنل ..م وارد من موارد كالم عيسىن هذا الكالإزكريا وما جاء يف والدة حيىي وصاح القسس 
نه أن نفقه معاين القرآن كما هي ملخالفته الفكارنا ومغايرته ملا ربيت عليه االمم عندنا، غري أالغربيني ال يسعنا 

حيث ) جان جاك روسو(ال ينبغي ان يكون ذلك سبباً يف معارضة تأثريه يف عقول العرب، ولقد اصاب 
ولو انه مسع حممداً ميليه على الناس  ،مث يقرأ القران ويضحك منه ،ن يتعلم قليالً من العربيةمن الناس م «:يقول

خلر ساجداً على .. بتلك اللغة الفصحى الرقيقة وصوته املشبع املقنع الذي يطرب االذان ويؤثر يف القلوب
مواقع التهلكة واالخطار فنحن و أايها النيب رسول اهللا خذ بيدنا اىل مواقف الشرف والفخار : االرض وناداه

لّف هذا الكتاب باللغة الفصحى مع اا يف االزمان أن النيب أوكيف يعقل  ..»و االنتصارأجلك نود املوت أمن 
ولو مل يكن يف القرآن غري اء معانيه ومجال مبانيه .. ال القوم العاملونإالوسطى كاللغة الالتينية ما كان يعقلها 

    ٣»يل على االفكار ويأخذ مبجامع القلوبن يستوألكفى بذلك 
ىل يومنا هذا سراً من االسرار اليت إتى حممد بالقرآن دليالً على صدق رسالته، وهو ال يزال أ «:ويقول

   ٤»نه مرتل من اهللا أالّ من يصدق بإولن يسرب غور هذا السر املكنون  ،تعذر فك طالمسها
ن أذا الحظنا إ.. ن سببه ميسور املعرفةأال إراة يف بعض املواضع، قد نرى تشااً بني القرآن والتو «:ويقول

   ٥»ن النيب خامت االنبياء واملرسلنيأالقرآن جاء ليتممها، كما 
 البشرية عرب مساراا املعقدة املتشابكة،  اتللحضار اؤرخمكتب من شهر ، وهو أ٦ول ديورانتومنهم 

                                                
  .٢٨٠ - ٢٧٩حياة حممد، ص )  ١(
مصادر : (من آثاره، قضى يف الشمال االفريقي ردحاً من الزمن ،)١٩٢٧ - ١٨٥٠(Cte.H.de Castriesهو )  ٢(

  ..، وغريها)١٩٢٦(﴾ رحلة هولندي اىل املغرب(، )١٩٢١(﴾ االشراف السعديون(، )١٩٠٥(﴾ غري منشورة عن تاريخ املغرب
وال خيفى ما يف كالمه هذا من األخطاء، ولكن حمل الشاهد هو تقديره .. ٢٠ – ١٨خواطر وسوانح، ص : االسالم)  ٣(

  .للقرآن بغض النظر عن جهة التقدير
  .٢٠خواطر وسوانح، ص : االسالم)  ٤(
  .٢٣ - ٢٢خواطر وسوانح، ص  :االسالم)  ٥(
صدر جزأه االول أذو الثالثني جملداً، و) قصة احلضارة(مؤلف امريكي معاصر، يعد كتابه : W.Durantول ديورانت )  ٦(
  .).قصة الفلسفة(ومن كتبه املعروفة كذلك ، ، مث تلته بقية االجزاء١٩٣٥عام 



 ٢١٦

يستثري خياهلم، ويشكل اخالقهم، ] املسلمني[حمفوظاً يف ذاكرة  ربعة عشر قرناً من الزمانأ] القرآن[ظل  «:قال
قلها غموضاً، وابعدها عن أسهل العقائد، وأوالقرآن يبعث يف النفوس  ،ويشحذ قرائح مئات املاليني من الرجال

 كرب الفضل يف رفع مستوىأوقد كان له  ،كثرها حترراً من الوثنية والكهنوتيةأالتقيد باملراسم والطقوس، و
قام فيهم قواعد النظام االجتماعي والوحدة االجتماعية، وحرضهم على أخالقي والثقايف، وهو الذي املسلمني األ

اتباع القواعد الصحية، وحرر عقوهلم من كثري من اخلرافات واالوهام، ومن الظلم والقسوة، وحسن احوال 
درجة من االعتدال والبعد عن .. سلمنيوجد بني املأاالرقاء، وبعث يف نفوس االذالء الكرامة والعزة، و

    ١» بيضية بقعة من بقاع العامل يسكنها الرجل األأالشهوات مل يوجد هلا نظري يف 
من الدوافع العملية لدراسة التاريخ توفر املادة التارخيية  «:قال ..٢ F.rsenthal فرانز روزنثالومنهم  

وقد اصبح االهتمام باملادة  ،تارخيية لتفسري ما جاء فيهىل البحث عن معلومات إيف القرآن مما دفع مفسريه 
واذا كان الرسول قد مسع بعض . حد فروع املعرفة اليت متت باالرتباط بالقرآنأالتارخيية، على مر املزمن، 

 االخبار واملعلومات التارخيية، فان هذا ال يربر االفتراض بانه قد قرأ املصادر التارخيية كالتوراة يف ترمجاا
وقد ذكر الرسول . لقد وردت يف القرآن معلومات تارخيية ختتلف عما يدعي اليهود وجوده يف التوراة. العربية

لقد اشار القرآن اىل كثري من .. ن اليهود والنصارى حرفوا التوراة، ومتسك املسلمون مبا جاء يف القرآنأ
شارت اليها أن االحداث اليت المي ألوكان لذلك امهية يف التاريخ االس، االحداث اليت احاطت بالرسول

    ٣» مهية تارخيية كربى للمسلمني، واستثارت البحوث التارخييةأاآليات صارت هلا 
  :ـ شهادات املعتدين ٤

أدركوا سر مشوخ القرآن  ..ومن قدمي ..بل إن أعداء اإلسالم ..ليس ذلك فقط: سكت قليال، مث قال
هم، أو أوقات ديدهم كلمات تبني ما للقرآن من عظمة وهلذا الحت منهم يف أوقات غضب ..وعظمته
  .وصمود

  :إىل هذا احلقد الدفني الذي يغلي يف قلوب هؤالء حنو القرآنامسع 
إننا ال  «:بيدهما محل القرآن  يف جملس العموم الربيطاين بعد) جالدستون(رئيس وزراء بريطانيا يقول 

 وهذا الكتاب ،واحلج ،صالة اجلمعة:أشياءالقضاء على ثالثة  نستطيع القضاء على اإلسالم واملسلمني إال بعد
  .إين أريد متزيقه يف قلوم وتصرفام ،يا أمحق أريد هكذاما : ، فقام أحد احلاضرين ليمزق القرآن فقال»

  » الشرق على السيطرة اأورب تستطيع فلن املسلمني أيدي يف موجوداً القرآن هذا دام ما «:ويقول

                                                
  .٦٩ - ١٣/٦٨قصة احلضارة، ص )  ١(
، )الثقافة االسالمية(العديد من الدراسات واالحباث يف االت الشهرية مثل : من آثاره. ييلساتذة جامعة أمن )  ٢(

مناهج العلماء املسلمني يف البحث : (كما الف عدداً من الكتب من اشهرها).صحيفة اجلمعية االمريكية الشرقية(، )الشرقيات(
  ).وعلم التاريخ عند املسلمني(، )العلمي
  .٤٢ - ٤١ند املسلمني، ص علم التاريخ ع)  ٣(



 ٢١٧

 حينئذ ميكننا ،العرب بالد عن مكة ومدينة القرآن توارى مىت «:)بالكراف جيفورد وليم( رشباملُ ويقول
    » وكتابه حممد عن بعيداً الغربية احلضارة طريق يف يتدرج العريب نرى أن

 ،نفسه اإلسالم ضد ،اإلسالم يف سالح أمضى وهو ،القرآن نستخدم أن جيب «:يتاكل املبشر ويقول
 ليس فيه اجلديد وأن ،جديداً ليس القرآن يف الصحيح أن للمسلمني نبني أن جيب ،اًمتام عليه نقضى حىت

   » صحيحاً
 على ننتصر لن إننا «:اجلزائر استعمار على سنة مائة مرور رىكْذ يف اجلزائر يف الفرنسي احلاكم لاوق

 ونقتلع ،وجودهم من لعريبا القرآن زيلن أن فيجب ،العربية ويتكلمون ،القرآن يقرؤون داموا ما اجلزائريني
  »  ألسنتهم من العريب اللسان

   ..بل راحوا ميارسون كل األساليب ملواجهة القرآن ..مل يكتف احلكام الفرنسيون بالقول
 احلكومة أدخلتهن ،جزائريات مسلمات فتيات عشر بانتقاء قامت ،عملية بتجربة واقامومن ذلك أم 

 ،الفرنسية اللغة وعلمتهن ،الفرنسية الثقافة ولقنتهن ،الفرنسية الثياب ستهنوألب ،الفرنسية املدارس يف الفرنسية
    . متاماً كالفرنسيات فأصبحن
 والصحفيون واملفكرون الوزراء إليها دعي رائعة خترج حفلة هلن هيأت اجلهود من عاماً عشر أحد وبعد   

 ثائرة فثارت،   اجلزائري اإلسالمي بلباسهن لنيدخ اجلزائريات بالفتيات اجلميع فوجئ ،احلفلة ابتدأت وملا  .. 
  ؟ !عاماً وعشرين ومثانية مائة مرور بعد إذن اجلزائر يف فرنسا فعلت ماذا  : وتساءلت الفرنسية الصحف
   »؟ !فرنسا من أقوى القرآن كان إذا أصنع وماذا  «:يالفرنس املستعمرات وزير ،الكوست أجابف



 ٢١٨

  صمود السنةـ  ٢
فكيف صمدت السنة، وقد دخلها الضعيف واملوضوع، واختلف الناس يف  ..لقرآنعرفت صمود ا: قلت

  كثري مما ورد فيها؟
  .إن ذلك كله من دالئل صمودها: قال
  كيف ذلك؟: قلت
أال نستدل ببقاء املريض حيا معاىف بعد أن اعترته األمراض الكثرية، أو تناولته السموم الكثرية على : قال

  ما له من قوة مناعة؟
  فكيف تطبقه على هذا؟ ..ذلك صحيح ..أجل: قلت
بل  ..لقد تعرضت السنة حملاوالت تشويه كثرية، فظهر كذابون كثريون حياولون حتريف هدي حممد: قال

والتمسوا لذلك كل الوسائل، ولكن كل وسائلهم  ..حتريف الدين نفسه، بعد أن عز عليهم حتريف القرآن
فحموه  ..س هلم من هم إال الذب عن كل ما وصلهم من نبيهمباءت بالفشل، فقد ض رجال كثريون، لي

  .مبثل اجلهود اليت محوا ا القرآن
  .وقد صمدت السنة بذلك، وخلصت من كل حماوالت التشويه اليت حلقتها

  فحدثين كيف مت ذلك؟: قلت
عجزة من ملقد كان ذلك : نظر إىل الشجرة اجلاثية أمامنا، كأنه يستلهم منها ما يريد قوله، مث قال

ال هم هلم يف هذه احلياة إال  ..كثريون أكثر مما تتصور ..لقد ظهر رجال كثريون ..معجزات هذا الدين اخلالدة
بل يف حرف لذكر  ،لو أن أحدهم شك يف كلمة ..مئات األلوف من األسانيد واألحاديث غيباً ايستظهروأن 

  .ذلك يف روايته أداء لألمانة وتربئة للذمة
كشف كل مدسوس يف حفظ األسانيد والتثتب منها حفظت السنة، واملتقن والدقة البالغة ونتيجة للضبط 

أين أنت من أربعة آالف حديث  ،يا أمري املؤمنني :فأمر بقتله فقال ،جيء إىل الرشيد بزنديقوقد  ..فيها
  حل فيها احلرام ما قال النيب منها حرفاً واحداً؟أو ،أحرم فيها احلالل ،وضعتها فيكم

وأيب إسحاق الفزاري ينخالا فيخرجاا حرفاً  ،ن عبد اهللا بن املباركمأين أنت يا زنديق : ل الرشيدفقا
  .١حرفاً

  .حدثين عن قصة حفظ السنة من أوهلا:  قلت
  :حفظ الصحابة

  .فلنبدأ القصة من أوهلا ..صدقت: قال
ل ما رأوه من أفعاله فهم الذين نقلوا ك ..لقد كان أول من توىل حفظ سنة حممد هم أصحاب حممد

                                                
  .١٦٣السيوطى :حتذير اخلواص)  ١(



 ٢١٩

وذلك ما مل حيصل يف ديننا، فاألناجيل اليت رويت فيها حياة املسيح ال متثل إال جزءا بسيطا مما روي  ..وأقواله
  .عن حياة حممد، وهدي حممد

  .باإلضافة إىل أن من توىل ذلك ـ خالفا لنا ـ هم أصحاب حممد أنفسهم
  .وكل قولة يقوهلا بكل دقة وتثبت، اهللا  هم وآذام تلتقط كل حركة لرسولأعينلقد كانت 

، ته حىت ال يضيع شيء من هديه عنهمكانوا يتناوبون مالزمهدي نبيهم أم بلغ من حرصهم على وقد 
وكنا  ـمن عوايل املدينة  ـكنت وجار يل من األنصار يف بين أمية بن زيد   «:فهذا عمر بن اخلطاب يقول

ليوم، وإذا نزل فعل مثل  رتل يوما، وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته خبرب ذلكي، نتناوب الرتول على رسول اهللا 
  ١»ذلك

عن عقبة بن ، فعن حكم اهللا يف بعض ما يعرض هلمنبيهم يقطعون املسافات الطويلة ليسألوا وكانوا 
فلما بلغ  ،باملدينة فركب من فوره من مكة إىل رسول اهللا  ،أن امرأة أخربته أا أرضعته هو وزوجه :احلارث

سأله عن حكم اهللا فيمن تزوج امرأة ال يعلم أا أخته من الرضاع، مث أخربته بذلك من  رسول اهللا 
  .٢وتزوجت بغريه ،ففارق زوجه لوقته» ؟كيف وقد قيل «:أرضعتهما؟ فقال له النيب 

ذهنب إىل بيوت عن سريته وسنته يف بيته، وكانت النساء يهم حريصني على أن يسألوا أزواج نبيوا وكان
  .أزواج النيب يسألنهن عما يعرض هلن

ويتركون ما يترك دون أن يعرفوا لذلك  ،يلتزمون ما يفعلبل كانوا ـ لشدة التزامهم دي نبيهم ـ 
خامتًا من  اختذ رسول اهللا  «:عن ابن عمر قال، فحكمة، ودون أن يسألوا عن ذلك، ثقة منهم بأن فعله وحي

    ٣»فنبذ الناس خواتيمهم  ،»إين لن ألبسه أبدا  «:وقال، يم من ذهب، مث نبذه النيب فاختذ الناس خوات ،ذهب
يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعها عن يساره، فلما  بينما رسول اهللا : عن أيب سعيد اخلدري قالو

يا رسول اهللا : قالوا ،»ما محلكم على إلقاء نعالكم؟ «:رأى القوم ذلك ألقوا نعاهلم، فلما قضى صالته قال
   ٤»إن جربيل أخربين أن فيهما قذرا «:رأيناك ألقيت نعليك، فقال

فجلس بباب ، »اجلسوا «:خيطب، فسمعه يقول جاء يوم اجلمعة والنيب « عن ابن مسعود أنه و
    ٥»تعال يا عبد اهللا بن مسعود  «:فقال فرآه النيب ـ يقول ذلك حممدا أي حيث مسع  ـاملسجد 

  ذي ولد فيهم كل هذا احلرص، بل كل هذا الذوبان فيما يصدر عن نبيهم؟فما ال: قلت
ال ميكن للرسول ـ أي رسول ـ أن يبلغ دعوة ربه، وأن يهدي الناس إىل طريقه ما مل تتوفر يف : قال

                                                
  .رواه البخاري)  ١(
  .رواه البخاري)  ٢(
  .رواه البخاري)  ٣(
  .أمحد وأبو داود والدارميرواه )  ٤(
  .أبو داودرواه )  ٥(



 ٢٢٠

  .املتلقني عنه القابلية املطلقة لكل ما جاء به
، هذه القابلية اليت تنم عن الثقة املطلقة وهلذا جاءت النصوص الكثرية تريب يف نفوس الصحابة، ومن بعدهم

  .بكل ما يقوله النيب، وكل ما يفعله
ففي كل ما يقوله ويفعله ويقره،  حممد اتباع تباع أ ىآيات كثرية تدل على أن اهللا فرض علففي القرآن 

ي اَألمرِ منكُم فَإِنْ تنازعتم في شيٍء فَردوه إِلَى يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُول ﴿:القرآن
من يطعِ  ﴿:فيه، و)٥٩:النساء(﴾  اللَّه والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ اآلخرِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِيالً

نمو اللَّه أَطَاع ولَ فَقَدسيظاً الرفح هِملَيع اكلْنسا أَرلَّى فَمو٨٠:النساء(﴾ ت(  
 ..مع اآلخرإال أحدمها قبل يواحد ال  يئاطاعة اهللا وطاعة الرسول شيعترب في هاتني اآليتني أمر صريح ف

  .وما طاعة اهللا إال اتباع كتابه، وما طاعة الرسول إال إتباع سنته
منٍ وال مؤمنة إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمراً أَنْ يكُونَ لَهم الْخيرةُ من أَمرِهم وما كَانَ لمؤ ﴿:ومن ذلك قوله

فَال وربك ال يؤمنونَ حتى يحكِّموك  ﴿:، وقوله)٣٦:األحزاب(﴾ ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضالالً مبِيناً
جا شيميماًفلسوا تلِّمسيو تيا قَضمجاً مرح فُِسهِمي أَنوا فجِدال ي ثُم مهنيب في هاتني ف، )٦٥:النساء(﴾ ر

  . من السنةكالمها و، اآليتني إلزام باتباع حكم النيب، وما احلكم إال جزء من أقواله أو أفعاله
ففي ، قول أو يفعل شيئًا يف الدين إال بوحي من عند اهللاآليات اليت تدل على أن الرسول ال يثل ذلك وم
جِيلِ يأْمرهم الَّذين يتبِعونَ الرسولَ النبِي الْأُمي الَّذي يجِدونه مكْتوبا عندهم في التوراة والْإِن ﴿:القرآن

يكَرِ وننِ الْمع ماههنيو وفرعي بِالْمالْأَغْلَالَ الَّتو مهرإِص مهنع عضيثَ وائبالْخ هِملَيع مرحيو اتبالطَّي ملُّ لَهح
 هِملَيع تاألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وإحالل احلالل، اآلية أسندت فقد  ،)١٥٧:األعراف(﴾ كَان
  .يد ذلك بكونه قرآنا أو سنةمباشرة دون أن تقإىل الرسول وحترمي احلرام 

دليل على أن ما ، ففيها )٤-٣:النجم(﴾ وما ينطق عنِ الْهوى إِنْ هو إِال وحي يوحى ﴿:ومثل ذلك قوله
 ،ألن اهللا هو املشرع، وجب اتباعهوما كان من عند اهللا ، من السنة إمنا هو وحي من عند اهللاحممد جاء به 

  .ة االتباعفلذلك كانت السنة واجب
، كالمها من عند اهللا، رسول بسنته مثل ما حيرم بالكتابالتنص على أن ما حيرم ومثل ذلك اآليات اليت 

نونَ لَا يديقَاتلُوا الَّذين لَا يؤمنونَ بِاللَّه ولَا بِالْيومِ الْآخرِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه و ﴿:وذلك مثل قوله
فهذه اآلية ذكرت  ،)٢٩:التوبة(﴾دين الْحق من الَّذين أُوتوا الْكتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يد وهم صاغرونَ

رسول الومجعت بني األمرين يف مجلة واحدة عاطفة ما حرم ه، وما حرم رسول ،ما حرم اهللا :نوعني من احملرمات
رسول هو مثل ما حرم اهللا، وأن األمرين على مرتلة الأن ما حرم  وذلك يدل بوضوح علىعلى ما حرم اهللا، 

  .رسول يف سنتهالواحدة من حجية التشريع وحكمه، وأن ما شرع اهللا يف كتابه هو مثل ما شرع 
   ..ليس هذا فقط

   ..بل هناك شيء آخر جعل يف الصحابة، ومن بعدهم ذلك احلرص الشديد على حفظ السنة
تعلم أن القرآن هو الكتاب الذي حيمل احلقائق الكربى اليت ينبين عليها اإلسالم، وهو لذلك مل  أنت



 ٢٢١

   ..يتفرغ لتفصيل الكثري من األمور العملية، فكانت السنة هي اهلدي الذي يكمل القرآن
ريية والقرآن يف ذلك كالقوانني اليت حتتاج إىل مذكرات تفسريية، وقد كانت السنة هي خري مذكرة تفس

وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ ما نزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم  ﴿:للقرآن، وذلك ما يشري إليه القرآن نفسه، ففيه
  )٤٤:النحل(﴾ يتفَكَّرونَ

ا، حيث بني حممد ففي الصالة اليت ورد األمر ا جممال يف القرآن جند يف السنة التفاصيل الكثرية املبينة هل
  .أركاا ومواقيتها وشروطها وكيفية التعامل مع األخطاء اليت قد تقع فيها

  .واملقادير املخرجة منهاوبين أنصبتها،  ،وعلى من جتب ،بين حقيقتها ، حيث الزكاةومثل ذلك يف 
ننه وغري ومثل ذلك يف الصيام، حيث بني تفاصيل املفطرات وعلى من جيب وما هي مواقيته وما هي س

  .ذلك كثري
وبين ما يلبس احملرم مما ال  ،أن احلج ال جيب يف العمر إال مرة واحدةومثل ذلك يف احلج، فقد بني حممد 

  .تفاصيل بيانهكلّ ذلك ليس يف القرآن ووحدد مواقيت احلج والعمرة وبين عدد الطواف وكيفيته،  ،يلبسه
   ..ومثل ذلك سائر األحكام

    ١»خذوا عين مناسككم «:م إىل أخذ كل ذلك عنه، فيقول يف احلجوقد كان حممد ينبهه
   ٢»صلوا كما رأيتموين أصلي «:ويقول يف الصالة

من  «:قال ؟يا رسول اهللا ومن يأىب: قالوا ،» كل أميت يدخلون اجلنة إال من أىب« :ويقول يف سائر األمور
    ٣»أطاعين دخل اجلنة ومن عصاين فقد أىب

فكانوا يعرفون للسنة قدرها، فهذا جابر بن عبد اهللا يقول أثناء سرده صفة  ،لكقد عرف الصحابة ذو
   ٤»وما عمل به من شيء عملنا به، وهو يعرف تأويله، وعليه يرتل القرآن، بني أظهرنا ورسول اهللا  «:جاحل

: قال له واقدي، فقال ابن له» ائذنوا للنساء بالليل إىل املساجد « : قال رسول اهللا : وعن ابن عمر قال
     ٥»ال : وتقول، أحدثك عن رسول اهللا : فضرب يف صدره وقال: قال، إذن يتخذنه دغَالً

إنكم حتدثونا بأحاديث مل جند ، يا أبا جنيد: فقال رجل من القوم، عن عمران بن حصني أنه ذكر الشفاعةو
فهل وجدت فيه صالة العشاء : قال .نعم: قال ؟قرأت القرآن: فغضب عمران وقال للرجل، هلا أصالً يف القرآن

فعمن أخذمت ذلك؟ : قال .ال: قال ؟والظهر أربعاً والعصر أربعاً، والغداة ركعتني، أربعاً ووجدت املغرب ثالثاً
، يف كل أربعني شاة شاة، ويف كل كذا بعرياً كذا: أوجدمت فيه ؟ألستم عنا أخذمتونا وأخذناه عن رسول اهللا 

                                                
  .أمحد والنسائيرواه )  ١(
  .رواه البخاري)  ٢(
  .رواه البخاري)  ٣(
  .رواه مسلم)  ٤(
  .مسلمرواه )  ٥(



 ٢٢٢

: ؟ وقالفعمن أخذمت ذلك؟ ألستم عنا أخذمتوه وأخذناه عن النيب : قال .ال: قال ؟ويف كل كذا درمهاً كذا
ال جلب وال جنب وال شغار يف « : أوجدمت يف القرآن .)٢٩: احلج(﴾ولْيطَّوفُوا بِالْبيت الْعتيقِ ﴿:يف القرآن
 «:قال عمران﴾ ذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا وما آتاكُم الرسولُ فَخ ﴿:أما مسعتم اهللا قال يف كتابه ؟»اإلسالم

    ١»فقد أخذنا عن رسول اهللا أشياء ليس لكم ا علم 
فقال له  .ال حتدثونا إال بالقرآن: وعن أيوب السختياين أن رجالً قال ملطرف بن عبد اهللا بن الشخري

    ٢»م بالقرآن منا واهللا ما نريد بالقرآن بدالً ؛ ولكنا نريد من هو أعل «:مطرف
كانوا يكرهون رواية احلديث، أصحاب حممد أن كبار ولكنه ورد يف املقابل  ..لك أن تقول ذلك: قلت

  .فحبس ثالثة من الصحابة بسبب إكثارهم من رواية السنة ،نفذ وعيدهبل إنه كان عمر يهدد رواة السنة، بل 
وا خيشون روايته ويهابون من ذلك، لعظم كانوإمنا الصحابة يكرهون رواية احلديث، مل يكن :  قال

  .ى حممدوعيد على من يكذب علملا ورد من الاملسؤولية، و
بسبب  ،وأبو الدرداء، وأبو ذر، هم عبد اهللا بن مسعودالصحابة، وما دعوى حبس عمر ثالثة من أ

  .من غري حتقيق يف صحتها جرت على األلسنةغري صحيحة رواية  يفهروايتهم للحديث، 
إن اخلرب يف نفسه  «:وبني انقطاعها وعدم صحتها، مث قال معقبا، ىل متحيص هذه الدعوى ابن حزموقد تو

أو يكون ى عن نفس  ،إما أن يكون عمر ام الصحابة، ويف هذا ما فيه: ظاهر الكذب والتوليد، ألنه ال خيلو
م، وقد أعاذ اهللا أمري املؤمنني من احلديث وتبليغ السنة وألزمهم كتماا وعدم تبليغها، وهذا خروج عن اإلسال

كل ذلك، وهذا قول ال يقول به مسلم، ولئن كان حبسهم وهم غري متهمني فلقد ظلمهم، فليختر احملتج ملذهبه 
    ٣»الفاسد مبثل هذه الروايات أي الطريقني اخلبيثني شاء 

  :حفظ التابعني
الورع ما جعلهم حيفظون سنة  فلنفرض أن السنة حفظت يف عهد الصحابة، وقد كان هلم من: قلت

  نبيهم، فهل توفر مثل هذا الورع ملن بعدهم؟
بل قد رىب  ..بنقل ذلك ملن بعدهم لقد قام الصحابة الذين تربوا على يد رسول اهللا  ..أجل: قال

  .الصحابة أجياال من أمة حممد ال يقلون ورعا وال دينا وال حرصا من الصحابة أنفسهم
تابعيهم ومن بعدهم إىل أن اكتمل تدوين علم احلديث يف الكتب املصنفة اليت  وهكذا من جاء بعدهم من

حبيث يستحيل معه التشكيك ، تناقلتها اآلالف املؤلفة من املسلمني جيالً بعد جيل عن طريق احلفظ والكتابة معاً
  .٤ فيها ويف نسبتها إىل مؤلفيها

                                                
  .خمتصراً) ١١٩٢/  ٢(وابن عبد الرب يف جامع بيان العلم ) ١٠٩/  ١(احلاكم يف املستدرك رواه )  ١(
  ) ١١٩٣/  ٢( ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم رواه )  ٢(
  .١٩٣: ٢اإلحكام . ابن حزم)  ٣(
  .، عبد ايد الزنداينومعجزاته بينات الرسول : انظر)  ٤(



 ٢٢٣

  ف ميز احملدثون بني الصحيح واملكذوب؟لقد ابتدأ الكذب يف احلديث يف الزمن األول، فكي: قلت
ملا ظهر الكذب على الرسول، وخشي احلريصون على الدين من أن يصيبه ما أصاب سائر األديان : قال

من حتريف وضعوا ضوابط شديدة تقي احلديث من هؤالء العابثني، وهي من الشدة حبيث ال تكاد ختتلف عن 
  .يحققوا األمنالضوابط اليت يضعها الشرطة يف حتقيقام ل

الذي وعلم الرجال والتاريخ واجلرح والتعديل، لقد أسس هؤالء العلماء دواوين ضخمة تشمل ما يسمى ب
ضم آالف الرواة مبيناً حال كل راوٍ من حيث أنه معروف أو جمهول، ومن حيث مدى حفظه وضبطه وإتقانه 

أو ، أم تغري يف آخر عمره لكبر سنهوهل بقي حفظه كما هو ، وشيوخه وتالميذه وسنة والدته وسنة موته
وما أشبه ذلك من مقاييس اجلرح والتعديل، بل وصل األمر إىل مجع روايات الثقات العدول ، حلادث أصابه

  .ومقارنتها ملعرفة إن كان أحدهم قد وهم يف لفظة أو مجلة
  :١ السند، واثنان يف املنت ثالثة منها يف: مخسة شروط لقبول األحاديث النبويةاحلديث وضع  علماء وقد 
  ..ـ فالبد يف السند من راو واع يضبط ما يسمع، وحيكيه بعدئذ طبق األصل ١
  .ـ ومع هذا الوعي الذكي البد من خلق متني وضمري يتقي اهللا ويرفض أي حتريف ٢
إن ـ وهاتان الصفتان جيب أن يطردا يف سلسلة الرواة، فإذا اختلتا يف راو أو اضطربت إحدامها ف ٣

  .احلديث يسقط عن درجة الصحة
بعد السند املقبول اىل املنت الذي جاء به، أي اىل نص هم ال يكتفون ذين الشرطني، بل ينظرون و

  ..احلديث نفسه
  .ـ فيجب أال يكون شاذا ٤
  .ـ وأال تكون به علة قادحة ٥

احملققون يف احلديث  والعلة القادحة عيب يبصره.. والشذوذ أن خيالف الراوي الثقة من هو أوثق به
  ..فريدونه به

ال أعرف يف تاريخ الثقافة اإلنسانية نظريا هلذا و ..وهذه الشروط ضمان كاف لدقة النقل وقبول اآلثار
  .التأصيل والتوثيق

وكانت غربلتهم لألسانيد مثار الثناء  ،وقد توفر للسنة احملمدية علماء أولو غرية وتقوى بلغوا ا املدى
  .انضم اليهم الفقهاء يف مالحظة املتون، واستبعاد الشاذ واملعلولمث  ،واإلعجاب

ذلك أن احلكم بسالمة املنت يتطلب علما بالقرآن، وإحاطة بدالالته القريبة والبعيدة، وعلما آخر بشىت 
  .٢املرويات املنقولة إلمكان املوازنة والترجيح بني بعضها والبعض اآلخر

للسنة من أي خلل قد يتسلل اليها عن ذهول أو  ااحملدثني، وحارسلعمل  اعمل الفقهاء متمموقد كان 
                                                

  .بني أهل الفقه وأهل احلديث، حممد الغزايل السنة: انظر)  ١(
  .السنة بني أهل الفقه وأهل احلديث: انظر)  ٢(



 ٢٢٤

  .تساهل
تعني على إدراكه اليت ضوابط الكثري من الملعرفة احلديث املوضوع باإلضافة إىل هذا، فقد وضع العلماء 

عرف فيحذرلي..   
جلزاء، وذلك تتناسب مع ما ورد يف سائر األحاديث من أنواع ااشتمال احلديث على جمازفات ال منها 

قال ابن ، »من صلى الضحى كذا وكذا ركعة أعطي ثواب سبعني نبياً  «:مثل ما ورد يف احلديث املكذوب
مل يعط ثواب نيب  وكأن هذا الكذاب اخلبيث مل يعلم أن غري النيب لو صلى عمر نوح  «:معلقا عليهقيم ال

   ١»واحد 
ما أكله جائع ، و كان األرز رجالً لكان حليماًل  «:مساجة احلديث وكونه مما يسخر منه كحديثومنها 

   »إال أشبعه 
كل حديث وهلذا حكموا على مناقضة احلديث ملا جاءت به السنة الصرحية املتواترة مناقضة بينة، ومنها 

  .بكونه مكذوبا موضوعا، يشتمل على فساد أو ظلم أو عبث أو مدح باطل أو ذم حق
ارة اليت يف السماء من عرق األفعى اليت حتت العرش  «:ه كحديثأن يكون احلديث باطالً يف نفسومنها 

«٢    
وإذا ، إذا كان سنة كذا وكذا وقع كيت وكيت «:أن يكون يف احلديث تاريخ كذا وكذا مثل قولهومنها 

   »كان شهر كذا وكذا وقع كيت وكيت 
 «:سنة، قال ابن قيم اجلوزيةخمالفة احلديث صريح القرآن كحديث مقدار الدنيا وأا سبعة آالف ومنها 

ألنه لو كان صحيحاً لكان كل أحد عاملاً أنه قد بقي للقيامة من وقتنا هذا مئتان ، وهذا من أبني الكذب
ا يسأَلُونك عنِ الساعة أَيانَ مرساها قُلْ إِنما علْمها عند ربي لَا يجلِّيه  ﴿:تعاىلقال ، وإحدى ومخسون سنة

يفح ككَأَن كأَلُونسةً يتغإِلَّا ب يكُمأْتضِ لَا تالْأَرو اتاومي السف ثَقُلَت وا إِلَّا ههقْتول دنا عهلْما عما قُلْ إِنهنع 
٣»)١٨٧:األعراف( ﴾اللَّه   

 ،الطبع ويسمج معناها للفطن أن تكون ألفاظ احلديث أو معانيه ركيكة ميجها السمع ويدفعهاومنها 
عمارة يرتل على محار من حجارة كل يوم فيسعر األسعار مث : إن هللا ملكاً من حجارة يقال له «:كحديث

   ٤»يعرج 
قال ، ما يقترن باحلديث من القرائن اليت يعلم ا أنه باطل مثل حديث وضع اجلزية عن أهل خيربومنها 

وسعد قد تويف قبل ذلك يف غزوة ، أحدها أن فيه شهادة سعد بن معاذ :وهذا كذب من عدة وجوه «:قيمالابن 
                                                

  .٤٦املنار املنيف يف الصحيح والضعيف )  ١(
  .٥٦املنار املنيف يف الصحيح والضعيف )  ٢(
  ..٧٨املنار املنيف )  ٣(
  .٧٨ :املنار املنيف)  ٤(



 ٢٢٥

وكان من ، ومعاوية إمنا أسلم زمن الفتح، هكذا )وكتب معاوية بن أيب سفيان(أن فيه : ثانيها ،اخلندق
   ١»الطلقاء

 ،البن اجلوزي )املوضوعات(ككتاب  ..حتذر منهابل أفردوا املوضوعات بكتب احملدثون ذا،  ومل يكتف
  .اشتمل على حنو مخسني كتاباً على ترتيب الكتب املصنفة يف الفقهالذي و

  .فهي السباقة لتنبيه الناس إىل األحاديث املوضوعة، كما أن كتب العلل تذكر كثرياً من احلديث املوضوع
للعقيلي بل ألّفوا كتباً لبيان الضعفاء واملتروكني والوضاعني وأحاديثهم كالضعفاء  ،ومل يقتصروا على ذلك

والكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي وكتابامها جامعان ملا سبقهما من الكتب املؤلفة يف الضعفاء كالضعفاء 
  .لعلي بن املديين والضعفاء للبخاري والشجرة يف أحوال الرجال للجوزجاين والضعفاء واملتروكني للنسائي

  :شبهات وردود
أال تراها  ..من إخوانك كما تعرض القرآن ٢ستشرقني لقد تعرضت سنة حممد لكثري من شبهات امل: قلت

                                                
  .٩٤ :املنار املنيف)  ١(
موقف االستشراق (حبث حول  )اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة كلية الدعوةوهو أستاذ ب(  م ضياء العمريأكرلألستاذ )  ٢(

النبوية نذكره هنا ـ ببعض التصرف ـ  جلملة من آراء املستشرقني يف السنةذكر فيه تأرخيا ملخصا ) من السنة والسرية النبوية
  :هات بهألمهيته، والرتباط ما نورده من الرد عن الشب

في اية ف ..بل ركزوا على العقيدة والقرآن والسرية والتاريخ ،مل يفرد املستشرقون القدامى السنة بدراسات مستقلة: قال
وهي دائرة معارف عن الشرق ـ صاحب املكتبة الشرقية ) م  ١٦٩٥ - ١٦٣٥( القرن السابع عشر كتب هربلو وهو فرنسي 

صة، خرب مسموع مقول، أحاديث الرسول، حديث عن أشياء قاهلا الرسول الزائف وقد حديث، ق( حبثاً يف  -م  ١٧٣٨نشرت 
  ). نقل من فم إىل فم ومن شخص إىل آخر 

يف الكتب الستة واملوطأ والدارمي والدارقطين والبيهقي والسيوطى مأخوذة إىل حد كبري  اليتوخالصة رأيه أن مجلة األحاديث 
  . من التلمود

  . السنة الىت التزم املسلمون بتطبيق أحكامها وبني احلديث الذي هو جمرد خرب تارخيى غري موثوق ويالحظ أنه يفرق بني
بأن احملمدية مستقاة من التلمود، واليهود الذين دخلوا يف اإلسالم، مما سيتطور فيما بعد إىل االستقاء من عدة وهو يزعم 

  . ديانات وحضارات كانت على صلة جبزيرة العرب
( الثامن عشر قسم املستشرقون حقول الدراسات الشرقية بصورة موضوعية، ويف اية القرن برز األمري كايتاين ويف القرن 

وكانوا مهتمني بتاريخ السنة واعتقدوا ). م  ١٨٩٣ت ( Sprengerوشربجنر ) م  ١٩٠٥ت ( وميور ) م  ١٩٢٦ - ١٨٦٩
   )لية للحديثاملادة األص(الشك يف صحة األحاديث وسعوا للكشف عما أمسوه 

م  ١٩٢١ - ١٨٥٠( أفاد من الثالثة أحد املتضلعني بأصول اللغات السامية والتاريخ اإلسالمي هو إجناس جولد تسيهر وقد 
الرائد األول يف دراسة  ـومن تأثر م  ـالذي درس باألزهر، وهو جمري اجلنسية يهودي الديانة، وقد اعتربه املستشرقون ) 

  .نة مبنهج النقد التارخيي، حيث توصل إىل فكرة تطور األسانيد واملتون يف الفكر اإلسالمياحلديث ونقده باالستعا
يرى أن وضع احلديث بدأ يف جيل الصحابه املبكر، وإن كان يثبت وجود مادة أصلية، فهو يعترف بوجود أحاديث هو و

  . يبدأ إال ىف القرن الثاىنمكتوبة يف الصحف يف ايدي الصحابة، لكنه رغم ذلك يرى أن التدوين للسنة مل 
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أن معظم األحاديث وضعتها الفرق السياسية الكالمية واملذهبية يف القرنني الثاين والثالث، لذلك هى تعكس تطور يرى و

  .املسلمني السياسي والفكري خالل القرنني وال متت غالباً إىل القرن األول بصلة
أكد على تأثري اهللينية يف تطور اإلسالم، وتأثري القانون الروماين يف منو وقد عزا أصول اإلسالم إىل اليهودية واملسيحية، و

  . التشريع اإلسالمي
ت (  Fueckقد صارت دراساته دستوراً للمستشرقني من بعده، وقليل منهم انتقد بعض آرائه أو عدل فيها مثل فيوك و

فاكتفوا بتعميق آرائه بإضافة براهني جديدة أو  ، أما األكثرية الساحقة)م  ١٩٣١ت (  Horovitzوهوروفتس ) م  ١٩٣٩
  ). م  ١٩٣٩ت ( تعميمها على حقول جديدة مثل كيوم ونيكلسون وهاملتون كب وواط وفنسنك 

وهو ـ ) م  ١٩٠٢ولد ( وقد ركز فنسنك على أحاديث العقيدة يف كتابه العقيدة اإلسالمية يف حني ركز جوزيف شاخت 
على أحاديث األحكام يف كتابه أصول الشريعة احملمدية وكتابه اآلخر مقدمة يف الفقه  ـة يهودي الديانة بريطاين اجلنسي

  .اإلسالمي
وقد أكد شاخت على اختالق األحاديث، وأثىن كيب وسافوري على كتابه، واعتربه كيب أساساً لكافة الدراسات يف 

 عده سافوري من أكرب علماء الشريعة اإلسالمية يف يف حني -على األقل  -احلضارة اإلسالمية والتشريع اإلسالمي يف الغرب 
  . العامل

للشافعي مث عمم نتائج دراسته على  )األم(ملالك و) املوطأ(كتايب ) أصول الشريعة احملمدية ( وقد درس شاخت يف مؤلفه 
زعمه اختالق اجلزء  لتفسري تطور األسانيد، وتتلخص آراؤه يف )القذف اخللفي(كتب احلديث والفقه األخرى، فقال بنظرية 

هـ، وأن األحاديث اختلقها الفقهاء وأصحاب ١٥٠األكرب من األسانيد، واعتقاده أن أقدم األحاديث ال يرقى إيل ما قبل سنة 
الفرق، وأن الشافعى هو الذي استحدث مبدأ حجية السنة، وكان العمل قبله على السنة املذهبية، وقد كان أثره كبرياً على جيله 

  . رقنيمن املستش
قد طعن شاخت يف سند مالك عن نافع عن ابن عمر بأن نافعاً مات ومالك صغري، وهذا خطأ، فمالك كان صاحب حلقة و

  .يف مسجد املدينة يف حياة نافع
ويف هذه املقالة عدل عن آرائه اليت تابع ، )اإلسناد يف احلديث النبوي(وقد رد روبسون على شاخت يف هذا السند يف مقاله 

  .هو القرآن وحده اخت عندما نشر حبثه، حيث كان يشك يف مجلة األحاديث ويرى أن ما ميكن عزوه إىل الرسول فيها ش
  . واملالحظ أن كيوم وواط وروبسون كلهم من رجال الكنيسة

األستاذ يف مانشستر منذ سنة ) م ١٨٩٠ولد ( وقد ظهر توجه حنو دراسة موارد احلديث ونقد بعض وثائقه عند روبسون 
م، وقد أثبت أن مثة مادة أصلية من األحاديث خالفاً ملا ذهب إليه شاخت ومن قبله جولد تسيهر، كما أنه مل يوافق  ١٩٤٩

خمتلقة ألصقها به املصنفون ) هـ  ٩٣ت ( يف القول بأن أسانيد عروة بن الزبري ) م  ١٨٩٣ - ١٨١٣( كايتاين وشربجنر 
  . املتأخرون

إىل تعاسة نظام اإلسناد وأن اعتبار احلديث شيئاً كامالً سنداً ومتناً قد سبب ضرراً كثرياً ) م  ١٨٩٣ت ( قد أشار شربجنر و
، )أصول تدوين الوثائق عند املسلمني(وكذلك مقاله  ،وفوضى عظيمة، وأن أسانيد عروة خمتلقة ألصقها به املصنفون املتأخرون

وهذا ما خالفه فيه جولد تسيهر فيما . للخطيب )تقييد العلم(كتاب باالعتماد على  لكنه أثبت تدوين احلديث يف عهد النيب 
  . بعد
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  قد أثرت يف مصداقيتها؟
  على هذه الشجرة؟ توهل ترى الرياح العاتية أثر: ابتسم، وقال

  .وإال ملا بقي هلا وجود ..ال: قلت
كان املساكني ال يرضيهم إال أن جيدوا من الشبه ما  ..فكذلك أولئك املتالعبون من أصحايب: قال
به أن حيجبوا ضوء الشمس، ومل يكن هلم من العلم الكايف ما خيول هلم أن يتحدثوا فيما حتدثوا فيه،  حياولون

  .فلذلك كان كالمهم ال يزيدهم إال وصما باجلهالة
                                                                                                                                 
أما ميور معاصر شربجنر فينتقد طريقة اعتماد األسانيد يف تصحيح احلديث الحتمال الدس يف سلسلة الرواة، ورغم أنه مثل 

  . أصلية وال يوثق ا شربجنر أقر بأن مثة مادة أصلية يف احلديث لكنه اعترب نصف أحاديث صحيح البخاري ليست
فقد ذكر يف حولياته أن األسانيد أضيفت إىل املتون فيما بعد بتأثري خارجي ألن العرب ال ) م  ١٩٢٦ت ( وأما كايتاين 

يعرفون اإلسناد، وأا استعملت مابني عروة وابن اسحق، وأن عروة مل يستعمل اإلسناد مطلقاً، وابن إسحق استعملها بصورة 
  . ليست كاملة

معرفة عروة لإلسناد، وأن اإلسناد دخل يف احلديث منذ الثلث األخري من القرن ) م  ١٩٣١ - ١٨٧٤( وقد أثبت هوروفتس 
  . وأملح إىل اإلسناد اجلمعي عند الزهري حيث يفيد وقوفه على عدة أسانيد للمنت الواحد. األول

تشابه املسلمني  ـويوافقه كيوم ـ ويرى . عند اليهود هوروفتس أن العرب أخذوا فكرة اإلسناد عن املدارس التلمودية ويرى
  . واليهود يف نسبة شرائعهما إىل نبييهما

على جولد تسيهر فربأ احملدثني والفقهاء من مة وضع األحاديث، وكشف عن منهج ) م  ١٩٣٩ت ( Fueckورد فيوك 
اريخ ومنهج الشك فانتهى إىل أن كل أحاديث األحكام جولد تسيهر يف التعامل مع اإلسالم وأنه يستخدم املذهب املادي لنقد الت

  . تعترب زائفة حىت يثبت العكس
مل يترك أوامر  فقد تابع جولد تسيهر بل ذهب إىل أن الرسول ) م  ١٩٤٠ - ١٨٥٨( أما مرجليوث املعاصر جلولد تسيهر 

  .وال أحكاماً سوى القرآن
  . الكتب الستة إىل الصحابة ولكن لعل بعضها تسلم نسبته ويرى كيوم أنه ال ميكن إثبات صحة نسبة األحاديث يف

 ،تفسرياً خاطئاً ليدلل على وضعه لألحاديث »إن هؤالء األمراء أكرهونا على كتابة األحاديث  «:ويفسر كيوم قول الزهري
  . وهو فهم جولد تسيهر من قبله

فذهب إىل أن شواهده يف  ، »أكثر من احلديث  ما رأيت الصاحل يكذب يف شيء «:ويتشبث نيكلسون بقول أيب عاصم النبيل
  . جلولد تسيهر وأن أتقى العلماء كان يستعمل الغش يف احلديث لتأييد أغراض سياسية ومذهبية )دراسات حممدية(

ما رأيت الكذب يف أحد  «:وقال حيىي بن سعيد القطان. وقد بني اإلمام مسلم أن الكذب جيري على لسام وال يتعمدونه
   »نه فيمن ينسب إىل اخلري والزهد أكثر م

إذا كانت سلسلة  «:يقول كولسون، ويرى كولسون وكيوم أن احملدثني يبحثون يف األسانيد شكلياً بدون االهتمام بنقد املتون
بب فحينئذ قبلوا احلديث وصار شرعاً واجباً، وال ميكن بس -من وجهة نظرهم  -اإلسناد متصلة، وكان كل فرد من أفراده عدالً 

    »اإلميان السؤال عن منت احلديث ألنه وحي إهلى فال يقبل أي نقد تارخيي 
مىت اقتنع البخاري بتحديد حبثه يف سلسلة الرواة يف السند مفضالً ذلك على نقد املنت، صار كل حديث  «:ويقول كيوم

  »مقبول الشكل حتمياً حبكم الطبع 
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  لقد لقنت يف مراحل تعليمي الكثري من الشبه يف هذا اجلانب، فهل تأذن يل بطرحها؟: قلت
  .١ما تشاء منها فاطرح ..لقد لقنت مثلك تلك الشبه: قال
هي أن احلديث بقي مائيت سنة غري  ..من قدميو ..املستشرقنيذكرها الكثري من من الشبهات اليت : قلت
  .مث بعد هذه املدة الطويلة قرر احملدثون مجع احلديث، مكتوب
فقد عقد ، ودوزي، يهر وشربجنرتسعدد من املستشرقني منهم جولد قرأت هذه الشبهة عن قد ل: قال

وشكك يف صحة وجود صحف  ،)دراسات إسالمية(تسيهر فصالً خاصاً حول تدوين احلديث يف كتابه جولد 
أن الشروع يف التدوين وقع يف القرن  )احلديث عند العرب(، ورأى شربجنر يف كتابه حممدكثرية يف عهد 

ـ )التركة اهولة(أما دوزي فهو ينكر نسبة هذه ، اهلجري الثاين، وأن السنة انتقلت بطريق املشافهة فقط
 .حممدمن األحاديث إىل  ـبزعمه 

وقد أراد املستشرقون من وراء هذه املزاعم إضعاف الثقة باستظهار السنة وحفظها يف الصدور، 
وأم مل جيمعوا من األحاديث إال ، والتشكيك يف صحة احلديث واامه باالختالق والوضع على ألسنة املدونني

مسعت فالناً يقول : فصار هؤالء يقول الواحد منهم، ا يأخذون عمن مسعوا األحاديثوصارو، ما يوافق أهواءهم
فقد قامت بعض الفرق ، ومبا أن الفتنة أدت إىل ظهور االنقسامات والفرق السياسية، مسعت فالناً عن النيب 

ونوعوه إىل  بدراسة أقسام احلديث احلديثوقد قام علماء ، بوضع أحاديث مزورة حىت تثبت أا على احلق
  .أو هذا احلديث موضوع، وعلى هذا يصعب احلكم بأن هذا احلديث صحيح، أقسام كثرية جداً

وإمنا أردت عن  ..ومل أرد منك أن حتدثين عنه ..لقد عرفت من تاريخ إيراد هذه الشبهة ما عرفت: قلت
  .كيفية صمود احلديث أمامها

فكثري من  ..لتراث اإلنساين ملا بقي هناك أي تراثلو طبقناها على مجيع ا ..هذه شبهة متهافتة: قال
  .التراث اإلنساين مل ينقل لنا إال ذا الطريق

  .لقد كان العمدة فيه هو الوثوق يف الشهود، ودقة شهادم
أتراك  ..وكنت ال تشك يف صدقه ..لو أن شيخا كبريا بلغ من العمر عتيا جاء حيدثك عن شبابه ..أجبين

  لة حىت تصدقه، أم تكتفي منه مبا حكى لك؟تطالبه بذكريات مسج
  .فال ميكن لشخص من الناس أن يسجل كل ما حيصل له ..بل أكتفي مبا حكى يل: قلت
لقد كان أصحاب حممد يف معرض تعليمهم للتابعني يذكرون هلم ما حصل يف  ..فهكذا حصل األمر: قال

ن الكثريون الذين كان هلم شوق عظيم للتراث الذي عهد نبيهم، وما قال هلم يف املواقف املختلفة، وكان التابعو
 ..تركه نبيهم حيرصون على تلك األحاديث، فيحفظوا أو يسجلوا يف قراطيسهم اخلاصة لينقلوها ملن بعدهم

  .وهكذا حىت جاء زمن التصنيف الذي مل يبتعد كثريا عن زمن النبوة
                                                

 عثمانل القرآنيني شبهاتألمحد حممد بوقرين، و) ستشرقني حول السنة النبويةشبهات امل(انظر هذه الشبه والرد عليها يف )  ١(
  .علي شيخ بن حممود معلم بن
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   ..لنوع من النصوصإن املنطق يقتضي تأخر كتابة هذا ا: سكت قليال، مث قال
   ..١سأضرب لك مثاال يقرب لك هذا 

كنت يوماً آكل : لنفترض أنّ تابعياً سأل صحابياً عن حكم أكل حلم الضب، ولنفترض أنّ اإلجابة كانت
مبا أنكم : ولنفترض أنه حصل بعد مخسني سنة أن سئل هذا التابعي، السؤال اآليت ..حلم الضب والرسول، ينظر

نعم سألت : سيكون جواب التابعي حينها ..صحابة، فهل تعلمون شيئاً يف حكم أكل حلم الضب؟عاصرمت ال
  .إنه كان يأكل حلم الضب والرسولُ ينظر: يوماً الصحايب الفالين عن ذلك فقال

فليس كل ما كان يعرفه الصحايب يكتبه أو يفطن إىل ضرورة ذكره، حىت يأيت أحد التابعني فيسأل 
وقد يكتفى هذا التابعي مبا مسع وال خيطر بباله أن يكتب، حىت يأيت أحد أتباع . مبا يعرف الصحايب فيجيب

  .التابعني، بعد مخسني سنة مثالً، فيسأل عن ذلك، ويدون اجلواب، إن كان من أهل العلم واالعتناء باحلديث
كتكتب احلديث يف أكثر من عصر، لعدم إمكانية أن يب الصحابة كل ما وهلذا كان من الطبيعي أن ي

  .لديهم من علم
فحىت تتم كتابة احلديث بالكامل ال بد من انقضاء عصر حممد، مث عصر الصحابة، مث عصر التابعني؛ ألنّ 
احلديث يتعلّق بكل ما ورد عن حممد من قول أو فعل أو تقرير أو صفه، وهذا يحتم أن يقوم التابعون باستفراغ 

لتتلمذ عليهم واإلكثار من سؤاهلم، ويحتم أيضاً أن يستفرغ أتباع التابعني كل ما عند الصحابة من حديث، با
  .ما عند التابعني من حديث، بالتتلمذ عليهم واإلكثار من سؤاهلم

   ..وهكذا إىل أن دخل عصر التصنيف ابتداء من تابعي التابعني
ـ والذي يشري أولئك ع تصنيف احلديث على األبواب يف املصنفات واجلوامإن ف ..باإلضافة إىل ذلك

 ٢٠٠وقد مت ذلك قبل سنة ، مرحلة متطورة متقدمة جداً يف كتابة احلديثاملستشرقني إىل تأخره ـ ليس إال 
فهناك ، بدليل الواقع الذي بني لنا ذلك، هـ ١٣٠ـ  ١٢٠بني سنة ، فتم يف أوائل القرن الثاين، للهجرة بكثري

مثل جامع معمر بن راشد، وجامع سفيان ، املائة الثانيةمجلة من هذه الكتب مات مصنفوها يف منتصف 
  .وغريها كثري، الثوري، وهشام بن حسان، وابن جريج

تكفل نقله عرب األجيال ، أن علماء احلديث وضعوا شروطاً لقبول احلديثفقد ذكرنا  ..باإلضافة إىل هذا
ا يف الراوي تضمن فيه غاية الصدق ، فهناك شروط اشترطوهنبيهمحىت يؤدى كما سمع من ، بأمانة وضبط

كما أا تضمن فيه قوة احلفظ والضبط بصدره ، مع اإلدراك التام لتصرفاته وحتمل املسئولية والعدالة واألمانة،
ويتضح ذلك من الشروط اليت ، أو بكتابه أو ما معاً، مما ميكنه من استحضار احلديث وأدائه كما مسعه

، مث سالمة تناقل احلديث بني حلقات اإلسناد، سن واليت تكفل ثقة الرواةاشترطها احملدثون للصحيح واحل
ودقة تطبيق احملدثني هلذه الشروط والقواعد يف احلكم على احلديث ، وسالمته من القوادح الظاهرة واخلفية

  .من غري أن ينتظروا قيام دليل مضاد له، بالضعف رد فقد دليل على صحته
                                                

  .دراسات يف الفكر اإلسالمي، بسام اد جرار: انظر)  ١(



 ٢٣٠

املتحاملون على ما بل وضعوا شروطاً يف الرواية املكتوبة مل يتنبه هلا أولئك ، ذا علماء احلديثومل يكتف 
ولذلك جند على خمطوطات ، ، فقد اشترط احملدثون يف الرواية املكتوبة شروط احلديث الصحيحال يعلمون

خط املؤلف أو و، وجند عليها إثبات السماعات، احلديث تسلسل سند الكتاب من راوٍ إىل آخر حىت يبلغ مؤلفه
فكان منهج احملدثني بذلك أقوى وأحكم ، الشيخ املسمع الذي يروي النسخة عن نسخة املؤلف أو عن فرعها
 .وأعظم حيطة من أي منهج يف متحيص الروايات واملستندات املكتوبة

عن ، بل فتش الصحابة زعمواالبحث عن اإلسناد مل ينتظر مائيت سنة كما باإلضافة إىل هذا كله، فإن 
وضرب املسلمون للعامل ، هجرية لصيانة احلديث من الدس ٣٥اإلسناد منذ العهد األول حني وقعت الفتنة سنة 

حىت ، حيث رحلوا إىل شىت اآلفاق حبثاً عنها واختباراً لرواة احلديث، املثل الفريد يف التفتيش عن األسانيد
  .اعتربت الرحلة شرطاً أساسياً لتكوين احملدث

يف هذا كله، فقد وردت النصوص الكثرية اليت تثبت اهتمام أصحاب حممد بتدوين أحاديثه  باإلضافة إىل
  .حياته وبعد مماته بإذن منه

أحد أكثر حديثاً مين، إال ما كان من حديث عبد اهللا بن  ما من أصحاب النيب  «:قالهريرة فعن أيب 
رجل ـ فقام أبو شاه  ..مكة على رسوله  ملا فتح اهللا« : قال، وعنه ١»فإنه كان يكتب وال أكتب  ،عمرو

  ٢»اكتبوا أليب شاه  «:اكتبوا يل يا رسول اهللا فقال رسول اهللا : فقال ـمن أهل اليمن 
، أو فهم أعطيه رجل مسلم، ال، إال كتاب اهللا: هل عندكم كتاب؟ قال: قلت لعلي: عن أيب جحيفة قالو

وال يقتل مسلم ، وفكاك األسري، العقل: صحيفة؟ قالفما يف هذه ال: قلت: قال ،أو ما يف هذه الصحيفة
  ٣»بكافر

القسطنطينية أو  :وسئل أي املدينتني تفتح أوالً ،كنا عند عبد اهللا بن عمرو بن العاص: أيب قبيل قالوعن 
بينا حنن حول رسول : فقال عبد اهللا« : قال، فأخرج منه كتاباً: قال، فدعا عبد اهللا بصندوق له حلق ؟رومية
مدينة  «:فقال رسول اهللا  ؟قسطنطينية أو رومية:أي املدينتني تفتح أوالً نكتب إذ سئل رسول اهللا   اهللا

    ٤»هرقل تفتح أوالً يعين قسطنطينية 
ففي هذه األحاديث وغريها كثري دليل صريح على أن الصحابة كانوا يكتبون األحاديث النبوية، وقد 

وقد أحصى الدكتور حممد ،  بن عمرو وصحيفة جابر بن عبد اهللاكانت لبعضهم صحائف مثل صحيفة عبد اهللا
  .٥فبلغ عددهم اثنني ومخسني صحابيا ،مصطفى األعظمي الصحابة الذين كانوا يكتبون أو كانت هلم صحف

                                                
  .رواه البخاري)  ١(
  .رواه البخاري)  ٢(
  .رواه البخاري)  ٣(
  .أمحد واحلاكمرواه )  ٤(
  .١٤٢ - ٩٢وي وتاريخ تدوينه دراسات يف احلديث النب)  ٥(
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فقد أوصل حممد مصطفى األعظمي  ،الصحابة جند أن الكتابة انتشرت أكثر من جيل الصحابةوبعد 
  .١صحائف ورسائل إىل أكثر من اثنني ومخسني ومائة تابعيالتابعني الذين كانت هلم 

 «:كتب إىل اآلفاق هأنبكتابة احلديث، فقد روي اخلليفة عمر بن عبد العزيز ومما شجع على ذلك أمر 
   ٢»فامجعوه  انظروا حديث رسول اهللا 

ين خفت دروس فإ، فاكتبه انظر ما كان من حديث رسول اهللا  «وأصدر أمره إىل أيب بكر بن حزم أن 
   ٣»العلم وذهاب العلماء 

فقد أخذت كتابة األحاديث النبوية منحى آخر إذ أضيف إليها آثار الصحابة  ،وأما جيل تابعي التابعني
  .وصنفت على حسب الكتب واألبواب الفقهية ،والتابعني

وكانت ، فهاوما من حاضرة من حواضر العامل اإلسالمي إال وقام علماؤها بتدوين هذه الكتب وتصني
 اآلثار تدوين التابعني عصر أواخر يف حدث مث «:حجر ابن قال، هذه الكتب مادة أساسية للكتب الستة

 بن وسعيد، صبيح بن الربيع ذلك مجع من فأول االبتداع، وكثر األمصار يف العلماء انتشر ملا األخبار وتبويب
، األحكام فدونوا الثالثة الطبقة أهل كبار قام نأ إىل، حدة على باب كل يصنفون وكانوا، وغريمها عروبة أيب

 التابعني وفتاوى الصحابة بأقوال ومزجه احلجاز أهل حديث من القوي فيه وتوخى املوطأ مالك اإلمام فصنف
 عمرو بن الرمحن عبد عمرو وأبو مبكة، جريج بن العزيز عبد بن امللك عبد حممد أبو وصنف، بعدهم ومن

، بالبصرة دينار بن سلمة بن محاد سلمة وأبو، بالكوفة الثوري سعيد بن سفيان اهللا عبد وأبو، بالشام األوزاعي
  النيب حديث يفرد أن منهم األئمة بعض رأى أن إىل منواهلم على النسج يف عصرهم أهل من كثري تالهم مث

 مسرهد بن سددم وصنف، مسنداً الكويف العبسي موسى بن اهللا عبيد فصنف، املائتني رأس على وذلك، خاصة
 مث، مسنداً مصر نزيل اخلزاعي محاد بن نعيم وصنف، مسنداً األموي موسى بن أسد وصنف مسنداً، البصري
، حنبل بن أمحد كاإلمام، املسانيد على حديثه وصنف إال احلفاظ من إمام فقلَّ، أثرهم ذلك بعد األئمة اقتفى

ومنهم من صنف على األبواب وعلى املسانيد ، بالءوعثمان بن أيب شيبة وغريهم من الن، وإسحاق بن راهويه
    ٤»كأيب بكر بن أيب شيبة ، معاً

  ولكن ملاذا مل يهتم املسلمون بكتابة احلديث بنفس االهتمام الذي اهتموا فيه بكتابة القرآن؟: قلت
  .لقد كان ذلك من أقوى أسباب صمود هذا الدين مبصادره ومثراته: قال
  كيف ذلك؟: قلت
  رى أن كتبنا اختلط فيها الوحي بالتاريخ وباحلكايات وباألوصاف اململة؟أال ت: قال

                                                
  .٢٢٠ - ١٤٣دراسات يف احلديث النبوي وتاريخ تدوينه  )  ١(
  .أبو نعيمرواه )  ٢(
  .رواه البخاري)  ٣(
  .٦:هدي الساري)  ٤(
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  .لك أن تقول ذلك ..أجل: قلت
حيث يترك للراوي حرية احلديث كما يشاء، فيخلط الوحي  ..فسبب ذلك هو هذا االختالط: قال

  .املقدس مبا شاء له هواه أو شاءت له ثرثرته من الكالم
  .فتميز القرآن عن السنة، وكان هذا من مظاهر ذلك التميز ..من ذلك لكن اإلسالم محى كتابه املقدس

وكان يندر فيهم ، العرب أمة أميةلقد كان  ..فأنت تعلم البيئة اليت كان فيها حممد ..باإلضافة إىل هذا
، حىت إن القرآن كان يكتب على جريد النخل والعظام واجللود، وكانت أدوات الكتابة عزيزة ونادرة، الكتبة

وهلذا كان التكليف بكتابة احلديث كله أمراً يف غاية ، بني أصحابه بعد البعثة ثالثًا وعشرين سنةحممد وقد عاش 
ألنه يشمل مجيع أقواله وأفعاله وأحواله وتقريراته وِما حيتاجه هذا العمل من تفرغ عدد كبري ، الصعوبة واملشقة
وأم مل ، انوا حمتاجني إىل السعي يف مصاحلهم ومعايشهممع األخذ يف االعتبار أن الصحابة ك، من الصحابة له

بل كان الكاتبون منهم أفراداً قالئل، فكان تركيز هؤالء الكتبة من الصحابة على ، يكونوا مجيعا حيسنون الكتابة
 . كتابة القرآن دون غريه حىت يؤدوه ملن بعدهم تاما مضبوطًا ال ينقص منه حرف

يف على كتابة ما يرتل من القرآن شيئاً فشيئاً حىت مجع القرآن كله يف ومن أجل ذلك اقتصر التكل
 . الصحف

مث إنه مل حيصل حلفاظ السنة يف عهد الصحابة ما حصل حلفاظ القرآن، فقد استحر القتل حبفاظ القرآن 
القتل فيهم ومل حيصل أن استحر ، كانوا كثرحممد أما السنة فإن الصحابة الذي رووا احلديث عن ، من الصحابة

  .قبل تلقي التابعني عنهم
، أيضاً أن السنة كانت متشعبة الوقائع واألحداث فال ميكن مجعها كلها بيقنياملهمة لذلك سباب األومن 

ولو مجع الصحابة ما أمكنهم فرمبا كان ذلك سبباً يف رد من بعدهم ما فام منها ظناً منهم أن ما مجع هو كل 
 . السنة

ويدعوا ، كتب قبل استحكام أمر القرآن كان عرضة ألن يقبِل الناس على تلك الكتبمث إن مجعها يف ال
  .وبعض الكتابات اخلاصة، فلذلك رأوا أن يكتفوا بنشرها عن طريق الرواية، القرآن

معجز يف نظمه وال جتوز ، أن القرآن خيتلف عن السنة من حيث أنه متعبد بتالوتهكله أضف إىل ذلك 
فقط ملا أمن أن يزاد فيه حرف أو ينقص للحافظة فلو ترك ، بل ال بد من احلفاظ على لفظه املرتل، روايته باملعىن

ومل ، ولذا مل يتعبد اهللا اخللق بتالوا، بينما السنة املقصود منها املعىن دون اللفظ، أو تبدل كلمة بأخرى، منه
  .سري على األمة وختفيف عنها يف حتملها وآدائهاويف روايتها باملعىن تي، وجتوز روايتها باملعىن، يتحداهم بنظمها

  .لدي شبهة أخرى ترتبط ذا: قلت
  .ترتبط بالرواية باملعىن: قال
واملعروف أن تغيري  ..ومل تأت بألفاظه ،جاءت باملعىنحممد كل الروايات اليت نسبت إىل ف ..أجل: قلت

  .اللفظ موجب لتغيري املعىن ولو يسريا
« :على أن ينقلوا عنه سنته ويعنوا ا ويبلِّغوها كما مسعوها منه فقالد أتباعه لقد حث حمم ..أوال: قال
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   ١»نضر اهللا امرأ مسع منا شيئا فبلّغه كما مسع، فرب مبلغ أوعى من سامع 
   ..وحنسب أن الكثري مما رووه من أقواله من هذا النوع ..قد حرص أتباع حممد على ذلك حرصا شديداو

لرواية احلديث  واوضعن العلماء مل يتركوا رواية احلديث باملعىن هلوى الرواة، بل فإ ..ولكن مع ذلك
جيوز للعامل مبواقع : قال مجهور الفقهاء «:قال اخلطيب البغدادي، باملعىن ضوابط تكفل صونه من تغيري املعىن

لك ال جيوز للجاهل وليس بني أهل العلم خالف يف أن ذ، اخلطاب ومعاين األلفاظ رواية احلديث على املعىن
فأما الدليل على أنه ليس للجاهل مبواقع اخلطاب، . .واحملتمل منه وغري احملتمل، مبعىن الكالم وموقع اخلطاب

  .وباملتفق معناه واملختلف من األلفاظ فهو أنه ال يؤمن عليه إبدال اللفظ خبالفه بل هو الغالب من أمره
وللسامع بقوله  هو اتفاق األمة على أن للعامل مبعىن خرب النيب وأما الدليل على جواز ذلك للعامل مبعناه ف
وأن الواجب على رسله وسفرائه إىل أهل اللغات املختلفة من ، أن ينقل معىن خربه بغري لفظه وغري اللغة العربية

ا كان العجم وغريهم أن يرووا عنه ما مسعوه ومحلوه مما أخربهم به وتعبدهم بفعله على ألسنة رسله سيما إذ
، وإذا ثبت ذلك صح أن القصد برواية خربه وأمره ويه إصابة معناه وامتثال موجبه. .السفري يعرف اللغتني

  .دون إيراد نفس لفظه وصورته
  .وعلى هذا الوجه لزم العجم وغريهم من سائر األمم دعوة الرسول إىل دينه والعلم بأحكامه

فإذا سلم راوي ، وتغيري معىن اللفظ على رسول اهللا ويدل على ذلك أنه إمنا ينكر الكذب والتحريف 
    ٢» احلديث على املعىن من ذلك كان خمربا باملعىن املقصود من اللفظ، وصادقا على الرسول 

اذهب فقل : ولو قلت البنك «:مثاال يبني صحة هذا، ما دام ال يؤثر على املعىن، فقالاملعلمي  وقد ضرب
أو أمرين أن ، أو يطلب جميئك إليه، يدعوكـ أو الوالد  ـوالدي : ل لهفذهب وقا، أيب يدعوك: للكاتب

فزعمت أنه قد عصى أو كذب وأردت أن  ،ولو اطلعت بعد ذلك على ما قال، لكان مطيعا صادقاً، أدعوك له
وقد قص اهللا عز وجل يف القرآن كثريا من أقوال خلقه بغري ألفاظهم ؛ ألن ، تعاقبه ألنكر العقالء عليك ذلك

ومنه ما يأيت يف موضع بألفاظ ويف آخر ، ومنه ما يكون عن لسان أعجمي، من ذلك ما يطول فيبلغ احلد املعجز
فبالنظر إىل أداء املعىن كرر ، ويطول يف موضع وخيتصر يف آخر، وقد تتعدد الصور كما يف قصة موسى، بغريها
    ٣»ى الترغيبوبالنظر إىل أداء اللفظ اقتصر عل، بيان شدة الكذب عليه النيب 

، وهي كثريةحممد، بل منها ما هو إخبار عن أفعال ، األحاديث ليست كلها قوليةفإن ، باإلضافة إىل هذا
أو قضى ، أو انا عن كذا، بكذا أمرنا النيب : بل يقول، ولكن الصحايب ال يذكر القول، ومنها ما أصله قويل

  .وأشباه هذا وهذا كثري أيضا، أو أذن يف كذا، بكذا
بينهما، فسريى أن من تتبع األحاديث اليت يرويها صحابيان أو أكثر ووقع اختالف باإلضافة إىل هذا، ف

                                                
  .أمحد والترمذي واحلاكم وابن حبان وغريهمرواه )  ١(
  .٣٠٤ - ٣٠٠الكفاية يف علم الرواية )  ٢(
  .٧٩ - ٧٨األنوار الكاشفة )  ٣(
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، يهملون ألفاظه البتةقول حممد يبني أن الصحابة مل يكونوا إذ حكوا  ووه، يف بعض األلفاظهذا االختالف يقع 
  .كلمة مبرادفها وحنو ذلكأو إبدال ال، لكن منهم من حياول أن يؤديها فيقع له تقدمي وتأخري

كانوا يتحرون ضبط األلفاظ، وكان ابن عمر ممن شدد أم مجاعة من الصحابة عن ومع هذا فقد عرف 
  .وقد آتاهم اهللا من جودة احلفظ ما أتاهم، يف ذلك

، وما كان من حديث غريهم فالظاهر حممدفعلى هذا ما كان من أحاديث املشهورين بالتحفظ فهو بلفظ 
  .١ويبقى النظر يف تصرف من بعدهم، م كلهم كانوا يتحرون ما أمكنهمذلك ؛ أل
حملَةَ السنة من الصحابة والتابعني ومن فقد كان من  ..لدي شبهة أخرى ترتبط برواة احلديث: قلت

يضعون هلم من ـ لذلك ـ فكانوا  ،كانوا جنودا للسالطني وامللوك يف العصر األموي والعباسيمن بعدهم 
 .ما يوافق رغبام ويثبت ملكهم األحاديث
هذه املقولة تدل على جهل كبري بالسنة، فليس هناك حديث واحد يف فضل بين أمية، بل  ..أوال: قال

وهو ما ينطبق على منهج احلكم الذي  ..٢هناك أحاديث كثرية يف ذمهم، ويف ذم منهج احلكم الذي جاءوا به
  .استمر عليه العباسيون

من بعدهم من أئمة اإلسالم من ملوكهم وأمرائهم وموقف الصحابة والتابعني د كان باإلضافة إىل هذا فق
فمنها موقف أيب سعيد اخلدري من مروان وايل املدينة،  ،فالنماذج املشرفة الدالة على ذلك كثريةمعروفة، 

  .ريوغريهم كث ،وموقف اإلمام الزهري مع هشـام بن عبد امللك األموي ،وموقـف ابن عمر من احلجاج
يف حكمهم على فقد كان احملدثون ـ خوفا من الكذب على نبيهم ـ ال حيابون  ..باإلضافة إىل هذا

  .الرجال أحدا ال أبا وال ابنا وال أخا وال صديقا وال شيخا
  :على نزاهتهم يف حكمهم على الرجالكثرية  اك أمثلةنهف

فأعادوا  ،» سلوا عنه غريي «:سئل عن أبيه فقالالذي اإلمام علي بن املديين ، كاملُجرحونَ آلبائهمفمنهم 
  »هو الدين، إِنه ضعيف «:املسألة، فأطرق مث رفع رأسه فقال

 ابين عبد اهللا كذاب «:قالالذي  داود السجستاين صاحب السنن اإلمام أيب، كارحون ألبنائهمومنهم 
« 

  » ال تأخذوا عن أخي حيىي املذكور بالكذب «:قالالذي زيد بن أيب أنيسة ، كارحون إلخوامومنهم 
لو حابيت أحدا حلابيت هشام بن  «:قالالذي شعبة بن احلجاج ، كارحون ألصهارهم وأختامومنهم 

  » حسان كان ختنِي، ومل يكن حيفظ
هو  «:احلسني بن أيب السري العسقالينالذي قال عن  عروبة احلراين، كأيب ارحون لبعض أقارمومنهم 

  » خال أمي، وهو كذاب
                                                

  .٧٩ - ٧٨األنوار الكاشفة )  ١(
  )نبوءات(، فصل )معجزات حسية(انظر الرسالة السابقة )  ٢(
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اختلفوا : روى اإلمام ابن أيب حامت عن عبد الرمحن بن مهدي قال، فقد الذين مل حيابوا مشاخيهمبل منهم 
حيىي بن سعيد القطان، فما : قد رضيت باألحول يعين: اجعل بيننا وبينك حكما فقال: يوما عند شعبة، فقالوا

ومن : ضى على شعبة وهو شيخه ومنه تعلم وبه خترج، فقال له شعبةبرحنا حىت جاء حيىي فتحاكموا إليه فق
 !يا أحول؟ ـأو من له مثل نقدك ـ يطيق نقدك 

هذه غاية املرتلة ليحىي بن سعيد القطان إذ اختاره شيخه شعبة من بني أهل العلم، مث  :قال ابن أيب حامت
 .معلمهبلغ من عدالته بنفسه وصالبته يف دينه أن قضى على شعبة شيخه و

وكيف  ،وبلغ من نزاهة أئمة احلديث أم كانوا ال يقبلون شفاعة إخوام للسكوت عمن يرون جرحه
 .يرتضون تلك الواسطة وهم الذين طعنوا يف أبنائهم وآبائهم وإخوام ملا رأوا منهم ما يستوجب القدح

ومل  ،قتصر على نقد اإلسنادا نقد احملدثنيهناك شبهة أخرى يرددها الكثري من املستشرقني، وهي أن : قلت
وقد درس رجال احلديث السنة بإتقان إال أن تلك الدراسة كانت  «:غاستون ويت، قال يشمل نقد املتون

   » موجهة إىل السند ومعرفة الرجال والتقائهم ومساع بعضهم من بعض
نوه إال أن هؤالء مل ينقدوا املنت لقد نقل لنا الرواة حديث الرسول مشافهة مث جمعه احلُفَّاظ ودو «:مث قال

من غري أن يضيف إليه الرواة شيئا عن حسن حممد لذلك لسنا متأكدين من أن احلديث قد وصلنا كما هو عن 
   » نية يف أثناء روايتهم احلديث

استوفوا تلك ، بل إم احلديث بدراسة منت احلديثلقد عرفنا يف عرضنا السابق اهتمام علماء : قال
 .حبيث ال يوجد مزيد على ما قدموه اوبذلوا قصارى جهدهم يف العناية  ،الدراسة

صحة إسناد احلديث ال تعين بالضرورة صحة احلديث ألن من شروط الصحيح أال يكون وقد عرفنا أن 
فقد يصح إسناد حديث ما ويكون يف  ،والشذوذ والعلة يكونان يف السند كما يكونان يف املنت ،شاذا وال معلال

  .وهكذا الشذوذ، ه علة قادحة تقدح يف صحتهمتن
ومجعت أحباثهم هذه يف  ،وإمنا حبثوا يف علل املتون وشذوذها ،ولذا مل تكن دراستهم قاصرة على األسانيد

 . علل املتون واألسانيد يف مصنفام من كتب العلل وهي كثرية
: إلسناد واملنت مجيعا فمن ذلكومن أجل ذلك نشأت علوم ال تكتفي بدراسة اإلسناد بل تعين بدراسة ا

 . احلديث املقلوب، واملضطرب، واملدرج، واملعلل، واملصحف، واملوضوع، وزيادة الثقة
كما أنشئت علوم تتعلق بدراسة املنت خاصة من ذلك غريب احلديث، أسباب وروده، ناسخه ومنسوخة، 

 . مشكله، وحمكمه
و مصطلحه مؤكدا عدم تفرقة احملدثني بني  يقول الدكتور صبحي الصاحل صاحب كتاب علوم احلديث

على أننا ال نرتكب احلماقة اليت ال يزال املستشرقون، وتالمذم  «:السند واملنت يف حكمهم على احلديث
يرتكبوا كلما عرضوا للحديث النبوي، إذ يفصلون بني السند واملنت مثلما يفصل  )الغزير(املخدوعون بعلمهم 

أو ضرتني ال جتتمعان، فمقاييس احملدثني يف السند ال تفصل عن مقاييسهم يف املنت إال بني خصمني ال يلتقيان 
على سبيل التوضيح والتبويب والتقسيم، وإال فالغالب على السند الصحيح أن ينتهي باملنت الصحيح، والغالب 
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   » على املنت املعقول املنطقي الذي ال خيالف احلس أن يرد عن طريق صحيح
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  ارصمود الثم
  فكيف صمدت الثمار اليت جاء اإلسالم ليحققها؟ ..عرفت صمود مصادر اإلسالم: قلت

أمل تتساءل عن سر نشاط هذه الشجرة وحياا واستمرارها يف العطاء : نظر إىل الشجرة برهة، مث قال
  طول تلك السنني اليت مرت ا؟

دها باملاء وما حتتاجه من غذاء فأرضها طيبة مت ..فهو واضح ..ال أحتاج إىل التساؤل عن ذلك: قلت
وهي مع ذلك كرمية ال حتتفظ ذه األقوات  ..األرض، وهواؤها عليل ميدها مبا حتتاجه من غذاء السماء

  .بل متد ا من قصدها، فتحييه حبياا، وتشمله بربكاا ..لنفسها
ا شجرته أثرها الكبري يف لقد كان لصمود املصادر اليت تغذت  ..فكذلك الشجرة اليت غرسها حممد: قال

  .حفظ حياة دينه، وحفظ مثراته
  .ولكنا نرى اإلسالم تقزم بعد أن كان عمالقا، وهرم بعد أن كان شابا: قلت
اإلسالم يف حقيقته ال يزال حيتفظ بكل مقومات  ..هو هرم مزيف، وهو تقزم تكذب العني يف رؤيته: قال

ولو أن هذه احلروب توقفت  ..جعلتنا نرى يف املسلمني ما نراهولكن احلروب العظيمة اليت ووجه ا  ..حياته
  .أياما، وتركت املسلمني ألنفسهم لعادوا إىل قوم اليت ختتزن يف مصادرهم

وهي مثار قد يعرض  ..إن الشجرة اليت غرستها املصادر املقدسة هلذا الدين شجرة ال تنتج إال الثمار الطيبة
  .ولكنهم سرعان ما حينون إليها، وحيدو م الشوق لألكل منهاعنها البعض يف وقت من األوقات، 

  .١ هذا كالم عام أريد تفاصيله: قلت
ومع كوا ختلفت كثريا عن  ..لقد عشت كثريا يف اتمعات املسلمة ..ولن جتد عندي إال تفاصيله: قال

حلياة من جديد، وتعيد هلذا الدين دينها، ولكنها مع ذلك ال تزال حتتفظ بكل املقومات اليت ميكن أن تعيد هلا ا
  .دوره الرائد يف العامل

  :العقيدة
  .واليت هو أصل أصول الدين، وأساس أسسه ..فلنبدأ بالعقيدة: قلت
وتغلغلت يف أديرا ومعابدها ألحبث عن  ..وقرأت تراثها املقدس ..لقد حبثت يف األديان مجيعا: قال: قال

   ..ين حممدفلم أجدها إال يف د ..صورة مقدسة هللا
   ..إنه الدين الوحيد الذي يعرض تعريفا هللا ينسجم مع الفطرة والعقل والكون واحلياة

  .إن كل شيء يربهن على كل كلمة حيملها دين حممد عن اهللا
واملسلمون يف مجيع فترات تارخيهم جبميع فرقهم ومذاهبهم حيملون تصورات مقدسة عن اهللا تسمو كثريا 

                                                
، أما هذه )الرسائل الست األخرية(سنعرض للتفاصيل الكثرية املرتبطة بثمار اإلسالم يف هذه اجلوانب يف الرسائل التالية ) ١(

   .الرسالة، فهي خمصصة للمقارنات العامة
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  .األديان من حتريفاتعن كل ما حصل يف مجيع 
فلذلك سأذكر لك ما يربهن لك على أن  ..وال تقنع باألسلوب اخلطايب ..أنت مثلي حتب التفاصيل

  .الشجرة الوحيدة اليت صمدت يف وجه مجيع التحريفات هي الشجرة اليت غرسها حممد
ا العقل والروح والنفس من إن أهم ما مييز العقيدة اإلسالمية هو تناسبها مع الفطرة السليمة اليت يلتقي فيه

فَأَقم وجهك للدينِ حنِيفاً فطْرت  ﴿:لقد عرب القرآن عن هذه اخلاصية بقوله ..غري أن حيصل بينها أي اضطراب
أَكْثَر نلَكو مالْقَي ينالد كذَل لْقِ اللَّهخيلَ لدبا ال تهلَيع اسالن ي فَطَرالَّت ونَ اللَّهلَمعاسِ ال ي٣٠:الروم(﴾ الن (  

وهي  ..هي سورة اإلخالصقل أن يوجد مسلم ال يستظهرها قصرية هذه العقيدة الفطرية تشرحها سورة 
  أن يصف هلم ربهحممدا السورة اليت نزلت جواب إهلياً للمشركني عندما سألوا 

وتدفع من كتبت له اهلداية  ،ل حلظةوهذه احلقيقة هي اليت جتذب اهتمام وتركيز دارسي اإلسالم من أو
أول ما يستشعره القلب  «أن  ،طمأنينة ذلكبمنهم إىل نفض ما علق بفطرته من ركام والدخول يف دين اهللا 

وهذه السمة اليت جتتذب األفراد الذين ..والعقل أمام العقيدة اإلسالمية هو االستقامة والبساطة والوضوح
 واألمريكيني املعاصرين فيتحدثون عنها بوصفها أول ما طرق حسهم من يدخلون يف هذا الدين من األوربيني

هذا الدين وهي ذاا السمة اليت جتتذب البدائيني يف إفريقيا وآسيا يف القدمي واحلديث ألا مسة الفطرة اليت 
     ١» يشترك فيها الناس أمجعني متحضرين وبدائيني

بدأت أدرس األديان بصفة  «:هذه العقيدة الفطرية املنطقيةلقد قال بعض قومنا من املسيحيني ممن عشقوا 
تفكريي وإحساسي أقرب لإلسالم  افأيقنت يف غضون دراسيت أن دني ،واإلسالم على وجه اخلصوص ،عامة

وبالتدريج اكتشفت أن اإلسالم كمنهج حياة كان ينسجم من كافة الوجوه مع فطريت البشرية  ،منها للمسيحية
«   

كما عرفت فيما  ،درست وجهة النظر اإلسالمية حول النيب عيسى عليه السالم ابن اهللاعندما  «:ويقول
منهم أقرب إىل اإلسالم منه إىل ـ  باملائة ٨٠حوايل ـ بعد من أستاذ بروتستانيت أن عدداً كبرياً من املسيحيني 

بل إسالمي كنت أنفر من أما من الناحية العملية فحىت ق، املسيحية يف هذه الناحية على األقل من عقيدم
وهكذا كان اإلسالم  ،اخلمور والرقص وما شابه ذلك من األمور اليت عرفت فيما بعد أا حمرمة يف اإلسالم

    ٢»بالنسبة يل كعملية اكتشايف لفطريت 
تنسب أوروبا الفضل يف إنكارها إىل فالسفة عصر التنوير اليت والعجيب يف قضية التثليث  «:ويقول

ويعرب بعض الباحثني عن دهشتهم الن عقلية جبارة كتلك اليت يتمتع ا ديكارت  ،مثال فولتريمن أ) ١٨ق(
سبق إىل نقص هذه ـ  ين اهللا احلقـ د هذا يف حني أن اإلسالم ..مل تستنكر هذه العقيدة ولو بكلمة واحدة

فرد احلديث عنها استقالالً العقيدة وإبطاهلا ليس من خالل تنفريه العام من الشرك وإنكاره املطلق فحسب بل أ
                                                

  .٢٢٨:ور اإلسالميخصائص التط)  ١(
  .٢٥-١/٢٤:كامل العشي عرفاترجال ونساء اسلموا، )  ٢(



 ٢٣٩

وفصله من وجوه منوها بأا عقيدة وثنية قدمية وهي احلقيقة اليت مل تعرفها أوروبا إال بعد ظهور علم مقارنة 
وقَالَت الْيهود عزير ابن اللَّه وقَالَت النصارى  ﴿:قال تعاىل، األديان الذي يعد من أحداث علومها النظرية

﴾ ى يؤفَكُونَح ابن اللَّه ذَلك قَولُهم بِأَفْواههِم يضاهئُونَ قَولَ الَّذين كَفَروا من قَبلُ قَاتلَهم اللَّه أَنالْمِسي
  ١»)٣٠:التوبة(

  .وهكذا يف سائر العقائد ..٢هذا يف العقيدة يف اهللا اليت هي أصل العقائد ولباا
قُلْ أَغَير اللَّه أَبغي رباً  ﴿:يئة املوروثة التين تنبين عليها املسيحية، وبني قول القرآنقارن بني موقفنا من اخلط

م مرجِعكُم فَينبئُكُم وهو رب كُلِّ شيٍء وال تكِْسب كُلُّ نفْسٍ إِلَّا علَيها وال تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى ثُم إِلَى ربكُ
منِ اهتدى فَإِنما يهتدي لنفِْسه ومن ضلَّ فَإِنما يضلُّ علَيها ﴿:وقوله ..)١٦٤:األنعام(﴾ ما كُنتم فيه تختلفُونَبِ

إِنْ تكْفُروا فَإِنَّ اللَّه  ﴿:وقوله ..)١٥:االسراء(﴾ وال تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى وما كُنا معذِّبِني حتى نبعثَ رسوالً
م إِلَى ربكُم مرجِعكُم غَنِي عنكُم وال يرضى لعباده الْكُفْر وإِنْ تشكُروا يرضه لَكُم وال تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى ثُ

بِذَات يملع هلُونَ إِنمعت متا كُنبِم ئُكُمبنورِ فَيد٧:الزمر(﴾ الص(  
بل إن القرآن ينفي مسؤولية  ..وغريها من اآليات الكثرية اليت تنفي مسؤولية اإلنسان على ما مل يعمله

يقول  ..ألن العمل اليعترب عمال يستحق اجلزاء إال إذا كان عن طواعية تامة ..اإلنسان على ما أكره عليه
 د إِميانِه إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئن بِالْأميان ولَكن من شرح بِالْكُفْرِ صدراً فَعلَيهِممن كَفَر بِاللَّه من بع ﴿:القرآن

يمظع ذَابع ملَهو اللَّه نم با  ﴿:ويقول ..)١٠٦:النحل(﴾ غَضيمف وككِّمحى يتونَ حنمؤال ي كبرفَال و
رجيماً شلسوا تلِّمسيو تيا قَضمجاً مرح فُِسهِمي أَنوا فجِدال ي ثُم مهني٦٥:النساء(﴾ ب(  

   ..قارن هذه العقيدة اليت تنسجم مع املنطق العقلي بعقيدتنا يف اخلطيئة املوروثة
له وأرقته منذ أن اعتنقها إىل بل أقلقت الضمري األورويب ك ..اخلطيئة املورثة فولتري وباسكاللقد أزعجت 

   ..اآلن
ال لتبىن حياة البشر كلها على  ..أما القرآن، فإنه يذكر احلادثة باعتبارها حدثا تارخييا يذكر للعربة

   ..أساسه
قبل التوبة وغفر اهللا مذيلة بذكر التوبة واالستغفار وبيان أن فالقرآن ذكر القصة  ..باإلضافة إىل ذلك

فَتلَقَّى آدم من ربه كَلمات فَتاب علَيه إِنه هو التواب  ﴿:البقرة ينتهي سياق القصة إىل قولهففي سورة  ،اخلطيئة
يمح٣٧:البقرة(﴾ الر(   

لَنكُونن من  قَاال ربنا ظَلَمنا أَنفُسنا وإِنْ لَم تغفر لَنا وترحمنا ﴿:تنتهي القصة بقولهويف سورة األعراف 
رِيناس٢٣:ألعراف(﴾ الْخ(  

                                                
  .٢٥ – ١/٢٤:رجل ونساء اسلموا،عرفات كامل العشي)  ١(
من هذه السلسلة، وفيها مقارنة مفاصلة بني عقيدة املسلمني وغريهم من ) اهللا(هنا رسالة خاصة ذه العقيدة هي رسالة )  ٢(

  .ابأصحاب الديانات يف هذا الب



 ٢٤٠

فَأَكَال منها فَبدت لَهما سوآتهما وطَفقَا يخصفَان علَيهِما من ورقِ الْجنة وعصى  ﴿:ويف سورة طه يقول
  )طه(﴾)١٢٢(ثُم اجتباه ربه فَتاب علَيه وهدى )١٢١(آدم ربه فَغوى

فهي  ،الذي تعطيها إياه تعاليم الكنيسةالضخم ال تعطي اخلطيئة ذلك احلجم القرآنية اآليات إن  ..انظر
  .متحوه التوبة ويذهبه االستغفار ،بل يف حياة كل بشر ،أمر عرضي يف حياة آدم

فقد  ..  أما اهلبوط إىل األرض ـ على حسب القرآن ـ فقد كان هو الغرض األصلي من خلق آدم
ومل تكن املعصية إال  ..)٣٠من اآلية: البقرة(﴾ إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً  ﴿:قال اهللا للمالئكة قبل خلق آدم

   ..١سببا لذلك 
إن هذه العقيدة املنطقية ـ مقارنة بعقيدتنا ـ هي األساس السليم الذي بين عليه السلوك اإلسالمي 

  .الرفيع
كان علماء املسلمني أسبق وقد  ..وحمل نقد الذع ..ل سخرية من املسلمنيفقد كانت حم ..أما تصوراتنا

فنسبوا اإلله  «:كما قال ابن القيم ..تباع مدرسية النقد التارخيي يف هذا املضمارأمن فالسفة عصر التنوير و
 وام أن ينسبوإىل ما يأنف عباد األصنا ،احلق سبحانه إىل ما أنف أسقط الناس وأقلهم أن يفعله مبملوكة وعبده

ونسبوه إىل غاية السفه حيث خلصهم من العذاب بتمكينه أعداءه من نفسه حىت قتلوه وصلبوه وأراقوا  ..إليه
ونسبوه إىل غاية العجز حيث عجزوه أن خيلصهم بقدرته من غري هذه احليلة ونسبوه إىل غاية النقص  ،دمه

اجلملة فال نعلم أمة سبت را ومعبودها وإهلها مبا وب ..حيث سلط أعداءه على نفسه وابنه ففعلوا به ما فعلوا
وكان ، »إم سبوا اهللا مسبة ما سبه إياها أحد من البشر  «:سبت به هذه األمة كما قال عمر رضي اهللا عنه
ال أستطيع أن أمأل عيين ممن سب إهله ومعبوده بأقبح : وقال ،بعض أئمة اإلسالم إذا رأى صليباً أغمض عينيه

  » السب
الكالم منوذج من بني انتقادات عقلية ال حصر هلا دوا علماء املسلمني قبل أن خيلق سبينوزا  هذا

  .أو حرية التفكري )النقد التارخيي(وقبل أن تفكر أوروبا يف شيء امسه  ،وباسكال وفولتري بقرون
مع ذلك ال تقل  ولكنها ..أنا أقر بالكثري مما ذكرت من االحنرافات اخلطرية اليت دخلت املسيحية: قلت

وبذلك احنىن اإلسالم أمام اهلرطقات الكثرية اليت دخلته كما احننت  ..عن االحنرافات اليت دخلت اإلسالم
  ..املسيحية
فوجدا  ..لقد أتيحت يل فرصة االطالع على مقوالت الفرق اإلسالمية املرتبطة ذا اجلانب ..ال: قال

حيملون  ..املسلمون كلهم موحدون هللا ..التقديس والتعظيمكلها تصب يف حبر واحد هو حبر الوحدانية و
  .تصورات غاية يف القداسة عن اهللا

                                                
حني عاتبه على أنه تسبب يف إخراج بنيه من اجلنة، فرد ـ عليهما السالم ـ آدم موسي ويدل هلذا ما روي من حماجة )  ١(

فحج  «:بلى قال  :قال ،»أفليس جتد فيما أنزل اهللا عليك أنه سيخرجين منها قبل أن يدخلينها  «:عليه آدم كما ذكر النيب 
  .اريرواه البخ»  )ثالثاً(آدم موسى 
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ولكين قرأت الكثري من الكتب واملطويات اليت حتذر من طوائف املبتدعة من املؤولة واملفوضة : قلت
   ..واملشبهة واسمة

هم أشبه الناس بأولئك الذين  ..نيوأولئك قوم من املتطرف ..تلك ـ كما يقال ـ زوبعة يف فنجان: قال
  ..ليس هلم من هم إال التفريق بني صفوف إخوام ..اجتمعوا بأمر قسطنطني يف جممع نيقية

  .ولكن لقوهلم مصداقية عظمى: قلت
  ..وقد رأيت من قصر عقوهلم ما صرفين عن االستماع هلم ..لقد أتيحت يل خمالطة بعضهم: ابتسم، وقال

  .لقد الحظت اهتمام الكنيسة به ..جدا ولكن كالمهم مهم: قلت
فال خالف بني املسلمني مجيع  ..أما احلقيقة ..إن الكنيسة تم مبقوالم ألا من التبشري غري املباشر: قال

  .١املسلمني يف مجيع مسائل العقيدة
   ..الشيعة والسنة واملعتزلة واخلوارج: قلت
وكل الذي يثار ليس إال زوبعة يف  ..ون بنيب واحدويؤمن ..مجيعهم يعبدون إهلا واحدا ..أجل: قال
  . ٢فنجان

  :الشعائر
  فهل صمدت مثار شعائره؟ ..عرفت صمود مثار عقائد اإلسالم: قلت
   ..ذلك أن كليهما يستمد من مصادر ثابتة صحيحة غاية يف القوة ..وبنفس صمود عقيدته ..أجل: قال
  فهل صمد اإلسالم يف هذا امليدان؟: قلت
وقد كان للنظام الذي  ..بل هو ال يزال غضا طريا كما جاء ..مل يصمد دين من األديان كما: قال

  .اتسمت به شعائر اإلسالم السر األكرب يف بقائها وصمودها
فكل الشعائر اليت وضعت النصوص اإلسالمية املقدسة طرقها وأساليبها ليس هلا إال هدف واحد هو ربط 

ال مير وقت من األوقات على املسلم يكون فيه بعيدا عن ربه وذكره املسلمني برم ورسوهلم ودينهم، ف
  :٣وعبادته

قُلْ إِنَّ  ﴿: فارتباط املسلم بربه مستمر دائم يف كل حلظة من حلظات عمره، بل هو على صلة دائمة به
 نيالَمالْع بر لَّهي لاتمماي ويحمي وكسني والت١٦٢(ص (و لَه رِيكال ش نيملسلُ الْما أَوأَنو ترأُم كبِذَل

  )األنعام(﴾ ) ١٦٣(
عليها أو  مفهو يصلي كل يوم وليلة مخس صلوات مفروضة، يف أوقات حمددة موقوتة، ليس له أن يتقد

                                                
، حتاول التوفيق بني املدارس اإلسالمية، وون من شأن اخلالف بني )رسائل السالم(لدينا رسالة خاصة ذا من مجلة )  ١(

  .املسلمني
  )اهللا جل جالله( هناك تفاصيل كثرية ترتبط ذا، وجتيب عن الشبه املتعلقة به يف رسالة )  ٢(
  .عبد اهللا قادري األهدل. د، اءاإلسالم دين هداية ورمحة واستعص: انظر)  ٣(
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هذا عدا نوافل الصالة ..وهو مأمور بالطهارة الكربى والصغرى لكل صالة منها ..يتأخر بدون عذر شرعي
  ..وغريها مما ال حصر له منهااملؤكدة 

هذا عدا ..وهو يصوم شهرا كامال يف السنة فرضا ال يسقطه عنه سقوطا مؤقتا أو مطلقا إال عذر شرعي
وهناك أيام حمدودة يف األسبوع ويف . .نوافل الصوم اليت أفضلها صوم يوم وإفطار يوم على القادر يف عمره كله

  ..الشهر ويف العام يشرع للمسلم صيامها
  .وهو حيج حجا مفروضا عليه مرة يف عمره، ال جيوز له تركه إال بعذر شرعي

وهو خيرج زكاة ماله يف أوقاته احملددة، ال جيوز له تأخري ذلك، وأمره اهللا تعاىل بنوافل الصدقات واإلنفاق 
  ..مما رزقه اهللا، يف كل ما حيقق اخلري لإلسالم واملسلمني

يا أَيها الَّذين  ﴿: واملندوب، حبيث ال يزال لسانه رطبا بذكر ربه وهو مأمور بذكر اهللا تعاىل الواجب
  )األحزاب(﴾ )٤٢(وسبحوه بكْرةً وأَصيالً ) ٤١(آمنوا اذْكُروا اللَّه ذكْراً كَثرياً 

ن أوقاته وترك ما حرم اهللا يف كل تصرفاته، فال خيلو املسلم يف أي وقت م ،وهو مأمور بتعاطي ما أحل اهللا
  .من فعل طاعة أو ترك معصية

  ..فليس له أن يعصر مخرا وال يبيعها وال يعلن عنها وال يسقيها وال ميلكها
وليس له أن يصنع سالحا أو يبيعه ملن يقتل به نفسا حرم اهللا قتلها مسلما كان أو غري مسلم بغري حق، 

  ..وال يتلف به ماال وال حرثا وال حيوانا
  .يشتري بيعا أوشراءا فيه غش للناس، وضرر م وليس له أن يبيع أو

  ..وليس له أن يسرق مال غريه وال يغتصب أرضه وال يستحل عرضه وال يطلع على عورات جاره
  ..ل من أحواله مرتبط بربه، ألنه يضبط مجيع تصرفاته بطاعته وترك معصيتهافهو يف كل ح

عبادات ففي اإلسالم  ..أنواع الشعائر وهو مرتبط جبماعة املسلمني من أي جنس كانوا، ويف مجيع
  ..مجاعية، يقوم ا املسلمون قياما مجاعيا، سواء كان التكليف ا فرض عني أو فرض كفاية أو مندوبا

شرع للمسلمني عمارة اجلوامع واملساجد يف مدم وأحيائهم، وشرع هلم عمارا بذكر اهللا فيها، وهلذا 
 اليوم والليلة، وصلوات الْجمع األسبوعية، اليت ينادي املؤذنون فيها وخباصة صلوات اجلماعات مخس مرات يف

  .لكل صالة من تلك الصلوات
وشرع هلم أن يكون أئمتهم من القراء الذين حيفظون كتاب اهللا أو كثريا منه، ويفقهون أحكام اهللا، 

  ..وينتفعون به فيسمع منهم املصلون يف الصلوات اجلهرية ما يقرؤون من كتاب اهللا، فيتدبرونه
واملسلم يف هذه احلالة العبادية اخلاشعة الراغبة الراهبة، شديد البحث والتفتيش عن نفسه يف آيات كتاب 
ربه، ليعرف أين هو فيها من النواحي اإلميانية والعبادية واألخالقية، واالجتماعية، والفقهية والدعوية، أين هو 

رضي اهللا عنهم من املؤمنني، أو بصفات من سخط اهللا وهل يتصف بصفات من  ..من رضا ربه أو سخطه
  .عليهم من الكافرين واملنافقني، وهل صلته باهللا تؤهله لدخول اجلنان أو لعقاب ربه يف النريان

ويتدبر ذكر ربه املشروع يف قيامه وركوعه وسجوده وقعوده، فيمتلئ قلبه حبا هللا ورغبة فيما عنده وخوفا 
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وطمعا يف عزته ونصره على أعدائه، فال خياف إال اهللا وال يطلب العزة إال من مواله، ورهبة من قوته وجربوته، 
﴿ اتلُ ما أُوحي إِلَيك من الْكتابِ  ..فال خيرج من صالته إال وقد حتقق له اهلدف من إقامتها واحلكمة من أدائها

  )٤٥:العنكبوت( والْمنكَرِ ولَذكْر اللَّه أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ﴾ وأَقم الصالةَ إِنَّ الصالةَ تنهى عن الْفَحشاِء 
ال عالقة ألي منها بأي قومية أو  ..معينةمناسبات صلوات أخرى هلا اخلمس يضاف إىل هذه الصلوات 

  :عنصرية أو وثنية
لذي يسقي أرضهم وينبت زرعهم منها صالة االستسقاء عند اجلدب والقحط لطلب الغيث من رم ا

  ..ويدر ضرعهم ويغذيهم ويغذي أنعامهم
ال ومنها صالة الكسوف واخلسوف عندما تكسف الشمس وخيسف القمر، تضرعا إىل اهللا تعاىل من أن 

يرتل م غضبه عقابا على معصيته، ففي الكسوف واخلسوف تذكري لعباده بكمال قدرته، وتغيري األحوال 
  ..١ مها مما ال قدرة ألحد على اتقائه إال برمحة اهللا وفضلهاملعتادة إىل غري

عيد الفطر وعيد النحر، اللتني يؤديها املسلمون يف مشارق األرض ومغارا، يف يوم : ومنها صالة العيدين
  .واحد أو أيام متقاربة، حبسب املطالع

ف من رجاهلم، حضور وللمسلمني يوم عيد أسبوعي، وهو يوم اجلمعة الذي فرض فيه على كل مكل
خطبتيه وصالته، حيث يعلو خطباء اجلوامع الكبرية والصغرية يف القرى و املدن و األحياء املنابر، أمام اجلموع 
احلاشدة، لتذكريهم بكل ما حيتاجون إليه يف حيام من أمر اإلميان والعبادة واألخالق واحلالل واحلرام يف 

ات الدولية، مبنية كلها على كثري من آيات القرآن والسنة وما استنبطه املعامالت، والشئون السياسية والعالق
  .منهما علماء اإلسالم

إا مظاهرة مشروعة يف يوم واحد ويف كل مكان من األرض لنصر هذا الدين ومجع كلمة املسلمني على 
  .احلق، وتفقههم يف دين اهللا، ال يستطيع أحد أن مينعها

عني على كل قادر صيام شهر رمضان كله، لذلك ترى املسلمني يف  وفرض علي املسلمني مجيعا فرض
هذا الشهر املبارك، مجيعا صائمني اره، جتتمع أسرهم يف املنازل لتنال وقت اإلفطار ووقت السحور، يف غاية 

   .من الفرح واحلبور، يتسابقون يف مناولة أحدهم أخاه حبات التمر أو لقمة العيش
املساجد عند أذان املغرب، ميدون موائدهم ويقربون مترهم وأطعمتهم، ويتنافسون وهكذا جتد مجاعام يف 

  .يف استضافة املصلني على مشاركتهم يف اإلفطار معهم
مث تراهم بعد صالة املغرب يتسابقون إىل منازهلم، ليستعدوا لصالة العشاء وصالة التراويح اليت خيتم فيها 

، يتلونه تالوة تؤثر يف القلوب وتغذي األلباب، فال خيرج شهر رمضان نرمضاكثري من األئمة القرآن يف ليايل 
  .إال وقد تزود املسلمون منه زادا يربطهم برم بقية أشهر السنة

إنه شهر تربية وتدريب وإميان وتقوى وعبادة مجاعية ذات أثر عظيم يف مجع الكلمة والثبات على هذا 
                                                

  .من هذه السلسلة) معجزات علمية(انظر مراعاة الشريعة للنواحي الصحية يف صالة الكسوف يف رسالة )  ١(



 ٢٤٤

  ..الدين وقوة الصلة برب العاملني
ى الصائمني يف ختامه حقا لفقرائهم، مسيت بزكاة الفطر، لتكون طهرة هلم وغناء إلخوام وفرض عل

احملتاجني يف يوم العيد الذين يفرحون فيه بتوفيق اهللا هلم بإمتام الصيام، فال يفرح فيه الغين دون الفقري، وال يترك 
  .الفقري فيه يتكفف لقمة عيشه وعيش أوالده

بيت احلرام من كل فج عميق، ميألون اجلو والرب والبحر، متحدين الون إىل يفدهكذا تراهم يف احلج و
لباسا ونية وذكرا، مؤدين نسكهم يف وقت واحد طوافا وسعيا ووقوفا، ومبيتا ورميا وحنرا، بصفة قلما جتد هلا 

  .نظريا يف أمة من األمم، وهم يلهجون يف كل أوقام بذكر اهللا
ليشهدوا منافع لَهم  ﴿: من حكم احلج ومنافعهالقرآن ئهم ما ذكره يف لقاليحققوا يلتقي املسلمون 

 ﴾اتلُومعامٍ مي أَيف اللَّه موا اسذْكُري٢٨:احلج(و(  
  .يعلِّم عالمهم جاهلَهم، ويتحاورون فيما يعود عليهم وعلى أمتهم باخلري يف دينهم ودنياهم

أو قارنه  ..رنا وقداساتنا اليت يتحول فيها اخلبز جسدا، واخلمر دماقارن هذا بشعائ: التفت إيل، وقال
   ..بصكوك الغفران

إن كثريا من قومنا امتألوا إعجابا بشعائر املسلمني التعبدية اليت يتوجه فيها املسلم مباشرة إىل اهللا من غري 
   ..حاجة إىل أي وسائط

ذلك املشهد أن يبلغ تأثره به أعماق قلبه وأن ال إنه ال يتأيت ألحد يكون قد رأى « :يقول توماس أرنولد
   ١»يلحظ ببصره القوة اليت متتاز ا هذه الطريقة من العبادة عن غريها

مل أدخل مسجداً إال شعرت بانفعاالت نفسية وأسف بالغ حينما أذكر أنين لست مسلماً  «:وقال رينان
«٢    

لو أن القديس بطرس عاد  «:إلسالم يف ذلك قائالًوااملسيحية بني  )بوديل(ويقارن املستشرق األمريكي 
إىل روما المتأل عجباً من الطقوس الضخمة ومالبس الكهنوت املزركشة واملوسيقى الغربية يف املعبد املقرونة 

ولكن إذا ما عاد حممد إىل  ..حبامسه، ولن يعيد البخور والصور والرقى إىل ذهنه أي شيء من تعاليم سيده املسي
بار فإنه سيجد نفس الشعائر البسيطة اليت كانت تقام يف مسجده ن املساجد املنتشرة بني لندن وزجنأي مسجد م

    ٣»يف املدينة الذي كان من اآلجر وجذوع الشجر
فال يستطيع أحد من  ،اليت تعد صفحة سوداء يف تاريخ اإلنسانية) صكوك الغفران (أما املهزلة العظمى 

نية مهما بلغت به املكابرة أن يزعم أا وجدت يف التاريخ اإلسالمي فضالً عن أعداء اإلسالم أو دعاة العلما
  .أصوله التشريعية ذاا

                                                
  .٢٦٣:الطرازي:إىل الدين الفطري األبدي)  ١(
  .٢٦٤:الطرازي:إىل الدين الفطري األبدي)  ٢(
  .٢٤-٢٣:اجلفوة املفتعلة بني العلم والدين)  ٣(



 ٢٤٥

فهذه املهزلة مل يعرفها املسلمون حىت يف أحط وأحلك عصورهم حني فشا اجلهل وعلقت بعض اخلرافات 
ذلك أن األمة  ..فرانن يسمون أولياء وثيقة غمملم حيدث قط أن كتب أحد ف ..بأذهان اجلهلة والعوام

اإلسالمية مهما احنرفت وختبطت تظل لديها مسكة من عقل وبقية من إميان متنعها عن ارتكاب مثل هذه 
  .احلماقات الصفيقة اليت مل يتورع عنها بابوات الكنيسة قرابة ثالثة قرون

  .فقد انتشرت بدع كثرية بالد املسلمني ..ولكن مع ذلك: قلت
فلم أر إال صالة واحدة،  ..بل دخلت مساجدها ..ت اإلسالمية كما ذكرت لكلقد طفت اتمعا: قال

   ..بل إن األسانيد الكثرية تشري إىل أا نفس صالة حممد ..لعلها هي الصالة اليت صالها حممد
 ..ولكنهم يتفقون يف كل أيامه ..ومل أر املسلمني يصومون إال شهرا واحدا قد خيتلفون يف يوم من أيامه

   ..ن مع ذلك يف كل أحكامهويتفقو
هو  ..وأنت ترى املسلمني يقصدون كعبة واحدة، ويصلون خلف إمام واحد، ويقفون على جبل واحد

  .نفس اجلبل الذي وقف عليه حممد، وخطب خطبة الوداع
  أال ترى يف كل هذا دالئل صمود اإلسالم؟

   ..ولكين أرى حلقا كثرية تعقد ختتلف فيها اتمعات: قلت
  .قصد حلق الذكر اليت قد خيتلط فيها الرقص واللعبت: قال
  أليس ذلك احنناء؟ ..أجل: قلت
واإلسالم  ..تلك عادات توارثتها تلك الشعوب، وحاولت أن متزجها ببعض شعائر اإلسالم ..ال: قال

  .يتساهل كثريا يف هذا الباب
  .فهو احنناء إذن: قلت
  .اء عادات الشعوب لإلسالم وعقيدة اإلسالموإن كان احنناء فهو احنن ..ليس هذا احنناء: قال
  كيف ذلك؟: قلت
إن تلك العادات كانت مملوءة بالوثنية أو بغريها من العناصر اليت يرفضها اإلسالم، وهي يف حركاا : قال

حفظوا ا عادات  ..ولذلك وقف العدول من املسلمني موقفا وسطا ..من اللهو املباح الذي ال يرفضه اإلسالم
  .وحفظوا به يف نفس الوقت سالمة عقيدا ..شعوبتلك ال

  فما هذا املوقف الوسط؟: قلت
فتحولت العادة  ..والترمن حببه ..وأضافوا إليها ذكر اهللا ..أقروا احلركات اليت ال عالقة هلا بالدين: قال

  .وحتولت الطقوس الوثنية طقوسا دينية ..عبادة
  .رب هؤالء مارقة من الدينفإين أرى البعض يعت ..مل أفهم ما تقصد: قلت
  .وهم ال يشكلون إال جزءا ال يكاد يذكر أمام مجاهري املسلمني ..تلك نظرة املتطرفني: قال

متساهلون يف العادات اليت ال  ..فهم متشددون يف أصول الدين ..وعلماء املسلمني ..أما عوام املسلمني
  .متس جوهر الدين، وال تؤذي حقيقته



 ٢٤٦

  .ميارس يف تلك اامعفأنت تقر كل ما : قلت
بل أرى  ..ولكين ال أرى يف ذلك خطرا على اإلسالم ..أنا ليس يل سلطة اإلقرار وال سلطة اإلنكار: قال

  .فيه صمودا عجيبا لإلسالم
وال يكتفون بذلك، بل حيولون عادام  ..ذلك أن أولئك ميارسون كل شعائر اإلسالم حبرص شديد

  .عبادة، وهلوهم ذكرا
  .وهي تفرق بني املسلمني ..العوائد خمتلفةولكن : قلت
ذلك أنه يقرر القواعد  ..مفهوم الوحدة يف اإلسالم مفهوم أمسى من كل املفاهيم اليت نعرفها: قال
  .١مث يترك ألتباعه ميادين كثرية ميكنهم أن خيتلفوا فيها من غري أن ينكر بعضهم على بعض ..واألصول

  :السلوك
وهي الناحية اليت أرى أن حضارتنا  ..وهي السلوك ..لثالثة من نواحي الدينفلنتحدث عن الناحية ا: قلت

  .وخفق اإلسالم ..املؤسسة على الكنيسة أفلحت فيها
  كيف عرفت ذلك؟: قال
  .ألسنا أصحاب السلوك احلضاري الذي مل يصل أحد يف الدنيا إىل سلوكه: قلت

ضارة اليت سلمت زمامها للشيطان إن هذه احل: لو كنت قلت ..أي سلوك حضاري؟: ابتسم، وقال
   ..مجعت كل جرائم من سبقها من احلضارات كنت صادقا

  كيف ذلك؟: قلت
ولكين  ..٢ورمبا جتد من يتحدث لك عن تفصيل املقارنات يف هذا اجلانب ..تفصيل ذلك يطول: قال

ي لكثري من شعوب بل والواقع اإلسالم ..أقول لك من وحي دراسيت للمصادر اإلسالمية والتاريخ اإلسالمي
  :املسلمني

وال يف مصادر األديان سلوك أنظف وال أرفع وال أمسى من سلوك  ..وال يف التاريخ ..ليس هناك يف الدنيا
  .ذلك أن السلوك يف اإلسالم عبادة ال تقل عن أي عبادة شعائرية ..املسلمني

خياركم   «:قا، ففي احلديثوهلذا وردت النصوص الكثرية خترب بأن أرفع املؤمنني إميانا أحسنهم خل
إن من أكمل املؤمنني إميانا  أحسنهم خلقا، وخياركم  خياركم لنسائهم  «:، ويف احلديث٣»أحاسنكم أخالقا 

«٤    
وهو أن درجة القرب من حممد ـ الذي ميثل الكمال اإلنساين ـ بقدر  ،بل ورد ما هو أعظم من ذلك

                                                
  .من هذه الرسالة) الروحانية(سنتحدث عن التفاصيل املرتبطة ذا يف فصل )  ١(
  .سنذكر الكثري من األدلة املثبتة هلذا يف الفصول القادمة)  ٢(
  .       أمحد عن أيب هريرة)  ٣(
  .      حديث صحيح: الترمذي، وقال)  ٤(



 ٢٤٧

قربكم مين جملسا يوم القيامة  أحاسنكم أخالقا وإن من إن من أحبكم إيل وأ «:حسن اخللق، ففي احلديث
يا رسول اهللا قد علمنا « :قالوا» أبغضكم إيل وأبعدكم مين يوم القيامة الثرثارون واملتشدقون واملتفيقهون 

  ١»املتكربون « :قال» الثرثارون واملتشدقون فما املتفيهقون 
ما من   «:زها إال من حسن خلقه، ففي احلديثولذلك، فإن الدرجات العليا واألجور العظيمة ال حيو

، ويف ٢»شيء أثقل يف ميزان املؤمن يوم القيامة من حسن اخللق، وإن اهللا تعاىل ليبغض الفاحش البذيء 
أنا زعيم ببيت يف ربض اجلنة  ملن ترك املراء وإن كان حمقا، وببيت يف وسط اجلنة ملن ترك الكذب  «:احلديث

، فجعل البيت العلوي جزاء ألعلى املقامات الثالثة، ٣» أعلى اجلنة ملن حسن خلقه وإن كان مازحا، ويبيت يف
وهي حسن اخللق واألوسط ألوسطها وهو ترك الكذب، واألدىن ألدناها وهو ترك املماراة وإن كان معه حق 

  .وال ريب أن حسن اخللق مشتمل على هذا كله
، وسئل عن أكثر ما يدخل »تقوى اهللا وحسن اخللق« :عن أكثر ما يدخل الناس اجلنة، فقال حممدوسئل 

   ٤»الفم والفرج « :الناس النار فقال
  ٥»املؤمن ليدرك حبسن خلقه درجة الصائم القائم   «بل أخرب أن 

ففي اآلية اليت تصف أصول الرب  ..وهلذا فإن القرآن يربط بني قضايا اإلميان والعبادة والسلوك يف كل آياته
والْمالئكَة ر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكن الْبِر من آمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ لَيس الْبِ ﴿:يقول

 نابو نياكسالْمى وامتالْيى وبذَوِي الْقُر هبلَى حالَ عى الْمآتو نيبِيالنابِ وتالْكقَابِ وي الرفو نيلائالسبِيلِ والس
ِء وحني الْبأْسِ أُولَئك وأَقَام الصالةَ وآتى الزكَاةَ والْموفُونَ بِعهدهم إِذَا عاهدوا والصابِرِين في الْبأْساِء والضرا

  )١٧٧:رةالبق(﴾ الَّذين صدقُوا وأُولَئك هم الْمتقُونَ
إِنَّ الْمسلمني والْمسلمات والْمؤمنِني والْمؤمنات  ﴿:ويف اآلية اليت تثين على أوصاف املؤمنني يقول

الْمتصدقني ت ووالْقَانِتني والْقَانِتات والصادقني والصادقَات والصابِرِين والصابِرات والْخاشعني والْخاشعا
اً والذَّاكرات أَعد والْمتصدقَات والصائمني والصائمات والْحافظني فُروجهم والْحافظَات والذَّاكرِين اللَّه كَثري

  ) ٣٥:األحزاب(﴾ اللَّه لَهم مغفرةً وأَجراً عظيماً
الق اإلسالمية مزايا كثرية متيزها عن غريه من أنواع األخالق اليت جاءت ا فإن لألخ ..انطالقا من هذا

   ..األديان واملذاهب والفلسلفات
فالثبات يف األخالق ضرورة، ألا الضوابط اليت تضبط سلوك الناس، وألنها  ..الثبات ١فمن مزاياها 

                                                
  .الترمذي)  ١(
  .   حديث حسن صحيح: الترمذي، وقال)  ٢(
  .الطرباين،  وإسناده صحيح)  ٣(
  .       حديث صحيح: الترمذي، وقال)  ٤(
  .أبو داود)  ٥(



 ٢٤٨

 ذلك على األخالق املنبثقة عن العادات وتتميز األخالق اإلسالمية يف ..املقياس الذي يلتقي عنده اجلميع
  .والتقاليد، واليت هي متغرية ألا من وضع اإلنسان القاصر

أما األخالق املنبثقة عن العادات  ..وذلك ما جيعلها يسرية وفعالة يف حياة البشر ..ومن مزاياها الفطرية
يف حاالت انتكاس اتمع وتدهور والتقاليد فتكون يف أحيان كثرية منافية للفطرة، وعلى وجه اخلصوص 

أخالقياته، وتكون يف أحيان أخرى مثالية وجمافية لواقع النفس البشرية، وهذا يعين أنّ األخالق اإلسالمية 
 .واقعية، ألا تراعي واقع اإلنسان وفطرته

ث أنّ الفلسفة فهي إميان وعمل، وهي ختتلف عن األخالق يف املنظور الفلسفي، حي ..ومن مزاياها العملية
 .تقدم اجلانب املعريف وال تم باجلانب العملي التطبيقي

أا تستند إىل العقيدة، وتنبثق عنها، وهذا ما جيعلها قناعات قبل أن تكون سلوكاً، على  ..ومن مزاياها
تقليد غري خالف األخالق اليت تستند إىل العادات والتقاليد؛ فكثرياً ما تمارس هذه األخالق على أساس من ال

 . الواعي وبحكم العادة، ويغلب أن يكون الدافع إليها الرغبة يف إرضاء اتمع
أا عبادة يثاب فاعلها، ويتقرب ا إىل اهللا تعاىل، مما جيعلها ذات منفعة دنيوية وأخروية،  ..ومن مزاياها

دما تتعارض مع املصاحل الدنيوية على خالف األخالق املنبثقة عن العادات والتقاليد، ولذلك يسهل نبذها عن
  .للفرد أو اجلماعة

أا ملزمة، وتأيت سلطة اإللزام ابتداًء من القناعة الدينية، مث من الرغبة يف مثوبة اخلالق  ..ومن مزاياها
والرهبة من عقوبته، مث من نظرة اتمع املؤمن الذي يعيش فيه املسلم، مث ما يكون من قانون ينظّم اتمع 

أما األخالق املنبثقة عن العادات والتقاليد فتضعف فيها سلطة اإللزام واليت يغلب أن تكون  ..وحيمي قيمه
 .منحصرة يف نظرة اتمع، حيث أنّ القانون الوضعي ال يشمل الكثري من مسائل األخالق

ي تشمل الفرد مث ه ..سلوكأي أا شاملة لكل سلوكيات اإلنسان، ال يستثىن من ذلك  ..ومن مزاياها
وهي تشمل ظاهر اإلنسان وباطنه  ..واجلماعة، واحلاكم واحملكوم، وتشمل مجيع فئات اتمع يف مجيع الظروف

ومجيع جوانب شخصيته، على خالف األخالق املنبثقة عن العادات والتقاليد والفلسفات، حيث أا قاصرة وال 
هلا على الباطن، مث هي يف ظروف احلرب، مثالً، تشمل كل سلوك، مث هي تتعامل مع الظاهر وال سلطان 

ختتلف عنها يف ظروف السلم، وجندها أحياناً ختتلف بني حاكم وحمكوم، وخادم وخمدوم، وصغري وكبري، وطبقة 
  .اجتماعية أخرى

  .ولكن الواقع اإلسالمي خيتلف كثريا عن هذه املثالية اليت تذكرها:  قلت
  ؟أمل تتساءل عن سر ذلك ..ولكن ..لف كثريا عن هذه املثلالواقع اإلسالمي متخ ..نعم:  قال
  .مل أتساءل:  قلت
أولئك املتخلفني مل يتتلمذوا على حممد يف لت عن ذلك، وحبثت عنه، وقد وجدت أن ءأنا تسا:  قال

                                                                                                                                 
  .دراسات يف الفكر اإلسالمي، بسام اد جرار: انظر)  ١(
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  .سلوكهم، ومل يتعرضوا ألشعة حممد حىت يرتفعوا إىل هذه املثل
  فعلى من تتلمذوا؟:  قلت
تتلمذوا على ما نبثه هلم عرب وسائل اإلعالم الكثرية اليت ال هم هلا إال إفسادهم  ..علينا حنن:  قال
  .وتضليلهم
  فقد احنىن اإلسالم يف هذه الناحية إذن؟:  قلت
ولو أتيح هلم اجلو املناسب،  ..ولكن بعض املسلمني احننوا ..مدرسة اإلسالم مل تنحن ..ال:  قال

   ..فسيقومون من جديد
  ذلك؟ من ضمن لك:  قلت
   .ألن الفطرة اليت متأل نفوسهم لن يؤثر فيها أي احنراف ..أنا لست يف شك من ذلك:  قال
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  صمود االنتشار
   ..فحدثين عن صمود االنتشار:  قلت
لقد ذهبت إىل التاريخ أقارن أنواع البالء اليت تعرضت هلا العقائد واملذاهب واألفكار، فلم أجد :  قال

ومل أجد صمودا كذلك الصمود الذي أبداه  ..هات اليت قوبل ا اإلسالممواجهات عنيفة كتلك املواج
  .املسلمون
ويف كل مرة كان .. تاريخ اإلسالم حافل باملواجهات بينه وبني أعدائه واملكيدين له واملتآمرين عليهإن 

  ..١اإلسالم خيرج منتصرا شاخما
رة العرب، واليهود واملنافقون يف غزوة املشركون كلهم يف جزي: العدوان الثالثي حممدقد اجتمع على ل

  .األحزاب، فخرجوا من ذلك العدوان منتصرين
 يف عهد أيب بكر، وكان املسلمون يف ضعف مادي شديد، ولكنهمحممد وارتدت جزيرة العرب بعد وفاة 

  ..خرجوا منتصرين
باش يف اجلنوب، الروم يف الشمال، والفرس يف الشرق، واألح: وحاربتهم الدول العظمى يف ذلك العهد

  .فكان النصر هلم على تلك الدول مجيعا
واجتمعت على حرم الدول الصليبية، وكانوا يف غاية من الضعف والتفرق، ولكن أعداءهم خرجوا يف 

  ..النهاية جيرون أذيال اهلزمية
يظنون  واجتاح التتار وزعيمهم هوالكو عاصمة اخلالفة بغداد، وسيطروا على املسلمني سيطرة مل يكونوا

  .أم سيطردون منها شر طردة، ولكن النصر كان حليف املسلمني
، وقضى على آخر رمز للخالفة اإلسالمية، وأغلق مدارس املسلمني والصليبينيواستجاب أتاتورك لليهود 

وغري مناهجهم وأكرههم على إظهار موافقته يف كتابة أغلى كتاب على وجه األرض بغري حروفه العربية، 
، على األذان بغري ألفاظه العربية، وأنزل باملسلمني من احملن واملصائب ما ال خيفى على قارئ التاريخوأرغمهم 

ولكن املسلمني درسوا أوالدهم يف دهاليز منازهلم، ويف حظائر دوام القرآن واحلديث، والفقه، والتفسري، 
، متقنا للغة العربية، متمسكا للقرآنه حافظا والتاريخ اإلسالمي، وإذا اجليل الذي نشأ يف عهده يظهر بعد إدبار

  ..القوة العسكريةالذي تدعمه رافضا مبادئ أتاتورك وزمرته على رغم تسلطهم واستبدادهم الشامل  ..بدينه
وجثم االحتاد السوفيييت على صدور املسلمني يف آسيا الوسطى سبعني عاما، قتل من قتل، واعتقل من 

ومع ذلك خرج اجليل الذي نشأ يف ظل هذا النظام القرآن، ى املسلمني محل اعتقل، وشرد من شرد، وحظر عل
، وحيفظ أحكام دينه ويلتزم ا، وما جوهر دوداييف، وزمالؤه الذين سلكوا سبيله القرآنالظامل، وهو حيفظ 

  ..إىل اآلن إال دليل على أن املسلمني يستعصون على أي عدو حياول القضاء عليهم وعلى دينهم
                                                

  .العامل اإلسالمي واملكائد الدولية، فتحي يكن، واإلسالم دين رمحة وهداية واستعصاء: انظر)  ١(
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لون األوربيون الربيطانيون، والفرنسيون واإليطاليون، والربتغاليون، واألملان واألسبان، الذين اغتصبوا واحملت
بلدان املسلمني يف مشارق األرض ومغارا، وبقوا فيها فترات طويلة، حىت أصبحت يف ظاهر األمر جزءا من 

  ..بلد احملتل، خرجوا مجيعا وهم جيرون أذيال اهلزمية
ون اليوم، جياهدون أعداءهم األقوياء ماديا املعتدين عليهم يف بلدام، يف فلسطني والعراق وهاهم املسلم

وغريها من البلدان، برغم ضعفهم املادي، صابرين مستبسلني، ال خيافون إال وأفغانستان والفيليبني والشيشان 
   ..رم، وسيبقون كذلك حىت حيقق اهللا هلم النصر على عدوهم

   ..ومل يكن الصمود صمودا عسكريا فقط ..حربا عسكرية فقطومل تكن احلرب 
لكنها كلها  ..وحيكت مؤامرات كثرية لينحرف املسلمون عن دينهم ..لقد وضعت خمططات كثرية

   ..باءت بالفشل
يفضح هذه املؤامرات، ويبني ) ١٩٣٣(يف بداية املؤمتر العاملي للتبشري يف القدس سنة ) زومير(لقد قال 

وبالتايل ال صلة تربطه  ،إن مهمتكم إخراج املسلم من اإلسالم ليصبح خملوقا  ال صلة له باهللا «:اهلدف منها
وال يريد  ،باألخالقية اليت تعتمد عليها األمم يف حياا، إنكم أعددمت شبابا  يف بالد اإلسالم ال يعرف الصلة باهللا

اإلسالمي طبقا  ملا أراده له اإلستعمار، ال يهتم وبالتايل جاء النشء  ،وأخرجتم املسلم من اإلسالم ،أن يعرفها
بعظائم األمور وحيب الراحة والكسل وال يصرف مهه يف الدنيا إال يف الشهوات، فإذا تعلم فللشهوات وإذا مجع 

   » املال فللشهوات، وإن تبوأ أمسى املراكز ففي سبيل الشهوات جيود بأغلى ما ميلك
على برامج التعليم يف املدارس ) ١٨٨٢(مارية ملا قضت منذ سنة إن السياسية اإلستع «:ويقول زومير

وبذلك أخرجت ناشئة ال هي مسلمة وال هي مسيحية وال  ،مث تاريخ اإلسالم ،اإلبتدائية أخرجت منها القرآن
   » هي يهودية، ناشئة مضطربة مادية األغراض ال تؤمن بعقيدة وال تعرف حقا  للدين وال للوطن حرمة

إن العامل  «:)م٢٣٩١(سنة ) جهة اإلسالم(املستشرق اإلجنليزي يف كتابه ) تون جبهامل(ويقول 
    ١» اإلسالمي سيصبح خالل فترة قصرية ال دينيا يف كل مظاهر حياته

أن رأوا جمموعات بعد لقد عادوا يفركون أيديهم فرحا   ..ه من األجيال القادمةونيتوقعقومنا هذا ما كان 
ولكن كل تلك املخططات باءت بالفشل، وال يهتمون خبلق وال قيمة،  ،عبأون بدينمن خرجيي جامعام ال ي

  .واحننت أمام صمود اإلسالم
توقع سادته أن يكون سحق  ،لقد أنفقوا أمواهلم وأحكموا خططهم ودبروا مكائدهم إلخراج جيل ال ديين

محلة القيم واألخالق من الصادقني اإلسالم يف املنطقة على يده، وأقموا اجلامعات وفرضوا اإلختالط وأقصوا 
وقربوا دعاة اإلباحية واإلحلاد والعلمانية والفساد إليهم، ونصبوهم قضاة وسادة  ،عن كل املراكز احلساسة

الت، ونفخوا يف األقزام حىت أضحوا عمالقة يف أعني الرعاع والدمهاء، ولكن هل كان هلم اوأقاموا حوهلم اهل
                                                

د الرمحن حبنكه، بلع) أجنجة املكر الثالث(و ،ألنور اجلندي )نجر املسموماخل(اب كتهذه املقوالت وغريها يف نظر ا)  ١(
  .جلالل العامل) قادة الغرب يقولون(و
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  م ائيا  عن حياة الفرد واألسرة واتمع؟ الذي أرادوا؟ هل أقصي اإلسال
   ..لقد جنحوا يف كثري من ذلك ..نعم:  قلت
أن تصري مدارس علمانية ال صلة هلا بدين وال خلق راحت املدارس اليت خططوا هلا ولكن تلك :  قال

  .اإلسالمتدفع باألفواج إىل 
دمري تقدم مناذج من الشباب الصادق لقد أضحت اجلامعات اليت سهروا على منهاجها وظنوها مراكز الت

  .امللتزم الذي يضحي بكل شيء من أجل عقيدته ودينه
لقد أصبحت اجلامعات كبالط فرعون يرىب فيه موسى عليه ليهدم بيده عرش فرعون ويسحب البساط من 

  .حتت رجليه
وانفتحت  ،المعلى نور اإلساملسلمني قد تفتحت أعني قف ..خيدع األبصارفلم يعد  ..حضارتناسحر أما 

  .بصائرهم لتقبل احلق، بعد انبالج احلق وسطوع نوره على القلوب والنفوس
نفوسا  متعطشة للدين، حىت تستظل جتد  ..اإلسالميف الكرة األرضية جتد رجوعا  إىل اآلن حيثما تتوجه ف

  .١بفيئه بعد أن أضناها لفح اهلاجرة وأرهقها طول املشي يف التيه
فهل  ..حروبا يف كل النواحي، ومن كل اجلهات ..اآلن ـ يواجه حروبا عظيما ولكن اإلسالم ـ:  قلت

  تراه سيصمد هلا؟
وسيعود أولئك احملاربون إىل اإلسالم أفواجا كما  ..بل إنه سينتصر فيها ..ال أقول يصمد هلا فقط: قال

   ..عاد القرشيون
إن الغرب مل يعرف  «:شرية فيقولاملفكر الفرنسي، يرشح اإلسالم كمنقذ وحيد للب) ديباسيكييه(هذا 

فمنذ ظهور اإلسالم اختذ الغرب موقفا  عدائيا  منه، ومل يكف عن اإلفتراء عليه والتنديد به لكي  ،اإلسالم أبدا
جيد املربرات لقتاله، وقد ترتب على هذا التشويه أن رسخت يف العقلية الغربية مقوالت فظة عن اإلسالم، وال 

انية اليت حيتاج إليها العامل املعاصر ليتخلص من متاهات احلضارة املادية املعاصرة اليت شك أن اإلسالم هو الوحد
   ٢»ال بد أن استمرت أن تنتهي بتدمري اإلنسان 

فقد سأل أبا  ،حممدإن هؤالء الكتاب الغربيني يقفون نفس املوقف الذي وقفه هرقل عندما وصله كتاب 
فسيملك موضع  ،إن كان ما تقول حقا «:ل هرقل أليب سفيان، وبعد أن أخربه قاحممدسفيان عن أحوال 

قدمي هاتني، وقد كنت أعلم أنه خارج مل أكن أظن أنه منكم، فلو أين أعلم أين أخلص إليه لتجشمت لقاءه 
     ٣» ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه

ه فكر وعقيدة إىل وأمر السلطان الذي ال يدعم ،لقد كان هرقل عاقال  يدرك أن أمر العقائد إىل إقبال
                                                

  .اإلسالم ومستقبل البشرية، عبد اهللا عزام: انظر)  ١(
  )م٠٨٩١(السنة الثانية آذار سنة ) ٧٥(جملة اإلميان اللبنانية عدد )  ٢(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٣(
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وسرعان  ،زوال، كان هرقل آنذاك حيكم إمرباطورية ال تغيب عنها الشمس، ولكنه يراها متفسخة من داخلها
  .ما تتهاوى على رؤوس أصحاا، وألول ضربة من ضربات أعدائها

ن وهلذا فإن أعداء اإلسالم الذين درسوا تارخيه يعرفون قدرته على املمانعة واملواجهة واخلروج م
حنن ال خنشى اإلشتراكيات وال القوميات وال امللكيات يف املنطقة، إمنا خنشى  «:يقول ابن غوريون ..األزمات

   » اإلسالم، هذا املارد الذي نام طويال  وبدأ يتململ يف املنطقة، إين أخشى أن يظهر حممد جديد يف املنطقة
مع ما أصاب حضارة العرب من « ):بونكوستاف لو(يقول مبثل هذا شهد أصدقاؤنا من املستشرقني، و

مل ميس الزمن دين النيب الذي له من النفوذ ما له يف املاضي، والذي ال : الدثور، كاحلضارات اليت ظهرت قبلها
.. يزال ذا سلطان كبري على النفوس، مع أن األديان األخرى اليت هي أقدم منه ختسر كل يوم شيئًا من قوا

اليت اختذت القرآن دستورا هلا وحدة اللغة والصالت اليت يسفر عنها جميء احلجيج وجتمع بني خمتلف الشعوب 
وجتب على مجيع أتباع حممد تالوة القرآن باللغة العربية بقدر اإلمكان، . إىل مكة من مجيع بالد العامل اإلسالمي

الشعوب اإلسالمية من الفروق واللغة العربية هي لذلك أكثر لغات العامل انتشارا على ما حيتمل، وعلى ما بني 
   ١» العنصرية ترى بينها من التضامن الكبري ما ميكن مجعها به حتت علم واحد يف أحد األيام

كان سلطان اإلسالم السياسي والديين قويا يف بالد اهلند، ورسخ فيها مثانية قرون بفضل ملوك « :ويقول
م الديين قائما يف بالد اهلند، وإن توارى سلطانه اإلسالم الذين تداولوا حكمها، وال يزال سلطان اإلسال

  ٢» السياسي عنها، وهو ميضي قدما حنو االتساع
تأثري دين حممد يف النفوس أعظم من تأثري أي دين آخر، وال تزال العروق املختلفة اليت اختذت « :ويقول

  ٣» القرآن مرشدا هلا تعمل بإحكام كما كانت تفعل منذ ثالثة عشر قرنا
دخلت حضارة العرب يف ذمة التاريخ منذ زمن طويل، وال نقول، مع ذلك أم ماتوا متاما، « :يقولو

وال يزال .. فنرى اآلن ديانتهم ولغتهم اللتني أدخلومها إىل العامل أكثر انتشارا مما كانتا عليه يف أنضر أدوارهم
العرب، يف مصر وسورية وتركية وآسية  واليوم يدرس القرآن، فيما عدا جزيرة.. اإلسالم جادا يف تقدمه

الصغرى وفارس وقسم مهم من روسية وأفريقية والصني واهلند، وتناول القرآن مدغشقر وأفريقية اجلنوبية، 
.. وعرف يف جزر املاليو، وعلمه أهل جاوة وسومطرة وتقدم إىل غينيا اجلديدة، ودخل أمريكا مع زنوج أفريقية

حيث اضطر املبشرون األوروبيون إىل االعتراف باحلدود .. ما يقضي بالعجبويتقدم اإلسالم يف الصني تقد
مقام البوذية، ومسلمو الصني ال يشكون يف ذلك وهذه املسألة على  –كما يقول وازيليف  –وسيقوم اإلسالم 

ا عظيما فإذا اعتنقت الصني دين اإلسالم تغريت عالقات العامل القدمي السياسية تغري. جانب عظيم من األمهية

                                                
  .١٢٦حضارة العرب، ص )  ١(
  .١٨٦حضارة العرب، ص )  ٢(
  .٤١٧حضارة العرب، ص )  ٣(



 ٢٥٤

   ١» وأمكن دين حممد أن يهدد النصرانية من جديد
كتاب كتبه جمموعة من املستشرقني نتيجة ، وهو )جهة اإلسالم) (Wither Islam(يقول جب يف كتابه 

إن احلركات اإلسالمية تتصور عادة بسرعة مذهلة  «:يف أمريكا برنستون(أحباث قدمت ملؤمتر يف جامعة 
جارا  مفاجئا  قبل أن يتبني املراقبون من إماراا ما يدعوهم إىل اإلسترابة يف أمرها، مدهشة، فهي تنفجر انف

  » فاحلركات اإلسالمية ال ينقصها إال الزعامة وظهور صالح الدين
***  

من حديثه إىل هذا املوضع حىت انتفض قائما، فتعجبت من موقفه هذا، ) جابرييلي فرانشيسكو(ما وصل 
  ما الذي حصل؟: فقلت

   ..لقد ذكرت صالح الدين:  قال
أعلم أنك كتبت عن صالح الدين األيويب واعتربته بطالً وشخصية عظيمة بالرغم مما تعرضت له : قلت

  . هذه الشخصية من تشويه يف الكتابات الغربية
إنه مثال للصمود والبطولة  ..كلما تذكرت صالح الدين أجدين أقوم ممتلئا نشاطا ..لست أدري:  قال

   ..ولة احلقيقية الكاملةوالرج
  فهل يئست من قيام مثله؟:  قلت
 ..ليس هناك جيل من أجيال املسلمني إال وكان فيه مناذج كثرية من أمثال هذا الرجل الصامد ..ال:  قال

  .إن ملدرسة اإلسالم قدرة عجيبة على ختريج األبطال
   ..ريينامسح يل حضرة األستاذ الفاضل أن أسألك هذا السؤال الذي ح:  قلت
  .تريد أن تسأل عن سر عدم إسالمي مع هذه احلماسة اليت أبديها لإلسالم:  قال
  .فأنا يف غاية العجب منك ..أجل:  قلت
  )اللورد هديل(أنت تعلم ما قاله : قال
إنين أعتقد أن هناك آالفاً من الرجال والنساء أيضاً، مسلمون قلباً، ولكن خوف  «:تقصد قوله: قلت

  » غبة يف االبتعاد عن التعب الناشئ عن التغيري، تآمروا على منعهم من إظهار معتقداماالنتقاد والر
  .وهذا ما أستطيع أن أجيبك به، ولن أزيد ..أجل:  قال

   ..مث انصرف سائرا من غري أن يسألين عين ..قال ذلك
  .عن بصرييت بقيت أتأمل تلك الشجرة العظيمة ألرى فيها من عزة اإلسالم وصموده ما كان حمجوبا

   .يف تلك األثناء ترتلت علي أنوار جديدة اهتديت ا بعد ذلك إىل مشس حممدو
  

                                                
  .٧ ٦١ – ٦١٦حضارة العرب، ص )  ١(



 ٢٥٥

  ثالثا ـ قيم
يف اليوم الثالث من تلك األيام العشرة املباركة، التقيت املستشرق الذي قطفت على يده مثرة القيم من 

   ..شجرة النبوة
لَ الْكتابِ قَد جاَءكُم رسولُنا يبين لَكُم كَثريا مما كُنتم يا أَه ﴿:تعاىلوهي الثمرة اليت عرفت ا سر قوله 

 بِنيم ابتكو ورن اللَّه نم اَءكُمج ريٍ قَدكَث نفُو ععيابِ وتالْك نفُونَ مخ١٥(ت ( هانورِض عبنِ اتم اللَّه ي بِهدهي
يلَامِ ولَ السبيمٍ سقتسم اطرإِلَى ص يهِمدهيو ورِ بِإِذْنِهإِلَى الن اتالظُّلُم نم مهرِجاملائدة( ﴾)١٦(خ(  

 ملَه أَنَّ الصالحات يعملُونَ الَّذين الْمؤمنِني ويبشر أَقْوم هي للَّتي يهدي الْقُرَآنَ هذَا إِنَّ ﴿:تعاىلوسر قوله 
  ) اإلسراء(﴾)٩( كَبِريا أَجرا

    ١» االخالق مكارم المتم بعث إمنا« :وعرفت ا سر قوله 
عن مقصد شريف من مقاصد اإلسالم، وهو التزكية والتربية وبث القيم  فهذه النصوص املقدسة خترب

عرف برهان ذلك إال يف ومل أ ..الرفيعة يف النفوس واتمعات املسلمة، وهو هدف مل يتحقق إال يف اإلسالم
 .ذلك اليوم املبارك

***  
لقد كنت  ..٢)آرثر جون آربري( منذ وطئت قدماي أرض السربون كان يل شوق عظيم ألن ألتقي 

   ..أشعر بأن بيننا صالت قرابة كثرية
فهو يهتم بالقيم اإلنسانية الرفيعة، ويعتربها الثمرة الكربى لكل دين، بل يقيم األديان على أساسها، 

                                                
  .البخاري ومسلم)  ١(
ولد يف مدينة بورتسموث جبنوب بريطانيا، التحق جبامعة  )١٩٦٩-١٩٠٥( Arthur John Arberryهو )  ٢(

  . على دراسة العربية والفارسية) منس(وشجعه أحد أساتذته  ،نية واليونانيةكامربيدج لدراسة اللغات الكالسيكية الالتي
اليونانية ( عاد إىل مصر ليعمل يف كلية اآلداب رئيساً لقسم الدراسات القدمية . ارحتل إىل مصر ملواصلة دراسته للغة العربية

  . وزار فلسطني وسوريا ولبنان) والالتينية
واصل اهتمامه ، )التعرف إىل أهل التصوف(ألمحد شوقي كما حقق كتاب  )جمنون ليلي(ية هتم باألدب العريب فترجم مسرحا

  .وترمجه إىل اإلجنليزية ،للنفري) املواقف واملخاطبات(بالتصوف وذلك بنشره كتاب 
وأصدر  ،يديةعمل آربري مع وزارة احلرب الربيطانية يف أثناء احلرب العاملية الثانية مهتماً بشؤون اإلعالم والرقابة الرب  

توىل منصب أستاذ كرسي اللغة العربية يف مدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية، مث  ١٩٤٣سنة  )املستشرقون الربيطانيون( كتابه 
  .انتقل جلامعة كمربدج ليحتل منصب أستاذ كرسي اللغة العربية يف هذه اجلامعة

صدر أوالً خمتارات من بعض آيات القرآن الكرمي مع مقدمة من أبرز جهود آربري  ترمجته ملعاين القرآن الكرمي حيث أو
  .١٩٥٥طويلة، مث أكمل الترمجة وأصدرها عام 

  )٨-٥: موسوعة املستشرقني: عبد الرمحن بدوي: انظر(



 ٢٥٦

  .وكنت مثله يف ذلك
  .وقد كانت القيم اليت يبشر ا هي نفس القيم اليت أشعر بأمهيتها الكربى يف بناء احلياة اإلنسانية

وقد كان مع ذلك يتأمل كثريا لتخلف القيم عن اتمعات املعاصرة اليت باعت نفسها للشياطني الذين 
  .وضعوا هلا دساتري ختالف دساتري الفطرة اليت طبعت عليها

تفوح بكل  ..ويف حديقة من حدائق باريس تشتهر بأنواع مجيلة من األزهار ..يف ذلك الصباح اجلميل
رأيته كراهب جيثو أمام زهرة من الزهرات يتأملها،  ..وتشرق منها مجيع ألوان االبتسامة ..روائح العطر العذبة

  .ويغرق يف تأمله
  :مسعود مساحةأنشدته قول فلذلك اقتربت منه، و ..كنت أعلم حبه للغة العربية

 فإِن حياتك بعض الزمن           متتع بأزهارِ هذي احلياةْ 
 النضار ومجع وخلِّ النضار     الكفن غري نفِسك فما زاد  

   ..وال فض فوك ..صدقت: التفت إيل، وقال
ياة اليت ختتزا هذه لقد عرب خري تعبري عن مجال احل ..صدق مسعود مساحة: مث نظر إىل األزهار، وقال

  .األزهار
  فهل ترى فيها ما ال نرى؟ ..أراك غارقا يف التأمل فيها: قلت
  .ولكن الكثري ممن ترى ال يرى ما نرى ..رمبا ترى فيها أنت ـ ما دمت تتذوق الشعر ـ ما أرى: قال
  .أنا ال أرى إال زهرة تفوح بأريج العطر، ومتأل العني بثغرها اجلميل املبتسم: قلت
   ..إن هذه الزهرة اليت تراها ختتزن مجيع القيم الكرمية: قال

 ..لقد كان يف إمكان كل فرد من هؤالء أن يكون كهذه الزهرة: مث التفت إىل البشر الذين حوله، وقال
وكان يف إمكان األرض  ..وكان يف إمكان البشر مجيعا أن يتحولوا إىل أزهار طيبة تفوح بأعذب أحلان العطر

   ..ذلك حقال كبريا وحديقة عظيمة وجنة من اجلنان ال تقل عن جنان اآلخرةأن تصبح ب
  فما الذي حال بينهم وبني أن يكونوا كذلك؟: قاطعته قائال

  .الشهوات اليت مألم ا الشياطني، واألنانية اليت جعلتهم يدوسون كل زهرة، وخينقون كل عطر: قال
   ..عامل األزهارسلمت نفسك ل ..فأنت يائس إذن من البشر: قلت
لقد ترك رجل من البشر وطئت قدماه ثرى األرض ذات يوم بذورا كثريا ألزهار  ..لست يائسا ..ال: قال

   ..لعلها يف يوم من األيام تستطيع أن حتول األرض حديقة غناء ..مجيلة ظلت تتفتح يف كل العصور
  .ال شك أنك تقصده ..تقصد املسيح: قلت
لكن ارمني خنقوها يف مهدها، لعلهم حافظوا على ألواا  ..ريا ألزهار مجيلةاملسيح ترك بذورا كث: قال

  .وبعض روائحها، ولكنهم سقوها السم الزعاف، فال يقترب منها أحد إال أصابه من مسها
  ؟فمن هذا الذي بقيت أزهاره ساملة مل ختنق: قلت
  .حممد: قال



 ٢٥٧

  .نيب املسلمني: قلت
الوحيد الذي ال تزال بذور أزهاره حية عطرة جذابة ميكنها أن حتول األرض  إنه النيب ..نيب العاملني: قال

  .مجيعا حديقة غناء
فما  ..ألمحد شوقي) جمنون ليلي(وقد قرأت لك ترمجتك ملسرحية  ..أنت مغرم باللغة واألدب: قلت 

  أو ما هو وجه الشبه بينهما؟ ..الذي جعلك تربط بني تعاليم حممد، وبني األزهار؟
  .وأخربين عن سر مجاهلا ..نظر إىل هذه الزهرة اجلميلةا: قال
  .فاجلمال ذوق من الصعب احلديث عن أسراره ..أنت تكلفين عنتا: قلت
  .وحاولت أن أحبث عن سر أسراره ..فقد حاولت أن أجعله علما ..أما أنا: قال
  مل؟: قلت
فلما انتهيت  ..املضين سبعة أسرارلقد وجدت أثناء حبثي  ..ألحبث عن كيفية حتويل البشر إىل أزهار: قال

من حتديدها رحت أحبث يف الفلسفات ويف األديان عمن عبقت تلك األسرار السبعة من تعاليمه، ويف األجيال 
  .اليت تربت على تعاليمه، فلم أجد ذلك إال يف دين حممد

  .فما هذه األسرار السبعة: قلت
وقد رأيت من خالل حبثي عن  ..واألمانة، والصدقالعفاف، والكرم، والنبل، والتضحية، والقوة، : قال

فالفرد العفيف مأوى لكل  ..أو كلها تنطلق من العفاف ..سر الزهرية يف األزهار أا كلها ترجع إىل العفاف
  .فضيلة، واتمع العفيف مأوى لكل القيم

 تستح مل إذا ،وىلاال النبوة كالم من الناس أدرك مما إن «:لقد صدق حممد عندما عرب عن ذلك، فقال
هو احلاجز بني اإلنسان وكل رذيلة، وهو احلامل لكل إنسان  ..فاحلياء الذي أساس العفة ..١»شئت ما فاصنع

    . على كل فضيلة
  فهل ترى يف هذه األزهار ما تذكره من هذه الصفات؟: قلت
   ..لوال توفر األزهار على هذه الصفات ما كانت أزهارا: قال
   .فحدثين عنها: قلت
ولكين لن أحدثك عن القيم اليت جاء ا حممد حىت  ..وسأختصره لك اختصارا ..حديثها طويل: قال

  .فال يظهر مجال النور إال يف الظلمة ..نشرا شياطني الرذيلة يف جمتمعاتناأحدثك عن القيم اليت 
  

                                                
  .البخاري وغريه)  ١(



 ٢٥٨

  ـ قيم اجلاهلية ١
لقد كان عبري  ..األزهار براءة وعذوبة ومجااللقد خلق اهللا البشر مثل هذه : نظر إىل األزهار حبزن، مث قال

   ..البشر األزهار يسيح يف األرض، فيمألها باجلمال
فصارت  ..لكن ارمني الذين استسلموا ألهوائهم راحوا حيولون من تلك األزهار اجلميلة أشواكا ومسوما

   ..اخورا للخبث والرذيلةوصارت األرض اليت كانت مأوى الطيبة والعفاف م ..األرض اليت كانت جنة سجنا
   ..)جاهلية(لقد صارت كما ذكر القرآن يف 

  .لقد وصف القرآن قوم حممد بأم كانوا يعيشون جاهلية ..نعم: قلت
وال حمال  ..فاجلاهلية يف املفهوم القرآين ال تعين فترة زمنية ..كما وصف غريهم بأم يف جاهلية: قال
   ..جائرة، وأخالقا منحرفة، وفكرا شيطانيابل تعين قيما منحطة، ونظما  ..مكانيا

   ..إن اجلاهلية يف املفهوم القرآين هي الكلمة البديلة عن كل ذلك
وطَائفَةٌ قَد أَهمتهم أَنفُسهم يظُنونَ بِاللَّه غَير الْحق ظَن الْجاهلية  ﴿:لقد ذكر القرآن جاهلية التصور، فقال

  ) ١٥٤ن اآليةم: آل عمران(﴾ 
﴾ أَفَحكْم الْجاهلية يبغونَ ومن أَحسن من اللَّه حكْماً لقَومٍ يوقنونَ ﴿:وذكر جاهلية احلكم، فقال

  )٥٠:املائدة(
من : األحزاب(﴾ وقَرنَ في بيوتكُن وال تبرجن تبرج الْجاهلية الْأُولَى  ﴿:وذكر جاهلية التربج، فقال

  ) ٣٣اآلية
إِذْ جعلَ الَّذين كَفَروا في قُلُوبِهِم الْحميةَ حميةَ الْجاهلية  ﴿:وذكر جاهلية العصبية والقومية والوطنية، فقال

  )٢٦من اآلية: الفتح(﴾ 
  .واجلهل ال يعين إال ختلف العلم ..مشتقة من اجلهل ولكن اجلاهلية :قلت
ال حتول  ..اهليات هي اجلاهليات اليت حتول من العلم محارا تركبه لتنفذ به مآرا اخلسيسةأعظم اجل: قال
  .بل حتول كل مسؤولية تناط ا ..العلم فقط

   ..وقد كان قومنا من هؤالء
   ..أما رجال ديننا، فحولوا من الكتاب املقدس شبكة يصطادون ا أموال الناس وأعراضهم

ا من السلطات اليت خولت هلم وسيلة جلر رعاياهم إىل مستنقعات الشياطني، وأما رجال دنيانا، فحولو
  .ألنه ال يستقيم هلم األمر إال إذا عبدت رعيتهم الشياطني

   ؟!أراك متحامال على رجال الدين ورجال الدنيا: قلت
   ..ولكنها احلقيقة اليت عرفتها بعد كل تلك السنني ..لست متحامال: قال

وأا لن تكون يف يوم من األيام إال  ..النبيلة مل تكن يف يوم من األيام إال يف اإلسالم لقد عرفت أن القيم
   ..باإلسالم



 ٢٥٩

  . اإلسالم وحده هو اإلكسري الذي يقضي على كل مسوم اجلاهلية



 ٢٦٠

  املسيحية
 ألين مل أكن يف يوم من األيام مسلما، ولكين ..وختطئ يف ذلك ..قد تتهمين باحلياد: نظر إيل، مث قال

  .أحدثك عن جهود وحبوث امتدت يب إىل ما تراه من عمر
وأعجبت بالرهبان الذين مثلوا العفاف واملروءة  ..حبكم كوين من أسرة مسيحية ..لقد بدأت باملسيحية

ولكين بعد ذلك عرفت أن سلوك الرهبان مل يزد  ..والنبل ـ يف نظري يف ذلك الوقت ـ يف أرقى درجاا
  . االحنراف إال رسوخاالفجور إال انتشارا، وال

  كيف ذلك؟: قلت
 ..فاجلاهلية اليت تغلغلت يف مجيع مناحي احلياة من الصعب مجع مجيع تفاصيلها ..حديث ذلك يطول: قال

  .ولذلك سأحدثك عن بذرة خطرية من بذور اجلاهلية، وهي يف نفس الوقت مثرة من أخطر مثارها
  .ا مقصدا من مقاصده، بل من ضروريات مقاصدهلقد اعتربها اإلسالم محاية الفرد واتمع منه

  .تقصد حفظ العرض والنسل: قلت
وشر ما  ،من وقاه اهللا شر ما بني حلييه «:لقد قال حممد يبني خطورة هذا النوع من االحنراف ..أجل: قال

    ١» بني رجليه دخل اجلنة
ال يزال  ..ملة من التشريعاتوقد وضع اإلسالم ألجل وقاية اتمع ألجل حتقيق هذا املقصد منظومة كا

  .قومنا يسخرون منها ويضحكون مع أنه ال ميكن للبشر أن يتحولوا إىل أزهار من دوا
   ..لقد كنت حتدثين عن الرهبان: قلت
  .لقد أراد الرهبان أن يصادموا الفطرة مبوقفهم من املرأة، فصدمتهم ..أجل: قال

  .ا من أسباب الرذائل اليت تعيشها جمتمعاتناحسب ما استنتجت بعد ذلك سبب..لقد كان الرهبان
وكانوا يرون  ..املرأة خملوق شيطاىن دنس ينبغى االبتعاد عنهلقد كانوا ينشرون إحياء عاما يف اتمع بأن 

  .٢وال يتزوج نهاع الزواج ضرورة غريزية حيوانية للعامة، ولكن السعيد األتقى من استطاع أن يرتفعأن 
بل وال  ،إذا رأيتم امرأة فال حتسبوا أنكم ترون كائناً بشرياً «:نيسة لتالميذه مرةلقد قال أحد رجال الك

   ٣»كائنا وحشياً، وإمنا الذى ترون هو الشيطان بذاته والذى تسمعون هو صفري الثعبان 
عن موقف الرهبانية،  ،إحدى املطالبات حبقوق املرأة فيما بني احلربني) رأى ستراتشى(وقد عربت 

ستفاد من النظرية الىت أوصت ذا التطاول عن املرأة أن الشهوة اجلنسية هى أشنع اخلطاياً مجيعاً، ي «:فقالت
وإن العفة الكاملة هى أعلى مثل ىف احلياة وأنه جيب  ،وأا كانت ىف احلقيقة اخلطيئة الىت سببت سقوط اإلنسان

                                                
  .الترمذي واحلاكم وابن حبانرواه )  ١(
  .جاهلية القرن العشرين، حملمد قطب: انظر)  ٢(
  . ٢٩: ة بنور اإلسالمأشعة خاص)  ٣(
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بالظهور ىف شكل أنثى وأنه طاملا زار النساك وكان يقال أن الشيطان مولع  ،أن يلعن النساء ألن سبب الغواية
ذه  الصورة ىف كهوفهم اجلبلية وصفوة القول أن جمرد التفكري ىف النساء كان خطراً وأن املرأة نفسها كان 

    ١»حنساً من النحوس 
مباذل شنيعة بشعة ىف اإلمرباطورية الرومانية على اتساعها، : طويال ومضت األمور على ذلك حيناً

  .انية واسعة اآلفاق على حدود الصحارى، وىف داخل املدن، فراراً من الفسادورهب
تأثري سلوك الرهبان السليب يف انتشار الرذائل،  )تاريخ األخالق ىف أوروبا( هىف كتاب) ليكى(لقد ذكر 

ظهر فيها وإن املدن الىت  ،كانت الدنيا ىف ذلك احلني تتأرجح بني الرهبانية القصوى والفجور األقصى «:فقال
أكرب الزهاد كانت أسبق املدن ىف اخلالعة والفجور، وقد اجتمع ىف هذا العصر الفجور والوهم اللذان مها 

    ٢» عدوان لشرف اإلنسان وكرامته
وكانوا يفرون من  «:فيقول  ،ىف ظل الرهبانيةاملرأة وما يرتبط ا من عالقات ويصور الكاتب النفور من 

ولو  ،قرن واالجتماع ن، وكانوا يعتقدون أن مصادفتهن ىف الطريق والتحدث إليهنظل النساء، ويتأمثون من 
   »كن أمهات أو أزواجاً وشقيقات حتيط أعماهلم وجهودهم الروحية 

 «:أحد أقطاب املسيحية األول وأئمتها، مبينا نظرية املسيحية ىف املرأةوهو  ،Tertulianترتوليان وقال 
ومشوهة . فس اإلنسان، وإا دافعة باملرء إىل الشجرة املمنوعة، ناقضة لقانون اهللاإا مدخل الشيطان إىل ن

   »ـ  أى الرجل ـلصورة اهللا 
هى  «:الذى يعد من كبار أولياء الديانة املسيحية ىف شأن املرأة Chry Sostemكرائى سوستام  وقال

البيت، وحمبوبة فتاكة، ورزء مطلى مموه شر البد منه، ووسوسة جبلية، وآفة مرغوب فيها، وخطر على األسرة و
«   

   ..ولكن أفعاهلم مل تكن كأقواهلم ..لقد كانت هذه أقواهلم
فالتاريخ يشهد يف مجيع فتراته على الفضائح الكثرية اليت كانت تنتشر داخل دور العبادة وبني الرهبان 

  ..وال تزال مثل هذه الفضائح تنشرها اجلرائد كل حني ..والراهبات
ل بسيط على ذلك أين كنت قبل أيام كنت أقرأ جريدة نقلت عن وكاالت األنباء خربا حتت وكمثا

  »  الفاتيكان يعترف باغتصاب راهبات من قبل قساوسة«عنوان 
بصحة تقارير صحفية حتدثت عن انتهاكات أخالقية يف اعترف  «الفاتيكان وقد نص اخلرب على أن 

ين كبارا أرغموا راهبات على ممارسة اجلنس معهم، وتعرضت صفوف الكنيسة، وقالت إن قساوسة ورجال د
  .    بعض الراهبات لالغتصاب وأجربت أخريات على اإلجهاض

وقال الفاتيكان يف بيان له إن القضية حمدودة ومتعلقة مبنطقة جغرافية حمددة، لكنه مل يشر إىل هذه املنطقة 
                                                

  .١/٢٩٧: تاريخ العامل)  ١(
  .ألىب احلسن الندوى ،عن كتاب ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني)  ٢(
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بلدا من بينها الواليات املتحدة  ٢٣موجودة يف اجلغرافية، وكانت التقارير أكدت أن هذه االنتهاكات 
  .األمريكية والربازيل والفلبني واهلند وإيرلندا وإيطاليا نفسها

وأكد البيان أن الكرسي البابوي يتعامل مع القضية بالتعاون مع األساقفة، واملؤسسات الدينية الكاثولكية 
  .األخرى ملعاجلة املوضوع

ة ما أمسته مفاسد املبشرين لكنها يف الوقت نفسه دعت إىل تذكر أن هؤالء وأدانت وكالة األنباء التبشريي
  . القساوسة ورجال الدين يظلون بشرا

إن أقل ما ميكن قوله عن هذا  :لكن املتحدث الرمسي باسم املؤمتر األمريكي لألساقفة الكاثوليك قال
  .نتهاكات يف الواليات املتحدةلكنه أوضح أنه ال علم له مبثل هذه اال ،التقرير هو أنه مروع ومزعج

  . إن بعض الراهبات أجربن على أخذ حبوب منع احلمل :وقال تقرير نقلته صحيفة ال ريببليكا اإليطالية
وأشار إىل أن معظم حاالت االعتداء اجلنسي على الراهبات حدثت يف أفريقيا حيث تعرف الراهبات على 

  .ر يف القارة السمراءاملنتش أن آمنات من اإلصابة بفريوس اإليدز
وكانت االامات قد ظهرت للمرة األوىل يف التقرير الكاثوليكي القومي األسبوعي يف مدينة كانساس يف 

آذار ونقلته وكالة أنباء أديستا ـوهي وكالة إيطالية دينية صغريةـ مما أدى إىل وصوله ألجهزة / مارس ١٦
  .اإلعالم العامة

ن حاالت حمددة باألمساء وحاالت تورط أصحاا راهبة وطبيبة تدعى وقد أعدت التقرير الذي حتدث ع
ماورا أودونوهو، وقدمت الراهبة تقريرها إىل رئيس جممع الفاتيكان لألوامر الدينية الكاردينال مارتيرت سومالو 

  . ١٩٩٥شباط عام / يف فرباير
ة مع أودونوهو واليت كانت تعمل وقد أمر الكاردينال آنذاك بإنشاء فريق عمل من امع لدراسة املشكل

  .وهي منظمة دينية تابعة لطائفة الروم الكاثوليك تتخذ من لندن مقرا هلا) كافود(منسقة اإليدز يف منظمة 
وأشارت أودونوهو إىل أدلة واضحة على ااماا، وقالت إنه يف إحدى احلاالت أجرب قسيس راهبة على 

  .فسه بعمل قداس هلااإلجهاض مما أدى إىل موا، مث قام بن
إن الراهبات ال يستطعن هناك رفض أوامر القساوسة ذا الشأن، وأكدت أن  :وبشأن أفريقيا قال تقريرها

عددا من القساوسة هناك مارسوا اجلنس مع الراهبات خوفا من إصابتهم باإليدز إذا مارسوه مع العاهرات، 
حالة محل . ٢قالت إن مؤسسة دينية اكتشفت وجود وترغم الراهبات على تناول حبوب ملنع احلمل، لكنها 

  .دفعة واحدة بني راهباا العامالت هناك
راهبة  ٢٩وأشار التقرير إىل أن األسقف احمللي إلحدى املناطق طرد رئيسة دير عندما اشتكت له من أن 

  .١من راهبات الدير حباىل بعد أن أرغمن على ممارسة اجلنس مع القساوسة
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ر من ذلك هو تفشي الشذوذ اجلنسي يف هذه الكنائس، ففي بعض األخبار ـ وهي قليل بل األمر األخط
وقد وجهت . اامات التحرش اجلنسي باألطفالووجهوا بثالثة آالف من القساوسة  ا منحنومن كثري ـ أن 

ه حترش انتقادات شديدة للكاردينال لو لعدم معاقبة القس السابق يف بوسطن، جون جيوجان، الذي يعتقد بأن
  .بنحو مائة شخص خالل عشرين عاما، بل اكتفى بنقله إىل أبرشية أخرى

وقد كلفت هذه الفضائح الكنيسة مبالغ طائلة وصلت إىل مليار دوالر حيث اضطرت لعقد تسوية خارج 
  .١وذكر أن عدد من األبرشيات قد أفلست متام بسبب الفضائح. احملكمة يف عدد من القضايا

أساقفة الكنيسة الكاثوليكية يف الواليات املتحدة على العمل بقواعد جديدة دف  صوت« :ويف خرب آخر
  .إىل التخلص من االعتداءات اجلنسية من قبل الكهنة على األطفال

وكان اهلدف من . جاء التصويت يف مؤمتر قمة لبحث األزمة يف مدينة دالس بوالية تكساس األمريكية
  .ثقة يف الكنيسةالدعوة إىل عقد املؤمتر إعادة ال

وتنص القواعد اجلديدة على أن الكاهن الذي يعتدي جنسيا على طفل مينع من االلتقاء بالناس ولكن يبقى 
  .يف اخلدمة الكنسية

  .إن اخلطة اجلديدة مل تذهب إىل احلد املطلوب :ولكن عددا من ضحايا االعتداءات يقولون
وقد هزت  ،يا أن يغفروا لرجال الكنيسة املعتدينوناشد رئيس املؤمتر األسقف ويلتون غريغوري الضحا

  .االزمة الكنيسة الكاثوليكية األمريكية من أساسها
  .١٣مقابل  ٢٣٩ووقف األساقفة مصفقني بعد أن مت التصويت على القواعد اجلديدة بنسبة 

نه اعتدى جنسيا على طفل أن أمن اليوم فصاعدا لن يسمح ألحد يعرف « :وقال األسقف غريغوري
  »  عمل يف الكنيسة الكاثوليكية يف الواليات املتحدةي

وتنص اخلطة اجلديدة على أن رجال الدين الذين اعتدوا على أطفال لن يسمح هلم بالقيام بأي نشاط 
ولكن ميكن أيضا جتريدهم من الرتبة الكنسية بقرار من . داخل الكنيسة، سواء بإقامة القداسات او بالتعليم

  .جملس استشاري مؤلف من الناس العادينياألساقفة بنصيحة من 
مع أي انتهاكات حبيث أن رجل الدين »  عدم تسامح كامل« وكان يتوقع أن يتخذ األساقفة سياسة 

  .ولكن املؤمتر مل يقر ذلك. الذي يثبت اعتداؤه على طفل أن جيرد من رتبته الكنسية على الفور
إن  «:وقال مارك سريانو، وهو من الضحايا، ؤمتروغضب بعض الضحايا من النتائج اليت توصل إليها امل

إن املعتدين من رجال الدين « :وقال، »إننا سنرسلك إىل الريف: ذلك يشبه أن نقول لقاتل يف الطريق
  »  سيجدون األطفال الذين يعتدون عليهم

عن الندم وعند بداية املؤمتر، اعترف األسقف غريغوري بصراحة باألمل الذي تسببت به الكنيسة وأعرب 
عرب عن االعتذار العميق لكل واحد منكم ممن عانوا أبامسي وباسم مجيع األساقفة، « :وقال، لوقوع الفضيحة
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  »  من االعتداءات اجلنسية على يد كاهن أو أي مسؤول آخر يف الكنيسة
إن  وقالت بوال رورباشر، وبعد ذلك استمع الوفود إىل أربعة ضحايا العتداءات الكهنة يروون قصصهم

  »  إن هذه اجلرمية خلفت آثارا عميقة يف روحي« :وقالت ،كاهنا اعتدى عليها بعد أن صادقته أسرا
  .وقال كريغ مارتن انه جاء إىل املؤمتر لكسر حاجز الصمت ولكسر األمل الذي كان يقتله

ايا شخصا خارج مبىن املؤمتر يرفعون رايات تدعو األساقفة إىل التعاطف مع ضح. ٥ووقف حوايل 
  .١االعتداءات اجلنسية على أيدي الكهنة

فمن يقرأ ما يف الكتاب املقدس من نصوص تكاد تصور الرذيلة للعني، بل  ..ال تستغرب: نظر إيل، وقال 
  .تكاد جتعلها شيئا مقدسا ال يستغرب أن حيصل كل ذلك

  .٢ففي الكتاب املقدس نصوص كثرية تبيح الرذيلة، بل تكاد تقدسها
وإن كانت محتقَرة يف فيه، البغي شخصية مقبولة ن الوظائف احملترمة يف الكتاب املقدس، وم) البغاء(فـ 

وال يوجد  ،أن يهودا عاشر عاهرةً نظري أجرذكر ) ١٩ـ  ٣٨/١٤(ففي سفر التكوين ، اتمع العرباين القدمي
هرة هي تامار زوجة ابنه الذي وقد اتضح فيما بعد أن العا، يف السياق ما يدل على أن هذا أمر مرفوض أخالقياً

  .مات، وقد أجنبت من والد زوجها طفلني
ـ حىت  ٢/١يشوع (ويذكر سفر يشوع قصة العاهرة راحاب اليت ساعدت العربانيني على دخول أرحيا 

قصة سليمان مع اُألمني اللتني تنازعتا طفالً، ومها يف ) ٢٧ـ ) ٣/١٦وترد يف سفر امللوك األول   ،)اية السفر
  . القصة عاهرتان

  .إشارة إىل زيارة مششون لعاهرة يف غزة) ١٦/١(وتوجد يف سفر القضاة 
بل إن إبراهيم ذلك النيب الذي اجتمعت األمم على فضله يتحول يف الكتاب املقدس إىل  ..ليس ذلك فقط

اجلنسية لزوجته بفرعون  أن إبراهيم قد استفاد مالياً من العالقةإشارة صرحية إىل في العهد القدمي ف ..بائع لعرضه
  .مصر

  . سفر مسمى بامسها هي األخرى عاهرةيوجد يف الكتاب املقدس إستري البطلة اليهودية اليت و
أن مهنة البغاء مهنة طبيعية، قد تكون وضيعة يف الكتاب املقدس كلها تدل على واإلشارات والقصص 

  . ولكنها، مع هذا، جزء من البناء االجتماعي واألخالقي
قد ورد يف العهد القدمي فقرات ال تحرم البغاء يف حد ذاته، وإمنا تحرم على العربانيني أن يدعوا بنام و

  )١٩/٢٩الويني (» ال تدنس ابنتك بتعريضها للزىن لئال تزين األرض ومتتلئ األرض رذيلة « : يعملن ذه املهنة
امرأة زانية أو مدنسة ال يأخذ وال يأخذوا امرأة «: وهناك فقرات تحرم على الكهنة الزواج من عاهرات

وهي حترميات ليست عامة أو مطلقة وإمنا مقصورة على أفراد معينني ). ٢١/٧الويني (» مطلقة من زوجها 
                                                

  .املصدر السابق  )١(
  )األدب(، فصل)الكلمات املقدسة(انظر األمثلة الكثرية من الكتاب املقدس الدالة على ذلك يف )  ٢(
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ولذا، فإننا جند إشارات عديدة يف العهد القدمي إىل عاهرات يقمن بوظيفتهن بشكل شبه . وحتت ظروف معينة
    ١)٢٢/٣٨، ملوك ٢٣/١٦، أشعياء ٢٣ـ . ٧/١أمثال (عادي 

  .ليت األمر اقتصر على هذا: طأطأت رأسي خجال، فقال
  أهناك ما هو أخطر من هذا؟: قلت
لقد حتولت الكنائس اليت يأوي إليها الشاردون الذين غلبتهم شهوام لتمألهم بالعفاف حمال  ..أجل: قال

   ..طريق إليهابل تيسر ال ..ال تكتفي بالسكوت على الرذائل فقط
سأذكر لك شهادة رجل مسلم عاش يف أمريكا مدة، واختلط ببعض كنائسها، وقد وصف بدقة ما رآه 

٢..   
أو ممن  ـإن كثريين مممن مل يعيشوا بعض الوقت ىف أوروبا أو أمريكا : لقد قال يقدم لتلك الشهادة

وخباصة ىف  ـثرة الكنائس وانتشارها كثرياً ما ختدعهم ك ـعاشوا هناك ولكنهم مل يتعمقوا وراء الظواهر 
حيث تقوم ىف البلد الصغري الذى ال يتجاوز تعداده عشرة آالف نسمة أكثر من عشرين  ـالواليات املتحدة 

وكثرياً ما .. وكثرياً ما ختدعهم كثرة مظاهر االحتفاالت الدينية واملراسم واألعياد الدينية. .كنيسة أحياناً
مث كثرياً ما خيدعهم ما يكتبه ويذيعه رجال الدين من ).. املسيحية(حتمل أمساء  ختدعهم كثرة األحزاب الىت

كتب ومقاالت وحبوث وإذاعات ىف موضوعات احلياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية والعلمية البحتة 
  ..أحياناً

لدين أثراً ىف احلياة وأن لرجال ا ،كثرياً ما خيدعهم هذا كله فيحسبون أن للدين شأناً ىف أوروبا وأمريكا
  .وهذه نظرة سطحية ال تدرك حقيقة ما هو واقع هناك. .االجتماعية هناك

إن الكنيسة ـ بعد أن ذاقت مرارة اإلمهال، ووحشة البعد عن احلياة االجتماعية، بعد شرود الناس منها 
ادت تلهث وراء اتمع، منذ عصر النهضة، وخاصة منذ عصر التنوير، مث عصر الفلسفة الوضعية املادية ـ قد ع

ولكن لتجرى وراء اتمع، ولتتملق شهوات  .ال لتقود اتمع وال لتنقل الناس إىل الدين. وتتعلق بأهداب الناس
  !الناس

حفالت خمتلطة للجنسني يشرب فيها النبيذ، وتدور حلقات  ـبعد القداس  ـعادت لتقيم ىف الكنائس 
يتخاصر فيها الفتيان والفتيات املخمورين، ويلتذون نشوة املخاصرة الرقص، وتعرض فيها ألعاب التسلية، و

  !كل أولئك الجتذاب الشبان والشواب إىل الكنيسة.. والعناق حىت الفجر
الفطرية، كيف خرجوا عليها  سىف وجه ميول النا ـبالباطل  ـلقد جربت الكنيسة حني وقفت 

ىف وجه شهوام ونزوام، فيدوسوا عليها  ـق باحل ـفعادت اآلن تتجنب أن تقف  ،وداسوها وأمهلوها
  !ويهملوها

                                                
  .املوسوعة اليهودية لعبد الوهاب املسريي: انظر)  ١(
  .رأيت أمريكا اليتكالت احلضارة، واإلسالم ومش: هو سيد قطب، وقد ذكر ذلك يف كتابيه)  ٢(
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لقد عادت أوروبا إىل حياة الرومان القدمية الىت تسمح لآلهلة واألرباب أن تنطق بالرجز على ألسنة 
وذلك دون أن يسمحوا هلا بالتدخل ىف شئون حيام  ..الكهان، وأن تكون موامسها مواسم جة ولذة ومتاع

  .تناىف اللذة واملتاعأو توجيهها وجهة 
إذا كانت الكنيسة مكاناً للعبادة ىف  «:بعد هذه املقدمة ذكر بعض مشاهداته يف كنائس أمريكا، فقال

وإنه ليصعب عليك أن تفرق  ،العامل النصراىن ـ على تفاوت ـ فإا ىف أمريكا مكان لكل شىء إال للعبادة
ومعظم قصادها إمنا  time )fun (goodا يسمونه بلغتهم بينها وبني أى مكان آخر معد  للهو والتسلية، أو م

وليس هذا شعور اجلمهور ) وقت طيب(يعدوا تقليداً اجتماعياً وضرورياً، ومكاناً للقاء واألنس، ولتمضية 
  .وحده، ولكنه كذلك شعور سدنة الكنيسة ورعايتها

ى كل كنيسة أن يلحق بالكنيسة وملعظم الكنائس ناد يتألف من اجلنسني ـ شباناً وشواب ـ وجيتهد راع
  . وخباصة أن هناك تنافساً كبرياً بني الكنائس املختلفة باملذاهب والنحل ،أكرب عدد ممكن

نوار امللونة على األبواب واجلدران، األوهلذا تتسابق مجيعاً ىف اإلعالن عن نفسها بالنشرات املكتوبة، وب
، جللب اجلماهري، بنفس الطريقة الىت تتبعها املتاجر، ودور العرض للفت األنظار، وبتقدمي الربامج اللذيذة املشوقة

وليس هناك من بأس ىف استخدام أمجل فتيات املدينة وأرشقهن وأبرعهن ىف الغناء  ..السينمائى والتمثيل
ىف مداخل وطرقات دور السينما  متاماً كما تقف فتيات ىف ثياب شديدة اللمعان واإلثارة.. والرقص والترويح

  .. ذب األنظارجل
ـ مثالًـ حمتويات إعالن عن حفلة كنيسة، كانت ملصقة ىف قاعة اجتماع الطلبة ىف إحدى  وهذه

ـ أول أكتوبر  يوم األحد: (الكليات،جلذب طلبة الكلية وطالباا إىل كنيسة معينة ىف املدينة اجلامعية الصغرية
  ) رقص. تسلية. مسابقات. ألغاز. ريةألعاب سح. عشاء خفيف.. ـ ىف الساعة السادسة مساء١٩٥٠سنة 

ألن راعى الكنيسة ال حيس أن عمله خيتلف ىف شئ عن مدير املسرح، أو املدير . وليس ىف هذا أى غرابة
املال، واجلاه، : وهذا النجاح يعود عليه بنتائجه الطيبة.. وال م الوسيلة.. النجاح أوالً وقبل كل شئ.. املتجر

ألن األمريكى بطبيعته . بكنيسته عظم دخله وزاد كذلك احترامه ونفوذه ىف البلدةفكلما كثر عدد امللتحقني 
   » وهى مقياسه األول ىف الشعور والتقدير. يؤخذ بالضخامة ىف احلجم والعدد

) جريلى(كنت ليلة ىف إحدى الكنائس ببلدة «:وقد حدث هذا الرجل املسلم عن نفسه، فقال
ناديها، كما كنت عضواً ىف عدة نواد كنيسة ىف كل جهة عشت فيها ما  فقد كنت عضواً ىف) كولورادو(بوالية

إذ كانت هذه ناحية هامة من نواحى اتمع، تستحق الدراسة . بني واشنطن ىف الشرق وكاليفورنيا ىف الغرب
  ..وكنت معنياً بدراسة اتمع األمريكى ،)الظاهر(ال من ) الباطن(عن كثب، ومن 

ىف الكنيسة، واشترك ىف التراتيل فتية وفتيات من األعضاء من األعضاء، ) الدينية اخلدمة(وبعد أن انتهت 
. .يصل بينهما باب. .)الصالة(دلفنا من باب جانىب إىل ساحة الرقص املالصقة لقاعة . .وأدى اآلخرون الصالة

كانوا وكن يقومون إىل مكتبه، وأخذ كل فىت بيد فتاة، وبينهم وبينهن أولئك الذين واللواتى، ) األب(وصعد 
  .بالترتيل ويقمن
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وكان اجلو  ..وكانت ساحة الرقص مضاءة باألنوار احلمراء واألضواء الزرقاء، وقليل من املصابيح البيضاء
حني هبط األب من مكتبه، وألقى نظرة فاحصة على املكان ومن ىف املكان، وشجع اجلالسني .. كله غراماً

وكأمنا حلظ أن املصابيح البيضاء تزيد .. ، على أن ينهضوا فيشاركواواجلالسات ممن مل يشتركوا ىف احللبة
نسبتها فتفسد ذلك اجلو احلامل، فراح ىف رشاقة األمريكاىن وخفته، يطفئها واحداً واحداً، وهو يتحاشى أن 

  .من الراقصني، ىف الساحة يعطل حركة الرقص، أو يصدم زوجاً
ليختار أسطوانة للرقص، تناسب ذلك ) اجلرامفون(قدم إىل مث ت ،)رومانسية(وبدا املكان بالفعل أكثر 

  .اجلو، وتشجع القاعدين والقاعدات على املشاركة فيه
ولكن اجلو ـ يا صغريتى ـ بارد ( But, baby it is cold (outside)اختار أغنية أمريكية مشهورة امسها و

  ..)ىف اخلارج 
وقد احتجزها الفىت ىف داره، وهى تدعوه أن . ماوهى تتضمن حواراً بني فىت وفتاة عائدين من سهر

  ) الالزمة(يدعها متضى لتعود إىل دارها، فقد تأخر الليل، وأمها تنتظرها، وكلما تذرعت حبجة أجاا بتلك 
وبدا راضياً . تناسب على موسيقى تلك األغنية املثرية) بناته وبنيه( وانتظر األب، حىت رأى خطوات

على أن يسلم مفتاح .. الربيئة.. رقص إىل داره، تاركاً هلم وهلن إمتام هذه السهرة اللذيذةوغادر ساحة ال. مغتبطاً
  .فاالنصراف يكون تباعاً حسب مزاج كل زوج. ينصرف من الكنيسة) زوج(الكنيسة ىف داره آخر 

آخر يتحدث إىل صاحب لنا عراقى من الطلبة، توثقت بينه وبينه عرى الصداقة، فيسأله عن ) وأب(
ـ زميلته بالكلية ـ مل ال حتضر إىل الكنسية اآلن؟ ويبدى أنه ال يعنيه أن تغيب فتيات الكنيسة مجيعاً ) ارىم(

وإن معظم الشبان إمنا  .إا جذابة).. األب(وحني يسأله الشاب عن سر هذه اللهفة، جييب  ،)مارى(وحتضر 
  !حيضرون وراءها

وكنا نطلق عليه .. الذين كانوا يدرسون ىف أمريكا وحيدثىن شاب من شياطني الشباب العرب العراقيني
.. كانت تنتزع نفسها من بني أحضانه أحياناً، ألا ذاهبة للترتيل ىف الكنيسة) صديقته(ن أ) بو العتاهيةأ(اسم 

ىف احتجازها عن حضور ) أىب العاهية(وتلميحاته، إىل جريرة ) األب(وكانت إذا تأخرت مل تنج من إشارات 
  .فأما إذا استطاعت أن جتره وراءها، فال لوم وال تثريب. .هذا إذا جاءت من غريه. .!الصالة

ولكن أحداً منهم ال . إننا ال نستطيع أن جتتذب هذا الشباب إال ذه الوسائل): اآلباء(ويقول لك هؤالء 
عام فيه؟ أهو وهم خيوضون إليها مثل هذا الوحل، ويقضون سا.. وما قيمة اجتذام إىل الكنيسة: يسأل نفسه

جمرد ) اآلباء(الذهاب إىل الكنيسة هدف ىف ذاته؟ أم إثارة التهذيبية ىف الشعور والسلوك؟ من وجهة نظر 
  .١وهو وضع ملن يعيش ىف أمريكا مفهوم، الذهاب إىل الكنيسة هو اهلدف

  فما حصل لغريها؟ ..علمت ما حصل للعفة :قلت
فمن ذهب العفاف عنه متلكته  ..ذي تقوم عليه القيملقد ذكرت لك أن العفاف هو األساس ال:  قال

                                                
  .لسيد قطب )رأيت أمريكا اليت(من كتاب )  ١(
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  .الشياطني، ومل يدر يف أي واد من أوديتها يهلك
 اهللا وإن ،خضرة حلوة الدنيا إن« :وكان يقول ..وهلذا كان حممد حيذر من الوقوع يف الفواحش

 النساء يف كانت سرائيلإ بين فتنة أول فان ،النساء واتقوا الدنيا فاتقوا ،تعلمون كيف فناظر فيها مستخلفكم
«١     

                                                
  .رواه مسلم)  ١(
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  اليهودية
ذلك : فقال ..التفت إيل، فرآين صامتا ال أجد كلمة أستطيع أن أرد ا على ما ذكره من فضائح الكنيسة

   ..أو معشر عبدة املسيح ..معشر أتباع املسيح ..عندنا
املقدس بكل تلك  دين ميتلئ كتابه منوال يستغرب ذلك  ..فاألمر ال خيتلف كثريا ..أما عند اليهود

  .الرذائل اخللقية
وهلذا كان من أهم الوظائف اليت مارسها اليهود يف اتمعات اليت حلوا فيها يف مجيع فترات التاريخ جتارة 

  . ١الرقيق األبيض
عمل عدد كبري من اليهود يف جتارة الرقيق األبيض قوادين  ١٩٣٠و١٨٨٠ففي الفترة بني عامي 
الستيطان يف روسيا، خصوصاً جاليشيا، أهم مصدر للعاهرات يف العامل بأسره، وعاهرات، وأصبحت منطقة ا

وامتدت شبكة الرقيق األبيض اليهودية من شرق أوربا إىل وسطها وغرا، ومنها إىل الشرق، فكانت هناك 
  . مراكز يف جنوب أفريقيا ومصر واهلند وسنغافورة والصني

ض يهود اليديشية يف شرق أوربا حىت صار عمالً حمايداً ـ وقد أصبح البغاء جزءاً من حياة قطاعات بع
جمرد نشاط اقتصادي ومصدر للرزق ـ وحتولت قطاعات من اجلماعات اليهودية إىل مجاعات وظيفية تعمل 

  . بالبغاء
وقد أشار أحد األطباء اليهود من غرب أوربا إىل أن كثرياً من أمهات البغايا كن ينظرن إىل البغاء باعتباره 

  . دراً مشروعاً للرزقمص
ومسرحية االنتقام للكاتب اليديشي شومل آش توضح هذه الصورة، فبطل املسرحية يدير ماخوراً للدعارة 
 ،يف الدور األرضي من مرتله، ولكنه يصر على أن هذا ال عالقة له بالقيم األخالقية اليت تسود بني أعضاء أسرته

وحني تعود نادمة على فعلتها، يرفضها أبوها ويرسلها  ،يف ماخور آخر وبغتة تفر ابنته من املرتل وتعمل بالدعارة
  . إىل الدور األرضي لتعمل فيه مع بقية البغايا

وقد أصبحت البغي اليهودية شخصية معروفة يف كثري من عواصم أوربا وإىل جوارها القواد اليهودي الذي 
  . إمنا كان يتاجر بفتيات من كل قطاعات اتمعمل يكن يكتفي بطبيعة احلال بتجنيد البغايا اليهوديات، و

رمز جتارة الرقيق األبيض، كما أصبحت اليديشية لغة هذه ) زي يهود اليديشية(وقد أصبح القفطان 
وقد زاد عدد البغايا اليهوديات بشكل واضح يف النمسا حيث زاد عدد اليهود يف فيينا من بضعة آالف  ،التجارة

شر إىل مائة ومخسني ألفاً مع ايته، وحيث زادت معدالت العلمنة بشكل واضح يف منتصف القرن التاسع ع
  . وتفشت قيم اللذة

                                                
للمسريي، وهي من أوثق املراجع يف التاريخ اليهودي ) املوسوعة اليهودية(انظر هذه املعلومات واإلحصاءات يف )  ١(

  .والفلسفة اليهودية، جزى اهللا مؤلفها خري اجلزاء
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وقد ذهب هتلر إىل فيينا، والحظ الوجود اليهودي يف هذه التجارة املشينة، وسجل مالحظته يف كتابه 
أا كانت املعرب بني كما شهدت أملانيا نفسها نشاط البغايا والقوادين اليهود بشكل مكثف إذ  ،)كفاحي(

  . جاليشيا وبقية العامل
وتوجد هناك، حىت اآلن، دار للمسنني ، كانت األرجنتني تعد أهم مراكز البغاء اليهودي يف العاملقد و

  .تضم البغايا اليهوديات املسنات
ويف جوانب وقد بلغ جتار الرقيق األبيض اليهود درجة من القوة مكنتهم من التحكم يف املسرح اليديشي، 

ويرجع هذا إىل وجود قطاع اقتصادي ال بأس به، من بقالني  ،أخرى كثرية من حياة اجلماعة اليهودية
  .وأصحاب عقارات وخياطني وغريهم، مرتبط ؤالء التجار، ولذا فقد كونوا مجاعة ضغط

املدارس والفتيات  ، فيالحظ زيادة البغاء بشكل واضح حىت بني طالبات)فلسطني احملتلة( أما يف إسرائيل
  . القاصرات

ففي فرانكفورت، يالحظ وجود عدد كبري من  ،بل إن إسرائيل تصدر العاهرات إىل دول العامل الغريب
ويف أمستردام، تزايد عدد القوادين اإلسرائيليني، حىت أن لغة الدعارة هناك أصبحت . العاهرات اإلسرائيليات
وحبسب مشروع القانون املذكور،  ،إسرائيل، اجتاه إلصدار قانون يبيح البغاء وهناك، يف. العربية أو رطانة عربية

مبمارسة البغاء يف بيت أو فندق أو سيارة أو قارب، كما يسمح هلا ) أي غري املتزوجة(يسمح للمرأة الوحيدة 
حىت قبل  )املعقولة(نات وعلى كلٍّ، فإن الصحافة اإلسرائيلية زاخرة مبثل هذه اإلعال ،)اإلعالنات املعقولة(بنشر 

  .١صدور القانون
لقد حاول هؤالء الذين مل  ..ليت األمر اقتصر على البغاء ارد: نظر إىل األزهار اجلاثية أمامه بأمل، مث قال

  .ينالوا من أنبيائهم غري اللعنات أن جيعلوا األرض مجيعا ماخورا من مواخري الرذيلة
ليجعلوا اإلنسان  ..بل إىل املستشفيات والعيادات النفسية ..واملدارسلقد نقلوا فن الرذيلة إىل اجلامعات 
  وبأي السبل؟ ..كائنا جنسيا ال هم له إال إرواء شهواته

  ؟!أراك تلمح إىل فرويد: قلت
  .فرويد وغريه من الذين أرادو أن ميسحوا كل براءة ال زالت تطبع وجه البشرية: قال
  اليهود؟ه بئولكن ما عالقة فرويد وأوليا: قلت

  .مل يكن فرويد إال مثرة من الثمار اليانعة اليت أمثرا شجرة اليهودية امللقحة برباعم الوثنية: ابتسم، وقال
وال ينبغي أن نتهم دينا من األديان  ..ولكنه ليس واحدا منهم ..فرويد نبت بني اليهود ..نعم: قلت

  .ا فيها اإلسالممب ..وإال مل يبق دين يف األرض ..الحنراف فرد من أفراده
  .لقد كنت أقول قولك هذا إىل أن بان يل وجه احلق الذي حاول البعض ستره: قال

                                                
  .ملوسوعة اليهودية لعبد الوهاب املسرييا: انظر)  ١(
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  ؟١فما بان لك: قلت
ومل أقتنع بكل ما قالوا إىل  ..٢لقد قرأت أقوال الكثري من احملللني الذين ربطوا بني فرويد واليهودية : قال

  .أن مسعت ما قال فرويد نفسه
  فما قال؟: قلت
بني التحليل النفسي وانتمائه اليهودي، فاملقاومة اليت القاها التحليل كثريا فرويد يربط د رأيت لق: قال

والتحليل النفسي يف تصوره  ،النفسي كانت، يف تصوره، جزءاً من رفض احلضارة الغربية لكل ما هو يهودي
نشغل به وال أحد يعرف أكثر ملدة عشر سنوات كنت أنا الشخص الوحيد الذي ا «:لقد قال ..كان من إبداعه

  » مين ما هو التحليل النفسي
ولذا كان  ،سريفض التحليل النفسي بسبب يهوديته) غري اليهود(وكان فرويد يتصور أن عامل األغيار 

  .وكان هذا هو الدور املُوكَل ليونج ابن الراعي السويسري ،)مسيحية(يتصـور أنه البد من إعطائه واجهة 
ولذا [فيونج مسيحي وابن قسيس «  ،رل أبراهام خطاباً حيثه فيه على كسب مودتهفكتب فرويد إىل كا

وحنن ال غىن لنا إطالقاً عن رفاقنا اآلريني كافة، وإال . جيد عناصر مقاومة داخلية شديدة تعوق اقترابه مين] فهو
  »سقط التحليل النفسي ضحية معاداة اليهود

إن معظمكم من « :لرئاسة اجلمعية الدولية قال هلم فرويد وحينما اعترض أتباع فرويد على ترشيح يونج
على اليهود أن يقنعوا بدورهم املتواضع يف متهيد  ،ومن مث فإنكم لن تستطيعوا ضم أصدقاء للفكر اجلديد ،اليهود

دم يف وها أنتم ترون أين أتق. الطريق، فمن أشد األمور أمهية بالنسبة يل أن أستطيع إجياد روابط مع دنيا العلم

                                                
 The Jewishالبعـــد اليهــودي يف رؤيــــة فرويــــد املوسوعة اليهودية، : انظر)  ١(

Dimension Of Freud's World VIEW.  
علم «  إىل القول بأن التحليل النفسييذهبون كثري من مؤرخي األفكار أن ال) املوسوعة اليهودية(ذكر املسريي يف )  ٢(

  ). وهذه مقولة أخذ ا النازيون وكثري من الصهاينة(يضرب جبذوره يف طبيعة اليهود النفسية » يهودي 
 ، وهم)Jonesـ إرنست جونز  Sadgerـ إيزيدور سادجر  A.Robackروباك . أ(واملدافعون عن هذا الرأي 

وهذا التفسري  ،اهر، ويتضح هذا يف مزامري داود ويف التلموديسوقون قرائن عديدة من بينها أن اليهود دائمو التأمل يف أسباب الظو
  .يربط بني التحليل النفسي وبعض الصفات األزلية الثابتة يف طبيعة اليهود

وهناك من حياول أن يدخل بعداً تارخيياً فيذهب إىل القول بأن التحليل النفسي هو حماولة اليهودي أن يعاجل عصابه الناجم عن 
  .يف املنفى وجوده الدائم

وهو جزء من انتقام اليهودي من  ،وتذهب سوزان هاندملان إىل أن فرويد إن هو إال تعبري عن تقاليد اهلرمنيوطيقا املهرطقة
جمتمع األغيار الذي اقتلعـه من مكانه، ولذا فاليهـودي يقـوم بتفكيك احلضارة الغربية املسيحية، متاماً كما قامت هذه 

  . احلضارة بتفكيكه
مثل هذه األفكار تالقي رواجاً غري عادي يف بعض األوساط يف العامل العريب، وتستخدم يف تدعيم الرأي ذكر املسريي أن  وقد

  .تعبر عن اجلوهر اليهودي )مؤامرة يهودية(القائل بوجود 
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  »يف خطر )أي اليهود العاملني يف حقل التحليل النفسي(إننا مجيعاً . السن وأشعر بالتعب من اهلجوم املتواصل
إم لن يتركوا يل سترة أغطي « : ومـضى يقول بطريقة مسرحية ،مث أمسـك فرويد بثنيـة سـترته

  » ينقذونكم مجيعاً أيضاً سينقذوننا سينقذونين، وس )أي املسيحيني(ا ظهري ولكن السويسريني 
وكان فرويد كثرياً ما يتباهى باليهودية وبانتمائه اليهودي، فكان يرى أن الشعب اليهودي قَدم التوراة 

  . للعامل، وأن اليهودية مصدر طاقة لكثري مما كتب
ورافيا جاء يهودي من م: ومل أتظاهر بأنين شيء آخر« وقد أكد أكثر من مرة أنه كان دائماً خملصاً لشعبه 

  »أبواه من جاليشيا
، وحينما سأله صديق يهودي عما إذا كان من الواجب على اليهود أن يوجهوا أوالدهم العتناق املسيحية

: رد قـائالً ،وهو أمر كان شائعاً بني اليهود آنـذاك، بل من املعروف أن بعـض أقـارب فرويد قد تنصروا
 »عوعليه كيهـودي أن يكافح، ومن  )فاليهودي(ض بأي شيء آخر، اليهودية مصدر طاقة ال ميكن أن ت

   » الواجـب أن ينـمي يف نفسـه كل هذا الكفاح، فال حترمه من هذه امليزة
 ٦ويف . وفيها ألقى أوىل حماضراته عن تفسري األحالم ١٨٩٥عام  )بناي بريت(وقد انضم فرويد جلماعة 

ومل يحضر فرويد هذا احلفل  ،مبناسبة بلوغه السبعني من عمره أقامت اجلمعية حفالً خاصاً ١٩٢٦مايو عام 
إن  ..«وأناب عنه يف حضوره طبيبه اخلاص الربوفسور لدفيج براون الذي ألقى كلمته واليت تضمنت قوله 

 فقد بدا يل دائماً إنكار هذه احلقيقة ليس فقط. كونكم يهوداً ألمر يوافقين كل املوافقة ألنين أنا نفسي يهودي
إنين لتربطين باليهودية أمور كثرية جتعل إغراء اليهودية . أمراً غري خليق بصاحبه، بل هو عمل فيه محاقة أكيدة

. واليهود أمراً ال سبيل إىل مقاومته، قوى انفعالية غامضة كثرية كلما زادت قوا تعذَّر التعبري عنها يف كلمات
مث بعد هذا كله كان إدراكي . لوة اآلمنة لتركيب عقلي مشتركباإلضافة إىل شعور واضح بالذاتية الداخلية، اخل

أنين مدين بالفضل لطبيعيت اليهودية فيما أملك من صفتني مميزتني مل يكن يف وسعي الغناء عنهما خالل حيايت 
فألين يهودي وجدت نفسي خلواً من التحيزات اليت أضلت غريي دون استخدام ملكام الذهنية، : الشاقة

وهكذا وجدت . كنت مستعداً لالنضمام إىل املعارضة وللتصرف دون موافقة األغلبية الساحقة وكيهودي
نفسي واحداً منكم أقوم بدوري يف اهتماماتكم اإلنسانية والقومية، واكتسبت أصدقاء من بينكم، وحثثت 

  »األصدقاء القليلني الذين تبقوا على االنضمام إليكم
رداً على نئة حاخام فيينا له مبناسبة عيد ميالده اخلامس والسبعني  ولكنه بعد مخسة أعوام جنده يكتب

وأين شديد الدهشة أن أكتشف نفسي .. يف مكان ما يف أعماق روحي أشعر أين يهودي متعصب« : يقول
، أي أن اليهودية اليت جعلته خلواً من »هكذا، رغم كل جهودي للوصول للموضوعية وإلنكار التحيز 

  . السبعني، جعلته غري قادر على إنكار التحيز يف سن اخلامس والسبعني التحيزات يف سن
وكان يعرف  ،)الشعب اليهودي(فرويد كان يغازل الصهيونية ويظهر هذا يف تباهيه مبا يسمى إن بل 

 ،)الشـاعر واحملارب من أجل حقوق شعبنا (تيودور هرتزل ويوليه االحـترام ويشـري إليـه باعتـباره 
وكان أحد أبناء فرويد عضواً يف مجاعة قدميا الصهيونية،  ،ليه أحد كتبه مع عبارة إهداء شخصي عليهوأرسل إ
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  .كما كان هو نفسه عضواً فخرياً ا
وقد كتب فرويد إىل إحدى تلميذاته من العامالت بالتحليل النفسي، وهي إشبيلر اين، بعد أن علم أا 

إننا يهود، وسـنظل .. خرج الطفل ذكراً أن يصري صهيونياً متعصباًأود لو  «:توشك أن تضع طفالً، يقول هلا
   ١»وسـيبقى اآلخرون، على اسـتغالهلم لنا، دون أن يفهمونا، أو يقدرونا حق التقدير .. يهوداً

فحلقة النقاش األسبوعية  ،كان عدد اليهود بني أتباع فرويد كبرياً بشكل ملحوظباإلضافة إىل هذا، فقد 
كان حيضرها يونج وأدلر ورانك وجونز وأبراهام وإيتنجتون ورايك وفيتلز وفرنزي،  ١٩٠٢ام اليت بدأها ع

  . وكلهم من اليهود ما عدا يونج وجونز
فماكس إيتنجتون، مثالً، وهو أحد أعضاء القيادة السرية  ،ويشري الدكتور قدري حفين إىل الصهاينة منهم

، أن يغادر أملانيا إىل فلسطني، حيث أقام هناك بقية حياته، ١٩٣٣للتنظيم الفرويدي الصهيوين، قرر، يف سبتمرب 
. اليت ما زالت قائمة حىت اآلن، بعـد أن تغير اسـمها طبعاً» اجلمعية الفلسطينية للتحليل النفسي «وأنشأ 

مل يكن انتقـال إيتنجتون إىل إسـرائيل جمرد اسـتجابة لضرورات « : وقـال احمللل النفـسي سـيدين بومر
  »احلرب، بل كان نتيجة طبيعية مليله، طوال حياته، إىل الصهيونية 

أما احمللل النفسي الشهري، إرنست سيميل، والصديق الصدوق ملاكس إيتنجتون، فهو صاحب الكتاب 
ولقد . املعروف املعاداة للسامية مرض اجتماعي، وفيه يرجع املشكلة اليهودية برمتها إىل أسباب نفسية خالصة

، ذلك اخلامت الشهري نفسه الذي سبق أن أهدى مثله ١٩٣٩تقدير فرويد لسيميل أنه أهداه، عام بلغ من 
  . ألعضاء القيادة السرية للتنظيم قبل ذلك بسنوات طوال

أما سيجموند برنفيلد، احمللل النفسي، فهو نفسه ذلك العضو البارز يف املنظمات الصهيونية، الذي تبنى 
ين مارتن بوبر، وكرس جانباً كبرياً من كتاباته النفسية إلبراز خصائص الشعب أفكار الفيلسوف الصهيو

إنه خبري بارز يف  «:وقد زكَّاه فرويد بقوله ،)فلسطني كوطن قومي لليهود(اليهودي، والدفاع عن فكرة 
للطبيب  وكذلك احلال بالنسبة، » واعتربه واحداً من أقوى العقول بني تالمذيت وأتباعي. التحليل النفسي

واحمللل النفسي فيلكس دويتش، الذي كان، منذ شبابه، من أنشط أعضاء التنظيم الطاليب الصهيوين يف فيينا، 
والذي التقى، يف صفوف هذا التنظيم، مبارتن فرويد، ابن سيجموند فرويد؛ ومن خالل لقائهما، عرف دويتش 

  . طريقه إىل فرويد والفرويدية
كان على علم  هومن املؤكد أن، العربية والتوراة يف طفولتهفرويد درس قد ف ،أما تكوين فرويد الثقايف

بالتراث القبايل فأبواه كانا من خلفية حسيدية، وكان جلينيك، وهو واحد من أشهر العلماء القباليني، يعطي 
  . حماضراته يف فيينا يف العقود األخرية من القرن التاسع عشر

علم (التحليل النفسي ، وأن )منظومة يهودية(املنظومة الفرويدية أن أراك تريد أن تثبت يل ب: قلت
  ؟الصهاينة وأعداء اليهود يف آن واحد هيدعيإن هذا هو نفس ما  ..)يهودي

                                                
  .، املوسوعة اليهودية١٩٨٢ولكنه مل ينشر إال عام  ١٩١٣اخلطاب مؤرخ يف أغسطس )  ١(
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بل هو نفس ما تربزه األدلة الكثرية اليت تبني النشأة احلقيقية لتلك ..بل هو نفس ما يدعيه فرويد: قال 
  .هدف غري اإلجهاز على البقية الباقية من الرباءة اإلنسانيةالنظرية اليت مل يكن هلا من 

، باعتبارها من التراث املقدس قباالهولتستوعب ذلك، وتقتنع به حتتاج إىل دراسة متمعنة للتلمود، ولل
  .١لليهود
ميت قد سف ،أهم نقط التماثل بني املنظومة الفرويدية واملنظومة القبالية هي مركزية اجلنس يف كليهماف

فاجلنس ـ حسب  ،، وهي تسمية هلا ما يربرها)الواحدية اجلنسية(أي  )النظرية اجلنسية الشاملة(الفرويدية 
تصور فرويد ـ ليس وراء كل سقم نفسي وحسب، بل إن طاقته هـي احملرك أيضـاً لكل ما يصدر عنه من 

اجلنسية، ولكنه يف واقع األمر صورة  واجلنس ليس مقصوراً على العالقة ،وجوه النشـاط من حلظة أن نولَد
وهذا ال خيتلف  ،جمازية تتخلل على حنو ما كل النشاط اإلنساين، وضمن ذلك نشاط اإلنسان العلمي والفين

فقد عزا التراث القبايل إىل اإلله  ،كثرياً عن استخدام القبااله للجنس كصورة جمازية أساسية يف رؤيتها للعامل
كان يتم التعبري عنها من خالل رموز وصور جمازية ) سفريوت(ليات النورانية العشرة فالتج ،صفة اجلنسية

  . التعبري األنثوي عن اإلله) السفريوت العاشر(وتعد الشخيناه  ،جنسية
ويف صدد ما جاء عن اجلنس يف التراث القبايل يذكر باكان أن هذا التراث يتضمن عشرة أسفار هي 

وتاسع هذه األسفار امسه . اخلفية لإلله، وكل جزء منها مرتبط جبانب من اإلله الفيض القدسي والسلطات
العامل (ومكان اليسود األعضاء اجلنسية آلدم قدمون أو اإلنسان األول وهو املايكروكوزم  ،األساس أي) يسود(

  ). العامل األكرب(الذي يقابل املاكروكوزم ) األصغر
أا قامت بتجنيس اإلله وتأليه اجلنس، وهذا وصف دقيق أيضاً وقد وصف بعض احلاخامات القبااله ب

  .للمنظومة الفرويدية على األقل يف جانبها االختزايل الشائع
، فداث يف التراث القبايل تنتج من )داث(لتقاء بني الفكر القبايل والفكر الفرويدي املعرفة أو ومن نقاط اال

واحلومخـاه مفهـوم ذَكَري والبيـناه مفهـوم أنثوي، وبذا . و الفهمأ )بيناه(أو احلكمة و )حومخاه(احتاد 
  . تكون داث النسل املقدس الحتادمها اخلفي

وأول اسـتخدام هلـا ورد يف  ،تستخدم أيضاً يف التوراة مبعىن االتصال اجلنـسي) داث(غري أن املعرفة 
، وقد تكرر استخدام الكلمة باملعىن » ..توعرف آدم امرأته حواء فحبل« ـذا املعـىن، ) ١: ٤تكوين (

  . نفسه يف مناسبات متعددة بعد ذلك
وملا كانت كلمة  ،)الكشف عن العرى(ويذكر باكان أن الزوهار يتحدث عن االتصال اجلنسي بوصفه 

أنه فإن الرجل الذي خيطئ جنسياً يكون يف الوقت نفسه ك ،)األم(تعين يف الوقت نفسه  )الفهم(بيناه اليت تعين 
  )كشف عن عرى األم(قد 

بالكشف عن الالشعور، أي الكشف عن عرى العقل يف ) بيناه(وفرويد خيال أنه وصل إىل الفهم 
                                                

  .كتاب صربي جرجس، وعلى دراسة باكان فرويد والتقاليد الصوفية اليهوديةاملسريي أنه اعتمد يف هذا على ذكر )  ١(
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يف التراث القبايل تنتج من احتاد ) داث(واملعرفة . ويتضمن مفهوم املوقف األودييب خيال األم العارية. اإلنسان
. أصحاب التحليل النفسي الفرويدي مثرة احتاد الشعور والالشعورعند ) االستبصار(احلكمة والفهم، واملعرفة 

وهذا االحتاد يف ذاته كما يقولون خربة شهوية عميقة من حيث أنه يتناول الكشف عن املوقف األودييب، أي 
اكتشاف املرء عقدة أوديب داخل نفسه والكشف عنها مث الكشف عما تنطوي عليه من خيال األب واألم يف 

  . جلنسية، ومن حلول الطفل، خياالً أيضاً، حمل األب يف هذه العالقةالعالقة ا
والعالقة بني املعرفة واجلنسية هلا شواهد أخرى عند فرويد أيضاً، فقد ذكر يف جمموعة مقاالته أن الطفل يف 

أن يعزى إىل سن الثالثة إىل اخلامسة، حني تصل حياته اجلنسية إىل قمتها األوىل، يبدأ يبدي من النشاط ما ميكن 
رغبته يف التقصي واملعرفة، كما أن الرغبة يف املعرفة لدى األطفال، فيما يرى فرويد، تتجه على حنو عنيف ويف 

بل إن التحليل الفرويدي ليمضي يف هذا االجتاه إىل مدى أبعد فيزعم أننا . فترة مبكرة إىل املشكالت اجلنسية
  . قد تكون أول ما ينبه رغبته يف املعرفة عموماً) اجلنسية(نكون أكثر دقة إذا قلنا إن هذه املشكالت 

تلك املرتبطة مبا جاء بالزوهار من نسبة اجلنسية الثنائية لإلنسان، فاإلله ينطوي داخل ومن نقاط االلتقاء 
وآدم الذي خلق على مثال اإلله كان ينطوي على مرادف أنثوي هو . نفسه على الشخيناه وهي مرادفه األنثوي

والفكر القبايل ينطوي على أن الذكر واألنثى قطبان لكيان واحد، كما أن  ،لع الذي خلقت منه حواءالض
اإللــه ال يبـارك مكاناً إال حيـث جيتمــع فيــه رجل وامرأة، وأن الرجل « الزوهار يتضمـن أن 

  » ة اإللهوالرجل غري املتزوج ناقص وتعوزه نعم ،ال يسمى رجالً إال إذا اتصـل بامرأة
ويذهب فرويد إىل أن اإلنسان يولَد بتركيب جنسي ثنائي، وأن هذه الثنائية تنفصل فيما بعد، ولكن 
التحقيق يف حياة اإلنسان ال يصل إىل غايته إال بعودة هذه الثنائية إىل االتصال مرة أخرى يف العالقة اجلنسية 

  . السوية
فقد ورد يف هذا السفر  ،حالم تشبه كثرياً من آراء فرويديف سفر براخوت يف التلمود وردت آراء عن األو

، فاألحالم تعبري عن رغبة لدى احلامل وباإلمكان تفسريها »إن املرء ال يرى يف احللم إال ما توحي به أفكاره« 
عن طريق اللـعب باأللفـاظ وهي ذات مدلول جنسي،وهي يف أساسها تعبري رمزي،كما أا تعبر عن 

  . وهذه مجيعاً تطابق ما قال فرويد عن األحالم »الشر« ودوافع » اخلري« وافع الصراع بني د
إذا حلم « ومن املعامل البارزة يف سفر براخوت أنه يستخدم اخلياالت اجلنسية لريمز إىل املعرفة فيقول 

فله  ،ذراء خمطوبةوإذا حلم بأنه يتصل جنسياً بع ،إنسان بأنه يتصل بأمه جنسياً فله أن يتوقع الوصول إىل الفهم
وإذا حلم شخص بأنه يتصل جنسياً بامرأة متزوجة فله أن يثق يف أنه على  ،أن يتوقع الوصول إىل معرفة التوراة

  » وأال يكون قد فكَّر فيها أثناء املساء ،موعد مع القدر بالنسبة ملستقبل العامل، بشرط أال يكون على معرفة ا
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  احلضارة الغربية
 ..ثك يف موقف املسيحية واليهودية من قيم العفاف واحلرص على العرض والشرفحدثتين عن حب: قلت

  .فهناك فلسفات ومذاهب وشيع ..ولكن اتمعات ـ وخاصة اتمعات احلديثة ـ ال حيكمها الدين وحده
لقد أمضيت يف االهتمام ذا اجلانب جزءا مهما من حيايت، وكان من أهم ما حبثت فيه  ..أجل: قال

ور اليت أنبتت أشجار الرذيلة يف اتمعات الغربية اليت تتوهم أا تعيش قمة قمم احلضارة مع أا يف حقيقتها البذ
  .ال تعدو نوعا من التطوير املخزي حلضارة سدوم وعمورية

  :جذور االحنطاط
  فماذا وجدت؟: قلت
صحيحا إىل ظهور فلسفات لقد أدت الثورة على الكنيسة اليت مل تعرف كيف متثل الدين متثيال : قال

  .كثرية ال هم هلا إال خلع اللباس اإلنساين عن اإلنسان، وإلباسه لباس البهيمية الغارقة يف مستنقعات الشهوات
ولكين سأذكر لك ثالثة من أعمدة الرذيلة اليت قامت عليها مواخري الفساد اليت  ..لن أطيل احلديث عليك

فهؤالء الثالثة وغريهم كثري هم الذين تأسست عليهم  ..١دركاميو. .فرويد. .اركسم: تعج ا جمتمعاتنا
  .احلضارة الغربية والقيم الغربية واالحنرافات الغربية

اجلنسية ) العفة(إن  «:ـ فيربز موقفه من العفاف يف قوله التفسري املادى للتاريخـ صاحب ماركس أما  
ال كقيمة ذاتية . .ن توجد ىف هذا الطور االقتصادىمن فضائل اتمع اإلقطاعى البائد كقيمة موقوتة البد أ

   » ذاته املتميز عن احليوان) اإلنسان(ينبغى أن تتبع بصرف النظر عن الظروف االقتصادية، ألا مرتبطة بكيان 
إنه ال يكتفى بتصوير اإلنسان حيواناً، وإمنا يصوره حيواناً ممسوخاً  ..، فقد عرفنا موقفه من قبلفرويدأما 
  .هى الطاقة اجلنسية. .، ينبع كله من طاقة واحدة من طاقاتهمشوهاً

وميارس النشاط اجلنسى بلذة . وجيرى بلذة اجلرى. ويشرب بلذة الشرب. احليوان يأكل بلذة األكل
ويتبول  ،وميص إامه بلذة اجلنس ،يرضع بلذة اجلنس ،أو حيوانه املشوه املمسوخ ،ولكن إنسان فرويد .اجلنس

مث ال يكتفى ذا احلد، وإمنا يكون .. ويعشق أمه بلذة اجلنس ،وحيرك عضالته بلذة اجلنس ،نسويربز بلذة اجل
إن اإلنسان  «:يقول، فهو كله من دين وأخالق وتقاليد، نابعاً كذلك من محأة اجلنس املسعور) املعنوى(كيانه 

هو قيد باطل،  ـأو تقاليد من دين أو أخالق أو جمتمع  ـوكل قيد . ال حيقق ذاته بغري اإلشباع اجلنسى
   » غري مشروع) كبت( وهو..ومدمر لطاقات اإلنسان

وكذا األمر فما  ،إن األخالقيني يتخذون واجبات املرء حنو نفسه أساساً لألخالق «:يقولف ، وركاميأما د
خصيات الفذة يتعلق بالدين، فإن الناس يرون أنه وليد اخلواطر الىت تثريها القوى الطبيعية الكربى أو بعض الش

ولكن ليس من املمكن تطبيق هذه الطريقة على الظواهر  ،)يقصد الرسل واألنبياء والقديسني(لدى اإلنسان 
                                                

  .حملمد قطب )التطور والثبات ىف حياة البشر(كتاب  يف) اليهود الثالثة(انظر فصل )  ١(
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  ١» االجتماعية اللهم إال إذا أردنا تشويه طبيعتها
ومن هذا القبيل أن بعض هؤالء العلماء يقول بوجود عاطفة دينية فطرية لدى اإلنسان، وإن هذا  «:ويقول

وقد أراد  ،مزود حبد أدىن من الغرية اجلنسية والرب بالوالدين وحمبة األبناء، وغري ذلك من العواطفاألخري 
ولكن التاريخ يوقفنا على أن هذه  ،بعضهم تفسري نشأة كل من الدين والزواج واألسرة على هذا النحو

   » الرتعات ليست فطرية ىف اإلنسان
الرأى السالف بأنه ال وجود لتفاصيل القواعد القانونية  وحينئذ فإنه ميكن القول بناء على «:ويقول

ومن مث فليس من املمكن، تبعاً هلذا الرأى، أن تصبح جمموعة القواعد .. واخللقية ىف ذاا إذا صح هذا التعبري
   » اخللقية الىت ال وجود هلا ىف ذاا موضوعاً لعلم األخالق
لة يف النفس، فقد وقف هؤالء الثالثة، كما وقف غريهم أما الدين الذي كان ميكن أن يغرس وازع الفضي
  :ممن هو تبع هلم، أو ممن كان مثلهم حيتقرونه ويزدرون به

  !يقول إن الدين ليس فطرةف ،دركاميأما 
ويقول إنه جمموعة من األساطري ابتدعها اإلقطاعيون  ،إن الدين أفيون الشعب :يقولف ،ماركسأما و

  .ري الكادحة، وتلهيتها بنعيم اآلخرة عن حياة احلرمان ىف األرضوالرأمساليون لتخدير اجلماه
من العشق اجلنسى الذى حيسه الولد  ..من عقدة أوديب ،إن الدين ناشئ من الكبت :يقولف ،فرويدأما و
  .من رغبة االبن ىف قتل أبيهو ..حنو أمه

  :هلم على األخالقهؤالء الثالثة الذين رضعنا فلسفام مع حليب أمهاتنا يرمون مبعاووراح 
واألخالق شىء ال ميكن  ،والزواج ليس من الفطرة ،اجلرمية ظاهرة سوية، فراح يبشر بأن دركاميأما 

الذى ال يثبت على حال، وينتقل من ) العقل اجلمعى (وإمنا كل ذلك من صنع  ،احلديث عنه ككيان ثابت
  .النقيض إىل النقيض

وليس قيمة  ،انعكاس للوضع االقتصادى املتطور على الدواماألخالق جمرد فراح يبشر بأن  ،ماركسأما و
  .ثابتة

وهى كبت  ،تتسم بطابع القسوة حىت ىف صورا الطبيعية العادية، فراح يبشر بأن األخالق فرويدأما و
  .ضار بكيان اإلنسان

الغربية إىل ناد لقد كانت هذه األفكار اخلطرية هي البذور اليت تلقفها مجيع سدنة الرذيلة ليحولوا احلضارة 
  .من نوادي سدوم وعمورية

، لتجد ماركس يدعوها إىل الطريق، ومن حضن أوالدها الدافئ بيتهافأخرجوا املرأة من  ..لقد بدأوا
إا  «:ليهمس يف أذا ،فرويد يتلقفهاوجتد  ..إن الزواج ليس فطرة :دركامي يقول هلاوجتد  ..للعمل أي عمل

  » جنسياً خالصاً من القيود البد أن حتقق كياا حتقيقاً
                                                

  .١٦٥قواعد املنهج ىف علم االجتماع ص)  ١(
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ال عالقة له صار ىف نظر نفسه حيواناً، وجتد بعد هؤالء مجيعا جمتمعا من الناس كان قد استمع لداروين، ف
  .باألخالق، وال بالقيم، وال باملبادئ

فاملشاعر واألفكار نشاط كهرىب  ..احلياة كلها من خالل اجلسمالذين يفسرون  )نيالتجريبي( وجتد بعدهم 
وغدة الكظر  ..وغدة األمومة تصنع مشاعر األمومة ..غدة اجلنس تصنع مشاعر اجلنسو ..غدى وكيماوىو

أو املزاج  والغدة الدرقية تصنع املزاج العصىب أو املزاج املعتدل ..فوق الكلى تصنع الشجاعة أو اجلنباليت 
  .١رمشاعر وأفكا مث ينتج عن ذلك. .اجلسد هو الذى يتحرك دائماً ىف مبدأ األمر ..البارد

إن اجلنس عملية : ليقول هلابتأثري هذه املبادئ اهلدامة، الرذيلة ىف محأة مث جتد بعد ذلك جمتمعا غارقا يف 
  .حبتة ال عالقة هلا باألخالق) بيولوجية(

  .أراك ال ترى من فلسفات هؤالء إال جانبها املظلم: قلت
بيح احلقيقة ألحبث عن ذرة من النور يف فلسفام، لقد محلت مجيع مصا ..ألنه مل يكن فيها أي نور: قال
  .فلم أجدها
  .ولكن احلضارة الغربية بفضل فلسفام وصلت إىل ما وصلت إليه من رقي مادي: قلت

   ..لقد وصلنا إىل صناعة السينما والتلفزيون والكمبيوتر واإلنترنت ..نسيت ..نعم: ابتسم بسخرية، وقال
  .وغريها كثري ..أجل: قلت
لنجعل يف كل بيت ماخورا من مواخري  ..ولكنا مل نستخدمها إال يف متكني الرذائل واالحنرافات: قال
   ..الرذيلة

كان ميكننا ذه األجهزة ـ لو أنا التزمنا اهلدي العظيم الذي جاء به حممد، وجاء به قبله األنبياء ـ أن 
  .إال أن حنوهلا إىل ما تراهاولكنا أبينا  ..وحنول األرض إىل حديقة ..حنول البشر إىل زهور

إن األفالم التجارية اليت تنتشر يف العامل تثري الرغبة اجلنسية يف معظم  «:)بلومر(الدكتور لقد قال 
موضوعاا، كما أن املراهقات من الفتيات يتعلمن اآلداب اجلنسية الضارة من األفالم، وقد ثبت للباحثني أن 

    ٢» إلثارة اجلنسية، والتدخني يتعلمها الشباب من خالل السينما، والتلفزيونفنون التقبيل واحلب، واملغازلة، وا
 ٧٢فيلم طويل تبني أن موضوع احلب واجلرمية واجلنس يشكل ) ٥٠٠(وقد أجرى بعضهم دراسة على 

  .٣باملائة منها
                                                

 theorie de )نظرية العاطفة(ىف كتابه ، لتجريبية ىف علم النفسرائد املدرسة ا، وهو يقول وليم جيمس)  ١(
Lemotion اليتما، يستثري احلالة الوجدانية  لشيء يأن اإلدراك العقل يإن الفكرة الىت نتخذها عن العواطف عادة، ه «:.٦ص 

 ي، على العكس من ذلك هنظرييتلكن و. اجلسدييتولد عنها التعبري  اليت هينسميها العاطفة، وأن هذه احلالة العاطفية األخرية 
    » نتيجة هلذه التغريات اجلسمية هو العاطفة بهنشعر  الذيأن التغريات اجلسمية تأتى الحقة مباشرة إلدراك املؤثر، وأن اإلحساس 

  .كيان اإلنسان يفأصالً جوهرياً ) النفس(وليست .. نبع النفسهو ماجلسد ففي رأيه أن 
  .ة اليحىبصمات على ولدي، طيب)  ٢(
  . ١٤احلاجة إىل تنسيق وتكامل تربوي ص : ، انظرمحود البدر. دهو )  ٣(
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أذكر  ..بل إن قيم الشرف والغرية والعرض مل يبق هلا وجد يف ظل هذا الواقع املتعفن ..ليس ذلك فقط
رفضت تنفيذ بعض املشاهد العارية هذه املمثلة  ..)كيم باسنجر(املمثلة األمريكية أين قرأت قبل أيام خربا عن 

فرفعت عليها الشركة قضية تعويض وجاء حكم القاضي بغرامة ).. فيلم هيلينا ( يف فيلمها الذي تعاقدت عليه 
وامتنعت عن تنفيذ السيناريو كما أراده  ،بسها الداخليةماليني دوالر تدفعها املمثلة ألا رفضت خلع مال ٨

  .املخرج
أصبحت اليت تدفع الغرامة هي اليت تتمسك بالعفة وترفض ف ..؟!انقلبت األوضاعأال ترى كيف 

  .١أصبح الشرف هو اجلرمية اليت تستدعي توقيع أقصى العقابلقد  ..الفجور
بعضه ببعض، لتحوله جمتمعا واحدا، بل أسرة واحدة، أما اإلنترنت اليت استطاعت أن تصل العامل مجيعا 

بل إن ممارستها هلا تفوق  ..فقد مارست هي األخرى الوظائف املنحطة اليت مارسها قبلها التلفزيون والسينما
  .مجيع املمارسات السابقة

حيث صرحت وزارة ، ٢حجم اإلقبال على شبكة اإلنترنت يتضاعف تقريبا كل مائة يوم أنت تعلم أن
 ٤٤٠و  ١٩٩٧مليون صفحة يف اية عام  ٢٠٠لتجارة األمريكية بأن عدد الصفحات يف النسيج العاملي بلغ ا

  .م١٩٩٨مليون يف عام  ١٤٠وأن عدد رواد النسيج بلغوا   ١٩٩٨مليون صفحة يف اية عام 
وأن  ،حتفظ ولكن هناك من يرى أن هذا العدد فيه، لقد أقر هذا العدد شركة جنريال ماجيك  وجملة تامي

مليار  ٨ويتوقع هلذا العدد أن يزداد إىل  ،مليون صفحة ٦٥٠قد بلغ  ١٩٩٨العدد احلقيقي للصفحات يف عام 
  .م٢٠٠٢يف عام 

من حجم الصفحات الكلية يف  باملائة ٢.٣در بنحو ، فيقعدد الصفحات اإلباحية يف اإلنترنتأما 
  .اإلنترنت

وكمثال على ذلك ميكن  ..عطي الصورة احلقيقية حلجم املشكلةوهذا العدد يعد صغريا نسبيا إال أنه ال ي
  .  ولكن أكثر الناس مقبلون على سوق واحد بني هذه املائة ،أن يكون يف مدينة واحدة مائة سوق

مليون زائر  ٤.٧اإلباحية مثال تزعم بأن ) Playboy(فشركة .  وبالفعل جند األرقام تعضد هذه النظرية
وع الواحديف األسب ايزور صفحا.  

وقامت بعض الشركات بدراسة عدد الزوار لصفحات الدعارة واإلباحية يف اإلنترنت فوجدت شركة 
)WebSide Story ( وهنالك أكثر  ،زائر يف اليوم الواحد ٢٨٠٠٣٤أن بعض هذه الصفحات اإلباحية يزورها

ة مشاة تستقبل أكثر من صفح ٢٠٠٠زائر يوميا وأكثر من  ٢٠٠٠٠من مائة صفحة مشاة تستقبل أكثر من 
  .زائر يوميا ١٤٠٠

                                                
في تركيا ف.. يدعو إىل املساءلةفيها أصبح احلجاب حىت يف بعض بالد اإلسالم اليت سارت وراء ركب الغرب، فقد  )  ١(

  .يف دنيا اهللا ملصطفى حممود سواح: ، انظرعوقبت نائبة الربملان باحلرمان من اجلنسية ألا رفضت خلع احلجاب
  .مشعل بن عبداهللا القدهي. د ، املواقع اإلباحية على شبكة اإلنترنت وأثرها على الفرد واتمع: انظر)  ٢(
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واحدة و ..زائر ٤٣٦١٣٥٠٨إن صفحة واحدة فقط من هذه الصفحات قد استقبلت خالل سنتني بل 
  .   من هذه اجلهات تزعم أن لديها أكثر من ثالمثائة ألف صورة خليعة مت توزيعها أكثر من مليار مرة

صورة استرجعت  ٩١٧٤١٠راء دراسة إحصائية على وقد قام باحثون يف جامعة كارنيجي ميلون بإج
فوجدوا أن نصف الصور املستعادة من اإلنترنت هي صور  ،دولة ٤٠مدينة يف  ٢٠٠٠مليون مرة من  ٨.٥

  .من الصور املتداولة يف اموعات األخبارية  هي صور إباحية باملائة ٨٣.٥إباحية وأن 
باملائة  ٢٠وجد أن أكثر من  ٢٠٠٠يف مارس عام  )Zogby(ويف عملية إحصاء أجرا مؤسسة زوجيب 
  .من سكان أمريكا يزورون الصفحات اإلباحية

مث تتطور بعد ذلك إىل إدمان  ،ويقول الباحث ستيف واترز  أنه غالبا ما تبدأ هذه العملية بفضول بريء
  .مع عواقب وخيمة كإفساد العالقات الزوجية أو تبعات شرٍ من ذلك

إال يف شرحية واحدة اإلنترنت جار صعوبة فائقة يف مجع األموال عن طريق صفحات قد وجد التهلذا، فو
ولو اضطروا لدفع األموال  ،ويقبل الناس عليها بكثرة ،فإا جتارة مرحبة جدا ،وهي شرحية صفحات الدعارة

  .الطائلة مقابل احلصول على هذه اخلدمة
من التجارة اإللكترونية  باملائة ٨اإلنترنت بلغت جمموعة مشتريات مواد الدعارة يف  ١٩٩٩ويف سنة 
كما بلغت جمموعة األموال املنفقة على الدخول على الصفحات اإلباحية  ،مليار دوالرا ١٨والبالغ دخلها 

هذه الصفحات تتكاثر بشكل و ،٢٠٠٣مليار دوالرا يف عام  ٣ويتوقع أن ترتفع إىل  ،مليون دوالرا ٩٧٠
  .حية اجلديدة يف األسبوع الواحد، كثري منها تؤمن هذه اخلدمة جمانامهول تبلغ مئات الصفحات اإلبا

مل يسبق يف فترة من تاريخ وسائل اإلعالم بأمريكا أن تفشت  «:وقد صرحت وزارة العدل األمريكية قائلة
غري مثل هذا العدد اهلائل احلايل من مواد الدعارة أمام هذه الكثرة من األطفال يف هذه الكثرة من البيوت من 

  » أي قيود
من املراهقني الذين يرتادون صفحات وصور الدعارة ال يدري  باملائة ٦٣كما تفيد اإلحصاءات بأن 

أولياء أمورهم طبيعة ما يتصفحونه على اإلنترنت  علما بأن الدراسات تفيد أن أكثر مستخدمي املواد اإلباحية 
ثل بال منافس أكثر فئات صفحات اإلنترنت والصفحات اإلباحية مت، سنة ١٧و ١٢تتراوح أعمارهم ما بني 

   ١ .حبثا وطلبا
  :مثارا االحنطاط

   ..ليغرسوا بدهلا شجرة الرذيلة ..وهكذا قام ارمون خبنق أزهار الفضيلة: وقال ..نظر إىل األزهار بأمل
فاحنط  ..لقد تعاون العلم مع التكنولوجيا مع الفلسفة ليمألوا النفوس العطشة بكل ما تبتغي من شهوات

  .األفراد، واحنطت األسر، واحنط اتمع
نادى كاتب أمريكي بالويل والثبور على املصري املرعب الذى ينتظر  ..م١٩٢٩يف سنة  ..قبل عقود كثرية

                                                
  .مشعل بن عبداهللا القدهي. د ، املواقع اإلباحية على شبكة اإلنترنت وأثرها على الفرد واتمع)  ١(
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ىف الوقت الذى تقدم  ،فحياة املدينة تفضى إىل كل مثبط عن الزواج «:كتب يقول ..هو ول ديورانت ...أمته
ولكن النمو اجلنسى يتم مبكرا عما كان . الصلة اجلنسية وكل سبيل يسهل أداءها ىعلفيه إىل الناس كل باعث 

فإذا كان قمع الرغبة شيئا عمليا ومعقوال ىف ظل النظام االقتصادى  .كما يتأخر النمو االقتصادى ،من قبل
ة للرجال حىت لقد الزراعى فإنه اآلن يبدو أمرا عسريا وغري طبيعى ىف حضارة صناعية أجلت الزواج حىت بالنسب

وأن تضعف القوة على ضبط النفس عما كان ىف  ،وال مفر من أن يأخذ اجلسم ىف الثورة يصل إىل سن الثالثني،
وخيتفى احلياء الذى كان يضفى على اجلمال  ،وتصبح العفة الىت كانت فضيلة موضعا للسخرية ،الزمن القدمي

نساء حبقها ىف مغامرات غري حمدودة على قدم املساواة مع وتطالب ال ،ويفاخر الرجال بتعداد خطاياهم ،مجاال
فسة اهلاويات ال برقابة اوختتفى البغايا من الشوارع مبن ،ويصبح االتصال قبل الزواج أمرا مألوفا ،الرجال
    ١»ومل يعد العامل املدىن حيكم به  ،لقد متزقت أوصال القانون األخالقى الزراعى ،البوليس

وكما ختيل نتائجه  ،كما وجده ىف بالده ىف أوائل القرن ،جانبا من هذا الشرول ديورانت مث يصف 
ولسنا ندرى مقدار الشر  «:بكثري مما ختيله ىف ذلك احلنيأخطر وإن كان الواقع الذى حدث بالفعل ، املقبلة

فينا من وال ىف أن بعض هذا الشر يرجع إىل ما  .االجتماعى الذى ميكن أن جنعل تأخري الزواج مسؤوال عنه
ويرجع بعضها اآلخر إىل والء  ،ألن الطبيعة مل يئنا لالقتصار على زوجة واحدة ،رغبة ىف التعدد مل ذب

كن لو ،املتزوجني الذين يؤثرون شراء متعة جنسية جديدة على املالل الذى حيسونه ىف حصار قلعة مستسلمة
وما حيدث من  .أجيل غري الطبيعى حلياة الزوجيةمعظم هذا الشر يرجع ىف أكرب الظن ىف عصرنا احلاضر إىل الت

وقد حناول فهم العلل احليوية واالجتماعية ىف هذه الصناعة  ،إباحة بعد الزواج فهو ىف الغالب مثرة التعود قبله
وهذا هو الرأى الشائع ملعظم  .وقد نتجاوز عنها باعتبار أا أمر ال مفر منه ىف عامل خلقه اإلنسان ،املزدهرة

غري أنه من املخجل أن نرضى ىف سرور عن صورة نصف مليون فتاة أمريكية  .رين ىف الوقت احلاضراملفك
تلك الىت  ،وهى تعرض علينا ىف املسارح وكتب األدب املكشوف ،يقدمن أنفسهن ضحايا على مذبح اإلباحية

 ـحقى الفوضى الصناعية وهم ىف  ـحتاول كسب املال باستثارة الرغبة اجلنسية ىف الرجال والنساء احملرومني 
  .من محى الزواج ورعايته لصحة

ألن كل رجل حني يؤجل الزواج يصحب فتيات الشوارع ممن  ،وال يقل اجلانب اآلخر من الصورة كآبة
وجيد الرجل إلرضاء غرائزه اخلاصة ىف هذه الفترة من التأجيل نظاما دوليا جمهزا  ،يتسكعن ىف ابتذال ظاهر

ويبدو أن العامل قد ابتدع كل طريقه ميكن . .ا بأمسى ضروب اإلدارة العلميةبأحدث التحسينات ومنظم
   » تصورها إلثارة الرغبات وإشباعها

وأكرب الظن أن هذا التجدد ىف  «:ويذكر أسباب هذه امليوعة اليت انتشرت يف اتمعات الغربية، فيقول
وحني اكتشف الشبان  ،املعتقدات الدينية قد تعاون أكثر مما نظن مع هجوم دارون على ،اإلقبال على اللذة

أن الدين يشهر مبالذهم التمسوا ىف العلم ألف سبب وسبب للتشهري  –وقد أكسبهم املال جرأة  –والفتيات 
                                                

  .١٢٧ – ١٢٦ص ورانت، ول دي ، مباهج الفلسفة: انظر)  ١(
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وأدى التزمت ىف حجب احلياة اجلنسية والزهد فيها إىل رد فعل ىف األدب وعلم النفس صور اجلنس  ،بالدين
الالهوت قدميا يتجادلون ىف مسألة ملس يد الفتاة أيكون ذنبا؟ أما اآلن فلنا أن  وقد كان علماء ،مرادفا للحياة
أليس من اإلجرام أن نرى تلك اليد وال نقبلها؟ لقد فقد الناس اإلميان وأخذوا يتجهون حنو : ندهش ونقول

  .الفرار من احلذر القدمي إىل التجربة الطائشة
ذلك أن تلك احلرب قوضت تقاليد التعاون  ،ا التغيريوكانت احلرب العظمى األوىل آخر عامل ىف هذ

حىت إذا وضعت احلرب  ،وعودت اجلنود الوحشية واإلباحية ،والسالم املتكونني ىف ظل الصناعة والتجارة
وأدت تلك احلرب إىل رخص قيمة احلياة  ،أوزارها عاد آالف منهم إىل بالدهم فكانوا بؤرة للفساد اخللقى

 ،ومهدت إىل ظهور العصابات واجلرائم القائمة على االضطرابات النفسية ،وسبكثرة ما أطاحت من رؤ
وبعد انتهاء معركة اخلري والشر مبا  ،وانتزعت من الضمري سند العقيدة الدينية ،وحطمت اإلميان بالعناية اإلهلية

. الل اخللقىظهر جيل خمدوع وألقى بنفسه ىف أحضان االستهتار والفردية واالحن ،فيها من مثالية ووحدة
واستهدفت . واستأنفت الطبقات الصراع فيما بينها ،وأصبحت احلكومات ىف واد والشعب ىف واد آخر

وانتهى األمر بالنساء  ،وجتنب الرجال الزواج خشية مسؤوليته ،الصناعات الربح بصرف النظر عن الصاحل العام
د منح حريات جديدة حتميه االختراعات من ورأى الشباب نفسه وق، إىل عبودية خاملة أو إىل طفيليات فاسدة

   »وحتوطه من كل جانب ماليني املؤثرات اجلنسية ىف الفن واحلياة  نتائج املغامرات النسائية ىف املاضى 
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  ـ قيم اإلسالم ٢
  فأين جندها إذن؟ ..حدثتين عن ضياع القيم يف ظل األديان واملذاهب والفلسفات:  قلت
لك أن اإلسالم هو الدين الوحيد الذي احتفظ بالقيم اإلنسانية النبيلة،  لقد ذكرت ..يف اإلسالم:  قال

   ..وأنه الوحيد الذي يستطيع أن حيول البشر إىل حقل كبري من األزهار اليت تفوح بأمجل ألوان العطر
  .فحدثين عن قيم اإلسالم:  قلت
  .لقد ذكرت لك أن القيم النبيلة جتتمع يف سبع:  قال
  .كرت يل أن تلك السبع هي سر مجال األزهاروقد ذ ..أجل:  قلت

  :العفاف
  ؟)العفاف(وقد ذكرت لك أن أول سر من أسرار األزهار :  قال
  .فعليه تبين سائر القيم ..أجل:  قلت
وال ميكن أن تكون األزهار أزهارا من غري براءة وال طهر  ..فهو يعين الرباءة والطهر والصفاء ..نعم: قال
  .وال صفاء

   ..يا العفيف ال خيتلف كثريا عن مجال حميا أمجل زهرة من أزهار العاملإن مجال حم
كما اعتربه املصريون والناس رمزا  ..لقد اعتربه القرآن رمزا للعفاف ..أال تعلم سر مجال يوسف؟

  .ويف ربط القرآن بينهما دليل على أن قمة اجلمال ال تكون إال مع قمة العفاف ..للجمال
   ..فهي الدين الوحيد الذي يعترب العفاف أصل أصوله ..ية مل تتحقق إال يف املسيحيةولكن هذه الناح: قلت
كُلُّ من ينظُر إِلَى امرأَة : أَما أَنا فَأَقُولُ لَكُم! الَ تزن: وسمعتم أَنه قيلَ «:لعلك تقصد قول املسيح: قال

فَإِنْ كَانت عينك الْيمنى فَخاً لَك، فَاقْلَعها وارمها عنك، فَخير لَك ! ها في قَلْبِهبِقَصد أَنْ يشتهِيها، فَقَد زنى بِ
 منهي جف كُلُّه كدسج حطْرالَ يو كائضأَع نواً مضع دفْق٢٩-٢٧ /٥:مىت (»أَنْ ت(  

  أال ترى يف هذا قمة العفاف؟..أجل: قلت
قُلْ  ﴿:وهو يتفق متاما مع ما جاء يف القرآن من األمر بغض البصر والتشديد فيه، ففي القرآن ..بلى :قال

نصا يبِم بِريخ إِنَّ اللَّه مكَى لَهأَز كذَل مهوجفَظُوا فُرحيو مارِهصأَب نوا مضغي نِنيمؤلْمونَ لقُلْ ) ٣٠(عو
غي اتنمؤلْمبِل نرِبضلْيا وهنم را ظَهإِلَّا م نهتزِين يندبلَا يو نهوجفُر فَظْنحيو نارِهصأَب نم نضلَى ضع نرِهمخ

 هِنولَتعاِء بَآب أَو هِنائَآب أَو هِنولَتعبإِلَّا ل نهتزِين يندبلَا يو وبِهِنينِي جب أَو انِهِنوإِخ أَو هِنولَتعاِء بنأَب أَو هِنائنأَب أَو
الْإِربة من الرجالِ أَوِ الطِّفْلِ إِخوانِهِن أَو بنِي أَخواتهِن أَو نِسائهِن أَو ما ملَكَت أَيمانهن أَوِ التابِعني غَيرِ أُولي 

وبوا إِلَى اللَّه جميعا ن لَم يظْهروا علَى عورات النساِء ولَا يضرِبن بِأَرجلهِن ليعلَم ما يخفني من زِينتهِن وتالَّذي
  )النور(﴾)٣١(أَيها الْمؤمنونَ لَعلَّكُم تفْلحونَ 

فهي ال تأمر فقط بغض البصر، والذي قد يطيقه فرد من  ..ففي هاتني اآليتني منظومة كاملة للعفاف
  .الناس، وتعجز عنه أمة منهم، ولكنه يوفر اجلو املناسب للعفاف والرباءة والطهر



 ٢٨٤

تم من خالل تال ميكن للرباءة والطهر أن : نظر مليا إىل الزهرة اجلميلة اليت كانت سبب التقائنا، مث قال
   ..زهد ميارسه بعض الناس فقط

ولألسف مل أجد يف أي دين من األديان وال فلسفة من  ..ة والرباءة والعفاف تقتضي منظومة كاملةالطهار
  .الفلسفات هذه املنظومة فيما عدا اإلسالم

ودعوته امللحة للعفاف نوعا من الكبت الذي ال  ..إن من قومنا من يعتربون موقف اإلسالم من هذا: قلت
  .١واملواقف السليم من الغرائز أن تطلق ال أن حتد ..ن غرائزففي اإلنسا ..ينسجم مع الفطرة السوية

فقد ذكروا أن الدين  ..وموقفهم من الدين ..أنت تذكرين مبواقف كثري من علماء النفس عندنا: قال
يكبت النشاط احليوي لإلنسان، ويظل ينكّد عليه حياته نتيجة الشعور باإلمث، ذلك الشعور الذي يستويل على 

  .فيخيل هلم أن كل ما يصنعونه خطايا ال يطهرها إال االمتناع عن ملذات احلياة ،صةاملتدينني خا
ظلت أوربا غارقة يف الظالم طيلة متسكها بالدين، فلما نبذت قيود الدين حتررت مشاعرها من وهلذا 

  .الداخل، وانطلقت يف عامل العمل واإلنتاج
 هذا القول حجة كافية للرد على اإلسالم يف أفال ترى يف ..إنك تردد ما يقولونه بدقة ..أجل:  قلت

  موقفه من العفاف؟
هذه اللفظة كثرياً ما يساء فهمها  ، فإن)الكبت(إن الرد على هذا حيوجنا إىل التعرف على معىن : قال

  .واستخدامها يف كالم املثقفني، فضالً عن العوام واملقلدين
  .االمتناع عن إتيان العمل الغريزيهو  ..على حسب ما يقولون ..الكبت على حسب ما أعرف: قلت
وإال لكان كل اإلنسان حدثته نفسه بفاحشة من الفواحش، فلم  ..ليس هو الكبت هو االمتناع ..ال: قال

  .يقع فيها مصابا بالكبت
  فما هو الكبت إذن؟:  قلت
ه وبني نفسه أن استقذار الدافع الغريزي يف ذاته، وعدم اعتراف اإلنسان بينالكبت يف احلقيقة هو : قال

  . هذا الدافع جيوز أن خيطر يف باله أو يشغل تفكريه
فالذي يأيت هذا  ..يكفي وحده لعالجهاقد ال  العمل الغريزيو ،والكبت ذا املعىن مسألة ال شعورية

 ..هذا عشرين مرة كل يومفعل ويف شعوره أنه يرتكب قذارة ال تليق به، شخص يعاين الكبت حىت ولو  ،العمل
  .الصراع سيقوم يف داخل نفسه كل مرة بني ما عمله وما كان جيب أن يعملهألن 

  .وهذا الشد واجلذب يف الشعور ويف الالشعور هو الذي ينشئ العقد واالضطرابات النفسية
  هذا تفسريك للكبت؟: قلت
لمية كلها بل هو تفسري فرويد نفسه الذي أنفق حياته الع ..بل هذا تفسري علماء النفس أنفسهم ..ال: قال

 Three Contributionsكتاب يف فهو يقول . يف هذه املباحث، ويف التنديد بالدين الذي يكبت نشاط البشرية

                                                
  .شبهات حول اإلسالم، حممد قطب: انظر)  ١(
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to the Sexual Theory :»  وبني عدم اإلتيان  ،)الكبت الشعوري(وجيب أن نفرق تفريقاً حامساً بني هذا
  » )تعليق للعمل(بالعمل الغريزي، فهذا جمرد 

  ذا التفسري كافيا لدفع هذه الشبهة عن اإلسالم؟فهل ترى ه: قلت
ليس بل  ..واإلسالم مل يفعل هذا ..هذه الشبهة ال تقع إال من دين ينفر من الغرائز، ويدعو إىل كبتها: قال

يف أديان العامل ونظمه ما هو أصرح من اإلسالم يف االعتراف بالدوافع الفطرية، وتنظيف مكاا يف الفكر 
زين للناسِ حب الشهوات من النساِء والْبنِني والْقَناطريِ الْمقَنطَرة من الذَّهبِ  ﴿:يقول آنالقرف ..والشعور

ح هدنع اللَّها وينالد اةيالْح اعتم كذَل ثرالْحامِ وعالْأَنو ةموسلِ الْميالْخو ةضالْفالْو نآبِسآل ( ﴾م
  )١٤:عمران

ويقرر أا أمر واقع مزين للناس، ال اعتراض عليه يف ذاته،  ،شهوات األرضجيمع القرآن اآلية ففي هذه 
  .وال إنكار على من حيس ذه الشهوات

  فاإلسالم إذن دين إباحي؟:  قلت
  أنت تتصور أن أمر الغرائز إما أن يكون كبتا، وإما أن يكون إباحية؟: قال
  فهل ترى أن هناك منطقة وسط بينهما؟ ..نا أذكر ما يقولونأ: قلت
  .١وقد وضع هلا اإلسالم منظومة من الشرائع والتوجيهات ال يكفي هذا احملل لسردها مجيعا ..أجل:  قال

هناك فرقاً هائالً بني هذا ألن  ..حبجة مقاومة الكبت أن يهبطوا لعامل احليوانللبشر ال يبيح فاإلسالم  
استقذار هذه الشهوات يف ذاا، وحماولة االمتناع عن اإلحساس أي أن هناك فرقا بني الالشعوري،  وبني الكبت

  .ا رغبة يف التطهر واالرتفاع
وعدم  ،وطريقة اإلسالم يف معاملة النفس اإلنسانية هي االعتراف بالدوافع الفطرية كلها من حيث املبدأ

ي هلا يف احلدود اليت تعطي قسطاً معقوالً من املتاع، ومتنع وقوع كبتها يف الالشعور، مث إباحة التنفيذ العمل
  .أو على اموع كله ،الضرر سواء على فرد بعينه

والضرر الذي حيدث للفرد من استغراقه يف الشهوات، هو إفناء طاقته احليوية قبل موعدها الطبيعي، 
صبح بعد فترة عذاباً دائماً ال يهدأ، وجوعة ومهه املقيم، فت ،واستعباد الشهوات له حبيث تصبح شغله الشاغل

  .دائمة ال تشبع وال تستقر
فهو استنفاد الطاقة احليوية اليت خلقها اهللا ألهداف شىت، يف هدف  ،أما الضرر الذي حيدث للمجتمع

فضالً عن حتطيم كيان األسرة، وفك روابط اتمع،  ،واحد قريب، وإمهال األهداف األخرى اجلديرة بالتحقيق
  .وحتويله إىل مجاعات متفرقة ال جيمعها رابط وال هدف مشترك

دعوة صرحية  اويف هذه احلدود اليت متنع الضرر يبيح اإلسالم االستمتاع بطيبات احلياة، بل يدعو إليه
ت من الرزقِ قُلْ هي للَّذين قُلْ من حرم زِينةَ اللَّه الَّتي أَخرج لعباده والطَّيبا ﴿:على من حرمها فيقول مستنكراً

                                                
  .سنرى التفاصيل املرتبطة ذه الناحية يف الرسائل التالية)  ١(
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 ﴿:ويقول ..)٣٢:ألعراف(﴾ آمنوا في الْحياة الدنيا خالصةً يوم الْقيامة كَذَلك نفَصلُ الْآيات لقَومٍ يعلَمونَ
يا أَيها  ﴿:ويقول ..)٧٧من اآلية: القصص(﴾ دنيا وابتغِ فيما آتاك اللَّه الدار الْآخرةَ وال تنس نصيبك من ال

يا بنِي  ﴿:ويقول ..)١٧٢:البقرة(﴾ الَّذين آمنوا كُلُوا من طَيبات ما رزقْناكُم واشكُروا للَّه إِنْ كُنتم إِياه تعبدونَ
  )٣١:ألعراف(﴾ ا واشربوا وال تسرِفُوا إِنه ال يحب الْمسرِفنيآدم خذُوا زِينتكُم عند كُلِّ مسجِد وكُلُو

حبب إيلَّ من دنياكم الطيب  «:ذا النوع من الغرائز أن يقول حممدبل يصل يف صراحته يف االعتراف 
   ١»والنساء، وجعلت قرة عيين يف الصالة 

ذلك أن  ..حببه للنساء وللطيب رب به اإلنسان هللاأزكى ما يتقاليت هي الصالة حممد  يقرنانظر كيف 
  .هذه الدوافع ليس فيها أي حرج إذا وجهت التوجيه السليم، وانسجمت مع الفطرة السوية

املسلمون ، فيقول زوجتهأداء ما تتطلبه هذه الغريزة الرجل يثاب على بل إن حممدا يذكر يف حديث له أن 
أرأيتم لو وضعها يف حرام  «:فريد عليهم ،»هوته ويكون له فيها أجر؟يا رسول اهللا أيأيت أحدنا ش «:متعجبني

    ٢» أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها يف احلالل كان له أجر
 ،فإذا أحس الشباب بالرغبة اجلنسية الدافقة ..كبت يف ظل اإلسالمفإنه يستحيل أن حيصل أي  ..وهلذا

إمنا يطلب اإلسالم من هذا و ..ذار هذا اإلحساس والنفور منهمنكر، وال يوجد داع الستقأي فليس يف ذلك 
يضبطها يف وعيه وبإرادته، وليس يف  ..أن يضبط هذه الشهوات فقط دون أن يكبتهاشيئا واحدا، وهو الشباب 

وليس تعليق التنفيذ كبتاً باعتراف فرويد، وليس فيه من إرهاق  ،الشعوره، أي يعلق تنفيذها إىل الوقت املناسب
  .عصاب ما يف الكبت، وليس يؤدي مثله إىل العقد واالضطرابات النفسيةاأل

  ولكن أولئك يعتربون هذا نوعان من احلرمان، ولو كان حرمانا مؤقتا؟:  قلت
ألنه ال ميكن أن تقوم أمة من األمم، وهي ال  ..أي حتكمالدعوة إىل ضبط الشهوات يف ليست :  قال

ا تتحول بذلك إىل غابة ال يأمن فيها اإلنسان على نفسه، وال على إ ..وال تنظمها ..تتحكم يف شهواا
   ..عرضه

اقرأ ما تقول اإلحصائيات عن نتائج الشهوات اليت متتلئ ا مدننا وحضارتنا، واليت غذا تلك املخترعات 
   ..٣اليت حولناها إىل مواخري للرذيلة

أنه لو مل  )Epidemiology(ر األمراض صرح الدكتور براندون سنتروال املتخصص بدراسة مصادلقد 
خيترع جهاز التلفاز لكان هنالك يف أمريكا يف هذا العصر اخنفاض يف اإلجرام بنسبة عشرة اآلف جرمية قتل 

وقد توصل الدكتور براندون إىل هذه النتائج  ..سنويا وسبعني ألف جرمية اغتصاب وسبعمائة ألف جرمية عنيفة
 .ثني سنةإثر دراسة دامت قريبا من ثال

                                                
)١. (  
  .رواه مسلم)  ٢(
  .مشعل بن عبداهللا القدهي. د ، املواقع اإلباحية على شبكة اإلنترنت وأثرها على الفرد واتمع)  ٣(
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ارتفعت نسبة القتل  ١٩٧٤و ١٩٤٥ويف الفترة ما بني   ،م١٩٤٥جهاز التلفاز دخل أمريكا وكندا سنة ف
  .باملائة يف كندا ٩٢باملائة يف أمريكا و ٩٣يف تلك الدولتني بنسبة 

رأى الدكتور أن يعضد نظريته بعالقة وسائل اإلعالم يف تفشي اإلجرام بأن أجرى حبثا على جمتمع وقد 
 .جنوب أفريقيا

وقد ، م١٩٧٥قد منعت دخول جهاز التلفاز ألسباب سياسية حىت سنة كانت حكومة جنوب أفريقيا ف
كانت وسائل اإلعالم األخرى كالكتب واإلذاعة واالت وغريها متوافرة بكثرة ومتطورة، لذا أمكن استبعاد 

  . تأثريها على دراسته هذه
باملائة يف نفس  ٧مية القتل قد اخنفضت يف جنوب أفريقيا بنسبة الحظ الدكتور براندون أن نسبة جروقد 

  .اليت ارتفعت فيها نسبة جرائم القتل يف أمريكا وكندا ١٩٧٤و  ١٩٤٥الفترة ما بني 
دخل جهاز التلفاز يف جنوب أفريقيا فرأى الدكتور أن يتابع أثر هذا اجلهاز على سلوك  ١٩٧٥ويف سنة 
 .اتمع وقيمه

 ١٥إىل  ١٠تور براندون بأن جمتمع جنوب أفريقيا سيشهد ارتفاعا يف نسبة اإلجرام خالل تنبأ الدكوقد 
سنة دخول التلفاز، وأن أول فئة ستقبل على هذه اجلرمية الشباب البيض،  مث يلحقهم  ١٩٧٥سنة من تاريخ 

  .الشباب السود بعد ذلك حبوايل ثالث سنوات
فريقيا يف سنة إضحايا جرمية القتل يف جنوب  إحصاءات عن عدد ١٩٨٩وبالفعل، لقد نشرت سنة 

أي ، ١٩٧٥باملائة عما كانت عليه سنة  ١٣٠فوجدوا أن نسبة القتل يف تلك السنة قد ارتفعت بنسبة  ١٩٨٧
 .١أن عدد ضحايا جرمية القتل قد ازداد إىل أكثر من الضعفني خالل فترة اإلثنا عشرة سنة هذه

قط من ضمن عدد كبري جدا من الدراسات املشاة اليت تثبت هذه دراسة واحدة ف: التفت إيل، وقال
وهي تثبت كذلك أن حضارتنا مل تعطنا أي كابح جيعل طاقات األمة تتوجه  ..خطر عدم التحكم يف الشهوات

وهو دليل خطري على هزمية احلضارة يف هذا اجلانب  ..حنو القيم الرفيعة لتوجه طاقتها فيها كما فعل اإلسالم
  .احلياةاملهم من 
فأخربين عن التشريعات اليت وضعها اإلسالم ليحفظ ا الفرد واتمع من  ..أيقنت هذا ووعيته:  قلت

  .هذه االحنرافات اخلطرية اليت وقعت فيها جمتمعاتنا
أصول ما شرعه اإلسالم يف هذا اجلانب ولكين سأذكر لك  ..ال ميكن إحصاء ذلك يف هذه اجللسة:  قال

                                                
لدكتور براندون كيف عرف أن الشباب البيض سيسبقون الشباب السود إىل هذا األمر صرح قائال أن وحينما سئل ا)  ١(

لذا عرف الدكتور أم سيكونون أول املقتنني لتلك ، الطائفة الثرية يف جمتمع جنوب أفريقيا يف ذلك الوقت كانت طائفة البيض
مث بعد مضي ثالثة سنوات سيشتري السود  ،هلذه الوسيلة وتشبعا منهاألجهزة اجلديدة وأن أطفاهلم سيكونون أول األطفال تعرضا 

فإذا مضى قرابة عشرة سنوات فسوف يشب أولئك األطفال البيض الذين ، األجهزة املستخدمة عند البيض فتبدأ بالتأثري عليهم
  .ع الدكتور براندونوبالفعل حصل األمر كما توق، تربوا على التلفاز فيبدأ ظهور تأثريه عليهم، وهكذا مع السود
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  . أجد مثيال له يف أي دين من األديان، أومذهب من مذاهب األخالقوالذي مل ..اخلطري
لقد بدأ اإلسالم، فمأل النفس نفورا من الفواحش وهربا منها حىت صارت بالنسبة هلا هي القذارة  ..أوال
    ١» إذا زىن الرجل أخرج منه اإلميان وكان عليه كالظلة فإذا أقلع رجع إليه اإلميان «:ففي احلديثبعينها،  
ال تزال أميت خبري ما مل يفش فيهم الزنا فإذا فشا فيهم الزنا فأوشك أن يعمهم اهللا  «:يف حديث آخرو
    ٢» بعذاب
    ٣» إذا ظهر الزنا ظهر الفقر واملسكنة «:يف حديث آخرو
   » ما ظهر يف قوم الزنا والربا إال أحلوا بأنفسهم عذاب اهللا «:يف حديث آخرو
أميا امرأة أدخلت : يقول حني نزلت آية املالعنة أنه مسع رسول اهللا  ،يرةعن أيب هر يف حديث آخرو

وأميا رجل جحد ولده وهو ينظر إليه  ،ولن يدخلها اهللا جنته ،فليست من اهللا يف شيء ،على قوم من ليس منهم
   ٤» وس األولني واآلخرينؤاحتجب اهللا منه يوم القيامة وفضحه على ر

والَّذين ال يدعونَ مع اللَّه إِلَهاً آخر  ﴿:بأم ال يقعون يف مثل هذه الفواحش وهلذا وصف القرآن املؤمنني
  )٦٨:الفرقان( ﴾ وال يقْتلُونَ النفْس الَّتي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق وال يزنونَ ومن يفْعلْ ذَلك يلْق أَثَاماً

وال تقْربوا  ﴿:ففي القرآن، بل حرم كل ما يقرب منه، أو يؤدي إليه، ومل يكتف اإلسالم بتحرمي الزنا
 طَنا بما وهنم را ظَهم شاحاَء  ﴿:وفيه ..)١٥١من اآلية: األنعام( ﴾الْفَوسةً وشكَانَ فَاح هى إِننوا الزبقْرال تو

  )٣٢:االسراء( ﴾ سبِيالً
 شهوة إليه تدفع الزنا ألن ،التحرز يف مبالغة وهي، الزنا مقاربة جمرد نم حيذر القرآنأنت ترى كيف أن 

  .ضمان هناك يكون ال أسبابه من املقاربة فعند ،أضمن املقاربة من فالتحرز ،عنيفة
 ..ضرورة غري يف االختالط يكرهف ..فيه للوقوع توقياً ،الدافعة أسبابه على الطريق اإلسالم يأخذ مث ومن

 ..يستطيع ال ملن بالصوم ويوصي ..استطاع ملن الزواج على وحيض ..بالزينة التربج عن وينهى ..اخللوة وحيرم
 ..األوالد بسبب واإلمالق العيلة من اخلوف وينفي ..املهور يف كاملغاالة الزواج من متنع اليت احلواجز ويكره
 اجلماعة ليحفظ ،والعالج ةالوقاي وسائل آخر إىل ..أنفسهم ليحصنوا الزواج يبتغون من مساعدة على وحيض

  .٥واالحنالل التردي من اإلسالمية
بل وضع معه الكثري من التشريعات الرادعة اليت متأل النفس نفورا من هذا النوع  ..ومل يكتف اإلسالم ذا

  ..من املعاصي

                                                
   .أبو داود واللفظ له والترمذي والبيهقيرواه )١(
   .أمحد بسند حسنرواه ) ٢(
  .البزاررواه )  ٣(
  .أبو داود والنسائي وابن حبان يف صحيحهرواه )  ٤(
  .يف ظالل القرآن، سيد قطب)  ٥(



 ٢٨٩

احد منهما مائَةَ جلْدة وال الزانِيةُ والزانِي فَاجلدوا كُلَّ و ﴿:من هذه العقوبات ما نص عليه القرآن بقولهو
ذَابع دهشلْيرِ ومِ الْآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤت متإِنْ كُن ينِ اللَّهي دأْفَةٌ فا ربِهِم ذْكُمأْختنِنيمؤالْم نفَةٌ ما طَائمه ﴾ 

  )٢:النور(
  .اإن قومي يؤلبون اخلصومات على حممد بسبب هذ: قلت
   ..ويتعجبون من مثل هذه التشريعات ..وهم ال يفهمون اإلسالم ..أولئك جهلة أو منحرفون: قال

فلذلك يتعامل مع النفس  ..اإلسالم يهتم باإلنسان، ويعتربه حمور التشريعات والتنظيمات واحلضارة
  .اإلنسانية جبميع ما يف هذه النفس من الرغبة والرهبة

وخياطب الرهبة  ..عفاف وباإلخبار مبا يف اجلنة ملن صرب من احلور العنيفيخاطب الرغبة باحلث على ال
  .وبأنواع احلدود اليت شرعها ..بالعذاب األليم

ولكنا ننسى ما أدى  ..حنن يف واقعنا اليوم نضحك على احلدود اليت شرعها اإلسالم يف هذا اجلانب ..نعم
وهو ما يفوق ذلك العقاب البسيط  ..وحتطم اتمعات إليه التساهل فيه من انتشار األمراض، واحنالل األسر،

  .١احملدود الذي وضعه اإلسالم رادعا ال منتقما
  :الكرم
  .فحدثين عن السر الثاين ..عرفت السر األول: قلت
، وال تبخل ا أال ترى إىل هذه األزهار الكرمية اليت جتود بتلك الروائح الطيبة ..السر الثاين هو الكرم: قال
  ؟ !د من الناسعلى أح

  .فلم نر من األزهار منذ اختلطنا ا إال خريا ..بلى: قلت
   ..فإنك لن جتد عنده إال الكرم ..وهكذا من يستنري بأشعة مشس حممد ..وهكذا اإلسالم: قال

وهو ما نفتقده حنن معشر البخالء الذين مل نكتف بالشح مبا لدينا،  ..الكرم أصل أصيل من أصول اإلسالم
وقد جنود عليهم ببعض فتاا، مث نزعم أننا  ..ننهب ثروات الشعوب وخرياا نتالعب ا كما نشاءبل رحنا 

  .نتصدق عليهم بذلك
  .واملسيحية مل تفعل هذا ..تلك حضارة االستعمار: قلت
   ..فقد راحت تبيع ما ال متلك ..املسيحية فعلت أخطر من هذا: قال
  ما تقصد؟: قلت
  ؟ !يع صكوك الغفرانأمل تكن الكنيسة تب: قال

إن كل رجال الدين من كل األديان اليت عرفتها انقلبوا  ..أصدقك القول: طأطأت رأسي خجال، فقال
يا أَيها الَّذين آمنوا إِنَّ كَثرياً  ﴿:ففيه ..لقد ذكر القرآن هذا ..وحولوا معابدهم إىل دور للعصابات ..لصوصا

 انبهالرارِ وبالْأَح نةَمضالْفو بونَ الذَّهكْنِزي ينالَّذو بِيلِ اللَّهس نونَ عدصيلِ واطاسِ بِالْبالَ النوأْكُلُونَ أَمال لَيو 
                                                

  )عدالة للعاملني(رسالة  سنرى التفاصيل املرتبطة باحلدود الشرعية والشبهات املثارة حوهلا يف)  ١(



 ٢٩٠

  )٣٤:التوبة( ﴾ ينفقُونها في سبِيلِ اللَّه فَبشرهم بِعذَابٍ أَليمٍ
  ؟ !واإلسالم: قلت
فلم أجد دينا حيث على الكرم، ويريب أتباعه عليه، كما وجدت  ..مل وقيمهلقد حبثت يف آداب العا: قال
   ..يف اإلسالم

لقد وردت النصوص املقدسة الكثرية اليت حتث على الكرم، وتعتربه من الكمال، بل تعتربه من مقاييس 
يب من الناس، السخي قريب من اهللا، قر« وذكر أن  ،١» السخاء خلق اهللا األعظم« :الكمال، فقد اعترب حممد

قريب من اجلنة، بعيد من النار، والبخيل بعيد من اهللا، بعيد من الناس، بعيد من اجلنة قريب من النار، واجلاهل 
إن اهللا يدخل بلقمة اخلبز، وقبضة التمر ومثله، مما ينفع « :وقال ..٢»السخي أحب إىل اهللا من عابد خبيل

إن « :وقال ..٣» والزوجة املصلحة، واخلادم الذي يناوله املسكنيصاحب البيت اآلمر به، : املسكني ثالثة اجلنة
« :وقال ..٤» املكثرين هم األقلون يوم القيامة، إال من أعطاه اهللا خريا فنفخ فيه بيمينه ومشاله وبني يديه وورائه
 ..٥»ما عنده ما من مسلم ينفق من كل مال له زوجني يف سبيل اهللا، إال استقبلته حجبة اجلنة، كلهم يدعوه إىل

اليد العيا خري « :وقال ..٦»كم من حوراء عيناء، ما كان مهرها، إال قبضة من حنطة، أو مثلها من متر« :وقال
رجل : ال حسد إال يف إثنتني« :وقال ..٧» من اليد السفلى، واليد العليا هي املنفقة، واليد السفلى هي السائلة

   ٨»ورجل آتاه اهللا احلكمة فهو يقضي ا ويعلمهاآتاه اهللا ماال فسلطه على هلكته يف احلق، 
إن اهللا يقبل الصدقة، ويأخذها بيمينه فريبيها « :ويربيها لصاحبها، فقال ،أخرب أن اهللا يتقبل الصدقةو

إن اهللا لرييب ألحدكم التمرة « :ويف رواية، ٩» ألحدكم كما يريب أحدكم مهره، حىت إن اللقمة لتصري مثل أحد
إن العبد ليتصدق بالكسرة، تربو عند « :وقال ..١٠» ريب ولده، أو فصيله حىت يكون مثل أحدواللقمة، كما ي

   ١١» اهللا حىت تكون مثل أحد
أحب األعمال إىل اهللا تعاىل، من أطعم مسكينا من « :وأخرب أن أحب األعمال إىل اهللا الكرم، فقال

                                                
  .ابن النجار عن ابن عباس)  ١(
  .الترمذي، عن أيب هريرة، والبيهقي عن جابر والبهقي والطرباين يف األوسط، عن عائشة رضي اهللا عنها)  ٢(
  .احلاكم، عن أيب هريرة)  ٣(
  .الشيخان عن أيب ذر)  ٤(
  . ذرأمحد، والنسائي، وابن حبان يف صحيحه، واحلاكم عن أيب)  ٥(
  .العقيلي يف الضعفاء عن ابن عمر)  ٦(
  .عن ابن عمر: أمحد، والشيخان، وأبو داود، والترمذي)  ٧(
  .أمحد، والشيخان، وابن ماجة، عن ابن مسعود)  ٨(
  .الترمذي عن أيب هريرة)  ٩(
  .أمحد، وابن حبان يف صحيحه عن عائشة)  ١٠(
  .الطرباين عن أيب برزة)  ١١(
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مال إىل اهللا بعد الفرائض، إدخال أحب األع« :وقال ..١»جوع، أو دفع عنه مغرما، أو كشف عنه كربا
   ٢»السرور على املسلم

إن أحب عباد اهللا إىل اهللا، من حبب إليه املعروف، وحبب إليه « :وأخرب عن حب اهللا للمكرمني، فقال
إن اهللا تعاىل استخلص هذا الدين لنفسه، وال يصلح لدينكم إال السخاء وحسن اخللق، أال « :وقال ..٣» أفعاله

، ٥» إن اهللا تعاىل جواد حيب اجلود، وحيب معايل األخالق، ويكره سفسافها« :وقال ..٤» م مافزينوا دينك
ما عظمت نعمة اهللا على عبد إال اشتدت عليه مؤنة الناس، فمن مل حيتمل تلك املؤنة للناس فقد عرض « :وقال

   ٦» تلك النعمة للزوال
ما اللذان حيبهما اهللا فالسخاء والسماحة، وأما اللذان خلقان حيبهما اهللا، وخلقان يبغضهما اهللا، فأ« :وقال

   ٧» يبغضهما اهللا تعاىل، فسوء اخللق والبخل، وإذا أراد اهللا بعبد خريا، استعمله على قضاء حوائج الناس
 ..٨» ليتق أحدكم وجهه من النار ولو بشق مترة« :وأخرب أن الصدقة تقي صاحبها من النار، فقال

اجعلوا بينكم وبني النار حجابا ولو « :روايةويف ، ٩» ولو بشق مترة، فإن مل جتد فبكلمة طيبةالنار اتقوا « :وقال
 تصدقوا ولو بتمرة، فإا تسد من اجلائع، وتطفىء اخلطيئة كما يطفىء املاء النار« :ويف أخرى، ١٠» بشق مترة

ن الصدقة لتطفىء عن إ« :، وقال١٢» تصدقوا فإن الصدقة فكاككم من النار« :، ويف حديث آخر قال١١»
من أطعم أخاه من اخلبز حىت يشبعه، « :، وقال١٣» حر القبور، وإمنا يستظل املؤمن يوم القيامة يف ظل صدقته

   ١٤» وسقاه من املاء حىت يرويه، بعده اهللا من النار سبع خنادق، كل خندق مسرية سبعمائة عام

                                                
  .كيم بن عمريالطرباين عن احل)  ١(
  .الطرباين عن ابن عباس)  ٢(
  .ابن أيب الدنيا، وأبو الشيخ عن أيب سعيد)  ٣(
  .الطرباين عن عمران بن حصني)  ٤(
  .البيهقي عن طلحة بن عبيد اهللا، وأبو نعيم يف احللية عن ابن عباس)  ٥(
  .ابن أيب الدنيا عن عائشة، والبيهقي عن معاذ)  ٦(
  .البيهقي عن ابن عمر)  ٧(
  .أمحد عن ابن مسعود)  ٨(
الشيخان، والنسائي عن عدي بن حامت، وأمحد عن عائشة، والبزار، والطرباين، والضياء عن أنس والبزار، والطرباين، )  ٩(

  .والضياء عن أنس، والبزار عن النعمان بن بشري وعن أيب هريرة، والطرباين عن ابن عباس وعن أيب أمامة
  .عبيد للطرباين عن فضالة بن)  ١٠(
  .لطرباين عن فضالة بن عبيدا)  ١١(
  .الطرباين يف األوسط، وأبو نعيم يف احللية عن أنس)  ١٢(
  .الطرباين عن عقبة بن عامر)  ١٣(
  .النسائي، واحلاكم عن ابن عمر)  ١٤(
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ما منكم من أحد إال سيكلمه اهللا يوم القيامة، ليس « :ويف حديث آخر يرسم الصورة اليت متثل ذلك بقوله
بينه وبينه ترمجان، فينظر أمين منه فال ير إال ما قدم، وينظر أشأم منه فال يرى إال ما قدم، وينظر بني يديه فال 

   ١» يرى إال النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق مترة، ولو بكلمة طيبة
صنائع املعروف تقي مصارع السوء واآلفات « :ية من نريان الدنيا، فقالوأخرب عن تأثري الكرم يف الوقا

واهللكات، وأهل املعروف يف الدنيا، هم أهل املعروف يف اآلخرة، وإن أهل املنكر يف الدنيا، هم أهل املنكر يف 
  ٢»اآلخرة

قة متنع الصد« :وقال ،٣» تسد الصدقة سبعني بابا من السوء« :بل ذكر ما هو أعظم من ذلك، فقال
مناولة « :وقال ،٥» الصدقة متنع ميتة السوء« :، وقال٤»سبعني نوعا من أنواع البالء، أهوا اجلذام والربص

تداركوا اهلموم والغموم بالصدقات، يكشف اهللا تعاىل ضركم، وينصركم « :وقال ،٦» املسكني تقي ميتة السوء
وف، وبر الوالدين، وصلة الرحم، حتول الشقاء الصدقة على وجهها، واصطناع املعر« :، وقال٧»على عدوكم

   ٨» سعادة، وتزيد يف العمر، وتقي مصارع السوء
إعلموا أنه ليس منكم أحد، إال ماله أحب إليه من « :وأخرب عن عظم الغنب الذي حييق بالبخالء، فقال
إليه من ماله، فإن  أيكم مال وارثه أحب« :ويف رواية، ٩» مال وارثه، مالك ما قدمت، ومال وارثك ما أخرت

   ١٠» ماله ما تقدم، ومال وارثه، ما تأخر
أراد اهللا بقوم مناء، رزقهم السماحة  اإذ« :أخرب عن اجلزاء املعد للكرماء يف الدنيا قبل اآلخرة، فقالو

 ،١٢» استعينوا على الرزق بالصدقة« :، وقال١١» والعفاف، وإذا أراد اهللا بقوم اقتطاعا فتح عليهم باب خيانة
  ١٣» استرتلوا الرزق بالصدقة« :الوق

                                                
  .أمحد، والشيخان، والنسائي، وابن ماجة عن عدي بن حامت)  ١(
  .احلاكم عن أنس)  ٢(
  .بن خديجالطرباين عن رافع )  ٣(
  .اخلطيب عن أنس)  ٤(
  .القضاعي عن أيب هريرة)  ٥(
  .الطرباين والبيهقي عن حارثة بن النعمان)  ٦(
  .الديلمي عن أيب هريرة)  ٧(
  .أبو نعيم يف احللية عن علي)  ٨(
  .النسائي عن ابن مسعود)  ٩(
  .أمحد، والترمذي عن ابن مسعود)  ١٠(
  .ن الصامتابن عساكر، والطرباين عن عبادة ب)  ١١(
  .الديلمي عن عبد اهللا بن عمرو املزين)  ١٢(
  .البيهقي عن علي، وابن عدي عن جبري بن مطعم، وأبو الشيخ عن أيب هريرة)  ١٣(



 ٢٩٣

 اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول اآلخر اللهم أعط ممسكا تلفا: أن ملكني يرتالن فيقول أحدمها« وأخرب 
إن اهللا تعاىل يقول يا ابن آدم أودع من كرتك عندي، وال حرق، وال سرق، وال غرق، أوفيكه « :، وقال١»

  ٢» أحوج ماتكون إليه
لكثرية اليت جعلت الكرم من القيم النبيلة اليت يتنافس فيها األغنياء والفقراء على حد وغريها من النصوص ا

  .سواء
ال جمرد تكرم  ..بل شرع التشريعات الكثرية اليت جتعل من الكرم خلقا مفروضا ..ومل يكتف اإلسالم ذا

  .يرتبط بقوة اإلميان وضعفه
واإلسالم مل يكتف  ..كرم ـ ركن من أركان اإلسالموهلذا، فإن الزكاة ـ اليت متثل شريعة من شرائع ال

  . بل ربط الكثري من العبادات والكفارات بالصدقات ..ا
  :املروءة
  .فحدثين عن السر الثالث من أسرار زهرية األزهار: قلت
  .املروءة هي السر الثالث من أسرار األزهار ..املروءة: قال
  .مل أفهم عالقة املروءة باألزهار: قلت
  .والبحث عن املعايل ..املروءة هي الترفع عن السفاسف :قال
  .ومل أعرفها يف األزهار ..عرفتها يف البشر: قلت
حبيث حتاول كل زهرة أن تفوق  ..أال ترى األزهار كيف تتنافس يف ألواا وأشكاهلا وعطورها: قال

  ؟ !غريها
   ..ما تقوله صحيح: قلت
التعايل عن السفاسف، والبحث عن الرتبة النفيسة كانوا فإذا وصل البشر إىل هذه املرتبة من : قال
   ..كاألزهار

  .وقد حبثت يف األديان واملذاهب عن هذا النوع الشريف من أنواع التنافس، فلم أجده يف اإلسالم
وقد أطلق على هؤالء  ..لقد ظهر يف اتمعات اإلسالمية مجاعات ليس هلا من هم إال التنافس يف املروءة

  ، »الفتوة « ، وأطلق على سلوكهم »تيان الف« لقب 
إِنهم فتيةٌ آمنوا  :أهل الكهففقد ورد يف وصف  ..استنباطا لذلك مما ورد يف القرآن من مدح الفتوة

دىه ماهنزِدو هِمببِر )م قالواأعن قوم إبراهيم وفيه  ،)١٣من اآلية: الكهف:  مهذْكُري ا فَىتنعمس قَالُ لَهي
يماهرإِب )٦٠من اآلية: االنبياء (  

حقيقتها هي مرتلة اإلحسان « :باعتبارها مرتال من منازل السائرين، فقال» الفتوة « وقد عرف ابن القيم 
                                                

  .الشيخان وغريمها)  ١(
  .البيهقي عن احلسن مرسال)  ٢(
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إىل الناس، وكف األذى عنهم، واحتمال أذاهم، فهي استعمال حسن اخللق معهم، فهي يف احلقيقة نتيجة حسن 
   ١»هاخللق واستعمال

والفتوة من أعظم خصال اخلري جامعة كمال املروءة وحسن اخللق واإليثار على « :وعرفها السبكي، فقال
حىت تكون فتوته على ذلك فتوة الفتيان ، النفس واحتمال األذى وبذل الندى وطالقة الوجه والقوة على ذلك 

نتصف وال ينازع فقريا وال غنيا والصفح عن العثرات ويكون خصما لربه على نفسه وينصف من نفسه وال ي
ويستوي عنده املدح والذم والدعاء والطرد وال حيتجب وال يدخر وال يعتذر ويظهر النعمة وحيقق احملبة سرا 

    ٢»وعلنا فإذا قوي على ذلك فهو الفىت وإذا اجتمع قوم على ذلك وتعاهدوا عليه فنعم ما هو 
ة جعفر بن حممد مث الفضيل بن عياض واإلمام أمحد وسهل وقد ذكر ابن القيم أن أقدم من تكلم يف الفتو

» ما تقول أنت؟« :بن عبداهللا واجلنيد مث الطائفة، فذكر عن جعفر بن حممد أنه سئل عن الفتوة فقال للسائل
يا ابن « :، فقال السائل»الكالب عندنا كذلك « :، فقال»إن أعطيت شكرت وإن منعت صربت« :فقال

  » إن أعطينا آثرنا، وإن منعنا شكرنا « :، فقال»ة عندكم؟فما الفتو رسول اهللا 
وقد سئل عن   ،، وقال اإلمام أمحد»الفتوة الصفح عن عثرات اإلخوان « :وقال الفضيل بن عياض

، وقال »ال تنافر فقريا وال تعارض غنيا « :، وسئل اجلنيد عن الفتوة فقال»ترك ما وى ملا ختشى «  :الفتوة
  » الفتوة حسن اخللق « :،  وقال عمر بن عثمان املكي»الفتوة أن تنصف وال تنتصف « :احلارث احملاسيب

، فإن كل أحد هذا اخللق ال يكون كماله إال لرسول اهللا « :ويعرب الدقاق عن كمال الفتوة، فيقول
   ٣»يقول يوم القيامة  نفسي نفسي، وهو يقول  أميت أميت 

، وقد »أن ال تشهد لك فضال، وال ترى لك حقا « :، فقالوعرف صاحب املنازل منبع الفتوة وأصلها
قلب الفتوة وإنسان عينها أن تفىن بشهادة نقصك وعيبك عن فضلك وتغيب بشهادة « :شرحه ابن القيم بقوله

   ٤»حقوق اخللق عليك عن شهادة حقوقك عليهم
على األخالق العالية واحلكايات والقصص الورادة عن هؤالء الفتيان تربز ناحية مهمة، وهي التنافس 

النبيلة، ووجود التنافس على اخلري يف اتمع يرفع اتمع إىل آفاق عالية من التحضر، وهلذا مر اتمع اإلسالمي 
  .بفترات يكاد يعدم فيها الفقر لكثرة من يتنافس على الرمحة بالفقراء وخدمتهم

افل عن عيوب الغري وأخطائهم، أن رجال ومن تلك احلكايات، وهي متعلقة جبانب من الفتوة، وهو التغ
عميت، فبعد عشرين : اشتكيت عيين، مث قال: من الفتيان تزوج امرأة، فلما دخلت عليه رأى ا اجلدري، فقال

سبقت « :، فقيل له»كرهت أن حيزا رؤييت ملا ا « :سنة ماتت، ومل تعلم أنه بصري، فقيل له يف ذلك، فقال
                                                

  .٢/٣٤٠:مدارج السالكني)  ١(
  .٢/٥٤٨: فتاوى السبكي)  ٢(
  .٢/٣٤٢:مدارج السالكني)  ٣(
  .٢/٣٤٣:مدارج السالكني)  ٤(



 ٢٩٥

  » الفتيان 
امرأة سألت حامتا عن مسألة، فاتفق أنه خرج منها صوت يف تلك احلالة، فخجلت، فقال ومثل ذلك أن 

فلقب حبامت » إنه مل يسمع الصوت « :، فأومهها أنه أصم، فسرت املرأة بذلك، وقالت»ارفعي صوتك « :حامت
  » األصم 

أيديهم،  واستضاف رجل مجاعة من الفتيان، فلما فرغوا من الطعام خرجت جارية تصب املاء على
« :فقال آخر منهم» ليس من الفتوة أن تصب النسوان املاء على أيدي الرجال « :فانقبض واحد منهم، وقال

  » أنا منذ سنني أدخل إىل هذه الدار، ومل أعلم أن امرأة تصب املاء على أيدينا أو رجال 
دم، فقاهلا ثانياوثالثا فلم يقدم، ، فلم يق»يا غالم قدم السفرة « :وقدم مجاعة فتيان لزيارة فىت، فقال الرجل

ليس من الفتوة أن يستخدم الرجل من يتعاصى عليه يف تقدمي السفرة كل هذا « :فنظر بعضهم إىل بعض، وقالوا
كان عليها منل، فلم يكن من األدب تقدمي السفرة إىل « :، فقال الغالم»مل أبطأت بالسفرة « :، فقال الرجل»

يا « :، فقالوا»ن الفتوة إلقاء النمل وطردهم عن الزاد، فلبثت حىت دب النمل الفتيان مع النمل، ومل يكن م
  » غالم مثلك خيدم الفتيان 

ومن الفتوة اليت ال تلحق ما يذكر أن رجال نام من احلاج يف املدينة، ففقد مهيانا فيه ألف « :قال ابن القيم
، »؟أي شيء كان فيه« :، فقال»مهياين  أخذت« :، فعلق به وقالدينار، فقام فزعا فوجد جعفر بن حممد 

، فأدخله داره، ووزن له ألف دينار، مث إن الرجل وجد مهيانه، فجاء إىل جعفر معتذرا »ألف دينار « :قال
، »؟من هذا« :، فقال الرجل للناس»شيء أخرجته من يدي ال أسترده أبدا « :باملال، فأىب أن يقبله منه، وقال

   ١»  هذا جعفر بن حممد« :فقالوا
  :التضحية

  .فحدثين عن السر الرابع من أسرار زهرية األزهار: قلت
  .لن تكون األزهار أزهارا حىت متتلئ مبعاين التضحية والبذل واإليثار: قال
   ..مل أفهم عالقة األزهار بذلك: قلت
  أال ترى الزهرة تظل متنحنا أرجيها العطر إىل أن تذبل؟: قال
   ..بلى: قلت
  .هي كالشمعة حترق لتضيء لنا ..روحها نا ـ مع أنفاس عطرها ـ فهي تبذل ل: قال
  فأين وجدت مثل هذا النبل؟: قلت
إن التضحية بالنفس واملال  ..ويف القيم اليت رىب اإلسالم عليها املسلمني ..مل أجده إال يف اإلسالم: قال

  .والوقت يف سبيل اهللا من أمسى أخالق اإلسالم، ومن أرفع واجباته
  .ال يف سبيل اخللق ..سبيل اهللايف : قلت

                                                
  .٢/٣٤٣:مدارج السالكني)  ١(



 ٢٩٦

وإمنا اعترب سبيال هللا حىت ال يطلب صاحبه عليه أجرا إال  ..سبيل اهللا يف اإلسالم يراد به سبل اخللق: قال
  .األجر الذي أعطاه اهللا له

اللَّه وما لَكُم ال تقَاتلُونَ في سبِيلِ  ﴿:لقد قال القرآن يف األمر بالتضحية يف سبيل نصرة املستضعفني
الْقَر هذه نا منرِجا أَخنبقُولُونَ ري ينالَّذ انالْوِلْداِء وسالنالِ وجالر نم نيفعضتسالْما ولْ لَنعاجا ولُهمِ أَهالظَّال ةي

  )٧٥:النساء( ﴾من لَدنك ولياً واجعلْ لَنا من لَدنك نصرياً
والَّذين تبوأُوا الدار والْأميانَ من قَبلهِم يحبونَ من  ﴿:القرآن معىن آخر من معاين التضحية، فيقولويصف 

كَانَ بِهِم لَوو فُِسهِملَى أَنونَ عرثؤيوا وا أُوتمةً ماجح مورِهدي صونَ فجِدال يو هِمإِلَي راجةٌ هاصصخ  وقي نمو
  ) ٩:احلشر( شح نفِْسه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ

ففي هذه اآلية إخبار عن اإليثار الذي حتلى به األنصار ملا قدم املهاجرون إليهم، بعد أن تركوا يف بالدهم 
  .كل ما يلزم لنفقتهم، فوجدوا هلم إخوانا هلم اقتسموا معهم زادهم، بل آثروهم على أنفسهم

للْفُقَراِء الْمهاجِرِين الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم وأَموالهِم يبتغونَ فَضالً  ﴿:وقد سبق ذكر اآلية السابقة قوله
رين الذي ، فأخرب بفضل املهاج)٨:احلشر( من اللَّه ورِضواناً وينصرونَ اللَّه ورسولَه أُولَئك هم الصادقُونَ

آثرهم األنصار على أنفسهم ليبني أن ذلك اإليثار وتلك النفقات مل تذهب عبثا، بل وقعت يف موقعها 
الصحيح، ألن اإلنسان قد ينفق، ويؤثر ولكنه ال يسد خلال، ال حيقق مقصدا، ألنه رمى بنفقته يف غري مواضعها، 

  .فعبثت ا الرياح
يا « :قال املهاجرون :عن أنس قالألنصار مع املهاجرين، فوقد حفظت لنا كتب احلديث بعض ما فعله ا

رسول اللّه ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم، أحسن مواساة يف قليل وال أحسن بذالً يف كثري، لقد كفونا املؤنة 
 هلمال، ما أثنيتم عليهم ودعومت اللّه  «:، فقال » وأشركونا يف املهنأ، حىت لقد خشينا أن يذهبوا باألجر كله

«١  
دعا األنصار أن يقطع هلم البحرين،  حممداظلوا هكذا حىت بعد أن فتح اهللا على املؤمنني، وقد روي أن و

إما ال، فاصربوا حىت تلقوين فإنه سيصيبكم « :، قال» ال، إال أن تقطع إلخواننا من املهاجرين مثلها« :قالواف
   ٢» أثرة

« :قالف ،» اقسم بيننا وبني إخواننا النخيل« :األنصار قالت :عن أيب هريرة قالبل روي أكثر من ذلك، ف
   ٣» مسعنا وأطعنا« :قالوا » أتكفونا املؤنة ونشرككم يف الثمرة؟« :فقالوا ،» ال

ما نزل أنه  على احلفاوة بإخوام املهاجرينبل روي أكثر من ذلك، فقد كان األنصار من حرصهم 
  .مهاجري على أنصاري إال بقرعة

                                                
  .أمحد)  ١(
  .البخاري)  ٢(
  .البخاري)  ٣(



 ٢٩٧

أم ملا قدموا املدينة ون يف قمة االستغناء، كما كان إخوام األنصار فيقم البذل، فقد روي وكان املهاجر
إين أكثر األنصار ماال، فأقسم « :بني عبد الرمحن بن عوف وسعد بن الربيع، فقال سعد لعبد الرمحنحممد آخى 

قال عبد ف ،» نقضت عدا فتزوجهامايل نصفني، ويل امرأتان فانظر أعجبهما إليك، فسمها يل أطلقها، فإذا ا
  » بارك اهللا لك يف أهلك ومالك، أين سوقكم؟؟« :الرمحن

ويطْعمونَ الطَّعام علَى حبه مسكيناً  ﴿:وقد عرب القرآن الكرمي عن هذا التكافل بصورة أخرى مجيلة، فقال
  ) ٩ـ  ٨:االنسان(  نرِيد منكُم جزاًء وال شكُوراًويتيماً وأَسرياً إِنما نطْعمكُم لوجه اللَّه ال

ففي هاتني الكرميتني إخبار عن إيثار هؤالء احملاويج من املؤمنني غريهم بالطعام مع حبهم له وحاجتهم 
  .إليه، مث هم ال يطلبون على ذلك جزاء وال شكورا

مث أوى إىل الظل من غري أن يشعر نفسه موسى عندما سقى للفتاتني، النيب وهو موقف يشبه كثريا موقف 
 فَسقَى لَهما ثُم تولَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رب إِني لما أَنزلْت إِلَي من خيرٍ فَقري ﴿:أو يشعر غريه أنه فعل شيئا، قال

  ) ٢٤:القصص(
ا مستحبا، وإمنا هي واجب من وهذه املواقف ـ يف حقيقتها، ويف حقيقة اإلسالم ـ ليست شيئا ثانوي

ما آمن يب من بات شبعان وجاره جائع إىل جنبه وهو يعلم  «:ورد يف احلديثواجب من واجبات الدين، فقد 
   ٢»أميا أهل عرصة بات فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة اهللا وذمة رسوله  «:، وقال١» به

ل على أن األمر ليس موكوال لرغبات الناس، بل نص القرآن على هذا يف مواضع خمتلفة بصيغ مشددة تد
وإمنا هو واجب من واجبات الدين، فال يصح أن ميوت الناس جوعا يف نفس الوقت الذي متتلئ يه خزائن 

  .الكثريين، ولو دفعوا الزكاة
  :القوة
  .فحدثين عن السر اخلامس من أسرار زهرية األزهار: قلت
  )  القوة(السر اخلامس هو : قال
  . أرى األزهار ضعيفة تطؤها األقدام، وتطحنها األصابعولكين: قلت
  .القوة يف عيون احلقائق أرفع من أن ختتصر يف عضالت مفتولة، أو قامة متطاولة: قال
  فما هي القوة؟: قلت
ليس الشديد بالصرعة، إمنا الشديد الذي ميلك نفسه عند  «:لقد عرب حممد عن بعض مظاا، فقال: قال
أحتسبون أن الشدة يف محل احلجارة؟ إمنا الشدة يف أن ميتلئ أحدكم غيظا مث « :اية أخرى، ويف رو٣» الغضب

                                                
  .عن أنسوالطرباين يف الكبري البزار، )  ١(
  .عن ابن عمرسلم م)  ٢(
  .عن أيب هريرة أمحد والبيهقي)  ٣(



 ٢٩٨

  ١» يغلبه
  فهل لألزهار مثل هذه القوة؟: قلت
ولكنها  ..بأقدامهم، أو يذحبوا بأيديهم، أو يطحنوا بأصابعهم اأال ترى ارمني يدوسو ..أجل: قال

  ؟ !ال تبخل بعطرها عليهم
  .رى ذلكأ ..أجل: قلت
  .فهذا مظهر من مظاهر القوة: قال
  )قوة الشخصية(تقصد ما نسميه : قلت
وأمر بأن تسخر كل ألواا يف  ..وحث على كل أنواع القوة ..لقد جاء اإلسالم بكل أنواع القوة: قال

  .صاحل اخلري واحلق واجلمال
لَهم ما استطَعتم من قُوة ومن رِباط وأَعدوا  ﴿:ذ بالقوة حلماية املستضعفنيلقد قال القرآن آمرا باألخ

و مهلَمعي اللَّه مهونلَمعال ت ونِهِمد نم رِينآخو كُمودعو اللَّه ودع ونَ بِهبهرلِ تيبِيلِ الْخي سٍء فيش نقُوا مفنا تم
  ) ٦٠:ألنفالا( ﴾ تظْلَمونَاللَّه يوف إِلَيكُم وأَنتم ال

  .وأهم أنواع القوة اليت حث اإلسالم عليها، وأمر ا قوة النفس وترفعها وتعاليها باحلق الذي متلكه
  ؟تقصد العزة: قلت
يا  ﴿:وقد وصف القرآن ا املؤمنني، فقالبل هي من أجلى مظاهرها، العزة مظهر من مظاهر القوة، : قال

آم ينا الَّذهأَيؤلَى الْمع لَّةأَذ هونبحيو مهبحمٍ يبِقَو ي اللَّهأْتي فوفَس ينِهد نع كُمنم دتري نوا ملَى نع ةزأَع نِنيم
ؤي لُ اللَّهفَض كمٍ ذَلةَ الئمافُونَ لَوخال يو بِيلِ اللَّهي سونَ فداهجي رِينالْكَافيملع عاسو اللَّهاُء وشي نم يهت (

  )٥٤:املائدة(
وللَّه الْعزةُ ولرسوله  ﴿:خلق من أخالق املؤمنني اليت جيب أن يتحلوا ا وحيرصوا عليها فقال اأوأخرب 

وال تهِنوا وال تحزنوا وأَنتم الْأَعلَونَ إِنْ  ﴿:الوق، )٨من اآلية: املنافقون)(وللْمؤمنِني ولَكن الْمنافقني ال يعلَمونَ
نِنيمؤم مت١٣٩:آل عمران(﴾ كُن(  

  .واهلوان املؤمنني إباء الضيم، والثورة على املذلةتعلم هذه اآلية ف
بِي قَاتلَ معه رِبيونَ وكَأَين من ن ﴿:وهلذا وصف اهللا املؤمنني يف األجيال السابقة لإلسالم ذا اخللق، فقال

ابِرِينالص بحي اللَّهوا وكَانتا اسمفُوا وعا ضمو بِيلِ اللَّهي سف مهابا أَصموا لنها وفَم ريا كَانَ ) ١٤٦( كَثمو
افَنرإِسا ونوبا ذُنلَن را اغْفنبإِالَّ أَنْ قَالُوا ر ملَهقَو رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرصانا ونامأَقْد تثَبا ورِني أَم١٤٧(ا ف (

ِسنِنيحالْم بحي اللَّهو ةرابِ اآلخثَو نسحا وينالد ابثَو اللَّه ماهآل عمران( ﴾)١٤٨( فَآت (  
 ،يمأل أمساع املؤمنني حبديث العزة والقوة، لتسعني مرة ما يقرب من ) الْعزِيز(بل إن القرآن يسمي اهللا بـ 

  .فإذا ما سيطر عليهم اليقني بعزة رم تأبوا على اهلوان حني يأتيهم من أي خملوقٍ
                                                

  .بن أيب الدنيا يف ذم الغضب عن عامر بن سعد بن أيب وقاصا)  ١(



 ٢٩٩

أن اهللا معهم يف تلك املواقف اإلقدام واالحتمال والثبات يف مواطن اليأس موقنني وقد علم القرآن املؤمنني 
 في ابتغاِء الْقَومِ إِنْ تكُونوا تأْلَمونَ فَإِنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ وترجونَ من اللَّه ما ال وال تهِنوا ﴿ ..الشديدة

واللَّه معكُم فَال تهِنوا وتدعوا إِلَى السلْمِ وأَنتم الْأَعلَونَ  ﴿ ..)١٠٤:النساء(﴾  يرجونَ وكَانَ اللَّه عليماً حكيماً
الَكُممأَع كُمرتي لَن٣٥:حممد(﴾  و(   

ففي اآلية اليت قرأا ي عن الدعوة إىل  ..أليس يف هذا تناقضا مع دعوة اإلسالم إىل السالم: قلت
  ؟ !السلْمِ

 فالسلم هو االستسالم لشروط األعداء وكربهم والتذلل هلم ..فرق كبري بني السلم والسالم: قال
أما السالم فهو حتقيق األمن للنفوس واتمعات يف ظالل العدل واحلرية واإلخاء  ..والتضعضع أمامهم

  .واملساواة
والشدة يف ذلك احلني قد تكون هي البلسم الذي  ..فليس هو بسالم ..فإذا مل حيقق السالم هذه املطالب

  .يعيد للحياة صفاءها وسالمها
واقْتلُوهم حيثُ ثَقفْتموهم وأَخرِجوهم من حيثُ  ﴿:د من القتل، فقالوهلذا أخرب القرآن أن الفتنة أش

  )١٩١من اآلية: البقرة( ﴾أَخرجوكُم والْفتنةُ أَشد من الْقَتلِ 
  :األمانة
  .فحدثين عن السر السادس من أسرار األزهار: قلت
  )األمانة(السر السادس هو : قال
   ..الودائع تقصد رد: قلت
  .أما األمانة يف ذاا فإن هلا من املظاهر عدد زبد البحر ..رد الودائع مظهر من مظاهر األمانة: قال
  فما حدها اجلامع؟ : قلت
لقد أناط اهللا بكل خملوق يف كل حمل من احملال، ويف كل زمن من األزمان وظيفة ألزمه بأدائها، فإذا : قال

  . خداع وال خيانة وال احتيال كان أميناأداها كما ينبغي من غري غش وال
يا  ﴿:أال ترى كيف أن ابنة الشيخ الصاحل مست موسى أمينا من غري أن تودعه أي وديعة، فقالت ألبيها

نيالْأَم الْقَوِي ترأْجتنِ اسم ريإِنَّ خ هأْجِرتاس ت؟)٢٦من اآلية: القصص( ﴾ أَب  
  فكيف عرفت أمانته؟: قلت
   ..لقد كان املوقف الذي وقفه موسى يقتضي إعانة الفتاتني الضعيفتني، ولو قصر يف ذلك كان خائنا: قال

  فهل حتققت األزهار ذا؟: نظرت إىل األزهار، وقلت
وهي تؤدي كل ذلك بكل  ..لقد أنيط ا أن تكون متعة للعني وراحة للنفس ولذة للشم ..أجل: قال

  .تفان من غري أي تقصري
  ا أمانة البشر؟فم: قلت
إِنا  ﴿:لقد ذكر القرآن أن اهللا محل البشر أمانة عظيمة عجزت السموات واألرض عن محلها، فقال: قال



 ٣٠٠

محا وهنم فَقْنأَشا وهلْنمحأَنْ ي نيالِ فَأَبالْجِبضِ والْأَرو اتاوملَى السةَ عانا الْأَمنضرعانُ إِنسنا الْأكَانَ لَه ه
  )٧٢:األحزاب( ﴾ ظَلُوماً جهوالً

  فما هذه األمانة؟: قلت
  .لقد ذكر القرآن أن اهللا خلق اإلنسان ألجل اخلالفة ..أمانة اخلالفة: قال
  فما اخلالفة؟: قلت
جهة إىل اهللا تستدعي التسليم له وحمبته وطاعته املطلقة، وجهة إىل اخلق تستدعي التعامل : هلا جهتان: قال

  .م وفق ما يقتضيه العدل والرمحةمعه
يا داود إِنا جعلْناك خليفَةً في الْأَرضِ فَاحكُم بين الناسِ  ﴿:وقد ذكر القرآن اجلهة الثانية، فقال عن داود

نلُّونَ عضي ينإِنَّ الَّذ بِيلِ اللَّهس نع لَّكضى فَيوبِعِ الْهتال تو قبِالْح  مووا يسا نبِم يددش ذَابع ملَه بِيلِ اللَّهس
  )٢٦:ص( ﴾ الْحسابِ
  .لقد كان داود حاكما، وليس كل الناس كذلك: قلت
فاالمام راع  ،كلكم مسئول عن رعيته «:لقد ذكر حممد ذلك فقال ..كل إنسان له حكم يرتبط به: قال

و مسئول عن رعيته واملرأة راعية يف بيت زوجها وهي مسؤولة والرجل راع يف أهله وه ،وهو مسئول عن رعيته
والرجل راع يف مال أبيه وهو مسؤول عن  ،واخلادم راع يف مال سيده وهو مسؤول عن رعيته ،عن رعيتها

   ١» وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ،رعيته
  ظيم؟فكيف تزعم أن اإلسالم هو الدين الوحيد الذي حتقق له هذا السر الع: قلت
   ..ألين مل أجد دينا حيرص على األمانات مع كل اخللق من األصدقاء واألعداء مثل اإلسالم: قال

يا أَيها الَّذين آمنوا كُونوا قَوامني للَّه شهداَء  ﴿:لقد قرأت الكتب املقدسة، فلم أجد نصا يقول ألتباعه
 ومٍ علَى أَلَّا تعدلُوا اعدلُوا هو أَقْرب للتقْوى واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِري بِما تعملُونَبِالْقسط وال يجرِمنكُم شنآنُ قَ

  )٨:املائدة( ﴾
ه ال يحب وإِما تخافَن من قَومٍ خيانةً فَانبِذْ إِلَيهِم علَى سواٍء إِنَّ اللَّ ﴿:ويقول ألتباعه، يف أحوال شدم

نِنيائ٥٨:ألنفال( ﴾ الْخ(  
  أتعلم ما تعين هذه اآلية؟

  ما تعين؟: قلت
 أعلمهم أي إذا خشيت من قوم نقض عهدهم، وأردت أن تلغي عهدك معهم، فال تغدر م، بل: قال

 بينك عهد ال وأنه لك، حرب وهم هلم، حرب بأنك وعلمهم علمك يبقى حىت عهدهم نقضت قد بأنك
  .٢ذلك يف وهم أنت تستوي: أي السواء، على وبينهم

                                                
  .اري ومسلمالبخ)  ١(
  .ابن كثري)  ٢(



 ٣٠١

  .إن اإلسالم ال جييز نقض العهد حىت يف حاالت الشدة انتهازا للفرصة
قارن هذا بالعهود الكثرية اليت يقطعها قومنا على أنفسهم، مث سرعان ما ينكثون ا، بل يغدرون يف 

  .نكثهم
  :الصدق

  .فحدثين عن السر السابع: قلت
  )الصدق(و السر السابع ه: قال
  فما الصدق؟: قلت
أال ترى إىل هذه األزهار اليت متتلئ صفاء ورقة  ..الصفاء واخلالص الذي مل يكدر بأي شائبة: قال
  ؟ !وشفافية

  .الصدق ممدوح يف الشرائع مجيعا: قلت
ولكين مل أجد دينا حيرص على الصدق وميأل القلب به، بل يضعه يف ذروة املقامات الرفيعة مثل : قال

  .فهو الدين الوحيد الذي رفع الصدق إىل أعلى الدرجات، ونزل بالكذب إىل أخفض الدركات ..سالماإل
إنّ الصدق يهدي إىل البر وإنّ الرب يهدي إىل  «:«:لقد قال حممد يف اآلثار اليت حيدثها الصدق والكذب

ةيقا ،اجلَنداللّه ص ندع بكتى يحت قصدلَ ليهدي إىل  وإنّ ،وإنّ الرجي يهدي إىل الفُجورِ وإنّ الفُجور بالكَذ
    ١»وإنّ الرجلَ ليكذب حىت يكتب عند اللّه كَذابا  ،النار

بل اعترب الكذب وما يرتبط به من النفاق الذي توعد القرآن أهله بالدرك األسفل من النار، ففي 
ان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حىت أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن ك «:احلديث

    ٢» يدعها، إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر
***  

  .من حديثه إىل هذا املوضع حىت امتألت عيناه بدموع مل ميلك حبسها) آرثر جون آربري( ما وصل 
  ما الذي يبكيك؟: قلت
  :يبكيين أمران: قال

، وتركهم للقيم الرفيعة اليت جاءهم ، فنقض الكثري من املسلمني للعهود اليت عهد إليهم ا نبيهمأما أوهلما
  .ا طلبا ملا عندنا، وهم يعلمون أنا لسنا على شيء

وهو ما أحالنا إىل شريعة  ..وأما الثاين، فتكربنا على حممد وعلى أمة حممد وعلى القيم اليت جاء ا حممد
  .الغاب اليت حنياها

ولكن بعد أن تصلى  ..يوشك أن تعود البشرية إىل هذا اهلدي العظيم ..أنا لست يائسا: مث ابتسم، وقال
                                                

  .رواه البخاري ومسلم)  ١(
  .رواه البخاري)  ٢(



 ٣٠٢

  .بنريان األشواك اليت نسجتها بأهوائها
  مىت ذلك؟: قلت
حينذاك ستجد حممدا وهدي حممد أقرب إليها من  ..إذا ختلت عن كربيائها، وفخرها، وتطاوهلا: قال
  .نفسها

  .ك حضرة األستاذ الفاضل كيف حتزن على البشرية، وال حتزن على نفسكأنا أعجب ل: قلت
  )اللورد هديل(لن أقول لك إال ما قاله : قال
إنين أعتقد أن هناك آالفاً من الرجال والنساء أيضاً، مسلمون قلباً، ولكن خوف  «:تقصد قوله: قلت

  » روا على منعهم من إظهار معتقداماالنتقاد والرغبة يف االبتعاد عن التعب الناشئ عن التغيري، تآم
   ..لقد صدق الرجل ..لقد صدق الرجل: قال

  .أردت أن أسأل، فتركين، ومضى، وقد امتأل قليب بأنوار جديدة اهتديت ا بعد ذلك إىل مشس حممد
  



 ٣٠٣

  رابعا ـ إنسانية
إلنسانية من شجرة يف اليوم الرابع من تلك األيام العشرة التقيت املستشرق الذي قطفت على يده مثرة ا

   ..النبوة
 أَسفَلَ رددناه ثُم) ٤( تقْوِميٍ أَحسنِ في الْإِنسانَ خلَقْنا لَقَد ﴿:تعاىلوهي الثمرة اليت عرفت ا سر قوله 

نيلافالتني(﴾)٥( س(  
لْبحرِ ورزقْناهم من الطَّيبات وفَضلْناهم علَى ولَقَد كَرمنا بنِي آدم وحملْناهم في الْبر وا ﴿:تعاىلوسر قوله 

  )٧٠:االسراء( ﴾ كَثريٍ ممن خلَقْنا تفْضيالً
نها إِنا عرضنا الْأَمانةَ علَى السماوات والْأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَنْ يحملْنها وأَشفَقْن م ﴿:تعاىلوسر قوله 

  )٧٢:األحزاب( ﴾ وحملَها الْأنسانُ إِنه كَانَ ظَلُوماً جهوالً
عن التكرمي العظيم الذي ناله اإلنسان يف اإلسالم، وخترب يف نفس الوقت عن هذه النصوص املقدسة خترب ف

  .املسؤولية العظيمة املناطة به
  .ريفة، ووظائفة العظيمةمبعرفة حقيقته الش ..وال ميكن أن يعرف اإلنسان إال ما

***  
العالقات الدولية وحقوق ، كان له اهتمام كبري ب، وقانوىن فرنسى، وهو مفكرارسيل بوازارمسعت مب

  .ماحباث للمؤمترات والدوريات املعنية كتب عدداً من األقد و ،االنسان
، الذى انبثق عن )مسالنسانية اإلإ(كتابه وكان يضم إىل هذا االهتمام اهتمامه باإلسالم، وقد كتب 

   ..هتمامه الشديد باإلنسان، وباإلسالم يف نفس الوقتا
سالم، مبا متيز به من موضوعية، وعمق، وحرص على الدراسات الغربية لإلوهلذا الكتاب أمهية كربى يف 

  .زيادة على رجوعه للمصادر اإلسالمية نفسها ،اعتماد املراجع الىت ال يأسرها التحيز واهلوى
كان امسه من األمساء اليت وضعت يف الدفتر الذي  ..وبسبب موضوعية الرجل ..ا الكتابوبسبب هذ

  .سلمين إياه املرشد، مع كونه مل يكن ينتسب جلامعة السربون
  ...وقد كنت أحتني الفرص للقائه واالستماع إليه، ولكين مل أظفر بذلك إال يف ذلك اليوم اجلميل

كانت أصوات السيارات فيه تكاد  ..حم من شوارع باريسيف ذلك اليوم كنت أسري يف شارع مزد
   ..والروائح اليت تنبعث من احملالت املختلفة متأل األنف بالتقزز ..وكان اهلواء مكدرا ..تصيبين بالصمم

فأنا أحب احلياة اهلادئة الوديعة  ..ولكين مل أكن من هذا النوع ..رمبا هناك من حيب هذه األجواء املزدمحة
   ..الساكنةاملساملة 

 ..)مارسيل بوازار(التقيت ضاليت اليت كنت أحبث عنها  ـ بالنسبة يل على األقلـ يف ذلك اجلو الكئيب 
وقد عجبت إذ رأيته ينشغل يف ذلك الزحام بشجرة من األشجار، يطأطئ رأسه إليها، وحيرك بيديه تربتها، 

ح على أغضاا سيسقيها ا، وميقارورة ماء،  ويزيل عنها ما علق ا من آثار االزدحام، مث خيرج من حقيبته



 ٣٠٤

  .وأوراقها كما ميسح أحدنا على رأس اليتيم واملسكني
واقتربت منه، وحييته، فرد علي التحية، مث عاد إىل الشجرة ميسح عنها  ..تعجبت من سلوكه الطيب هذا

  .ما علق ا
  ؟)مارسيل بوازار( ألست : قلت له

  هل تعرفين؟ ..أجل: قال
وأنا أتعجب كيف كتبت ذلك الكتاب، وملاذا  ..)سالمنسانية اإلإ(لقد قرأت كتابك عن  ..لأج: قلت

  كتبته؟
 ..وتبكي وال جتد من ميسح دموعها ..كتبته ألجل هذه الشجرة اليت تراها تئن، وال يسمعها أحد: قال

  .ومتتلئ األرض اليت تستقر عليها بالقاذورات، مث ال جتد من ينظفها
   ..كتابك تذكر شجرة من األشجار مل أرك يف: قلت
   ..بل مل أذكر غري األشجار: قال
  .إىل ما يرمز قولك هذا: قلت
فطرة اإلنسان اليت مل تتدنس باألفكار الشيطانية ال ختتلف عن  ..اإلنسان ال خيتلف عن الشجرة: قال

  .اإلنسان وحقوق ..ولذلك جعلت الشجرة رمزي الذي أصل به إىل حقيقة اإلنسان ..فطرة األشجار
أو اخللية احليوانية هي أصل  ..لقد اعترب دارون احليوانات ..فأنت ال ختتلف عن دارون إذن: قلت
  .وأنت جتعلها اخللية النباتية ..اإلنسان
  .أنت تسيء إيل ذه املقارنة: قال
  كيف؟: قلت
ل ـ قصد أو مل أما ذلك الرج ..واليت تنطلق من كرامة اإلنسان ..أنا أحبث عن حقوق اإلنسان: قال

  .وحقوق اإلنسان ..وحقيقة اإلنسان ..يقصد ـ فقد كان فكره معاديا لإلنسان
  .فأنت ال تؤمن بتفسري دارون للحياة: قلت
  ..إن كل عاقل ال جيد يف نظرية دارون إال االحنطاط: قال

من خالهلا أن  واليت حاول ..أنا ال يهمين استغالل دارون لبعض املعلومات اليت توصل إليها يف رحالته 
ولكن يهمين استغالل املعادين لإلنسان  ..١بل صورة ال يرضاها احليوان لنفسه ..يرسم لإلنسان صورة حيوانية

  .نظريته ليحطموا ا حقيقة اإلنسان، مث يفرضوا ـ بعد ذلك ـ ما تومهوه من حقوق اإلنسان
   ..انون واالجتماعهل خرجت نظريته من علم احلياة إىل علم الق ..؟فهل حصل هذا: قلت
ال  ،نظريته تدرس ىف معظم مدارس األرضألست ترى  ..بل خرجت نظريته إىل كل ميادين احلياة: قال

وال على أساس أا نظرية علمية مل تثبت ثبوتا قاطعا  ..اعتربها دارون نفسهكما  ،يةمعل يةعلى أا فرض
                                                

  .من هذه السلسلة) معجزات علمية(انظر الرد العلمي على نظرية دارون يف رسالة )  ١(



 ٣٠٥

  .ئق ائية ىف علم احلياةعلى أا حقاهي تدرس بل  ..يرشحها ألن تكون حقيقة علمية
زنديق ، ووصفته بأنه كفرت دارون ابتداءاليت الكنيسة أم أنك تقف مع  ..فما يضرك من تدريسها؟: قلت

  ؟مهرطق مارق من الدين، ألنه ينفى اخللق املباشر من اهللا لإلنسان على صورته
  .شجرةولكن السبب األخطر له عالقة ذه ال ..رمبا يكون هذا أحد األسباب: قال
  أراك تعود إىل الشجرة من جديد؟: قلت
 لقد رأيت أخواا يف الغابات الطليقة، ورأيت هلا من اجلمال ما ..هذه الشجرة متثل اإلنسان ..أجل: قال

ال ميكن وصفه، وذقت من مثارها ما ال يستطيع لساين أن ينساه، ومشمت من روائحها الطيبة ما مألين 
   ..بالروحانية العذبة

وأن  ..ه الشجرة املسكينة اليت عزلت عن أخواا، وأكرهت على أن تعيش يف واقع غري واقعهاأما هذ
ولكن بال  ..نعم هلا أوراق وسيقان جتعلها تعيش حياة بدائية ..فأنت تراها ذابلة ميتة ..تعيش حياة غري حياا

  .مطمئنةوال حياة  ..وال روائح زكية ..مثار طيبة
  لنظرية دارون؟ ما عالقة ذلك ببغضك: قلت
فلم تعد لإلنسان  ..دارون نقل شجرة اإلنسان من الغابة اليت غرست فيها إىل غابة اختلط فيها الكل: قال

  .رائحة اإلنسان، وال طعم اإلنسان، وال مجال اإلنسان
  .مل أفهم مرادك: قلت
بالعقل مزين لقد كان اإلنسان منذ وجدت الدنيا ينظر إىل نفسه على أنه خملوق مميز مكرم : قال
  .ومبا ال ميكن حصره من القيم واملثل النبيلة ..واملشاعر

  . تغري املوقف متاما ..وبتغلغل أفكاره يف اتمع ..ولكنه مبجيئ دارون
هى الىت أثرت ىف اإلنسان الظروف املادية احمليطة بأي أن  ..تقرر حيوانية اإلنسان وماديتهدارون فنظرية 

ه، وتنفى التكرمي الرباىن له بإفراده بني قتنفى القصد والغاية من خلي بذلك وه ..تطوره وإعطائه صورته
  .األخرىالكائنات األخرى بالعقل والقدرة على االختيار والقدرة على التمييز فضال عن املزايا اإلنسانية 

  ..١إن نظرية كهذه ميكن أن تعطى إحياءات خطرية ىف كل اجتاه 
وأين مكان  ،فأين مكان العقيدة ىف تركيبه ،متدادا لسلسلة التطور احليواىنفحني يكون اإلنسان حيوانا أو ا

   ؟!وأين مكان التقاليد الفكرية والروحية واألخالقية واالجتماعية ،األخالق
وكيف  ..فما مقياس اخلطأ والصواب ىف أعماله؟ ،أو امتدادا لسلسلة التطور احليواىن ،وحني يكون حيوانا
كيف ميكن إعطاء قيمة : أو بعبارة أخرى ..جائز أو غري جائز ،ه إنه حسن أو قبيحيقال عن عمل من أعمال

  أخالية ألعماله؟
وما  ..؟أو امتدادا لسلسلة التطور احليواىن، فما معىن الضوابط املفروضة على سلوكه ،وحني يكون حيوانا

                                                
  .مذاهب فكرية معاصرة، حممد قطب: انظر)  ١(



 ٣٠٦

   ؟ ١معىن وجود الضوابط على اإلطالق
  هذه النظرية، وما نتج عنها من خلل؟أتدري ما سر انتشار : التفت إيل، وقال

  ما سره؟: قلت
   ..الكنيسة: قال
  .لقد كانت الكنيسة من أهم املعارضني لدارون ..ما عالقة الكنيسة ذا؟: قلت
ىف حياة أوروبا ىف ظل سيطرة الكنيسة الفكرية هو الذى رشح الذي حدث اخللل الفكرى ولكن : قال

فقد كان كل شئ ىف حس أوروبا املسيحية  ،قت عليه فكرة التطورللهزة الىت أصابت هذا الفكر يوم أطل
ليست فكرة األلوهية فقط هى الىت ينطبق عليها تصور . .وسيظل ثابتا إىل األبد ،الكنسية ثابتا منذ األزل

واألوضاع السياسية ، ولكن اجلبال والشجر واحليوان والطري، وال القيم الدينية واألخالقية وحدها ،الثبات
  .وكل شئ ىف احلياة. .جتماعية واالقتصاديةواال

  ..البابوية ذاا وقداستها أمر ثابت ال يتغريو، آخريذهب واحد وجيئ  ،البابا هو البابا ذو القداسة
ولكن امللكية ذاا أمر . .يذهب منهم من يذهب وجيئ من جيئ. .امللوك واألباطرة هم امللوك واألباطرة

  ..ثابت ال يتغري
 ،نفس السيادة من جهة ،ونفس املعاملة ،بنفس الصورة. .يذهب أمري وجيئ أمري. .إلقطاعاإلقطاع هو ا

  .وكلها أمور ثابتة ال تتغري. .والعبودية من اجلهة األخرى
  .من مث غلب على الفكر األوروىب املسيحى الكنسى تصور الثبات ىف كل شئ

ت نفوذ الكنيسة كان ذلك حدثا حادا ىف وزلزل ،فلما وقعت الثورة الفرنسية وأزالت اإلقطاع وامللكية
ويستقر  ،أن يفقد حدته ـبعد فترة من الزمن  ـولكنه كان قمنا  ،ثريا عميقا ىف كل اجتاهتأتاريخ أوروبا أثر 

  .على صورة فيها لون من الثبات
ن الىت زلزلت كثريا م ،فأطلق قذيفته على أمر مل زه حىت الثورة الفرنسية ذاا ،ولكن دارون جاء

وإن اإلنسان مل يكن إنسانا حني وجد أول مرة بل كان  ،إن اخللق ذاته غري ثابت :فقال ،األوضاع ىف أوروبا
  .شبيها باحليوان

ويف ذلك الوقت سارع املفسدون يف األرض إىل تويل هذه النظرية، بل وإخراجها من إطارها الضيق الذي 
   ..وردت فيه، إىل إطار أوسع وأضخم

إنه ال شئ  ـفكرة التطور ـ مستغلني ذاا وقالوا  )الثبات(فكرة املفسدون يرمون لقد سارع هؤالء 
ذاته فكرة حد هو ىف  ..الدين أو األخالق أو التقاليديف  ..وإن طلب الثبات ىف أى شئ ،ثابت على اإلطالق

  .كرة خمالفة لطبيعة األشياءف ..فكرة غري علمية ..خاطئة
                                                

لإلنسان، ىف تركيب خمه وجهازه " البيولوجى " ان إن الضوابط موجودة ىف الكي –فيما بعد  –قالت الداروينية احلديثة )  ١(
  .العصىب، وإنه متفرد ذا عن احليوان



 ٣٠٧

ينشروا ويؤكدون عليها، حىت صارت هى الصبغة املسيطرة على الفكر و ،مث ظلوا يرددون هذه األقاويل
ومن ناقش فهو الرجعى املتزمت اجلامد املتأخر الذى يريد أن يرجع . .ال يقبلون فيها جدال وال مناقشةالبشري، 

ال تبقى  وستسحقه عجلة  التطور  الىت ..وعقارب الساعة ال ترجع أبدا إىل الوراء ..عقارب الساعة إىل الوراء
  .١وال تذر

  هل ترى هذه احلياة اليت نعيشها يف وسط هذا الزمحة؟: التفت إيل، وقال
  .وأصدقك القول بأن نفسي تضيق يف هذه احملال ..نعم: قلت
فلذلك  ..أما أكثر من تراهم، فقد انتكست فطرم ..نفسك تضيق، ألنه ال زال فيك بعض الفطرة: قال

  .املدنسة ال حيبون إال مثل هذه األجواء
  ولكن التطور اقتضى هذا؟: قلت
  .إن التطور هو القنبلة اليت ستلقينا يف أودية اهلالك ..أنت نفسك تقع يف وهم التطور ..أرأيت: قال
  ألذلك أيضا عالقة ذه الشجرة؟: قلت
حليوانية هذه الشجرة اليت قلعها دارون من غابة اإلنسانية ليغرسها كما شاء له هواه يف غابة ا ..أجل: قال

   ..صارت عرضة لكل تبديل وتغيري
   ..فقلع من هذه الشجرة جذور الروحانية واإلميان والتوجه للمأل األعلى ..جاء ماركس
   ..وقلع عن هذه الشجرة ثياا، ليحيلها عارية، ال يسترها حياء، وال حتفظها قيم ..وجاء فرويد

وغلبة نزعة  ،االجتماعية بناها على حيوانية اإلنسانأنشأ نظرية اجتماعية لتفسري الظواهر ، فدركاميوجاء 
فقلع عن هذ الشجرة  ..وعلى انعدام الثبات ىف القيم االجتماعية من جهة أخرى ،القطيع احليوانية عليه من جهة

  .مجيع أصوهلا اليت تربطها باإلنسان
اجلربية، تضع وهكذا ظل املفكرون الذين يستوحون أفكارهم من الشياطني، وظلت معهم احلكومات 

  .تعديالا على شجرة اإلنسان إىل أن حولتها إىل مسخ ال عالقة له باإلنسان
  .فأنت يائس إذن من حياة شجرة اإلنسان: قلت
  .ولو كنت يائسا، ملا رأيتين أسقي هذه الشجرة، وأمسح آهاا ..لست يائسا ..ال: قال
  .يد شجرة اإلنسان إىل غابة اإلنسانأتراك ظفرت مبن يع ..وما الذي دفعك إىل عدم اليأس: قلت
لقد جنح يف احلفاظ على شجرة اإلنسان طوال قرون عديدة، وترك لنا من  ..لقد وجدته ..أجل: قال

  .التعاليم السامية ما يعيد اإلنسان إىل فطرته وطبيعته اليت جبل عليها
    من تقصد؟: قلت
   ..حممد: قال
   ؟!نيب اإلسالم: قلت

                                                
  .مذاهب فكرية معاصرة، حممد قطب: انظر)  ١(



 ٣٠٨

وهي  ..حممد هو النيب الوحيد الذي ال تزال تعاليمه هي العالج الوحيد لإلنسانية ..بل نيب اإلنسان: قال
  .األمل الوحيد لعودة الفطرة اإلنسانية

  ما سر ذلك؟: قلت
إن حممدا يتلقى معارفه عن اإلنسان، ال من عقله، وال من جتاربه، وال من حبوثه، بل يتلقاها من : قال

  .ومن خلق اإلنسان عرف حقيقته، وعرف حقوقه ..نسانمصدر لعله هو املصدر الذي خلق اإل
  .أترى خمابرنا اليت وسعت كل شيء ضاقت مبعرفة اإلنسان ..حنن اآلن يف عصر العلوم: قلت
إنه يف كل حلظة كيان جديد، بل هو  ..وليس شيئا واحدا ..ألن اإلنسان ليس مادة جامدة ..أجل: قال

   ..يف كل حلظة كيانات كثرية
  .فلكل إنسان إنسانيته اخلاصة اليت متيزه عن غريه ..بل على اموع ..قاصرا على الفرد واألمر ليس

فهل ميكن ملخابرنا مهما دقت مقاييسها أن تضع كل البشر ويف كل حلظة من حلظات حيام يف حمك 
  خمابرها؟

  .ذلك غري ممكن: قلت
   ..ممكنة فلذلك كانت معرفة حقيقة اإلنسان انطالقا من املخابر غري: قال



 ٣٠٩

  حقيقة اإلنسانـ  ١
  فهل عرف حممد حقيقة اإلنسان؟: قلت
وتضمنت الكلمات العظيمة اليت نطق ا حقيقة  ..لقد تضمن الكالم املقدس الذي ترتل عليه ..أجل: قال
   ..وهي احلقيقة اليت بنيت على أساسها حقوق اإلنسان يف اإلسالم ..اإلنسان

  .باحلقوقأراك تدمج كالمك عن احلقيقة : قلت
أو هو انطالقهم يف سن احلقوق  ..ألن اخلطأ الذي وقع فيه قومنا هو فصلهم بني احلقيقة واحلقوق: قال

  .من معلومات خاطئة
إذا مل نعرف حقيقتها ونوعها وجنسها وأصناف حاجاا، فإننا ال  ..هذه الشجرة: نظر إىل الشجرة، وقال

  .سقيها مسا، وحنن نتصوره دواءبل قد ن ..ميكن أن نتعامل معها معاملة صحيحة
  .فحدثين عن تصور اإلسالم حلقيقة اإلنسان اليت بىن عليها تصوره حلقوقه: قلت
وجلت على احلضارات واألديان أسأهلا عن  ..وسألت أرباب األفكار ..لقد طفت املذاهب: قال

  .اإلنسان، فلم أجده إال عند حممد
  فماذا قال لك حممد؟: قلت
حقيقة اإلنسان يف مواضع كثرية جتتمع مجيعها لقرآن املقدس الذي ترتل على حممد عن ا أخربينلقد : قال

وإِذْ قَالَ ربك للْمالئكَة إِني جاعلٌ في اَألرضِ خليفَةً قَالُوا أَتجعلُ فيها  ﴿:ففي القرآن ..يف قصة خلق اإلنسان
اَء ومالد كفسيا ويهف فِْسدي نونَ ملَمعا ال تم لَمي أَعقَالَ إِن لَك سقَدنو كدمبِح حبسن نح٣٠(ن ( مآد لَّمعو

 نيقادص مالء إِنْ كُنتؤاِء همبِئُونِي بِأَسفَقَالَ أَن كَةالئلَى الْمع مهضرع ا ثُماَء كُلَّهمال) ٣١(اَألس كانحبقَالُوا س 
 يمكالْح يملالْع تأَن كا إِننتلَّما عا إِالَّ ملَن لْم٣٢(ع ( قَالَ أَلَم هِمائمبِأَس مأَهبا أَنفَلَم هِمائمبِأَس مبِئْهأَن ما آدقَالَ ي

با تم لَمأَعضِ واَألرو اتومالس بغَي لَمي أَعإِن ونَ أَقُلْ لَكُممكْتت ما كُنتمونَ و٣٣(د ( كَةالئلْما لإِذْ قُلْنو
 رِينالْكَاف نكَانَ مو ركْبتاسى وأَب يسلوا إِالَّ إِبدجفَس موا آلددج٣٤(اس ( كجوزو تأَن كُناس ما آدا يقُلْنو

) ٣٥(تما وال تقْربا هذه الشجرةَ وال تقْربا هذه الشجرةَ فَتكُونا من الظَّالمني الْجنةَ وكُال منها رغَداً حيثُ شئْ
قَر م في اَألرضِ مستفَأَزلَّهما الشيطَانُ عنها فَأَخرجهما مما كَانا فيه وقُلْنا اهبِطُوا بعضكُم لبعضٍ عدو ولَكُ

قُلْنا اهبِطُوا منها ) ٣٧(فَتلَقَّى آدم من ربه كَلمات فَتاب علَيه إِنه هو التواب الرحيم ) ٣٦(ومتاع إِلَى حنيٍ 
ال هو هِملَيع فوفَال خ ايده بِعت نى فَمدي هنم كُمنيأْتا ييعاً فَإِممونَ جنزحي وا ) ٣٨(مكَذَّبوا وكَفَر ينالَّذو

  )البقرة(﴾)٣٩(بِآياتنا أُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ 
لَم يكُن من  ولَقَد خلَقْناكُم ثُم صورناكُم ثُم قُلْنا للْمالئكَة اسجدوا آلدم فَسجدوا إِالَّ إِبليس ﴿:وفيه

 يناجِد١١(الس ( ٍنيط نم هلَقْتخارٍ ون ننِي ملَقْتخ هنم ريا خقَالَ أَن كترإِذْ أَم دجسأَالَّ ت كعنا مقَالَ م)١٢ (
نم كإِن جرا فَاخيهف ركَبتأَنْ ت كُونُ لَكا يا فَمهنبِطْ مقَالَ فَاه  رِيناغثُونَ ) ١٣(الصعبمِ يونِي إِلَى يرقَالَ أَنظ

)١٤ ( نظَرِينالْم نم كقَالَ إِن)١٥ ( يمقتسالْم اطَكرص منَّ لَهدنِي َألقْعتيا أَغْوقَالَ فَبِم)نِ ) ١٦يب نم مهنيآلت ثُم



 ٣١٠

أَي نعو هِملْفخ نمو يهِمدأَي رِيناكش مهأَكْثَر جِدال تو هِملائمش نعو انِهِمذُْءوماً ) ١٧(ما مهنم جرقَالَ اخ
 نيعمأَج كُمنم منهَألنَّ جَألم مهنم كبِعت نوراً لَمحد١٨(م ( نةَ فَكُال منالْج كجوزو تأَن كُناس ما آديو

فَوسوس لَهما الشيطَانُ ليبدي لَهما ما وورِي ) ١٩(شئْتما وال تقْربا هذه الشجرةَ فَتكُونا من الظَّالمني  حيثُ
) ٢٠(ينِ أَو تكُونا من الْخالدين عنهما من سوآتهِما وقَالَ ما نهاكُما ربكُما عن هذه الشجرة إِالَّ أَنْ تكُونا ملَكَ

 نيحاصالن نا لَمي لَكُما إِنمهمقَاسقَا ) ٢١(وطَفا ومهآتوا سملَه تدةَ برجا ذَاقَا الشورٍ فَلَمرا بِغمالَّهفَد
هبا رماهادنو ةنقِ الْجرو نا مهِملَيع فَانصخا يطَانَ لَكُميا إِنَّ الشأَقُلْ لَكُمو ةرجا الشلْكُمت نا عكُمهأَن ا أَلَمم

 بِنيم ود٢٢(ع ( رِيناسالْخ نم نكُونا لَننمحرتا ولَن رفغت إِنْ لَما ونا أَنفُسنا ظَلَمنبقَاال ر)بِطُوا ) ٢٣قَالَ اه
كُمضعنيٍ  بإِلَى ح اعتمو قَرتسضِ مي اَألرف لَكُمو ودضٍ ععبا ) ٢٤(لهنمونَ ووتما تيهفنَ وويحا تيهقَالَ ف

  )األعراف(﴾)٢٥(تخرجونَ 
ه ونفَخت فيه من روحي فَقَعوا لَه فَإِذَا سويت) ٧١(إِذْ قَالَ ربك للْمالئكَة إِني خالق بشراً من طنيٍ  ﴿:وفيه
 يناجِدص( ﴾)٧٢(س(  
ت جتمع مجيع احلقائق اليت تفصل النظرة اإلسالمية اإلنسان عن مجيع النظرات املدنسة اآليهذه اإن 

  :بلوثات األهواء
  :العبودية

   ..ن خملوق هللاوأن اإلنسا ..وذكر اخلالقية ..لقد بدأت اآلية األوىل بذكر اهللا رب اإلنسان
وهذه نقطة خالف جوهرية بني اإلسالم ومجيع املذاهب املادية اليت تسيطر على عقول بناة احلضارة الغربية 

   ..وكل احلضارات اجلاهلية
أو كأمنا وجد  ،كأمنا هو قد خلق نفسه ،مبعزل عن خالقهذلك أن اإلنسان يدرس يف مجيع العلوم اإلنسانية 

 ،إمنا يكون  هو  مرجع نفسه، أال تكون لإلنسان مرجعية خارج حدود ذاتههذا ى ترتب علوقد  ..بغري موجد
  .اإللهأفصح هو بعبارة إنه  ..فما يراه  هو  يكون هو األصل وهو الصواب

التصورات اخلاطئة اليت كانت حتملها من مدارسنا ومعارفنا وعلومنا يف لقد نشأ هذا االحنراف اخلطري 
   ..اسالكنيسة، وتفرضها على الن

والتمر على  ،جتاه طغيان الكنيسة منذ عصر  النهضة  هو التمرد على سلطان الكنيسةفعلنا لقد كان رد 
أي العلوم اليت يؤخذ  ..العلوم اإلنسانيةت هذه بداية وكان ، وإقامة اإلنسان نفسه مرجعا بدال من اهللا، اهللا ذاته

  .خالق اإلنسانال من  ،العلم فيها من اإلنسان
مبادئ الفلسفة (كتاب لعلك قرأت  ..ولست الوحيد الذي اكتشف هذا ..وحيد الذي يقرر هذالست ال

 ،وامتاز هذا العصر بشعور اإلنسان بشخصيته املطلقة «:عن عصر النهضةلقد قال يتحدث ، )رايو برث(لـ ) 
ت النهضة شأن الطبيعة وقد أعل ..وذهابه شوطا بعيدا يف اعتبار العامل كله وطنا له ،ومبعارضته للسلطة وذويها
ولذلك يسمى العلماء الذين  ،خمالفة يف ذلك طريقة التفكري يف القرون الوسطى ،اإلنسانية واحلياة الدنيوية

وكان من خري ما أحدثه  ..خصصوا أنفسهم لدراسة آداب اليونان والرومان والعلوم عند القدماء  اإلنسانيني
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وهو رأي كان قد  ،أي القائل بأن اإلنسان ينبغي أن يفكر بنفسه لنفسهأعين الر، هؤالء اإلنسانيون  منو الفردية
     ١»أمهل يف عصر عبودية العقل 

 «:)اإلنسان يف العامل احلديث(يف كتابه  )يجوليان هكسل(يقول   ..سأضرب لك منوذجا يوضح لك هذا
فقد آن له  ـعلى البيئة وقد تعلم وسيطر ـ واآلن  ،إن اإلنسان قد خضع هللا يف املاضي بسبب عجزه وجهله

   » ومن مث يصبح هو اهللا ،أن يأخذ على عاتق نفسه ما كان يلقيه من قبل يف عصر العجز واجلهل على عاتق اهللا
ما تزال كامنة يف كيان األوريب احلديث توجهه على  ٢إن أسطورة بروميثيوس «:ويقول يف نفس الكتاب

 ،وكلما تعلم ،احلديث  الذي يريد أن يضع نفسه يف مكان اإلله فاألوريب املعاصر هو  بروميثيوس ،غري وعي منه
حىت إذا  ،وهبط اإلله مقابل ذلك يف حسه بنفس القدر ،ارتفع يف حس نفسه درجة ،وزادت سيطرته على البيئة

   »وأصبح هو اهللا  ،استطاع يوما أن خيلق احلياة انتهى اإلله من حسه متاما
   ..ر الذي وصلت إليه العلوم اإلنسانية يف عزهلا اهللا عن خلق اإلنسانأرأيت مبلغ اخلط: التفت إيل، وقال

  .هذا رجل جمنون ال ينبغي أن نقيس عليه، وال أن نأخذ بقوله: قلت
   ..كل من أخرج هذه الشجرة من غابتها ليضعها يف هذا املستنقع جمنون ..كلهم جمانني: قال

فاملذهب  «:يقول برنتونصرح أو كتم،  ..لكالكل قال ذ ..ي وحده هو الذي قال ذلكهكسلمل يكن 
وازدياد  ،ومن الوجهة التارخيية فإن منو املعرفة العلمية ،العقلي يتجه إىل إزالة اهللا وما فوق الطبيعة من الكون

      ٣» االستخدام البارع لألساليب العلمية يرتبط بشدة مع منو الوضع العقلي حنو الكون
يقصد ( ا بنته اخلرافات واإلهلامات واملعتقدات اخلاطئة يف هذا العامل إن السببية دم كل م «:ويقول

ونعين ا  ـولكن صانع هذه الساعة الكونية  ،اإلله يف عرف نيوتن أشبه بصانع الساعةف ..)املعتقدات الدينية 
ال على هذه أما الرج ،فبإمكانه أن جيعلها تعمل حىت األبد ،مل يلبث أن شد على رباطها إىل األبد ـالكون 

وإنه ليبدو أنه ليس مثة ذاعٍ أو فائدة من  ،األرض فقد صممهم اإلله كأجزاء من آلته الضخمة ليجروا عليها
                                                

  .١٢٠ – ١١٩رايو برث، مبادئ الفلسفة، ترمجة حممد أمني، طبع دار الكتاب العريب ببريوت، ص )  ١(
وقد أحس بالعطف حنو  ،يستخدمة ىف خلق الناس من املاء والطني) سزيو(كائن أسطورى كان اإلله  )بروميثيوس()  ٢(

على ذلك بأن قيده بالسالسل ىف جبال القوقاز حيث ) زيوس(فعاقبه . البشر، فسرق هلم النار املقدسة من السماء وأعطاها هلم
  . وكل به نسر يرعى كبده طول النهار وتتجدد الكبد ىف أثناء الليل، ليتجدد عذابه ىف النهار

 –أول كائن أنثى على وجه األرض  –) باندورا(من وجود النار املقدسة بني أيدى البشر أرسل إليهم ) زيوس(ولكى ينتقم 
وتقبل  –) بروميثيوس(أخو  –) إيبيميثيوس(فلما تزوجها .. ومعها صندوق يشتمل على كافة أنواع الشرور ليدمر اجلنس البشرى

  .نتثرت الشرور ومألت وجه األرضفتح الصندوق فا!) اإلله(منها هدية 
قد استوىل عليها ) املعرفة(النار املقدسة، نار ف ،طبيعة العالقة بني البشر واهللاوهذه األسطورة ـ يف الفكر الغريب ـ ترمز إىل 

ف، لتنفرد واآلهلة تنتقم منهم ىف وحشية وعن! البشر سرقة واغتصاباً من اآلهلة، ليعرفوا أسرار الكون واحلياة، ويصبحوا آهلة
  )، حممد قطبمنهج الفن اإلسالمى: انظر.. (وحدها بالقوة، وتتفرد دوم بالسلطان

  .٢٧جرين برنتون، منشأ الفكر احلديث، ترمجة عبد الرمحن مراد ص )  ٣(
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    ١»التدخل يف شئون عمله  ـإذا ما أراد  ـالذي ال يستطيع  ،الصالة إىل اإلله صانع هذه الساعة الكونية
  .وما جدوى إله معزول ..عزلهولكنه ي ..إنه يقر بإله ..أرأيت هذا انون الثاين

  أتدري ما الذي أفضى إليه هذا القول؟
  .أنبئين: قلت
إن عزهلا اإلنسان  ..بسبب هذا املوقف من اإللهمل حيصل إال إن كل اختالل حصل يف هذه احلضارة : قال

  .وهي سائرة خلف خطاه لن ينقذها إال هدي حممد ..عن اهللا هو الذي جعلها تسقط يف أحضان الشيطان
  مل؟: قلت
  .ألنه يستمد من املنبع الذي نبع منه اإلنسان: قال
بل  ..فهو مما تتفق عليه مجيع األديان ..إن كان ذلك بسبب إخباره بأن اإلنسان خملوق خلقه اهللا: قلت

لَيقُولُن  ولَئن سأَلْتهم من خلَقَهم ﴿:إن قوم حممد من املشركني كانوا يقولون ذلك، فقد ذكرهم القرآن، فقال
  )الزخرف(﴾)٨٧(اللَّه فَأَنى يؤفَكُونَ 

إن هؤالء املشركني، ومثلهم كل األديان اليت حتمل تصورات خاطئة عن  ..ليس ذلك فقط ما أقصده: قال
  .رب اإلنسان ال تساهم إال يف زيادة خطأ معرفة اإلنسان بنفسه، وبالتايل اخلطأ يف كل ما يرتبط به

فهل  ،أتيحت لك طاقة كهربائية تستطيع أن تستخدمها يف جماالت شىتفلنفرض أنه  :التفت إيل، وقال
ال يهمين مصدر هذه الطاقة، ولن أشغل نفسي مبحاولة التعرف على هذا : يكون سلوكا  علميا  سليما أن تقول

   ؟!تستخدم فيها وااالت اليت ميكن أن ،إمنا الذي يعنيين هو هذه الطاقة ذاا، وطريقة استخدامها، املصدر
  .ورمبا يقول هذا أكثر الناس ..رمبا أقول هذا: قلت
لكنها إذا  ..إن هذا قد يستقيم لو أن هذه الطاقة كانت جتري على منوال واحد، وحبسب ما تشتهي: قال
فمرة جتدها  ،ومن مث ال تستطيع أن تستخدمها على الوجه األمثل ،بأمور ال تستطيع تفسريهاكل مرة فاجأتك 

ومرة  ،مرة تزيد من حيويتك. .ومرة حترق ،مرة تنري. .فقة ومرة تراها منحسرة بغري سبب ظاهر لكمتد
   ..تعرضك للهالك

فهم تلك الظواهر سيعينك على  ،وطريقة تصريفه هلذه الطاقة ،وطبيعته ،التعرف على املصدرترى أن أال 
   ؟! أحسن أوضاعهاويعينك ذلك على استخدام تلك الطاقة يف ،اليت ال تفسري هلا عندك

  .بل إين يف تلك احلالة ال أستغين عن معرفة مصدرها ..ذلك صحيح ..أجل: قلت
ولكنك سقطت على معلم جاهل، فدلك على معلومات خاطئة تتعلق مبصدر  ..أرأيت لو حبثت: قال
  الطاقة؟

ا قبل أن أتعرف بل قد أقع يف دواهي ال تقل عن الدواهي اليت كنت أمر  ..حينها ال خيتلف األمر: قلت
  .عليه

                                                
  .١٥١جرين برنتون، منشأ الفكر احلديث، ترمجة عبد الرمحن مراد ص )  ١(
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  .فقد عرفت إذن أمهية املصدر الصحيح يف السلوك الصحيح: قال
  ؟١فهل جاء حممد باملعلومات الصحيحة عن مصدر اإلنسان: قلت
إمنا وال ينحصر يف أنه هو مصدر الوجود البشري وخالقه، فاهللا ـ يف التصور اإلسالمي ـ  ..أجل: قال

يقول  ..الفعال ملا يريد ..املدبر ألمر الوجود كله ..الرزاق ذو القوة املتني ..هو إىل جانب ذلك املنعم املتفضل
﴿ وهو الذي  )٣:احلديد(﴾ هو الْأَولُ والْآخر والظَّاهر والْباطن وهو بِكُلِّ شيٍء عليم  ﴿:القرآن يف صفة اهللا

عجرت هإِلَي ثُم يِيكُمحي ثُم كُميتمو ..)٢٨:البقرة(﴾ ونَي وه ةادهالشبِ ويالْغ مالع وإِالَّ ه ي ال إِلَهالَّذ اللَّه وه ﴿
 يمحالر نمح٢٢(الر ( اربالْج زِيزالْع نميهالْم نمؤالْم المالس وسالْقُد كلالْم وإِالَّ ه ي ال إِلَهالَّذ اللَّه وه ركَبتالْم

هو اللَّه الْخالق الْبارِئ الْمصور لَه اَألسماُء الْحسنى يسبح لَه ما في السموات ) ٢٣(سبحانَ اللَّه عما يشرِكُونَ 
 ْيمكالْح زِيزالْع وهضِ واَألراحلشر( ﴾)٢٤(و(.. و دأَح اللَّه وه ﴿)١ (َّالل دمالص ه)٢ ( ولَدي لَمو دلي لَم)٣ (

 دكُفُواً أَح لَه كُني لَماإلخالص(﴾)٤(و (  
هي مبثابة القوانني اليت تنظم حيام كما تنظم حياة  ..يف التعامل مع خلقه سننوهللا يف التصور اإلسالمي 

  .مجيع الوجود
ارة، ونقيس األمم على أساسه ال يعين شيئا بالنسبة والترف املعيشي الذي نتصوره حض ..فالبذخ املادي

  :ذلك أنه قد يكون نوعا من التخمة القاتلة، أو من السمن الكاذب ..للسنن اإلهلية
ذْناهم فَلَما نسوا ما ذُكِّروا بِه فَتحنا علَيهِم أَبواب كُلِّ شيٍء حتى إِذَا فَرِحوا بِما أُوتوا أَخ ﴿:ففي القرآن

    ) األنعام(﴾)٤٤(بغتةً فَإِذَا هم مبلسونَ 
ال الكرب  ..ومثلها املواهب فضل من فضل اهللا يدعو إىل التواضع والعبوديةوتوزيع األرزاق بني الناس 

بعضهم فَوق بعضٍ درجات ليتخذَ  نحن قَسمنا بينهم معيشتهم في الْحياة الدنيا ورفَعنا ﴿:والبطر، ففي القرآن
  )٣٢:الزخرف( ﴾بعضهم بعضاً سخرِياً 

فالقرآن ينكر تلك التصورات  ..أو املرتبط ببعض اجلوانب ال يعين التفضيل املطلق ..وهذا التفضيل املؤقت
سانُ إِذَا ما ابتاله ربه فَأَكْرمه ونعمه فَيقُولُ فَأَما اِإلن ﴿:اليت جتعل اإلنسان يقيس غريه مبقدار ما عنده من ثروة

كَالَّ بل ال تكْرِمونَ الْيتيم ) ١٦(وأَما إِذَا ما ابتاله فَقَدر علَيه رِزقَه فَيقُولُ ربي أَهاننِ ) ١٥(ربي أَكْرمنِ 
  )الفجر(﴾)١٧(

ألا تستمد قوانينها وسننها من املنبع  ..٢ية لإلنسان يف غاية السمو والرفعة فإن النظرة اإلسالم ..وهلذا
  .ال من العقول اليت أوحت هلا الشياطني بزخرف القول لتشغل اإلنسان عن اإلنسان ..الذي جاء منه اإلنسان

املعيار يه يف تت ،وعن السنن الربانية اليت حتكم حياته ،درس اإلنسان مبعزل عن خالقهفتلك العقول اليت ت
                                                

  .من هذه السلسلة) اهللا جل جالله(ا بسائر األديان واملذاهب يف رسالة انظر التصور اإلسالمي لأللوهية مقارن)  ١(
تصف التصورات اليت جاء ا اإلسالم لإلنسان مقارنة بسائر النظرات ) اإلنسان(يف هذه السلسلة رسالة خاصة بـ )  ٢(

  .الدينية والفلسفية
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   ..إجنازاتهالذي تقيس به عيار ، وتتيه يف املقيس به تصرفاتهتالذي 
  .أم الكل سواء ..ومن الذي نعتربه منتكسا هابطا ،عتربه مرتفعا راقياوتتيه حبسب ذلك فيمن ت

   ..أم ال خري وال شر ..عتربه شراتوأيها  ..عتربه خرياأيها ت ..التصرفاتوتتيه يف 
  .أم يستوي األمران يف امليزان ..وأيها نعتربه فاسدا ..عتربه صاحلاأيها ت ..ازاتاإلجنوتتيه يف 

ما بني  ،وتتخبط التفاسري اليت حتاول أن تفسر السلوك البشري واحلياة البشرية ،من هنا تتخبط النظريات
والتفسري اللربايل ؛ وما بني  ،خومبدأ نسبية القيم ؛ وما بني التفسري املادي للتاري ،ومبدأ النفعية ،مبدأ اللذة واألمل

وكلها  ..وكلها تفاسري ،وكلها مذاهب. .والوجودية ،والفوضوية ،والعدمية ،والالغائية ،الغاية اليت تربر الوسيلة
  .ال تزيد اإلنسان إال بعدا عن اإلنسان

  :االزدواج
موقف اإلسالم من فأنبئين عما فهمته من ذلك النص القرآين من  ..وأدركت أمهيته ..وعيت هذا: قلت
  .اإلنسان
ومها  ..ونفخة من روح اهللا ،ضرقبضة من طني األفهو  ..النص يبني القرآن أركان اإلنسانذلك يف : قال
  .١يتكون منهما معا كيان موحد ،نن متفاعالان متماسكامترابط

يقة من خالصة طل اوليس روح ..كما كان قبل النفخة العلوية فيه ،ليس قبضة طني خالصةهذا الكيان 
إمنا هو األمران معا ىف وحدة مترابطة ختتلف ىف خصائصها اختالفا جذريا عن قبضة الطني  ..قبضة الطني

حني  ،من هذه وتلكأوجه الشبه وإن كانت حتمل بني احلني واحلني بعض  ،ونفخة الروح اخلالصة ،اخلالصة
من  يلك احلاالت ال تكون مماثلة أبدا ألولكنها حىت ىف ت ،جتنح جنوحا شديدا حنو عامل اجلسد أو عامل الروح

   .العنصرين منفصلني
ألنه يتعامل جبسده أكثر من  ،ىف حلظة الشهوة اجلاحمة غري املنضبطة يكون أقرب إىل قبضة الطنيفاإلنسان 

قدرا من  ـعلى األقل ـ ألن فيه  ،ومع ذلك ال يكون أبدا جسدا خالصا كاحليوان ،أى جانب من جوانبه
بينما احليوان ال يعمل بوعى وال إرادة حرة وال  ،ادة واالختيار حىت ىف هذا العمل الالصق بالطنيواإلر يالوع

   .اختيار
 ،طلق بروحه من إطار احلس احملدودنألنه ي ،نفخة الروح إىليكون أقرب التوجه الروحي الراقي وىف حلظة 

وعقال ال  ،طيع أن يتخلص من وجودهألن له جسدا ال يست ،ومع ذلك ال يكون أبدا روحا خالصة كاملالئكة
  .يكف متاما عن التفكري
  . ونفخة الروح ،قبضة الطني: بعنصريه املكونني لهكما يفسره اإلسالم هذا هو اإلنسان 

واحد من واخلطأ الذي وقعت فيه كل احلضارات واملذاهب واألديان هو حماولتها تفسري اإلنسان بعنصر 
   ..أ األكرب الذي تسللت منه سائر األخطاءوهذا هو اخلط ..عنصريه دون اآلخر

                                                
  .اإلسالم ومشكالت احلضارة، سيد قطب، بتصرف)  ١(
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فإذا  ،وجانب املادة ،وجانب احلس ،تربز جانب اجلسدفاحلضارة املادية اليت تأسست على املذاهب املادية 
ىف  ـمن مث  ـوسخرت العقل  ،أخذت شيئا من النفخة العلوية أخذت جانب العقل وأبت جانب الروح

وأنشأ عمارة مادية  ،وأسف مع قبضة الطني ،ففقد علويته ورفعته ،دةشهوات اجلسد ومطالب احلس وعامل املا
  . لألرض خالية من إشراقة الروح

ومل اجلسد وتكبته وتقهره وحتتقره وتقوم بتعذيبه من أجل رفعة  ،الروحية تربز جانب الروحواملذاهب 
فال يقوم اإلنسان بعمارة  ،ادةكما أا مل عامل احلس وعامل امل ،كما تفعل اهلندوكية والرهبانية ،الروح
الىت يتم  ،اكتفاء بلذة  الفناء  ىف عامل الروح ،وال جياهد إلقامة احلق والعدل ،وال يقاتل الشر والطغيان ،األرض

  .١من خالهلا الوجود
  :اآلدمية
  .فما فهمت من القرآن من متيز التصور اإلسالمي لإلنسان ..وعرفت أمهيته ..وعيت هذا: قلت
وآدم مل يكن من عائلة  ..لقد ورد يف اآليات اليت تلوا عليك أن أول البشر هو آدم ..دميةاآل: قال
لقد أراد اهللا القادر على كل شيء أن خيلق اإلنسان، فخلق اإلنسان،  ..بل هو خملوق باألصالة ..الشمبانزي

  .وكان أول إنسان هو آدم
يا بنِي آدم خذُوا زِينتكُم عند كُلِّ  ﴿ ﴿:يه، ففيهوهلذا نرى القرآن يذكر البشر بأبيهم الذي ينتسبون إل

 نيرِفسالْم بحال ي هرِفُوا إِنسال توا وبراشكُلُوا وو جِدسوفيه ..)األعراف(﴾)٣١(م:﴿  كُمننفْتال ي منِي آدا بي
ةنالْج نم كُميوأَب جرا أَخطَانُ كَميثُ ال  الشيح نم قَبِيلُهو وه اكُمري ها إِنهِمآتوا سمهرِييا لمهاسبا لمهنع رتِعي

  )األعراف(﴾)٢٧(ترونهم إِنا جعلْنا الشياطني أَولياَء للَّذين ال يؤمنونَ 
اللهم إال ما  ..أين ال أرى فيه من املبالغة ما ترى مع ..أراك تشتد ككثري من املسلمني يف إنكار هذا: قلت

  .أدى إليه استغالل هذه النظرية، وحتميلها ما ال حتتمل
اإلنسان مل خيلق إنسانا اليت تقول بأن وينية فالدار ..هذا من أصول األخطاء، وليس من فروعها ..ال: قال

املتطور بدوره عن أحد القردة العليا و ،نسانإمنا هو تطور عن كائن آخر هو القرد الشبيه باإل ،من أول حلظة
كان يقترب فيها يف  ،نه مر يف تطوره مبراحل عدةأو ،الشمبانزي والغوريلال واألورانج أوتانج واجليبون: األربع

 ،وينتصب قائما أحيانا كما تفعل القردة العليا ،فكان يف مبدأ أمره ميشي على أربع ..كل مرة من وضعه احلايل
فأصبح رأسه من مث يرتكز على اجلذع أكثر مما يكون  ،تصاب قامته حني أخذ يأكل من مثار األشجارمث زاد ان

ورويدا رويدا على مدى من الزمن ال يكاد حيصى أصبح  ،فتكلم وتعلم ،فأتيح ملخه أن يكرب ،معلقا يف الفضاء
   ..هو  اإلنسان

ره أصال قائما بذاته، وإمنا تم باخليوط اليت باعتبا ..كما ذكره القرآن ..هذه النظرية ال تم باإلنسان
  .أنت بسبب هذه اخليوط حيوان ال إنسان: لتقول لإلنسان ..يشترك فيها اإلنسان مع احليوان

                                                
  .ومشكالت احلضارة، سيد قطب اإلسالم: انظر)  ١(
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النظرية جرى التركيز على اخلصائص اجلديدة اليت  يكتسبها  الكائن املتطور، ال على السمات هذه ففي 
  .اليت مل تسر على خط التطور مثله ،عليه اليت يشترك فيها مع الكائنات السابقة

تاله يف التطور كائن يشبهه يف كثري من  ،كائن ليس له جهاز مسعيـ حبسب النظرية  ـفهناك  مثال 
واليت تطور  ،السابقة عليه ،ولكنه  اكتسب  جهازا مسعيا مل يكن موجودا يف الكائنات املشاة له ،اخلصائص

ائن يكون التركيز على هذه احلاسة اجلديدة اليت  اكتسبها واألطوار اليت مرت فعند احلديث عن هذا الك ..عنها
 ،وكذلك لو كان الكائن قد  اكتسب  جهازا بصريا أو جهازا للطريان ..ا حىت اكتملت يف وضعها النهائي

  .مما مل يكن ألقرانه الذين تطور عنهم ..أو جهازا لتنظيم الدورة الدموية
بة لإلنسان أن يكون التركيز على ما تفرد به اإلنسان عن أشباهه من الكائنات وكان مقتضى ذلك بالنس

وذلك كله على فرض صحة . .ال على أوجه الشبه بينه وبني تلك الكائنات ،اليت تطور عنها ،السابقة عليه
ولكن الذي جرى على يد داروين كان هو التركيز على أوجه الشبه بني اإلنسان . .الفرضية من أساسها

أي ـ . .أكثر من التركيز على ما تفرد به اإلنسان) مع افتراض وجود حلقة مفقودة بينهما(والقردة العليا 
  .وليس على إنسانيته ،بعبارة أخرى ـ التركيز على حيوانية اإلنسان

قد حاولت الداروينية احلديثة سد هذا اخللل يف تطبيق النظرية بالنسبة لإلنسان، فكتب  جوليان ل
بدأه بفصل طويل بعنوان   )اإلنسان يف العامل احلديث(وهو من عمد الداروينية احلديثة كتابا مساه   ،هكسلي

ن العلم احلديث كشف أو ،كانت ناقصةنظريته ن املعلومات اليت بىن عليها داروين أفيه ذكر  ،تفرد اإلنسان
وبعد نظرية داروين  «:لفصل قولهوجاء يف هذا ا ،عن جوانب كثرية من تفرد اإلنسان مل تكن معلومة لداروين

ويف حاالت كثرية  ،لكنه بدأ يرى نفسه حيوانا غريبا جدا ،مل يعد اإلنسان مستطيعا جتنب اعتبار نفسه حيوانا
   »وال يزال حتايل تفرد اإلنسان من الناحية البيولوجية غري تام  .ال مثيل له

ملا أنعم به عليه كسيد املخلوقات كما تقول  وهكذا وضع علم احلياة اإلنسان يف مركز مماثل «:وجاء فيه
   ١»فإن اإلنسان ال مثيل له بني احليوانات الراقية يف طريقة تطوره  ،وأخريا «:وفيه ..»األديان 

ـ يف أذهان الناس مجيعا ولكن على الرغم من هذه احملاولة من جانب الداروينية احلديثة ما زال اإلنسان 
على اجلانب  البيولوجي  من كيانه، وال ذكر على اإلطالق للجانب الروحي من وما زال التركيز  ..حيواناـ 

  .اإلنسان
  .عقله وإامهيف تطور يف اإلنسان ية باإلنسان تصل بالداروينية حدها حني تقصر رالسخإن 

عقله تطور حني تعود اإلنسان ـ أو الكائن الشبيه باإلنسان ـ على الوقوف منتصبا لفترات طويلة 
  .فتعلم وتكلم ،فأتيح للمخ أن يكرب ،فارتكز رأسه على اجلذع، من مثار الشجرليأكل 

مث سعى إىل  ،فاستخدم األدوات ،فصار حيسن اإلمساك باألشياء! ) ال أدري ملاذاو( وإامه تطور 
  .وصار له تاريخ. .فصارت له حضارة ،حتسينها

                                                
  .٩ص  – ٣جوليان هكسلي، اإلنسان يف العامل احلديث، مقتطفات من ص )  ١(
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  .كان وما يزال..احيوانبقي اإلنسان  ..وفيما عدا هذين
أمل  ..أمل ير هؤالء األغبياء اإلجنازات احلضارية العظيمة اليت قام ا اإلنسان دون سائر احليوانات؟ :قلت

  يكن يف هذا ما يكفيهم ليصدهم عن وساوسهم جتاه حقيقتهم؟
   ..مل يصعب عليهم أن جيدوا حال لذلك: ابتسم، وقال

  .ولكنه مل خيرج من حيوانيته ،ورتطور منه ما تط ..كان وما يزال. .اإلنسان حيوانلقد ذكروا أن 
املتمثل يف الطعام والشراب  ،االستمتاعوصراع البقاء، تنحصر يف  احليوان مشاغلوما دامت أهداف و

  .فإن هذه نفس مشاغل اإلنسان وأهدافه ..واجلنس
بغري  ،يزةاحليوان يقوم ذين األمرين بدافع الغرهو أن  ..بني اإلنسان املتطور، واحليوان ..والفرق بينهما
وال وعي منه بأنه يقوم مبا يقوم به من أعمال وتصرفات لتحقيق هذين اهلدفني الرئيسيني يف  ،وعي منه ملا يفعل

  .حياته
فلم تعد  ،قد اكتسب الوعي حني كرب خمه نتيجة انتصاب قامتهالذي هو اإلنسان، فاحليوان املتطور أما 

ارسه بوعي، يبدأ بإدراك الرغبة وينتهي إىل حتقيقها مرورا بل حىت الغريزي منها صار مي ،كل أعماله غريزية
صراع البقاء وهي  ..هي األهدافتبقى ولكن األهداف  ..بالبحث عن الوسائل املادية إىل إشباعها

  .واالستمتاع
وأحيانا  ،وليحصل على ضروراته ،يستخدم قوته العضلية ليأخذ مكانه يف صراع البقاءفهو  ،أما احليوان

  .ويف نطاقها ،ولكن بوحي الغريزة ،يلةيستخدم احل
 ،وأما احليوان املتطور فهو ـ إىل جانب عضالته ـ يستخدم األداة املستجدة اليت  اكتسبها  يف تطوره

وذلك فضال عما يتيحه له التطور  ،وكلما ارتقى صار استخدامه للعقل أوسع مدى وأكثر فاعلية ،وهي العقل
  .م أدوات ال حصر هلا لتحقيق أهدافهاآلخر ـ تطور إامه ـ من استخدا

فدخل فيه  ،باستخدام التطورين الرئيسيني يف كيانه ،وأما االستمتاع فقد ارتقى كذلك مع احليوان املتطور
ويستخدم يف سبيل ذلك مزيدا  ،يستجد فيه كل حني لونا جديدا من ألوان االستمتاع ،العقل على نطاق واسع

  .خدمها اليد ذات اإلام املتطورمن األدوات خيترعها العقل، وتست
  ..احلضارةالتطور نشأ من ذلك و

وسعيه إىل االستمتاع من جانب  ،هي حصيلة سعى اإلنسان إلثبات ذاته يف صراع البقاءذا فاحلضارة 
  ..آخر

ة والقو ،والقوة العلمية ،والقوة السياسية ،إىل إثبات ذاته يف صراع البقاء يتمثل يف القوة احلربية هفسعي
  .االقتصادية

نواعه إىل جانب املتاع احلسي املباشر مبا يليب نداء أوسعيه إىل االستمتاع يتمثل يف  الفن  مبحتلف 
  ..الشهوات

  .وهذه ـ بشقيها ـ هي معايري إجنازاته
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فاألمم تقاس بالقوة احلربية والقوة السياسية والقوة العلمية والقوة االقتصادية اليت متكنها من البقاء يف 
وتكفل هلا ـ كلما متكنت ـ سحق القوى األخرى أو التغلب عليها ـ كما تقاس كذلك  ،ومة الصراعح

  .بتعدد الفنون اليت تستخدمها من أجل االستمتاع
  .الذي تقاس به  عظمة  األمم خالل التاريخ ،واالجتماعي ،ويكون هذا هو املعيار التارخيي

وإشراك الناس يف اخلري بدافع  اإلنسانية   ،لظلم ونشر اخلريمن نشر العدل وإزالة االنبيلة ـ القيم  أما 
كالم جمرد إا  ..هذا التصورظل يف ـ فال وجود هلا والتعاون على الرب والتقوى  ،بصرف النظر عن  املنفعة 
نه ال مكان هلا عند أل ،ولكنها عند اجلد ال تؤخذ مأخذ اجلد يرفعوا،وشعارات ، مجيل يتحدث عه املتحدثون

  .احليوان األصلي، وال مكان هلا كذلك عند احليوان املتطور
  :اخلالفة
  فهل هذا وحده تصور اإلسالم عن حقيقة اإلنسان؟ ..وعيت هذا: قلت
  .كل ما ذكرته لك مقدمات عن حقيقة اإلنسان ..ال: قال

دد بعد إن اإلنسان ككل شيء يف هذا الوجود خلق لغاية يؤديها، وحكمة هي اليت حتدد وظيفته، مث حت
  .ذلك احلقوق اليت يستدعيها توفري اجلو ألدائه لوظيفته

  .تقصد واجبات اإلنسان: قلت
  .فمن اخلطأ أن نتحدث عن حقوق اإلنسان، وال نتحدث عن واجبات اإلنسان ..أجل: قال
يف مقابل ما تعطيه من  ..طوقت اإلنسان بكثري من الواجبات ..بل كل حضارة ..احلضارة احلديثة: قلت

  .قحقو
 ..وعن نظرة كل حضارة ..نظرة اإلسالم للحقوق والواجبات ختتلف كثرية عن نظرة هذه احلضارة: قال
  .وكل فكر ..وكل دين
  فما هي هذه النظرة؟: قلت
واآليات اليت قرأا لك حتدد هذه الوظيفة الكربى اليت تفسر سر  ..اإلسالم يعترب اإلنسان خليفة: قال

  .، وتفسر سر الطاقات اليت منحت لهوجود اإلنسان على هذه األرض
( ﴾ وإِذْ قَالَ ربك للْمالئكَة إِني جاعلٌ في اَألرضِ خليفَةً ﴿:هذه املقدمة لقد قدم القرآن لقصة خلق آدم 

  )٣٠:البقرة
. .ختيار اخلالفة تتضمن اهليمنة والسيطرة والقدرة على اإلنشاء والتعمري والقدرة على التمييز واالمبا أن و

  ..باألدوات الصاحلة للخالفةاإلنسان أمد اهللا قد ف
وعلَّم آدم اَألسماَء  ﴿:واليت هي أول احلقوق اليت تستدعيها وظيفة اخلالفة ..ويف القرآن ذكر هلذه األدوات

( ﴾)٥(علَّم اِإلنسانَ ما لَم يعلَم ) ٤(الَّذي علَّم بِالْقَلَمِ ) ٣(﴿ اقْرأْ وربك اَألكْرم  ..)٣١:البقرة( ﴾..كُلَّها
دةَ لَعلَّكُم ﴿ واللَّه أَخرجكُم من بطُون أُمهاتكُم ال تعلَمونَ شيئاً وجعلَ لَكُم السمع واَألبصار واَألفْئ ..)العلق

﴿  ..)البلد(  ﴾وهديناه النجدينِ) ٩(ولساناً وشفَتينِ ) ٨(نِ أَلَم نجعلْ لَه عيني ﴿ ..)النحل( ﴾)٧٨(تشكُرونَ 
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( ﴾)١٠(وقَد خاب من دساها ) ٩(قَد أَفْلَح من زكَّاها ) ٨(فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها ) ٧(ونفْسٍ وما سواها 
﴿ وسخر لَكُم ما في السموات وما  ..)٦١:هود( ﴾واستعمركُم فيها ﴿ هو أَنشأَكُم من اَألرضِ ..)الشمس

هنيعاً ممضِ جي اَألر١٣:اجلاثية( ﴾ف(..  ﴿ نكُلُوا ما وبِهاكني موا فشذَلُوالً فَام ضاَألر لَ لَكُمعي جالَّذ وه
هق١٥:امللك( ﴾رِز(  

وال بفضل الصراع كما تدعي مجيع  ..ال بفضل التطور ..يت ناهلا اإلنسان بفضل اهللاهذه أول احلقوق ال
مواهب إهلية زود ا اإلنسان ليستطيع أن يؤدي الوظيفة اخلطرية اليت وكلت هي إمنا  ..النظريات البشريات

  .إليه
  .حقوق اإلنسان ا ويف عالقة ..ويف عالقة حقيقة اإلنسان ا ..ال أزال حائرا يف معىن اخلالفة: قلت
هو مل خيلق كما تتوهم الفلسفات ليأكل  ..لغاية رفيعة سالمي خملوق كرمياإليف التصور نسان اإل: قال

 ..وميارس من أنواع املتع ما يغذي الفراغ الذي تعاين منه روحه، وإمنا خلق ليكون خليفة ..ويشرب ويسيطر
على أساسها تنبين حقيقة  ..خليفة فإن ذلك يقتضي أموراومبا أنه  ..ا وتطويرهارض وعماردارة األيتوىل إ

  :١اإلنسان وحقوقه
خرى، واالميان بسيد بدالً من كل االنتماءات األ ،انتماء اجلماعة البشرية إىل حمور واحد هو اهللا ..أوهلا

  .وهذا هو التوحيد اخلالص الذي قام عليه اإلسالم ..واحد للكون
مساء وحترير اإلنسان من عبوديات األ ،اعية على أساس العبودية املخلصة هللاقامة العالقة االجتمإ ..والثاين

  .لوان االستغالل واجلهل والطاغوتأاليت متثل 
فما  ،لوان االستغالل والتسلطأخوة العامة يف كل العالقات االجتماعية بعد حمو جتسيد روح األ ..والثالث

فمن الطبيعي أن يكونوا  ،س مجيعاً عباده ومتساوون بالنسبة إليهدام اهللا تعاىل واحداً وال سيادة إالّ له، والنا
  .اخوة متكافئني يف الكرامة اإلنسانية واحلقوق

مانة تفترض املسؤولية واالحساس بالواجب، اذ بدون ادراك الكائن انه اخلالفة استئمان، واأل ..والرابع
  .ور اخلالفةعباء االمانة أو خيتار ملمارسة دأن ينهض بأمسؤول ال ميكن 

نواع التبعية ألي قوة أللخالفة خارج عن أي نوع من الذي جاء به اإلسالم واإلنسان ذا املفهوم 
وال أي شيء من  ..فال قمية لنسب وال لون وال وطن وال قومية ..بل هو خاضع هللا وحدهاجتماعية أياً كانت، 

  .هذه األشياء اليت قام عليها التناحر ا بني البشر
حركة ال توقف فيها ألا متجهة حنو  ..فة ذا الشكل حركة دائبة حنو قيم اخلري والعدل والقوةواخلال

املطلق، وأي هدف آخر للحركة سوى املطلق سوف يكون هدفاً حمدوداً، وبالتايل سوف جيمد احلركة ويوقف 
  . عملية النمو
  ئر املذاهب واألفكار؟وبني سا ..فما الفرق بني هذا الفهم الذي جاء به اإلسالم: قلت

                                                
  .١٢ـ  ١١خالفة اإلنسان وشهادة االنبياء، الشهيد آية اهللا الصدر، ص : انظر)  ١(
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سأضرب لك أمثلة عنها لتدرك مسو التصور اإلسالمي، واحنطاط  ..الفروق عظيمة ال ميكن حصرها: قال
  .سائر التصورات

ومنه  ..أي انتماء اإلنسان األول هللا، فهو الذي خلقه ..خليفة هللا ..كل إنسان ..اإلسالم يعترب اإلنسان
  .لعبادة والدعاءيستمد وجوده، ورزقه، وإليه يتوجه با

وهذا االنتماء جيعله ميحو من خاطره وسلوكه كل تلك االنتماءات الضيقة اليت متليها عليها حدود املكان 
  .والزمان واملصاحل

  .وال تنحصر يف البقع الضيقة اليت ولد فيها، أو انتسب إليها ..فهو يشعر بأخوة تنتظم مجيع الكون ..وهلذا
يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم  ﴿:تعاىلمن قوله  قارن هذا املفهوم الذي ينطلق

 بِريخ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت اللَّه دنع كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعتلَ لائقَبوباً وعجبميع املفاهيم ) احلجرات(﴾) ١٣(ش
   ..ح من األديان واملذاهب واحلضاراتالعنصرية اليت تفو

كما يعنيه  ..إن القوميات والشعوب والقبائل واآلباء واألنساب اليت ابتعد ا اإلنسان عن االنتماء هللا 
هو الذي صدر مع صداه الضارب يف أحقاب التاريخ أكثر احلروب، وأبشع العصبيات، وأرذل  ..مفهوم اخلالقة

  .اجلرائم اإلنسانية
ومعيشتهم امليسرة، وفلسفتهم وأساطريهم مل يكونوا حيملون  ،طلق الرومان من أرضهم اخلصبةفعندما ان

وهاجسهم  ،بل كان زادهم الوحيد ،مع جيوشهم اجلرارة من فضل حضارة وإنسانية، ليسامهوا يف رفعة اإلنسان
الروماين وأي دماء تسري يف  ودافعهم الوحيد هو أن يعرفوا العامل الذي نعتوه بالرببرية من هو اإلنسان ،الوحيد
  .عروقه

وعندما أباد خلفهم من األوروبيني سكان أمريكا وأستراليا، واستعبدوا سكان إفريقيا واستعمروا سكان 
ويستسخرون البشر، وميصون دماءهم، ألم كانوا  ،وهم يستغلون األرض ،آسيا مل يكونوا يشعرون بأي أمل

واإلنسان املمتاز، اإلنسان الذي جيوز له أن يستغل من دونه  ،الساميبل قد يصرحون، بأم اجلنس  ،يعتقدون
  .كما يستغل سائر البشر النبات واحليوان

ومرت حقبة على البشرية تصوروا أم ختلصوا من العبودية واالستعمار، وأن اإلنسان ترقى ليمحو آثار 
 ،ولكن األخبار اليت تبث كل يوم ،ول عن أعراقهوأن العامل يتجه حنو اإلنسان املفص ،الشعوبية والقبلية والعرقية

  .بل كل ساعة تكذب كل هذا
فاآلالف ميوتون يف أحناء العامل جبرمية من جرائم ذلك اإلنسان األشقر، فال يلتفت العامل هلم، وال يترحم 

ساة وجودهم، عليهم، وال يعزي ذويهم يف مصام، ألن املوت هو املصري احلقيقي هلم، وهو اخلامتة السعيدة ملأ
فإذا ما جرح فرد من أفراد ذلك اجلنس املتميز انتهض البشر مجيعا ملداواة جراحه، وإذا ما فقد انتهضوا مجيعا 

  .أو بعض ذلك ،والويل ملن مل يفعل كل ذلك ،للبحث عنه، فإذا مات حتولوا مجيعا معزين ومواسني
بني الشعوب واتباع أنبيائها، وهي اليت تقف  هذه الشعوبية والقبلية والعرقية هي اليت وقفت قدميا حائال

حاليا بني هذا العامل الذي يدعي معرفة كل شيء، ويتصور أنه حقق كل شيء، وبني االلتفات للبحث عن 
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  .١والبحث اجلاد عن حقيقة اإلنسان ،التفسري الصحيح للكون
 ..لوك اإلنسان واجلماعاتهذا مثال واحد عن أثر الوعي حبقيقة اخلالفة يف تقومي س: التفت إيل، وقال

  .وهو مثال مل يكتمل نضجه إىل على أيدي حممد
  :اخللود
  فهل هذا وحده تصور اإلسالم عن حقيقة اإلنسان؟ ..وعيت هذا: قلت
وهو الذي يضع للحياة طعمها  ..بل هو أكسري مل يأت به إال حممد ..إن هناك شيئا عظيما ..ال: قال
  .ذي يتومهه الغافلونوهو الذي ينفي الصراع ال ..اجلميل

  ما هو؟: قلت
  .اخللود: قال
  ما اخللود؟: قلت
  أال ترى البشرية تتنازع وتتصارع من أجل البقاء؟: قال
  .وقد ولد ذلك االستعمار واحلروب الكثرية اليت ال نزال نرى آثارها ..بلى: قلت
ليمأل ذلك الفراغ  فلذلك جتده يلهث ..إن سر ذلك كله يكمن يف عدم اإلميان خبلود اإلنسان: قال

  .العظيم الذي متتلئ به نفسه
  وهل أوجد اإلسالم ما ميأل به ذلك الفراغ؟: قلت
 ..وأن املوت جمرد مرحلة مير ا كما مير مبرحلة اجلنني ..لقد ذكر اإلسالم لإلنسان أنه خالد ..أجل: قال

   ..٢وأنه بعد موته سيعيش احلياة احلقيقية اليت هي نتيجة حلياته الدنيا
 ..بصورة ال نظري هلا يف مجيع األديان واملذاهب ..وجاء به اإلسالم ..إن هذا التصور الذي ذكره القرآن

  .هو احلل الوحيد الذي يقضي على ذلك الفراغ العظيم الذي جيعل هم اإلنسان حمصورا يف الصراع واالستمتاع
فلهذا ال  ..هدوا جهدهم لينفوا هذاولكن أولئك الدجالني الذين وقفوا ميألون عقول البشر بأهوائهم اجت

  .ترى يف مجيع الدراسات الغربية اليت اهتمت باإلنسان رعاية هذا البعد
وبذلك  ،وال معاد له يف اآلخرة ،يعيش حياته الدنيا وحدهاباعتباره اإلنسان  فجميع الدراسات تدرس

  .اختلت املوازين متاما
ليس فقط من الناحية  ،ر تأثريا بالغا يف رؤية اإلنسان لألشياءاعتبار احلياة الدنيا هي املبدأ والنهاية يؤثف

  .ولكن كذلك من الناحية السلوكية والعملية والعلمية ،االعتقادية
 ،وتستطيع أن تعرف مكان كل جزئية فيه ،فحني يكون أمامك منظر متكامل تعرف مبدأه ومنتهاه

هل ! ولست حباجة إىل باقيه ،يكفيين هذا اجلزء: وتقول ،مث تقتطع جزءا من املنظر ،وداللتها يف املنظر املتكامل
                                                

  .من رسائل السالم) أفراح األنا(رسالة : انظر)  ١(
  .ةمن هذه السلسل) احلياة(انظر رسالة )  ٢(
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  !؟وهل حتصل على نتائج علمية صحيحة ..وهل يكون واقعيا؟ ..يكون سلوكك  عقالنيا؟
إن إدراك الداللة اخلاصة لكل جزئية يف الصورة يرتبط ارتباطا وثيقا بالرؤية الشاملة للكل املتكامل املتمثل 

ي تقتطعه ـ أيا كان حجمه ـ فكيف تأخذ اجلزئية داللتها؟ وكيف تتكامل أما يف القطاع الذ، يف الصورة
وإىل  ،فأي خلل ميكن أن ينشأ يف الرؤية ،واملتروك هو األكرب ،النظرة؟ فإذا كان اجلزء الذي اقتطعته هو األصغر

  !أي مدى تفقد اجلزئيات داللتها؟
اع احلاد مع الكنيسة ودين الكنيسة والعلوم االجتماعية اليت نشأت وترعرعت يف الغرب يف ظل الصر

وميتافيزيقيا  ضارة ومعوقة عن  ،على أنه  غيبيات  ال ختضع للبحث العلمي ،ألغت اليوم اآلخر من حساا متاما
ونشأ من ذلك اختالل هائل يف رؤية القيم  ،فال ينبغي االهتمام يها وااللتفات إليها ،التقدم العلمي والعمراين

  .واألهداف
 ،ويعتقد أن ما جينيه فيها من خري أو شر هو احلصية النهائية جلهده ،يش اإلنسان للدنيا وحدهافحني يع

  وكيف تكون أهدافه؟ ،فكيف تكون قيمه ،وأال بعث وال نشور وال حساب وال جزاء يف اآلخرة
انت أدواته وإن ك ،واالستمتاع ،الغلبة يف صراع البقاء: ريكز على اهلدفني الرئيسيني للحيوانإنه بذلك، س

  .واستخدام العدد واآلالت ،أي باستخدام العقل ،لتحقيق كل من اهلدفني هي أدوات احليوان املتطور
ويكون قانون )  Might is right( أو باإلنكليزي) القوة هي احلق(يربز مثل هذا الشعار وألجل هذا 

 ،ل الضعيف أو ينحيه من الطريقالقوي يأك :التعامل بني التجمعات البشرية بعضها وبعض هو قانون الغاب
  .بصرف النظر عما هو حق وما هو عدوان

وإن كان الكالم  احللو  الذي تعلمه احليوان املتطور حني أتيح ملخه أن يكرب، يفيض رقة وعذوبة وهو 
وعن احلرية والدميقراطية واحترام حقوق  اآلخرين  وال ينفي هذا أن تكون هناك   ،يتكلم عن التعاون الدويل

قائم على  ،وعالقات الناس بعضهم وبعض يف داخل كل جتمع على حدة ،أخالقيات  يف السياسة واالجتماع
يتواضعون عليها لتقليل االحتكاك يف  ،ولكنها ـ باعترافهم ـ أخالقيات نفعية ،رابطة الدم أو العصبية القومية

لينال كل إنسان حظه من االستمتاع  مث ،وتوجيه العدوان إىل  اآلخرين ،التجمع الواحد إىل أقصى حد ممكن
دائمة التقلب ال تثبت على ـ كما يقول دركامي  ـوحىت هذه  األخالقيات . .احليواين بأقل قدر من املنغصات

   .حال
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  ـ حقوق اإلنسان ٢
تصورها مذاهب البشر وأفكارهم، فما احلقوق  اوكم ..وعيت حقيقة اإلنسان كما يصورها القرآن: قلت

  هذه احلقيقة؟اليت تتطلبها 
  فما هي احلقوق اليت تتصورها أنت؟: قال
   ..هي احلقوق اليت جاءت ا الثورة الفرنسيةو ..واملساواة ..واإلخاء ..احلرية :ثالث :قلت
  وما الثورة الفرنسية؟: قال
  .تلك اليت أعلنت حقوق اإلنسان: قلت
   ..وأعلنت معها عقوق اإلنسان: قال
  ما تقول؟: قلت
القصة من أوهلا لتعلم أنه بقدر احلقوق اليت تصور اإلنسان أنه ناهلا يف هذه الثورة بقدر  سأحكي لك: قال

  .الضرائب الضخمة اليت دفعها
بقلع شجرة اإلنسان قلعا املساكني لقد قام أولئك الثوار : نظر إىل الشجرة اجلاثية أمامنا حبزن، مث قال

 أوراقها، مث مألوها بالصور اليت شاءت هلم أهواؤهم أن شديدا ممتلئا بالفوضى، فقطعوا عروقها، ومسلوا أعني
  .حتجب أشعة الشمس عنها، مث أحضروا مياه املستنقعات، فسقوها ا، فامتألت باألدواء

  كيف حصل كل ذلك؟: قلت
قام الثوار الذين انفجر م الظلم  ..واحلقوق بالعقوق ..يف ذلك اليوم الذي اختلط فيه البغض باحلب: قال

   ..إىل الثورة ،١، وقام معهم املفسدون يف األرضماعياالجت
                                                

تذكروا الثورة  «:املنسوبة هلم تيدعى اليهود يف تبجح وغرور أم صناع الثورة الفرنسية ومدبروها، تقول الربوتوكوال)  ١(
   »إن أسرار تنظيمها التمهيدي معروفة لنا جيداً ألا من صنع أيدينا .. الفرنسية اليت نسميها الكربى

كلمات ما انفكت ترددها منذ ذلك احلني ) احلرية واملساواة واإلخاء( كذلك كنا قدمياً أول من صاح يف الناس «:وتقول
  )١٠٣،١١١:الربوتوكوالت( »ببغاوات جاهلة متجمهرة من كل مكان حول هذه الشعائر 

حكومة (وسيربيدوفيتش يف ) أحجار على رقعة الشطرنج(وقد أيدهم يف دعواهم هذه بعض الكتاب من أمثال وليم كار يف 
  ) ٧٩:وحكومة العامل اخلفية.فصل الثورة الفرنسية:انظر أحجار على رقعة الشطرنج( ﴾العامل اخلفية

نادي اليعاقبة وبلدية باريس، وهلذا استطاعوا أن وويدل هلذا أن اليهود تغلغلوا يف منظمات الثورة املختلفة كاجلمعية التأسيسية 
، فهذا الشعار الذي قامت )احلرية واإلخاء واملساواة(الثورة البارز  ينفثوا تلك الشعارات اليت رددا اجلماهري ببالهة ال سيما شعار

  :عليه الثورة وحققته كان له عند اليهود تفسري آخر
  .فهم يقصدون باحلرية حتطيم القيود األخالقية والتقاليد املوروثة اليت حتول بينهم وبني إفساد األمم وتدمريها

لنفسية واالجتماعية اليت حتول بينهم وبني االنسالل إىل أجهزة الدولة وتنظيماا، ويقصدون باإلخاء واملساواة كسر احلواجز ا
  .وإذابة الفوارق الدينية بينهم وبني غريهم كى تزول عنهم وصمة االحتقار واملهانة

 



 ٣٢٤

) اإلقطاع(لقد كان النظام االجتماعي الذي هيمن على احلياة األوروبية طيلة القرون الوسطى هو نظام 
  .٢ورمبا كان هذا النظام أبشع النظم االجتماعية يف التاريخ  ..١

ذلك أن سياسة املال اليت اتسم  ..لنوع من النظموقد كان من رمحة اهللا بأمة حممد أنه مل يكن فيها هذا ا
  .ا اإلسالم، كانت متنع ظهور اإلقطاع

ولعله هو الذي جر الثورة الفرنسية إىل ذلك االحنالل أو ذلك االستغالل السيء  ..واألخطر من ذلك
الها وحتميها أكرب املالك اإلقطاعيني، فلذلك وقفت ضد الثورة، بدل أن تتو ملبادئها هو أن الكنيسة كانت

  .وترشدها
بل  ،إن الكنيسة ـ اليت حكمت أوروبا طيلة عصورها املظلمة ـ مل تكتف بصد الناس عن نور اإلسالم

  .ناقضت تعاليم اإلجنيل الداعية إىل احملبة والتسامح ونافست األمراء اإلقطاعيني يف إذالل الشعوب وقهرها
وكأن  ٣»إنه نتيجة خلطيئة آدم  «:إلقطاعي بقولهلقد برر القديس توما االكويين نظام االسترقاق ا  

وهلذا مل تكن تلك الثورة يف حقيقة أمرها مترداً على الكنيسة،  ..رجال الكنيسة والبارونات ليسوا من بين آدم
  .ألا كنيسة، وإمنا كان ذلك ألا مالك إقطاعي

على قوة الكنيسة، بل على  فلم يكن اعتراضهم…كانت ثورة الشعب على الكنيسة دينية  «:يقول ويلز
من  كمساوئها ونواحي الضعف فيها، وكانت حركات متردهم على الكنيسة حركات ال يقصد ا الفكا

وقد اعترضوا على البابا ال ألنه الرأس الديين للعامل املسيحي، بل … الرقابة، بل طلب رقابة دينية أمت وأويف 
   ٤»دنيوياً، بينما كان جيب أن يكون قائدهم الروحي  ألنه مل يكن كذلك، أي ألنه كان أمرياً ثرياً

ولدت أول مرة يف تاريخ أوروبا املسيحية دولة مجهورية ال دينية تقوم فلسفتها على احلكم  ..بسبب هذا
التقيد باألخالق الدينية، باسم الشعب، وعلى حرية التدين بدالً من الكثلكة، وعلى احلرية الشخصية بدالً من 

  . قرارات الكنيسةوضعي بدال من وعلى دستور 
ونتج عن هذا أن حلت اجلمعيات الدينية، وسرح الرهبان والراهبات، وصودرت أموال الكنيسة، وألغيت 

  .كل امتيازاا
   ..لوال أن الثورة الغوغائية ال ميكن أن حتصد االعتدال ..وكان ذلك كله ميكن أن يتم باعتدال

ى الثورة والناشرين هلا أو الذين تربوا يف أحضاا ومهدها انطلقوا واألخطر من ذلك كله أن القائمني عل

                                                                                                                                 
رادفة للظلم وهكذا جنحوا يف حتويل الثورة من ثورة على مظامل رجال الدين نفسه وجعلوا لفظة الدين عند الشعوب األوربية م

  .والرجعية والتخلف واالستبداد
  .من هذه الرسالة) نظام(سنتحدث عن هذا النوع من النظم يف فصل )  ١(
  .العلمانية، لسفر احلواىل، وغريه من املراجع السابق ذكرها: انظر)  ٢(
  .١٤/٤٠٦:قصة احلضارة)  ٣(
  .٣/٩٨٩:معامل تاريخ اإلنسانية)  ٤(



 ٣٢٥

  .فوقعوا يف أخطاء ال تقل عن األخطاء اليت ثاروا عليها ..ومل ينطلقوا من العلم ..من الثورة
وأخطر من ولدها تلك األفكار اليت مسيت أفكارا تنويرية مع أا  ..لقد كان من أخطر ما ولدت الثورة

  .الظلمات ما ال يقل عن الظلمات اليت أرادت رفعها كانت حتوي من
وحاولت أن تفسر  ..واليت طبعت احلياة العقدية والسلوكية واالجتماعية ..فمن املدارس اليت ظهرت

، )ديدرو(حقيقة اإلنسان، وتستنتج منها حقوقه مدرسة الكتاب املوسوعيني الذين كتبوا دائرة املعارف بزعامة 
   »يناصبون األديان عداوة عمياء  «:زوكانوا كما يقول ويل
العقد (، وهي مدرسة ذات طابع اجتماعي وسياسي، وروسو هو صاحب كتاب )روسو(ومنها مدرسة 

روح (صاحب ) مونتسيكو(ومن أعمدة هذه املدرسة  ..)إجنيل الثورة الفرنسية(الذي أطلق عليه ) االجتماعي
  ) القوانني

  .رة مبادئهم واقتباسامومن كتابات هؤالء استلهم زعماء الثو
أو ) ملصلحة االجتماعية(والغرض من فكرة العقد االجتماعي واضح للعيان فهي دف إىل استبدال 

 ،الرابطة النفعية لألفراد باألخالق والنظم الدينية، لتحل عبادة اتمع ممثالً يف الوطن أو القوم حمل عبادة اهللا
  .وذلك ما نادت به الثورة حرفياً

بل سبقه إليها الفالسفة املثاليون يف املدن الفاضلة  ..مل يكن ـ يف احلقيقة ـ صاحب هذه الفكرة وروسو
مناذج واضحة للحياة وكلها  ،لكامبانيال) مدينة الشمس(و ،لتوماس مور) اليوتوبيا(و) مجهورية أفالطون(ففي 

 ،عرب عنه روسو بالعقد االجتماعي ، وهو ماالالدينية اليت تقوم على أساس من التفاهم والوفاق ارد بني األفراد
اللذين غلبا جانب الشر لدى اإلنسان على ) ميكافيلي(و) هوبز(إال أنه أضاف إىل هذا النموذج ما اقتبسه من 
  .اخلري، لذلك كان روسو هداماً أكثر منه فيلسوفاً

د سبق الفالسفة ، وهي مدرسة ذات طابع فلسفي هدام، وقالدين الطبيعيومن تلك املدارس مدرسة 
وكانت فكرم  ،عن الدولةالعقالنيون غريهم يف حبث عالقة الفرد بالدولة واملناداة مبجتمع ينفصل فيه الدين 

الدين الطبيعي أو (ألن الدين نفسه عندهم جيب أن يلغى ليحل حمله  ،الالدينية أوسع مما تصوره ميكافيلي
  )القانون الطبيعي

رسالة (فهو يقول يف كتابه  ،العلمانية باعتبارها منهجاً للحياةة رائد الفكر) سبينوزا(ورمبا كان الفيلسوف 
ومن اخلطورة على الدين وعلى الدولة على السواء إعطاء من يقومون بشؤون الدين  «:)يف الالهوت والسياسة

ظم إذا احلق يف إصدار القرارات أيا كانت أو التدخل يف شؤون الدولة، وعلى العكس يكون االستقرار أع
اقتصروا على اإلجابة على األسئلة املقدمة إليهم والتزموا يف أثناء ذلك بالتراث القدمي األكثر يقيناً واألوسع 

    ١»قبوالً بني الناس 
القانون (تز واشتق منها فكرة نواكتملت لدى فولتري فكرة الدين الطبيعي اليت ورثها عن سبينوزا واليب

                                                
  .٤٢٦:سياسة، صرسالة يف الالهوت وال)  ١(
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دين أهل الفكر دين رائع خال من اخلرافات واألساطري املتناقض وخال من  إن «:، حيث جنده يقول)الطبيعي
أما …لقد منع الدين الطبيعي آالف املرات املواطنني من ارتكاب اجلرائم …العقائد املهينة للعقل والطبيعة 

والفنت وعلى أعمال  تكما يشجع على املؤامرا… الدين املصطنع فإنه يشجع على مجيع مظاهر القسوة 
   »ويسري كل فرد حنو اجلرمية مسروراً حتت محاية قديسه ..لقرصنة وقطع الطريقا

يبدو يل أن معظم الناس قد أخذوا من ..هناك قانون طبيعي مستقل عن االتفاقات اإلنسانية «:ويقول
    ١»الطبيعة حساً مشتركاً لسن القوانني 

عاصرها ) م ١٨٠٤( )كانت(لسوف األملاين فإن الفي ،وإذا كان روسو وفولتري مل يدركا الثورة الفرنسية
  )الدين يف حدود العقل وحده(وهو الذي طور فكرة العقد االجتماعي يف كتابه  ،واشتهر بتأييدها

وهكذا بتأثري هذا الفكر الالديين جسمت الثورة الفرنسية الفكرة الفلسفية القدمية بإقامة جمتمع يرفض 
  .ت النفعية احملضة هي الرباط املقدس الوحيدالقيم واألخالق الدينية، وجيعل العالقا

أفكار فهل تتصور تلك اجلماهري البسيطة من الفالحني والعمال الذين قهوهم اإلقطاع قد قرأوا : قلت
  ، ليقوموا بالثورة؟وانتقادات فولتري ،روسو

حهم وثراءهم قرأو خمازي الكرادلة والقساوسة وفضائ ..ولكنهم قد قرأوا الواقع ..رمبا مل يقرأوا: قال
إن القسيس يف كل بلد، ويف كل عصر من أعداء  «:ورأو بأعينهم ما عرب عنه توماس جفرسن بقوله ..البازخ
    ٢»وهو دائماً حليف احلاكم املستبد يعينه على سيئاته يف  نظري محايته لسيئاته هو اآلخر  ،احلرية

اشنقوا  «:)مريابو(، وتصرخ خلف وكان كل ذلك مدعاة ألن تصب اجلماهري جام غضبها على الكنيسة
   »آخر ملك بأمعاء آخر قسيس 

  .أرانا انشغلنا باحلديث عن الثورة الفرنسية عن حقوق اإلنسان: قلت
البد أن نفهم كل هذا حىت نعي معىن حقوق اإلنسان اليت نادت ا الثورة  ..مل ننشغل ..ال: قال

فال ميكن مقارنة ما جاء به اإلسالم إال بعد أن  ..سانالفرنسية، واليت اعتربت بعد ذلك دستورا حلقوق اإلن
  .نعرف ما جاءت به هذه الثورة اليت زعم هلا أا أول من نادى حبقوق اإلنسان

   ..أنا إىل اآلن مل أعرف كيف دخلت فكرة حقوق اإلنسان إىل الثورة الفرنسية: قلت
ماهري كان ميكن ككل الثورات أن تكتفي ذلك أن تلك اجل ..أو قريبا من اللغز ..ال يزال ذلك لغزا: قال

  .ولكنها مل تكتف بذلك ..باإلجنازات البسيطة
ظل بعد ذلك مؤمنة بدينها، وفيه تل ..أو القضاء على نفوذها ..مل تكتف الثورة مبصادرة أمالك الكنيسة

  .سريهالتارخيها، متمسكة بتقاليدها العريقة، لوال أنه وجد عامل آخر قلب أهداف الثورة وحول خط 
فعندما اندفعت اجلموع الغوغائية هلدم الباستيل، وهو رمز العبودية واالستبداد مل تكن ترفع سوى شعار 

                                                
  .٨/٢٠٧:سلسلة تراث اإلنسانية:القاموس الفلسفي لفولتري)  ١(
  .٥٠٢:أفكار ورجال)  ٢(
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  .وحدهواخلبز  ،)اخلبز(واحد هو 
 ،)احلرية املساواة اإلخاء(لكنها ما إن بدأت يف قطف أوىل نتائج ثورا حىت وجدت نفسها تف بشعار 

   .،  وهي كلمة ملتوية تعين الدين)لتسقط الرجعية(قنت شعار كما ل ..وهو شعار لقنته تلقيناً
وعندما بدأت املقصلة يف تطبيق تلك الشعارات كان الضحايا يقدمون على مذحبها حبجة واحدة هي أم 
من أعداء الشعب، مع أنه كان بينهم من يعرف الشعب براءته، ودهش الشعب حني كان يرى من يقرأ بيان 

  .لشعب، يقدم هو نفسه غدا إىل املقصلة باسم الشعب أيضاًالقتل اليوم باسم ا
  هل ترى الثورة فشلت يف حتقيق أهدافها؟ ..كيف هذا: قلت
   ..بل احنرفت عن أهدافها: قال

واحنرفت  ..فلذلك احنرفت ذلك االحنراف اخلطري ..لقد توىل مفسدون كثريون رعاية الثورة وتوجيهها
  .ل نعاين منهمعها حقوق اإلنسان احنرافا ال نزا

  ما هو هذا االحنراف؟: قلت
  .وعزل حقيقة اإلنسان عن حقوقه ..عزل الدين عن احلياة: قال
  فهل حتدثين عن آثار ذلك؟: قلت
الزور الذي حتتوي عليه أكذوبة حقوق اإلنسان اليت لتكتشف بعض آثار ذلك، سأحدثك عن : قال

  . ١يةجاءت ا الثورة الفرنسية، وأعلنتها القوانني العامل
                                                

معظم القوانني اليت نصت على حقوق اإلنسان مل ينص إال على بعد جهود كبرية، ومع ذلك فإن أكثرها خمترق وغري )  ١(
  .ملزم

  :لة تارخيياوهذا ذكر لبعض القوانني املتلعقة حبقوق اإلنسان متسلس
وهذا العهد يلزم امللك بأال ، م ويسمى املاجنا كارتا ١٢١٥أجرب امللك جون يف بريطانيا على إصدار العهد األعظم يف سنة . ١

يعتدي على املمتلكات الشخصية ألحد رعاياه ما مل يكن ذلك إنفاذا لقضاء حمكمة من نظراء هذا الشخص املنتمني لطبقته نفسها، 
حماكم النبالء واألشراف كطبقة مميزة، كما يالحظ أن هذا العهد على الرغم من أنه يسمى بوثيقة احلريات  وهذا يكرس سلطة

العظمى إال أن صياغته تكشف عن أنه خيدم نظام الطبقات وحيفظ للبارونات واألمراء حقوقهم كطبقات ممتازة، وهي املعنية ذه 
  .احلقوق واملستفيدة منها

وثيقة املثول أمام القضاء وهي تشمل ضمانات للمتهم حىت ال يتم القبض عليه دون سند من  ١٦٧٩ة أصدرت بريطانيا سن. ٢
  .القانون، أي حتميه ضد االعتقال والسجن

وتتضمن وجوب إقرار الربملان حلرية القول وعدم فرض ضرائب دون  ١٦٨٩أصدرت بريطانيا وثيقة إعالن احلقوق سنة  .٣
  .سند من القانون

  .وتضمنت أن الرجال سواسية أمام القانون ١٧٧٦لواليات املتحدة األمريكية وثيقة إعالن االستقالل سنة أصدرت ا. ٤
  .وهذا على إثر قيام الثورة الفرنسية ١٧٨٩أصدرت فرنسا إعالن حقوق اإلنسان واملواطن، وذلك سنة  .٥
وهو  ،١٩٤٨ق اإلنسان يف العاشر من ديسمرب سنة توجت هيئة األمم املتحدة هذه الوثائق بإصدارها لإلعالن العاملي حلقو .٦

  .بل يغتال هذا اإلنسان يف كثري من الدول ،كسائر قرارات املنظمة الدولية ليس له قوة إلزامية، وهلذا تنتهك حقوق اإلنسان



 ٣٢٨

  احلرية
   ..فلنبدأ حديثنا باحلرية: قلت

هل ترى هذه الشجرة املسكينة اليت تتنفس السموم، وترضع من : قالمث نظر إىل الشجرة بعمق، 
  .املستنقعات
  ما ا؟: قلت
  .ا أولئك الشياطني الذين اعتلوا عرش البشريةنادى احلرية اليت اية هذه هي : قال
  .اإن ما تقوله خطري جد: قلت
احلرية اليت يريدها أولئك الشياطني هي أن تتمرد هذه الشجرة على مجيع الغابة اليت  ..وصادق جدا: قال

  .ولدت يف أحضاا لتشرب غري املاء الذي تشربه، وتأكل من غري الكأل الذي تأكل منه
صورته قيدا يكبت إن أول ما فعلته تلك الثورة اليت أعلنت احلرية أن بترت اإلنسان عن اإلنسان، ألا ت

  .حرية اإلنسان
  .أو بعزل اهللا عن حياته ..وقد بدأت ذلك بتحريره من اهللا

لقد أحدث هذا االنقالب تغرياً كامالً  ..الذى أتى على بقية ما كان من بنيان ١مث كان االنقالب الصناعى
  ..ىف كل شىء فيه. .ىف صورة اتمع

  ..اإلنسان) فردية( وكان عامالً من أهم العوامل ىف التركيز على
ال . .وسكنوا ىف املدينة كذلك فرادى ،غري متعارفني وال مترابطني. .لقد جاء العمال من الريف فرادى

ولكن ال تقوم بينهم الروابط الىت كانت تقوم بني الفالح وأخيه ىف الريف،  ،يلتقون إال ىف زمالة العمل وحده
والتقاليد املشتركة الىت .. ة واملصاهرة واجلوار ودوام االتصالحيث الناس متعارفون، متعاونون، تربطهم القراب

  .توحد كيام من الداخل فيلتقون متعارفني باملشاعر واألفكار
فقد كان اجليل األول من العمال النازحني من الريف يتحسسون . .بل إم جاءوا كذلك فرادى بال أسر

وكان معظمهم من  ،مئنوا أوالً إىل اجلو الذى يعيشون فيهالطريق ىف املدينة، فال حيضرون معهم أسرهم حىت يط
  ..الشبان العزاب الذين مل يرتبطوا بعد برباط الزواج

  .. وهكذا أحس كل إنسان ىف املدينة بفرديته املتميزة أكثر مما أحس بالرباط اجلمعى
  ..وحريتهاوأحست كذلك بفرديتها  ..مث عملت املرأة

تعيش عن طريقه اقتصادياً ، جمرد تابع للرجل، د له وال كيان وال استقالللقد كانت من قبل مهالً ال وجو
صار ىف يدها مال متلكه ، وفلما اشتغلت حدث ىف نفسها انقالب.. وكل شىء.. واجتماعياً ونفسياً وفكرياً

  .ملكاً حقيقياً، مباشراً، كامالً، تستطيع أن تتصرف فيه كما تشاء
                                                

  ).مذاهب فكرية معاصرة(انظر كتب سيد قطب وحممد قطب، خصوصا )  ١(
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تمع، ىف املصنع واملتجر والطريقوتعاملت ـ بشخصها مباشرة ـ مع ا..  
وتعاملت مع الرجل ـ أو بدأت ـ إن مل يكن على أا ند له، فعلى األقل على أا مل تعد ذلك التابع 

  ..الذى ال كيان له، وإمنا صارت كائناً حياول أن يصل إىل مستوى الرجل وينازعه السلطان
  ..ن قبلوىف كل ذلك برزت فرديتها الىت مل يكن هلا وجود م

متميزة، يكتسبوا من عرك  وبرزت ـ رويداً رويداً ـ هلؤالء الصغار فردية ..واشتغل األطفال كذلك
  ..العمل هلم منذ طفولتهم، ومن العملة القليلة الىت تتحصل ىف أيديهم

   ..حترر بعضهم من بعض ..فراداً متميزى الفرديةأصار اجلميع هكذا و
   ..ياة ال تستقيم إال ذه الفرديةإن احل ..وما اخلطر يف ذلك: قلت
ظل اجلاهلية ذلك أا ولدت يف  ..ولكن الفردية اليت ولدت يف ذلك الوقت كانت احنرافا خطريا: قال
   ..املنحرفة

ضمن هلم ـ مع من غري طريقها السوى، الذى كان ي) املتحررة(لقد ذاق هؤالء مجيعاً فرديتهم املستقلة 
  .اإلحساس بالذاتية املتميزة ـ توازناً ىف اإلحساس باحلقوق والتبعات، واحلرية وااللتزام

فسكان املدينة اجلدد كانوا ـ رويداً رويداً ـ قوماً يتحللون من الدين واألخالق والتقاليد، بتأثري االنتقال 
تأثري االنسالخ التدرجيى الدائم من الدين، وبتأثري املدينة وحببحتها، وب) حرية(من الكبت العنيف ىف الريف إىل 

التفسري احليواىن لإلنسان الذى بثته الداروينية ىف النفوس؛ وبتأثري التفسري اجلنسى للسلوك الذى بثه فرويد؛ 
فيلجأ إىل احلل الرخيص الذى تقدمه املدينة ىف  ،وبتأثري وجود الشباب الفاره القوة بال أسر تعصمه من اخلطيئة

  ..ورة بغاءص
فهى خارجة من  ،واملرأة ـ وهى حتس رويداً رويداً بفرديتها ـ كانت تستقى هذه الفردية على احنراف

  .ىف كل شىء. .حالة انعدام الكيان
وأخذت بالذات تسعى إىل . .الزماً أو غري الزم. .فلما أحست بذاتيتها أخذت تناضل لتحطيم كل قيد

استخدمها الرجل ليصدها عن . .)التحرر(ا استخدمت ضدها ىف معركة حتطيم الدين واألخالق والتقاليد أل
  .منافسته، بينما كان هو ىف واقع حياته متحلالً من الدين واألخالق والتقاليد

  ..احنالل مدمر شنيععند هذا وحدث 
وامرأة فلم يعودا رجالً . .لقد حتطمت روابط اتمع، وروابط األسرة، وفسد كيان الرجل واملرأة كليهما

  .كما خلقهما اهللا
فقد ا ـ ذا الرجولةأما الرجل ـ وقد فقد روابطه االجتماعية وضعفت ىف نفسه روابط األسرة وروابط 

وإمنا تعيش احلياة .. آلة منتجة، ولكنها ال تكاد تفكر أو حتس.. أصبح شيئاً أقرب إىل اآللة منه إىل اإلنسان
مث إذا فرغ من اإلنتاج املادى الذى يكبت كيانه  ..ية اإلنسانحلظة حلظة، بال هدف شامل وال وعى بإنسان

ق ىف حيوانية هابطة لاحلى ويطمس إشعاعه الروح فيه ـ بسبب األسلوب اآلىل الذى يؤدى به العمل ـ انط
  .وانطالق كاحليوان. .إنتاج كاآللة: وتتحول ىف نظره إىل هذين اهلدفني القريبني.. يشبع دوافع احليوان
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بل إنه يف كل يوم يظهر شذوذ جديد  ..بل إين أرى هذا بعيين، وأتأمل له كما تتأمل ..هذا وعيت: قلت
ومن ينكر ذلك يعترب من حمور الشر  ..ويطالب اجلميع بقبوله، ألنه مظهر من مظاهر احلرية ..من هذا العامل احلر

  .الذي ينبغي أن حيارب ويباد لتحفظ احلرية يف العامل
فقد بىن مفهوم احلرية على أسس صحيحة ختدم الفرد، وختدم  ..ين احلرية احلقيقيةد ..أما اإلسالم: قال
  .وتقيم عمارة األرض اليت ال تستقيم إال باحلرية املنضبطة بضوابط املسؤولية ..اتمع

  .لقد ذكرت يل أن حقوق يف اإلسالم تنطلق من تصوره حلقيقته: قلت
وأوهلا  ..نطلق من اخلصائص اليت عرف ا اإلسالم اإلنسانولذلك فإن احلرية يف اإلسالم ت ..أجل: قال
   ..العبودية هللا
   ..إن قومنا من دعاة احلرية يعتربون هذا من القيود اليت متنع انطالقة احلرية: قلت
من كافة هي اليت حترر اإلنسان  طاعة الكاملة هللالاالنقياد التام و تعين، واليت ن العبودية هللاإ ..ال: قال

  . خرىأديات واالنقيادات والتبعات ألية جهة العبو
رادته وفكره إغالل والقيود اليت طاملا كبلت وهذا ما يكشف عن التحرر احلقيقي لالنسان من كافة األ

  .وجسمه وروحه وحىت عواطفه خالل مسريته احلافلة بالعناء
لوان أوهو يصارع  ،بداًأصورها ومل يت ،فالعبودية هللا تعين أمسى أنواع احلرية اليت مل حيلم ا اإلنسان
  . العبوديات اليت سلبت منه نعمة احلرية واحلياة اآلمنة والعيش اهلاىنء

من قيود الظلم واالمتهان واالستعباد واآلهلة املزورة ال  ..من كل القيودن العبودية هللا حترر اإلنسان إ
  .هوائها اجلاحمة ونزعاا اجلنونيةأفحسب، وامنا من قيود النفس و

  . فضل وأداء دوره بالصورة املطلوبةأما يتيح لالنسان شق طريقه بشكل وذلك 
ن إغالل، فلوان من العبودية واألأولئن كانت احلرية يف احلضارات الغربية تبدأ من التحرر لتنتهي إىل 

التحرر من كل ا تبدأ من العبودية املخلصة هللا تعاىل لتنتهي إىل أل ..احلرية الرحيبة يف اإلسالم على العكس
  .١اشكال العبودية املهينة

  .ولكن الذين ثاروا يف الثورة الفرنسية ثاروا على الكنيسة اليت ترمز للعبودية هللا: قلت
لقد قال القرآن يف االحنراف اخلطري الذي  ..مل تكن الكنيسة يف يوم من األيام ترمز للعبودية هللا ..ال: قال
 ورهبانهم أَرباباً من دون اللَّه والْمِسيح ابن مريم وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا إِلَهاً واحداً اتخذُوا أَحبارهم﴿ :آلت إليه

  )٣١:التوبة( ﴾ال إِلَه إِلَّا هو سبحانه عما يشرِكُونَ
واملنع، والغفران واحلرمان، واإلدخال  سلطة املنحنا متذرعني مبا أعطي هلم من رجال دينأنت تعلم ما فعله 

سأعطيك مفاتيح ملكوت السموات، فكل ما ربطته : يف رمحة اهللا، والطرد منها، ألن املسيح قال لبعض تالميذه
  .على األرض يكون مربوطا يف السموات، وكل ما حللته على األرض يكون حملوال يف السموات

                                                
  .ية اهللا الصدر، مقالة للشهيد آ٢االضواء، العدد )  ١(



 ٣٣١

   ..يةأما اإلسالم فليس فيه هذا النوع من العبود
ولذلك فإن هذه العبودية هي عني  ..اإلسالم يأمر بالعبودية اليت تتوجه هللا وحده من دون أي وسائط

وغريها من القيود اليت حتاول فرضها  ..ونفسيأواجتماعي أسياسي  وأمن أي قيد فكري فهي حترره  ..احلرية
قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِلَى كَلمة سواٍء ﴿  بصلة اهللاعليه االفكار والعقائد والتقاليد والقوى اليت المتت إىل 

من دون اللَّه فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا بيننا وبينكُم أَلَّا نعبد إِلَّا اللَّه وال نشرِك بِه شيئاً وال يتخذَ بعضنا بعضاً أَرباباً 
ا موا بِأَندهونَاشمل٦٤:آل عمران(﴾ س(  

وانطالقا من هذه العبودية اجلميلة اليت يعيشها الفرد املؤمن كما تعيشها اجلماعة املؤمنة يتحرك املؤمن يف 
   ..من توجه إليه بالعبوديةاحلياة طبقاً ملرضاة 

   ..، والبحث عنها يف التكاليف اليت كلف افاملسلم مطالب بتحقيق مرضاة اهللا
  هذا قيدا للحرية؟أليس : قلت
 ..مث فعلت ما طلبه منك عن رضا تام ،أرأيت لو أن طبيبا اك عما يضرك، أو أمرك مبا ينفعك: قال

  أكان ذلك قيدا؟ ..وطواعية حمبة
  .فالطواعية تتناىف مع القيد ..ال: قلت
ن عنها ما نتومهه من واليت يقوم ا املؤمن، ففيها وصفان يزيال فهكذا العبودية اليت أمر ا اإلسالم،: قال

  :قيود
وهلذا يربط اإلسالم بني العبادة  ..أما أوهلما، فكوا ال ميكن أن تتحقق إال بالرضى التام والطواعية التامة

ليس يف الوجود من هو أجدر من اهللا بأن قلب يشعر أنه  ..ب اهللاممتلئ حبمن قلب فالعبادة التزام  ..واحملبة
صاحب الفضل واإلحسان، يصف اهللا بأنه فهو  ..سة يعمق يف املؤمنني هذه احملبةواإلسالم مبصادره املقدحيب، 

الذي خلق اإلنسان ومل يكن شيئا مذكورا، وخلق له ما يف األرض مجيعا، وأسبع عليه نعمه ظاهرة وباطنة، 
وصوره فأحسن صورته، وكرمه وفضله على كثري من خلقه، ورزقه من الطيبات،  ،وخلقه يف أحسن تقومي

  .علمه البيان، واستخلفه يف األرض، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له مالئكتهو
   ..فإذا امتأل املؤمن ذه احملبة مارس العبودية ـ جبميع أنواعها ـ برضا وتلذذ وطواعية

 ..فهو أن هذه العبودية اليت ميارسها املؤمن عن طواعية تامة مل يقصد منها إال مصاحله ..وأما الثاين
  .باملفهوم اإلسالمي تشمل مصاحل الدنيا، ومصاحل اآلخرةواملصاحل 
   ..فإن النصوص املقدسة تربط بني طاعة اهللا واملصاحل ..وهلذا
  وهو ما أتاحته الدميقراطية احلديثة؟ ..إن قومنا يقصدون باحلرية حرية الرأي: قلت
  تقصد دميقراطية املشاغبني؟: قال
  ما تقول؟: قلت
وكان أكثرهم مشاغبني ال عالقة هلم بالعلم، وال اهتمام  ..وكان لك تالميذ ..أرأيت لو كنت معلما: قال

أترى هذا  ..وراحوا يطالبونك بانتخابات حتدد هلم الدروس اليت يقرؤوا، واملنهج الذي تدرسهم به ..هلم به
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  األسلوب نافعا هلم؟
وسيجعلون من املدرسة ملعبا  ..فهم سريمون مجيع الدروس يف سلة املهمالت ..ال أراه جمديا معهم: قلت

  .ألهوائهم وشغبهم
إا تتيح للص وارم والقاتل واملنحرف من األصوات ما تتيحه  ..فهكذا هذه الدميقراطية املزيفة: قال

  .للمفكر والعامل والعبقري
الغريب  املتتبع لواقع حرية الرأي يف الفكرف ..١وهي مع ذلك ال تتيح هلم إال حرية حمدودة يف أطر رمستها 

سيطرة االحتكارات الرأمسالية الكربى على وسائل اإلعالم، وقدرا على توجيه  ماأوهل: يدينقجيدها قد قيدت ب
اليت تفرضها الدولة، حبجة عدم املثرية القيود تلك  هماثانيو ..اإلعالم، والتحكم يف مصادر األخبار واملعلومات
ألمن الداخلي، واليت غالباً ما تستخدم كذريعة للحد من قدرة االعتداء على حريات اآلخرين، واحملافظة على ا

  .األفراد على التعبري عن آرائهم
  ؟ !لقد مسعت أنه يكبت حرية الرأي ..واإلسالم: قلت
هو يكبت حرية الرأي الذي يريد أن خيرب اتمع، أو يفتت وحدته، أو حيول وجهته عن اهللا الذي : قال

   ..خلقه
بل يعتربه واجبا على  ..فإن اإلسالم ال يكتفي باعتباره حقا ..نصحا أو نقدا بناء أما الرأي الذي يكون

  .بل يسميه نصيحة، ويشرع له من األخالق ما يضعه يف قمة قمم األدب ..وهو ال يسميه رأيا ..الكل
هو أول خليفة للمسلمني، وقد رسم يف أول خطبة له سياسة احلاكم املسلم، وموقف بكر لقد كان أبو 

يطيق،  يا أيها الناس، إمنا أنا مثلكم، وإين ال أدري لعلكم ستكلفوين، ما كان رسول اهللا  «:لرعية منه، فقالا
إن اهللا اصطفى حممداً على العاملني، وعصمه من اآلفات، وإمنا أنا متبع ولست مببتدع، فإن استقمت فتابعوين، 

   » وإن زغت فقوموين
، فأجابه سلمان »؟أملك أنا أم خليفة «:سأل سلمان الفارسي ن عمرأروي ومن اجلرأة على قول احلق ما 

 إن أنت جبيت من أرض املسلمني درمهاً أو أقل أو أكثر، مث وضعته يف غري حقه، فأنت ملك غري خليفة «:بقوله
«   

اً أما واهللا لوددت أين وإياكم يف سفينة يف جلة البحر، تذهب بنا شرق «:قال للصحابة يوماًعمر أن وروي 
وما عليك لو : وغرباً، فلن يعجز الناس أن يولوا رجالً منهم، فإن استقام اتبعوه، وإن جنف قتلوه، فقال طلحة

  » ال، القتل أنكى ملن بعده: إن يعوج عزلوه، فقال: قلت
  .ولكن اإلسالم يقمع حرية املعتقد ..وعيت هذا: قلت
  .د أن يكره أحد على أي اعتقادوال جييز ألح ..اإلسالم ينهى عن اإلكراه يف الدين: قال
ذلك أليس  ..قاتل أبو بكر املرتدين حىت عادواقد بقتل املرتد، وولكين أقصد أمره  ..ال أقصد هذا: قلت

                                                
  .احلرية السياسية الغربية وحق إبداء الرأي يف التصور اإلسالمي، سامي الوكيل. د/ حممد مفيت. د: انظر)  ١(
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  ؟١اإكراه
ألن قتل املرتد ليس من باب اإلكراه على املعتقد من غري اقتناع، وإمنا لطمس عنوان سوء ينفر  ..ال: قال

  .و التفكري يف قبول دعوتهالناس من اعتناق اإلسالم، أ
وقَالَت طَائفَةٌ من أَهلِ الْكتابِ َآمنوا  ﴿:لقد مارس بعض اليهود هذا يف عهد النبوة، كما ذكر القرآن

فلذلك جعل  ..)آل عمران(﴾)٧٢(بِالَّذي أُنزِلَ علَى الَّذين َآمنوا وجه النهارِ واكْفُروا َآخره لَعلَّهم يرجِعونَ 
  .اإلسالم هذا الرادع التشريعي ليحفظ محاه

  .ولكن املرتد يظل على كفره حىت لو أرغم على اإلسالم: قلت
اإلسالم ال يتوجه بالعقوبة إال للمرتد الذي ال هدف له إال ختريب اتمع، وتفتيت وحدة املسلمني، : قال

تفظ بكفره لنفسه، فال يسمع به اإلسالم، وال يهتم أما املرتد الذي حيتفظ بردته لنفسه، وحي ..وخرق صفوفهم
  .له

  .ومل يقتل واحدا منهم ..بل إن حممدا كان يرى املنافقني ويعلم أمساءهم
 )أوغستان(كتبه القديس أمل يقرأو ما  ..أنا أتعجب من املسيحيني الذين ينكرون هذا: مث التفت إيل، وقال

القوة لردع أهل البدع من املسيحيني، وردهم إىل النصرانية، وقد يشري عليه باستعمال  )بونيفاس(إىل الكونت 
مثلهم يف كتابه ببغال تعض وترفس من يعاجلها من مرضها، والذي يعاجلها مضطر إىل إيالمها؛ ليستطيع أن 

إن القسوة العادلة  :وقال، يضمد جراحها، ومثّلهم بالطفل الصغري الذي ال تتيسر تربيته بغري احلوط والعقاب
  ي اليت تأتيها كنيسة املسيح ضد الكافرين، لكن القسوة الظاملة هي اليت يستعملها الكافرون ضد كنيسة املسيح ه

  وأتعجب مثل ذلك ملن ينكرون هذا بينما هم ميارسونه يف أبسط األمور، ومن غري أي مربر؟
  كيف ذلك؟: قلت
املساس بثوابتها، أو مواالة أعدائها خيانة  ..يةأو كل األنظمة العامل ..أال تعترب أكثر األنظمة العاملية: قال
  .عظمى

  .ذلك صحيح ..بلى: قلت
 ،ري للوالءيتغفوق ذلك ومع ذلك ، بل هى يليست جمرد موقف عقلفهي  ..الردة عن اإلسالمفهكذا : قال

  . وتبديل للهوية وحتويل لالنتماء
فسه من أمة اإلسالم الىت كان عضواً ىف فهو خيلع ن ،فاملرتد ينقل والءه وانتماءه من أمة إىل أمة أخرى

التارك لدينه  :وهلذا ورد يف احلديث اجلمع بني األمرين ..وينقم بعقله وقلبه وإرادته إىل خصومها ،جسدها
البد أن يكون كلمة املفارق للجماعة وصف كاشف ال منشئ، فكل مرتد عن دينه ف ، ٢املفارق للجماعة 

  .للجماعة امفارق
                                                

  .من هذه السلسلة) سالم للعاملني(سنذكر التفاصيل الكثرية املرتبطة بشبهة قتل املرتد يف رسالة )  ١(
  .رواه مسلم)  ٢(
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إن اإلسالم ذا احلكم يدعو إىل  ..أتعجب من هؤالء الذين يثريون مثل هذه الشبهة أنا: ابتسم وقال
فاإلسالم  ..وتثبت ثانيا ..تثبت أوال :إنه يقول لكل من يريد أن يعتنقه ..التعقل يف اختاذ القرار املرتبط بالدين

 ..فإن كنت ال تزال مترددا ..تامواإلسالم ال يقبل منك إال القناعة التامة والرضى ال ..ال يقبل أن تتالعب به
  فابق على ترددك إىل أن يتضح لك احلق  

   ..إنه ذا يكاد حيد من انتشاره
فإن املسلمني ال يتبعون عورات أحد وال يتسورون على  ،ومهما يكن جرم املرتد: سكت قليال، مث قال

كفراً بواحاً صرحياً ال جمال فيه لتأويل أو  أحد بيته وال حياسبون إال من جاهر بلسانه أو قلمه أو فعله مما يكون
  .احتمال فأى شك ىف ذلك يفسر ملصلحة املتهم بالردة

علم تويفتح عليه باب فتنة ال  ،إن التهاون ىف عقوبة املرتد املعالن لردته يعرض اتمع كله للخطر
الناس، وتتكون مجاعة مناوئة فال يلبث املرتد أن يغرر بغريه، وخصوصاً من الضعفاء والبسطاء من  ..عواقبها

وبذلك تقع ىف صراع ومتزق فكرى واجتماعى وسياسى،  ،لألمة تستبيح لنفسها االستعانة بأعداء األمة عليها
  .١وقد يتطور إىل صراع دموى بل حرب أهلية تأكل األخضر واليابس

  .وكن صادقا يف إجابتك ..أجبين: التفت إيل، وقال
  .لن جتد عندي غري الصدق: قلت
سلب ماليني من  ..أرأيت لو أن العبا مشهورا يف كرة القدم ..سأخاطبك باللغة اليت يفهمها قومنا: قال

  هل يوجد ـ أوال ـ مثل هذا؟ ..حمبيه قلوم وعقوهلم
  .ال يوجد إال هذا وأمثاله: قلت
، جيهل فلو أن هذا الرجل أغرته بعض شبكات اإلجرام بأن يظهر يف إشهار لنوع قاتل من الغذاء: قال

  هل ترى من احلكمة منعه؟ ..وراح ميثل دور املشتهي واآلكل لذلك الغذاء ..الناس ضرره، فخضع لإلراء
  .فإن هذا الرجل سيقتل ذا األسلوب كل من حيبه ..بل حبسه، والتشديد عليه: قلت
وال يعاقبه  ..أحد فالعامي البسيط الذي يبقى ارتداده بينه وبني ربه ال يلتفت له ..فهكذا حكم املرتد: قال

ولكن املرتد املعقد الذي ينشر ارتداده بقلمه ولسانه، فيثري بذلك فتنة خطرية بني الناس حكم عليه  ..أحد
  .الشرع ذا احلكم الرادع

  .وهو مع ذلك ال يطبقه عليه إال يف حال إصراره
 ..تقوم عليه احلُجةو ،لرياجع نفسه عسى أن تزول عنه الشبهةهلذا املرتد فرصة لقد أعطى اإلسالم 

  .بالرد على ما ىف نفسه من شبهة حىت تقوم عليه احلُجةيف ذلك احلني ويكلف العلماء 
لذلك ملا حصلت الردة يف عهد أيب بكر أعذر املرتدين بكتبه ورسله، وحاول اقناعهم باحلسىن، ومل و

آخر على والته، وحتزب فريق  جييش اجليوش حلرم إال بعد أن أغار فريق منهم على املدينة، واعتدى فريق
                                                

  .شبهات املشككني: انظر)  ١(
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ثالث حلربه، وكان قواده الذين أرسلهم حلرب املرتدين دعاة هداية وإرشاد، مل يبدأوا أحدا بقتال إال بعد دعوته 
  .إىل اإلسالم
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  اإلخاء
  .فحدثين عن اإلخاء ..لقد حدثتين عن احلرية: قلت
الذين قاموا ا، أم عن اإلخاء الذي جاء به  أحدثك عن اإلخاء الذي علمته الثورة الفرنسية للثوارأ: قال
  ؟اإلسالم

  .حدثتين عن كليهما: قلت
االستعمار والنهب والسيطرة  وي علمتنا إياها الثورة الفرنسية هذأول مظهر من مظاهر اإلخاء ال: قال

  .على حقوق املستضعفني، مث قتلهم بعد ذلك
  .وتعرف رحلته إىل مصر ..الشك أنك تعرف نابليون

  .يف تلك الرحلة أعلنت مصر بداية التحضر ..أجل :قلت
  .ويف تلك الرحلة أعلنت الثورة الفرنسية ومعها الغرب مجيعا بداية االحنطاط: قال

  .سأذكر لك حادثة واحدة تبني لك معىن األخوة كما تفهمها شعوبنا، وكما يفهمها قادتنا
ل السنوات الثالث اليت هيمن فيها على لقد واجه اإلحتالل الفرنسي عدة ثورات وانتفاضات شعبية خال

نشبت ثورة بدأها شيخ  ،أي بعد ثالثة أشهر فقط من دخول الفرنسيني ،١٧٩٨تشرين األول  ٢١ويف  ..مصر
ألن اليوم ينبغي لنا أن نغازي  ،أن كل مؤمن موحد باهللا عليه جبامع األزهر: أزهري خرج إىل األسواق ينادي

  .الكفار
فتجمعت اجلماهري  ،ن فوق املآذن والسطوح العالية تدعو املسلمني للجهادوصارت األصوات ترتفع م

  .كما هومجت دار العلوم واملستشفى العسكري ،حاملة البنادق واألسلحة، وبدأ الناس مبهامجة اجلنود الفرنسيني
الدور  يف ذلك احلني، أمر نابليون بتوجيه املدافع املصوبة يف القلعة صوب اجلامع األزهر وما حوله من

  .فأثارت الرعب فهرب الناس من املكان ،وبدأت بدك املباين بالقنابل ،واألسواق
وأخذوا يأسرون من  ،مث دخلوا فيه ،ويف املساء أحاط اجلنود الفرنسيون يصحبهم ثالمثائة خيال باجلامع

  .ويعبثون به ومبحتوياته عبثاً شديداً ،كان فيه من الثوار
فأخذ يلومهم مث أعلن  ،بليون يرجونه الكف عن انتهاك اجلامع وقتل الناسوذهب شيوخ األزهر ملقابلة نا

  .إذ أنه أصدر أوامره خفية بقتل كل من قاد الثورة أو شارك فيها ،لكن إعالنه للعفو كان ظاهرياً ..العفو عنهم
مجيع  تفضل أيها املواطن القائد بأن تأمر قومندان القاهرة بقطع رؤوس: وكان من أوامره ألحد قواده

ولتلق جثثهم املقطوعة  ،بعد هبوط الظالم ،فليؤخذوا إىل شاطئ النيل ،املسجونني الذين أمسكوا وبيدهم سالح
  .الرؤوس يف النهر

وهو الديوان الذي كان مبثابة ) ديوان الدفاع(مث أمر نابليون بإعدام مثانني رجالً من الذين كانوا أعضاء يف 
  .مركز القيادة للثورة
اليت أصبحت من أبرز ) اجليلوتني(إذ محل معه املقصلة  ،لقائد املتنور مببادئ الثورة الفرنسيةهكذا تصرف ا
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  .وأعدم عشرات من شيوخ األزهر وطالبه دون حماكمة أو حتقيق ..معامل الثورة الفرنسية
بدأه إذ  ،أذاع نابليون منشوراً أشار فيه إىل عفوه ،وبعد أن متت عمليات اإلعدام والتصفيات اجلسدية

وأن لديه قدرة  ،وأنه ال ينجو أحد من عقابه ،مث ذكر أنه فعل ما فعل بتقدير اهللا وإرادته ،بالتهديد والوعيد
   ..عجيبة على أن يعرف ما يف داخل املرء مبجرد أن يراه

أعلموا  ،أيها العلماء واألشراف «:امسع ما يقول هذا التلميذ النجيب الذي تتلمذ على الثوة الفرنسية
فال جيد ملجأً  ،كم ومعاشر رعيتكم بأن الذي يعاديين وخياصمين إمنا خصامه من ضالل عقله وفساد فكرهأمت

والعاقل  ..وال ينجو من بني يدي اهللا ملعارضته ملقادير اهللا سبحانه وتعاىل ،وال خملصاً ينجيه مين يف هذا العامل
وأعلموا أمتكم  .ذلك فهو أمحق وأعمى البصرية ومن يشك يف ،يعرف أن ما فعلناه بتقدير اهللا وإرادته وقضائه

وقُدر يف األزل أين أجيء من املغرب إىل  ،أن اهللا قدر يف األزل هالك أعداء اإلسالم وتكسري الصلبان على يدي
وال يشك العاقل أن هذا كله بتقدير اهللا  .أرض مصر هلالك الذين ظلموا فيها وإجراء األمر الذي أُمرت به

وأشار يف  ،وأعلموا أيضاً أمتكم أن القرآن العظيم صرح يف آيات كثرية بوقوع الذي حصل .وقضائهوإرادته 
إذا تقرر هذا وثبتت هذه املقاالت يف  .وكالم اهللا يف كتابه صدق وحق ،آيات أخرى إىل أمور تقع يف املستقبل

ن ميتنع عن الغي وإظهار عداويت فإن منهم م ،فلترجع أمتكم مجيعاً إىل صفاء النية وإخالص الطوية ،آذانكم
 .يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور ،ومل يعلموا أن اهللا مطلع على السرائر ،خوفاً من سالحي وشدة سطويت

واعلموا أيضاً . وعليه اللعنة والنقمة من اهللا عالم الغيوب ،والذي يفعل ذلك يكون معارضاً ألحكام اهللا ومنافقاً
 ،ألنين أعرف أحوال الشخص وما انطوى عليه مبجرد ما أراه ،يف نفس كل أحد منكم أين أقدر على إظهار ما

أن كل ما فعلته  ،ولكن يأيت وقت ويوم يظهر لكم باملعايشة. وإن كنت ال أتكلم وال أنطق بالذي عنده
ره وأجراه وإن اجتهاد اإلنسان غاية جهده ما مينعه عن قضاء اهللا الذي قد ،وحكمت به فهو حكم إهلي ال يرد

    ١»والسالم  ،فطوىب للذين يسارعون يف احتادهم ومهتهم مع صفاء النية وإخالص السريرة .على يدي

                                                
فقد أعلن أنه مسلم  ،تبع نابليون سياسة براغماتية متيل إىل كثري من النفاق، فحاول التقرب من املسلمني والتحبب إليهما)  ١(

وذهب إىل أكثر من ذلك يف نفاقه، إذ . يف قلبه وأنه سيعتنق اإلسالم، ولبس العمامة والقفطان يف أحد األيام، وصلى مع املصلني
ينوي إقامة حكومة موحدة تقوم على مبادئ القرآن اليت هي وحدها املبادئ احلقة القادرة على إسعاد  قال ألحد مشايخ الدين أنه

  . الناس
يف  ونسي نابليون الفكر األوريب ومبادئ الثورة الفرنسية، وأخذ يتصرف تصرف املشايخ الصوفية فأشاع أنه شاهد النيب 

. إن العرب يف انتظار هذه العالمة، وسأخضع آسيا كلها لسلطانك. نه دين اهللاجهر بإميانك، بأركان ديين ألا: منامه وأنه قال له
  .وأخذ يساهم يف املواليد النبوية وينفق عليها

وقد حاول إقناع الناس ـ على حد تعبريهم ـ ) بن نصراينانصراين (وكان املسلمون يشكون يف ادعاءاته وتصرفاته فهو 
  .عتناق اإلسالم، ولكن الذي مينعه من ذلك عقبتان، اخلتان وحترمي اخلمرارغب ببسلوكه، وذكر يوماً لشيخ األزهر أنه ي
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   ..أرأيت األسلوب الذي يتعامل به قومنا مع أولئك املتحضرين أصحاب القلوب الطيبة واإلميان العظيم
  .هذا ما علمتهم أفكار التنوير اليت محلتها الثورة الفرنسية

لقد قادها رجال  ..فأنت تعرف احلروب الصليبية ..فال أحتاج إىل ذكره لك ..علمتهم املسيحية أما ما
   ..لينفخوا فيها احلقد املسيحي ..دين

   ..مل يكتف تالميذ الثورة الفرنسية النجباء بإعالن أخوم للعامل ذا األسلوب
أما  ..بيهم الذي مات، فهم يرثوا عنهوكأا تركة أل ..لقد ساروا إىل األرض يقسموا كما حيلو هلم

  .وإما السخرة ..إما املوت: أهل األرض من البسطاء واملستضعفني، فلهم مصريان ال ثالث هلما
  .فلن أحدثك عنها، فهم يسموا أسام كثرية حيرفون ا احلقائق ..أما السخرة
أعلنت فيها حقوق اإلنسان، واألخوة فإن جرائم اإلبادة اليت نالت البشر يف الفترة اليت  ..وأما املوت

  .اإلنسانية ال تعدهلا جرائم البشر يف مجيع فترات تارخيهم
بلغ عدد الذين أبادم بريطانيا العظمى من أجل إخضاع الصني لتاجها أكثر من عشرين مليون لقد 

  .إنسان
مل تستجب فرنسا لنداء وكانت فرنسا تستعمر اجلزائر رغم إرادة شعبها الذين قاوموا االستعمار بعنف، و

احلرية املدوي يف صفوف الشعب اجلزائري، إال بعد أن قتلت من ذلك الشعب املضطهد ما يقارب املليونني 
  .نسمة وبصورة بشعة قاسية

يف أثناء حرب اجلزائر طلب حكام فرنسا من القائد العام للجيش أن حيول أمجل مسجد يف اجلزائر إىل و
سجد احلي األوريل يف القشارة فتقدمت جمموعة من آلية اهلندسة للسالح الفرنسي كنيسة، فوقع اختياره على م

) ١٤٠٠(إىل املسجد، وكان الوقت وقت صالة املغرب، وكان املسجد غاصاً باملصلني الذي قدر عددهم بـ
  .مصلٍّ، فدخلوا عليهم وقتلوا فيهم إىل منتصف الليل، حيث أبادوهم مجيعاً

م زهاء ستة ماليني ١٩٧٢إىل سنة  ١٩٦١الطريان األمريكي من سنة يت ألقاها وقد أحصي عدد القنابل ال
  .وحدها وسبعمائة وسبعة وعشرين ألف طن من القنابل على منطقة اهلند الصينية

من املواد الكيمياوية السامة على منطقة يف جنوب  ،وألقت الطائرات األمريكية واحد وسبعني مليون لتراً
  .يرلندا الشماليةفيتنام توازي مساحة إ

تعرف طريقة تعامله  ..هتلر ..ليظهروه على أنه ارم الوحيد ..واملثال الواضح الذي يتفق عليه اجلميع
  .األخوي مع الشعوب

   ..لقد كاد يبيدهم ..لقد فعل ما فعل باليهود ..أجل: قلت
                                                                                                                                 

فكان يتلو . اهللا مينو مسه عبداوبينما كان نابليون سادراً يف أالعيبه وأكاذيبه، كان هناك قائد فرنسي قد أعلن إسالمه فأصبح 
القانون الدويل والقانون : انظر( »الوطنية«ل القضية يف سبي» تضحيته«ليه نابليون يهنئه على إفأرسل . القرآن ويؤدي الصالة

  )اإلسالمي، رسالة ماجستري قدمت إىل قسم الدراسات اإلسالمية يف جامعة ليدن ولندا
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ادة أولئك املسلمني البسطاء ، ليتاجروا ا يف إبوهذا من اجلرائم اليت يتفنن إخواننا التالعب ا: قال
  .املستضعفني
  ؟١أتنكر إبادة هتلر لليهود: قلت
  أليس البشر مجيعا إخوة؟ ..بل أنكر نزعة التفرقة بني اليهود وغريهم يف هذا: قال
   ..بلى: قلت
  فلم يفرق بني اليهود والغجر؟: قال
  وما عالقة اليهود بالغجر؟: قلت
سأذكر لك بعض ما  ..ولكن ال أحد يتحدث عنهم ..بادة ما ناهلملقد نال الغجر املستضعفني من اإل: قال

  :٢ما حصل للغجر املساكني إحدى منشورات اليونسكو وصفت به 
يتلقى نسخاً من » بشئون الغجر« قسم خاص  ١٨٩٩كان لدى شرطة إقليم بافاريا األملاين منذ عام لقد 

مركز « إىل  ١٩٢٩وحتول هذا القسم عام . كبها الغجرقرارات احملاكم املكلّفة بالبت يف املخالفات اليت يرت
  . مقره ميونيـخ، وحظر على الغـجر منذ ذلك التاريخ التنقل بدون تصريح الشرطة» وطين

وال يعملون يجربون على العمل ملدة سنتني يف  ،وكان الغجر الذين يزيد أعمارهم على السادسة عشرة
، وهو تاريخ وصول هتلر إىل احلكم، زادت تلك القيود شدة ١٩٣٣عام وابتداًء من  ،مركز من مراكز التأهيل

   )غري اجتماعيني(وطُرد الغجر الذين ال حيملون اجلنسية األملانية، وزج بالباقني يف املعتقالت حبجة أم . وصرامة
سامهني يف مث بدأ االهتمام بالبحث يف اخلصائص العرقية للغجر، فأعلن الدكتور هانز جلوبكه ـ أحد امل

مث صنفهم . »دم أجنيب « ـ أن الدم الذي جيري يف عروق الغجر  ١٩٣٦صياغة قوانني نورمربج ـ عام 
وبلغت ). إذ مل يستطع نفي أصلهم اآلري(حينثر يف فئة مستقلة متثل مزجياً عرقياً غري حمدد . األستاذ هانز ف

ومما قالته إيفا  ،ن تصلح موضوعاً لرسالة دكتوراهاخلصائص العرقية لدى الغجر من األمهية درجة أهلتها أل
إن الدم الغجري ) عند مناقشة رسالتها(جوستني مساعدة الدكتور ريتر يف قسم األحباث العرقية بوزارة الصحة 

  )على صفاء اجلنس األملاين يشكِّل خطراً بالغاً(
فرض األشغال الشاقة على الغجر ووجه طبيب يدعى الدكتور بورتشي مذكرة إىل هتلر يقترح فيها 

  )على نقاء دم الفالحني األملان يشكِّلون خطراً(وتعقيمـهم باجلملة نظراً ألم 
جمرمون (إذ وصمهم بأم ، ، صدر قرار أدى إىل تفاقم أوضاع الغجر١٩٣٦ديسمرب عام  ١٤ويف 

                                                
وقد ساعد اإلعالم الغريب  ،حبيث استقر يف األذهان أن النازيني مل يبيدوا سوى اليهود )اليهود(بـ ارتبطت اإلبادة النازية )  ١(

بل تطور األمر إىل حد أنه إذا ما أراد باحث أن .. ين على ترسيخ هذه الفكرة حىت أصبح دور الضحية حكراً على اليهودوالصهيو
يبين أن اإلبادة النازية مل تكن مقصورة على اليهود، وإمنا هي ظاهرة شاملة ممتدة تشمل الغجر والسالف والبولنديني وغريهم، فإنه 

  )املوسوعة اليهودية للمسريي: رانظ( يصبح هدفاً هلجوم شرس
  .املوسوعة اليهودية للمسريينقال عن )  ٢(
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  )معتادون على اإلجرام
وخصص هلم  ،عتقال مجاعية عديدة ضد الغجرشنت محالت ا ١٩٣٨وخالل عام  ١٩٣٧ويف اية عام 

: جناح يف معتقل بوخنولد، وكانت قوائم الوفيات يف كثري من املعسكرات حتوي أمساء غجرية يذكَر منها
ويف رافنسربوك، راحت كثريات من نساء الغجر . ماواوسن وجوسن وداومترجن وناتلزفايلر وفلوسنبورج

  ). ss. (إس. كرية اهلتلرية اإلسضحايا لتجارب أطباء الشرطة العس
ويف السنة  ..، أصدر مهلر بنفسه أمراً بنقل مقر املركز الوطين لشئون الغجر إىل برلني١٩٣٨ويف عام 

  . نفسها اعتقل ثالمثائة غجري كان قد استقر م املقام يف قرية مانفويرت حيث كانوا ميلكون احلقول والكروم
، وخالسي يغلب عليه العرق الغجري )Z(غجري صرف : لفئات التاليةوقد أمر مهلر بتصنيف الغجر يف ا

)ZM(+ ق اآلريوخالسي يغلب عليه العر ،)ZM-( قان الغجري واآلريوخالسي يتساوى فيه العر ،
)ZM .(  

عن  بني أساليب خمتلفة إلبادة اجلنس تتمثل يف اإلبادة )أملانيا وإبادة اجلنس(بلِّنج يف كتابه . ومييز املؤرخ ح
طريق إزالة القدرة على اإلجنـاب واخـتطاف األطفال، واإلبادة عن طريق الزج يف املعتقـالت، واإلبادة عن 

  . طريق اإلفناء
لبرينفلد نساء غجريات متزوجات من غري الغجر، ومات بعضهن  -وقد عقِّمت يف مستشفى برسلدورف 

  . بتعقيم مائة وعشرين فتاة غجرية صغرية. إس. ء اإلسويف رافنسربوك، قام أطبا. على أثر تعقيمهن وهن حوامل
وكان من أمثلة اإلبادة اجلماعية عن طريق االعتقال ترحيل مخسة آالف غجري من أملانيا إىل جيتو لودز 
يف بولندا، وكانت ظروف املعيشة يف هذا اجليتـو من الفظاعـة حبيث مل ينج أحد من هؤالء الغجر من 

  . اهلالك
   ..ازيون هي طريقة اإلفناء املباشرالطريقة اليت كان يؤثرها النومع ذلك فإن 

 ،)فرق اإلعدام(عندما شكِّل ما عرف باسم  ١٩٤١ويعتقد أن قرار إبادة الغجر باإلفناء اتخذ يف ربيع عام 
، ١٩٣٨ديسمرب  ٨فمنذ صدور قرار مهلر يف ، ولكي يتحقق ذلك كان يتعين مجع الغجر يف أماكن حمددة

ليحظر عليهم  ١٩٣٩نوفمرب  ١٧ت أماكن سكىن الغجر قد أصبحت معروفة لدى الشرطة، مث جاء قرار كان
ورحل ثالثون ألف غجري إىل بولندا . أو ليضعهم حتت طائلة احلبس يف معسكرات االعتقال ،ترك منازهلم

آالف آخرين رحلوا من فالقوا حتفهم يف معتقالت املوت يف بلزك وتربلينكا وسوبيبور ومايدانك، شأم شأن 
  . بلجيكا وهولندا وفرنسا إىل معتقل أوشفيتس

ويروي هويس، قائد املعتقل، يف مذكراته أنه كان بني املعتقلني شيوخ يناهزون املائة سنة من العمر ونساء 
كذلك يروي بعض السجناء الذين جنوا من اهلالك، كما يسرد كولكا . حوامل وأعداد كبرية من األطفال

يوليه عام  ٣١، قصة مذحبة الغجر الرهيبة اليت وقعت يف ليلة )مصنع املوت(س يف كتاما املعنون وكروا
١٩٤٤ .  

وامتد نطاق القتل إىل االحتاد . ويف بولندا، كان الغجر يقتلون يف معسكرات املوت أو يعدمون يف الرباري
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تسري مع . إس. نت فرق اإلعدام التابعة لإلسالسوفييت عندما اندلعت نريان احلرب بني األملان والسوفييت، فكا
  . اجليوش األملانية، وكانت القبور اجلماعية متأل مناطق البلطيق وأوكرانيا والقرم

أُعدم رمياً بالرصاص يف سيمفريوبول مثامنائة غجري من الرجال والنساء  ١٩٤١ديسمرب  ٢٤ويف ليلة 
ويف . يعتقلون أو يرحلون إىل املعسكرات أو يقتلون وحينما زحفت اجليوش النازية، كان الغجر. واألطفال

  . يوغسالفيا، كان الغجر واليهود يعدمون يف غابة باجنيس
ومن الصعب تقدير عدد الغجر الذين كانوا يعيشون يف أوربا قبل احلرب العاملية الثانية وعدد ضحايا هذه 

ا قبل احلرب بأربعة وثالثني ألف نسمة؛ أما عدد من ويقدر املؤرخ راؤول هيلربج عدد الغجر يف أملاني ،احلرب
  . بقي منهم على قيد احلياة بعدها فغري معروف

ويتبين من تقارير فرق اإلعدام أن عدد الضحايا يف روسيا وأوكرانيا والقرم بلغ ثالمثائة ألف غجري، بينما 
أما عدد الضحايا  ،اً يف الصرب وحدهاتقدر السلطات اليوغسالفية عدد القتلى من الغجر بثمانية وعشرين ألف

يف بولندا، فمن الصعب تقديره وإن كان املؤرخ تيننباوم يؤكد أن الشعب الغجري فقد على األقل مخسمائة 
  .ألف من أبنائه

وعلى كل حال، ومهما اختلفت النسب،  ،هذا، مع العلم بأن الشعب الغجري شعب عريق وكثري النسل
  .يفوق نسبة من أُبيد من اليهود) إىل عددهم الكلي(ر فإن نسبة من أُبيد من الغج

   ..لقد اقشعر جلدي مما ذكرت: قلت
أما جرائم  ..أنا مل أذكر لك إال مثاال واحدا عن بعض جرائم اإلبادة اليت دف إىل تنقية العرق: قال

بل سل عنها  ..فلسطنيفغانستان والعراق وأفاذهب وسل عنها  ..اإلبادة اليت دف إىل نشر دميقراطية الدماء
  .يفعل م عامل املستكربينمجيع عوامل املستضعفني ليخربوك مبا 

  .لقد جعلتين أنظر إىل تاريخ قومي خبجل ..يكفيين ما حدثتين به: قلت
  .، أو من جرائم قومهليس إنسانا من مل خيجل من جرائمه: قال
  .شها املسلمونواليت عا ..فحدثتين عن األخوة اليت دعا إليها اإلسالم: قلت
وليس هناك يف التاريخ أخوة إال  ..ليس هناك يف األديان أخوة إال األخوة اليت دعا إليها اإلسالم: قال

  .األخوة اليت مثلها املسلمون
  .مهما اختلفت أعراقهم وألوام وأديام ..فقد اعترب البشر مجيعا إخوة ..أما اإلسالم

يا بنِي آدم قَد أَنزلْنا علَيكُم لباساً يوارِي سوآتكُم ورِيشاً  ﴿:وصفوهلذا جتد القرآن ينادي البشر ذا ال
يا بنِي آدم ال يفْتننكُم  ﴿ ..)٢٦:ألعراف) (ولباس التقْوى ذَلك خير ذَلك من آيات اللَّه لَعلَّهم يذَّكَّرونَ

جرا أَخطَانُ كَميالش م قَبِيلُهو وه اكُمري ها إِنهِمآتوا سمهرِييا لمهاسبا لمهنع زِعني ةنالْج نم كُميوثُ ال أَبيح ن
ا بنِي آدم وحملْناهم في ولَقَد كَرمن ﴿..:)٢٧:ألعراف) (ترونهم إِنا جعلْنا الشياطني أَولياَء للَّذين ال يؤمنونَ

  )٧٠:االسراء) (الْبر والْبحرِ ورزقْناهم من الطَّيبات وفَضلْناهم علَى كَثريٍ ممن خلَقْنا تفْضيالً
نا بل إنه اعترب األنبياء الكرام إخوة ألعدائهم الذين كانوا يسوموم اخلسف فقد اعترب قوم نوح إخوا
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إِذْ قَالَ لَهم ) ﴿:واعترب قوم هود إخوانا هلود ..)١٠٦:الشعراء) (إِذْ قَالَ لَهم أَخوهم نوح أَال تتقُونَ ﴿:لنوح
) إِذْ قَالَ لَهم أَخوهم صالح أَال تتقُونَ ﴿:واعترب مثود إخوانا لصاحل ..)١٢٤:الشعراء) (أَخوهم هود أَال تتقُونَ

  )١٤٢:لشعراءا(
اللهم ربنا ورب كل شئ ومليكه أنا شهيد أنك اهللا ( «:كان يقول دبر كل صالةوقد روي أن حممدا 

اللهم ربنا  ..أنا شهيد أن حممداً عبدك ورسولك ،اللهم ربنا ورب كل شئ ومليكه ..وحدك ال شريك لك
  ١»ورب كل شئ ومليكه أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة 

بعد الشهادة هللا تعاىل بالوحدانية، وحملمد بالعبودية ) األخوة(إقرار مبدأ حممد  أال ترى كيف اعترب
  ؟!والرسالة

  :أخوة اإلسالم
فَإِنْ تابوا وأَقَاموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ فَإِخوانكُم  ﴿:ففيه ..ولكن القرآن يتحدث عن أخوة الدين: قلت

ل لُ الْآياتفَصنينِ وي الدونَفلَمعمٍ يوفيه ..)١١:التوبة) (قَو:﴿  فَإِنْ لَم اللَّه دنطُ عأَقْس وه هِمائآبل موهعاد
يكُمالومينِ وي الدف كُمانوفَإِخ ماَءهوا آبلَمع٥من اآلية: األحزاب(  ﴾ت  (  

الْمؤمنونَ إِخوةٌ فَأَصلحوا بين أَخويكُم واتقُوا  إِنما ﴿:بل إن القرآن حصر عالقة املؤمنني يف األخوة، ففيه
  )١٠:احلجرات( ﴾اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ 

   ..هذه مرتبة من مراتب األخوة: قال
سرة واحدة هلا أب روحي أاإلسالم يعترب املسلمني مجيعا ـ مهما تعددت أوطام وأعراقهم وألوام ـ ف

  .وهلا دين واحد هو اإلسالم ..واحد هو حممد
فليس يف املسلمني أي عنصرية كتلك  ..وهذه األخوة هي العالقة الوحيدة اليت حتكم بني املسلمني مجيعا

  .العنصرية اليت متتلئ ا شعوب األرض
 ..زخر التراث اإلسالمي جبميل األخالق وعظيم اآلداب اليت طبعت عالقات املسلمني بعضهم ببعض وقد
ال يؤمن  :«:ستوحت معانيها من نصوص القرآن ومن حديث حممد، فقد قال معربا عن أصل أصول ذلكواليت ا

  ٢» أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه
إالم   «: ألتفت فقال رآين النيب  «:قالابن عمر ما ورد يف احلديث عن  ٣فمن آداب األخوة اإلسالمية

إذا أحببت رجالً فسله عن امسه واسم أبيه وجده وعشريته   «:فقال إىل أخ يل أنا يف انتظاره   : قلت» ؟ تلتفت
   ٤»  ومرتله فإن مرض عدته وإن استعان بك أعنته

                                                
  .رواه أمحد)  ١(
  .١/١٠:البخاري)   ٢(
  .أليب الربكات الغزين ، آداب العشرة وذكر والصحبة واألخوة: انظر تفاصيل هذه اآلداب وغريها يف)   ٣(
  .رائطي يف مكارم األخالق عن ابن عمر، واخلن ابن عمرالطرباين يف الكبري ع: قريب منه يف)   ٤(



 ٣٤٣

ما بال أصحابك أكلهم    : قيل لهقد و كما قال اجلنيد، م،هل رالقيام بأعذارهم والذب عنهم واالنتصاومنها 
ألم ال يزنون وال   : ما باهلم هلم قوة شهوة قال  : وقيل له ألم ال يشربون اخلمر فيكون جوعهم أكثر  : كثري قال

ألنه كالم احلق ما فيه ما يوجب الطرب   : فما باهلم ال يطربون إذا مسعوا القرآن قال  : يدخلون حتت حمظورٍ قيل
  : عملت أيديهم قيلألا مما   : فما باهلم يطربون عند القصائد قال  : نزل بأمر ويٍ ووعد ووعيد فهو يقهر قيل

قد   : فما باهلم حمرومني من الناس قال  : ألا كالم احملبني والعشاق قيل  : فما باهلم يطربون عند الرباعيات قال
أنه تعاىل مل   : أن اهللا ال يرضى ما هلم هلم والثانية  : خلالل ثالث أحدها  : قال أستاذنا القصار إذ سئل عن ذلك

    . أم قوم مل يسريوا إال إىل اهللا فمنحهم كل ما سواه وأفردهم له  : لناس والثالثةيرض حسنام بصحائف ا
الفتوة الصفح عن   «:قال الفضيل بن عياض،  ومنها الصفح عن عثرات اإلخوان وترك تأنيبهم عليها

  »   عثرات اإلخوان
موافقة اإلخوان   «: قال أبو عثمان ، ومنها قلة اخلالف لإلخوان ولزوم موافقتهم فيما يبيحه العلم والشريعة

  »   خري من الشفقة عليهم
من مل حيمل أخاه على   «:قال عليكما  ومنها أن حيمدهم على حسن ثنائهم وإن مل يساعدهم باليد،

  » حسن النية مل حيمده على حسن 
 ﴾ أَتى اللَّه بِقَلْبٍ سليمٍإِلَّا من  ﴿:كما قال القرآنومنها سالمة قلبه لإلخوان والنصحية هلم وقبوهلا منهم 

  »   من أجل أخالق األبرار سالمة الصدر لإلخوان والنصيحة هلم  «:السقطي سري وقال، )٨٩:الشعراء(
  » ال تعد أخاك وختلفه فتعود احملبة بغضة  «:قال الثوري،  ومنها أال يعدهم وخيالفهم

ما  «:وقال أمحد بن حنبل، »  جالسة من يستحيا منهحيوا احلياء مبأ «:قال عليومنها مالزمة احلياء معهم، 
  »   أوقعين يف بلية إال صحبة من ال أحتشمه

قال أبو ،  خوانه صالحهم ال مرادهم وداللته على رشدهم ال على ما حيبونهإومنها أن يراعي يف صحبة 
من يعاشرك باملماذعة  املؤمن من يعاشرك باملعروف ويدلك على صالح دينك ودنياك واملنافق  «:صاحل املزي

  » ويدلك على ما تشتهيه واملعصوم من فرق بني ترك األذى 
أن تسلم عليه إذا لقيته   : ثالث يصفني لك ود أخيك  «:عمر بن اخلطابومنها إظهار احترامهم، كما قال 

    »  وتوسع له يف الس وتدعوه بأحب أمسائه إليه
كتب إيل  «:قال سعيد بن املسيبسبيال،   ذلكلما وجدت ومنها محل كالم اإلخوان على أحسن الوجوه 

    »   بعض إخواين من الصحابة أن ضع أمر أخيك على األحسن ما مل تغلب
من استخف بالعلماء ذهبت آخرته ومن   «: قال ابن املبارك ومنها اإلغضاء عن الصديق يف بعض املكاره،

  »   ت مروءتهاستخف باألمراء ذهبت دنياه ومن استخف باإلخوان ذهب
اقبلوا إخوانكم   «:قال محدون القصار، كما  ومنها أال تقطع صديقاً بعد مصادقته وال ترده بعد قبول

  »باإلميان وردوهم بالكفر فإن اهللا سبحانه وتعاىل أوقع قدسية الصداقة 
بشيٍء  أن اكتب يل  «:ومنها أال يضيع صداقة صديق بعد ود فإا عزيزة وكتب عامل إىل من هو مثله
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استوحش من ال إخوان له وفرط املقصر يف طلبهم   . بسم اهللا الرمحن الرحيم  «:فكتب إليه»   ينفعين يف عمري
وأشد تفريطاً من ظفر بواحد منهم فضيعه ولوجد أن الكربيت األمحر أيسر من وجدانه وإين أطلبه منذ مخسني 

    . »   سنة ومل أجد إال نصف صديق
من عاشر الناس ومل يكرمهم وتكرب عليهم   «: قال أبو عثمان،  بالكرامة على نفسه ومنها إيثار اإلخوان

وقال ،  »   فذلك لقلة رأيه وعقله فإنه يعادي صديقه ويكرم عدوه فإن إخوانه يف اهللا أصدقاؤه ونفسه عدوه
   »   جعل اهللا يف الصديق البار عوضاً من الرحم املدبرقد  «:القاسم بن حممد

  : حفظته قال  : أفشى رجل لصديق له سرا من أسراره فلما فرغ قال له  «:قيل أسرار اإلخوان،ومنها حفظ 
  »  ال بل نسيته

فَاعف عنهم واستغفر لَهم وشاوِرهم في  ﴿:يف القرآن، كما  ومنها املشورة مع اإلخوان وقبوهلا منهم
   )١٥٩من اآلية: آل عمران(الْأَمرِ

قال حيىي ، ة خمالفة اإلخوان يف أسباب الدنيا ألا أقل خطراً من أن خيالف فيها أخ من األخوانومنها قل
الدنيا بأمجعها ال تساوي غم ساعة فكيف بغم طول عمرك وقطع إخوانك بسببها مع قلة   «: بن معاذ الرازي

  »   نصيبك منها
ال يشم رائحة الصدق من داهن نفسه أو   «:قال سهل بن عبد اهللا التستري ومنها ترك املداهنة يف الدين،

    »   غريه
 «:ومنها قلة اخلالف على اإلخوان وحتري موافقتهم فيما يريدون يف غري خمالفة الدين قالت جويرية

    »   دعوت اهللا أربعني سنة أن يعصمين من خمالفة اإلخوان 
فإن الظن أكذب ! إياكم والظن «:حممدملا ورد يف احلديث عن ومنها جمانبة التباغض والتدابر والتحاسد 

احلديث، وال جتسسوا وال حتسسوا، وال تنافسوا، وال حتاسدوا، وال تباغضوا وال تدابروا وكونوا عباد اهللا 
   ١» إخوانا، وال خيطب الرجل على خطبة أخيه حىت ينكح أو يترك

ه مبعذرة فلم يقبلها كان من اعتذر إليه أخو «:حممدومنها قبول العذر من فاعله صدق أو كذب لقول 
املؤمن طالب عذر إخوانه واملنافق طالب   «: قال عبد اهللا بن املبارك، و٣» ٢عليه من اخلطيئة مثل صاحب مكس

  »عثرام
إين ألسارع إىل قضاء حوائج   «: لقول جعفر الصادق ،ومنها التسارع إىل قضاء حاجة رافعها إليك

                                                
 .عن أيب هريرةوأبو داود والترمذي مسلم وأمحد، ومالك، )   ١(
، وال زالت بفتح امليم وسكون الكاف هو النقص والظلم، ودراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع يف األسواق يف اجلاهلية)   ٢(

 .يف بعض اتمعات
ذيب التهذيب . منسوب ويقال ابن جودان سكن الكوفة خمتلف يف صحبته جودان غري(ابن ماجة عن جودان )   ٣(

)٢/١٢٢.(  
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  »   مل يبق من اهللا إال قضاء حوائج اإلخوان  «: وقال ابن املنكدر، »  ياهماإلخوان خمافة أن يستغنوا عين بردي إ
من كرم الرجل   «:قال ابن األنباري،  ومنها أال ينسيك بعد الدار كرم العهد والرتوع إىل مشاهدة اإلخوان

  »   حنينه إىل أوطانه وشوقه إىل إخوانه
ملا حضرت  :حيىي بن أكثم، قال  بعد صحة األخوةومنها الصرب على جفاء اإلخوان وإسقاط التهمة عنهم 

يا بين إذا صحبت الرجال فاصحب من إذا أخدمته صانك وإن صحبته زانك   «:علقمة العطار الوفاة قال البنه
وإن حتركت بك مؤنة صانك وإن أمددت خبري مد وإن رأى منك حسنة عدها أو سيئة سترها وإن أمسكت 

قال ، »  ك وإن قلت صدقك أو حاولت أمراً أمرك وإذا تنازعتما يف حق آثراكابتدأك أو نزلت بك نازلةٌ واسا
ألبنه أوصاه أال يصحب أحداً   : قال  ! ال  : تدري مل أوصاه ا فقلت  : مسع الشعيب هذه الوصية فقال    : عبد امللك

    .  ألن هذه اخلصال مل تكمل يف أحد
  :أخوة الذمة

   ..بني املسلمني فيما بينهم ولكن هذه العالقات حمصورة: قلت
أال ترى أن الناس مجيعا ميارسون يف  ..وهي مرتبة ضرورية ..هذه مرتبة من مراتب العالقات: قال

  ؟ !وأقارم وأهل بلدهم وسائر الناسفيفرقون بني إخوام وأصدقائهم  ..عالقام هذا األسلوب
  .ذلك صحيح ..بلى: قلت
كما ال  ،وهي ال تلغي غريها من املراتب ..ع من األخوة مرتبة من املراتبفقد اعترب اإلسالم هذا النو: قال

  .تلغي الصداقة وال القرابة غريها من العالقات
  فما املرتبة الثانية من األخوة اليت دعا إليها اإلسالم؟: قلت
  .اصةوقد فرض هلم حقوقهم اخل ..لقد اعترب اإلسالم غري املسلمني يف اتمع املسلم أهل ذمة: قال
  أليس يف ذلك تفرقة عنصرية؟: قلت
  .وهي عنصرية أخطر من اعتبارهم أهل ذمة ..حنن نسمي هؤالء يف عصرنا أقليات: قال
  كيف ذلك؟: قلت
  أليست الدميقراطية هي حكم األكثرية؟: قال
   ..بلى: قلت
  أليس ذلك صحيحا؟ ..فاألكثرية تفرض قوانينها وشخصيتها على األقلية: قال
   ..بلى: قلت
  .فهي بذلك تقمع األقلية، وحترمهم من شخصيتهم وهويتهم: قال
  .ميكن أن يقع ذلك: قلت
  .ويفرض هلا من احلقوق ما حيميها من طغيان األكثرية ..إن عدل اإلسالم جعله يعترب هذه األقلية: قال
  .فلم مسوا أهل ذمة، ومل يعتربوا مواطنني عاديني: قلت
فهذه احلدود اليت يسموا أوطانا هي  ..وهو اسم من أمساء اجلاهلية ..إن اسم املواطنة اسم حادث: قال
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   ..اليت مألت األرض بالعنصرية وباملظامل
  :اإلسالم قسم سكان البالد اإلسالمية املقيم فيهم وغري املقيم إىل قسمني

  .هلم مجيع حقوق األخوة اإلسالمية اليت سبق ذكرها ..مسلمون
   ..موهلم حقوقهم اخلاصة  ..وذميون

  .وقد جلأ اإلسالم إىل هذا التقسيم رمحة بغري املسلمني حىت تبقى هلم هويتهم اخلاصة
  كيف ذلك؟: قلت
لترى من خالهلا أن اإلسالم تعامل بأخوة  ..لتسامح الديين والفكريسأقرب لك هذا بذكر مراتب ا: قال

  :١متساحمة غاية التسامح مع هؤالء الذميني
أن تدع ملخالفك حرية دينه وعقيدته، وال جتربه بالقوة على اعتناق دينك أو : حفالدرجة الدنيا من التسام

مذهبك، حبيث إذا أىب حكمت عليه باملوت أو العذاب أو املصادرة أو النفي، أو غري ذلك من ألوان العقوبات 
ضها عليه عقيدته، فتدع له حرية االعتقاد، ولكن ال متكنه من ممارسة واجباته الدينية اليت تفر ..واالضطهادات

 .واالمتناع مما يعتقد حترميه عليه
أن تدع له حق االعتقاد مبا يراه من ديانة ومذهب، مث ال تضيق عليه بترك : والدرجة الوسطى من التسامح

فإذا كان اليهودي يعتقد حرمة العمل يوم السبت، فال جيوز أن  ،أمر يعتقد وجوبه أو فعل أمر يعتقد حرمته
 .ذا اليوم؛ ألنه ال يفعله إال وهو يشعر مبخالفة دينهيكلف بعمل يف ه

 .وإذا كان النصراين يعتقد بوجوب الذهاب إىل الكنيسة يوم األحد، فال جيوز أن مينع ذلك يف هذا اليوم
والدرجة اليت تعلو هذه يف التسامح، أال تضيق على املخالفني فيما يعتقدون حلّه يف دينهم أو مذهبهم، وإن 

 .نه حرام يف دينك أو مذهبككنت تعتقد أ
 :املسلمون مع املخالفني من أهل الذمة الدرجة العليا من التسامحوقد ارتفع 

فقد التزموا احترام كل ما يعتقد غري املسلم أنه حالل يف دينه، ووسعوا له يف ذلك، ومل يضيقوا عليه باملنع 
ودينها، وال يتهموا بكثري من التعصب أو قليل؛ والتحرمي، وكان ميكنهم أن حيرموا ذلك، مراعاة لشريعة الدولة 

 .ذلك ألن الشيء الذي حيله دين من األديان ليس فرضاً على أتباعه أن يفعلوه
فيمكنه أن يتزوج من غريمها وال حرج، وإذا كان  ،فإذا كان دين اوسي يبيح له الزواج من أمه أو أخته

ن يعيش عمره دون أن يأكل اخلرتير، ويف حلوم البقر والغنم حيل له أكل اخلرتير، فإنه يستطيع أاملسيحي دين 
 .والطري متسع له

ومثل ذلك اخلمر، فإذا كان بعض الكتب املسيحية قد جاء بإباحتها، أو إباحة القليل منها إلصالح املعدة، 
 .فليس من فرائض املسيحية أن يشرب املسيحي اخلمر

ارم، وشرب اخلمر، وأكل اخلنازير، مراعاة لشعور إخوانكم دعوا زواج احمل: فلو أن االسالم قال للذميني
                                                

  .غري املسلمني يف اتمع اإلسالمي، يوسف القرضاوي: انظر)  ١(
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املسلمني، مل يكن عليهم يف ذلك أي حرج ديين؛ ألم إذا تركوا هذه األشياء مل يرتكبوا يف دينهم منكراً، وال 
أخلوا بواجب مقدس، ومع هذا مل يقل االسالم ذلك، ومل يشأ أن يضيق على غري املسلمني يف أمر يعتقدون 

  !اتركوهم وما يدينون: قال للمسلمنيل بحله، 
فاملسلمون ال ينطلقون يف هذه املعاملة املتساحمة من منطلقات قوانني بشرية قد تتغري  ..باإلضافة إىل هذا

أي أهل عهد ) أهل ذمة(بتغري البشر، بل ينطلقون فيها من مصادرهم املقدسة اليت تذكرهم كل حني بأن هؤالء 
 اوحرمة جيب الوفاء هلم.  

ال ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخرِجوكُم من  ﴿:لقد قال القرآن يف األمر بالرب م
نيقِْسطالْم بحي إِنَّ اللَّه هِمقِْسطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت ارِكُمي٨:املمتحنة( ﴾ د(  

ولني القول على سبيل اللطف  «:، فقالأمر ا املسلم جتاه أهل الذمةبعض صور الرب اليت  القرايفلقد ذكر 
هلم والرمحة، ال على سبيل اخلوف والذلة، واحتمال إذايتهم يف اجلوار مع القدرة على إزالته، لطفاً منا م، ال 

يحتهم يف مجيع أمور دينهم، وحفظ والدعاء هلم باهلداية، وأن جيعلوا من أهل السعادة، نص ،خوفاً وتعظيماً
   » غيبتهم إذا تعرض أحد ألذيتهم 

وقد جتلى حسن اخللق عند املسلمني يف تعاملهم مع غريهم يف كثري من تشريعات اإلسالم اليت أبدعت 
  .الكثري من املواقف الفياضة مبشاعر اإلنسانية والرفق

حبسن  القرآنفقد أمر  ،ف يف الدينفقد أوجب اإلسالم حسن العشرة وصلة الرحم حىت مع االختال
الصحبة للوالدين وإن جهدا يف رد ابنهما عن التوحيد إىل الشرك، فإن ذلك ال يقطع حقهما يف بره وحسن 

روفاً واتبِع وإِنْ جاهداك علَى أَنْ تشرِك بِي ما لَيس لَك بِه علْم فَال تطعهما وصاحبهما في الدنيا مع ﴿:صحبته
  )١٥:لقمان( ﴾ سبِيلَ من أَناب إِلَي ثُم إِلَي مرجِعكُم فَأُنبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ

 حممدوميتد الرب وصلة الرحم باملسلم حىت تبلغ الرحم البعيدة اليت مرت عليها املئات من السنني، فها هو 
إنكم ستفتحون  «:إبراهيم، حيث قالالنيب براً وصلة لرحم قدمية تعود إىل  ،يوصي أصحابه بأهل مصر خرياً

وهي هنا مبعىن ، أما الذمة فهي احلرمة واحلق ، » فإذا فتحتموها فأحسنوا إىل أهلها؛ فإن هلم ذمة ورحماً. .مصر
  .وأما الرحم فلكون هاجر أم إمساعيل منهم ،الذمام

ا وجوا لكل ضيف، سواء كان مسلماً أم غري مسلم، قال وحني حتدث الفقهاء عن حقوق الضيف رأو
وجتب الضيافة على املسلمني للمسلمني والكفار لعموم اخلرب، وقد نص عليه أمحد يف رواية حنبل،  «:أبو يعلى

 ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم «:قال : وقد سأله إن أضاف الرجل ضيفان من أهل الكفر؟ فقال
   » يعم املسلم والكافر. .م واملشرك مضاف، دل على أن املسل»

ملا جاءه عدي بن حامت، يقول حممد وقد صنعه  ،ومن حق الضيافة إكرام الضيف على قدر االستطاعة
وجئت بغري أمان وال . هذا عدي بن حامت: وهو جالس يف املسجد، فقال القوم أتيت رسول اهللا : عدي

  .أتى يب داره، فألقت له الوليدة وسادة، فجلس عليهاحىت . .كتاب، فلما دفعت إليه أخذ بيدي
لغري املسلمني، ومنه اليت ذكرها الفقهاء الدعاء هلم، وقد استنبطوا ذلك من دعاء حممد ومن أنواع الرب 
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يا رسول اهللا إن دوساً قد كفرت : وقد قدم عليه الطفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه فقالوا ،دعاؤه لقبيلة دوس
اللهم اهد دوساً،  «:فقال  -أي ستهلك بدعائه عليها  -هلكت دوس  :اهللا عليها، فقيلوأبت ؛ فادع 

   » وائت م
إني مل أبعث لعاناً، وإنما بعثت  «:قال. .يا رسول اللّه، ادع على املشركني: وملا قيل له يف موطن آخر

  » رمحةً
  :احملاربون

لكن هناك من تعامل معهم معاملة  ..املة األخوةعرفت القسمني اللذين تعامل معهما اإلسالم مع: قلت
  .وأمر املسلمني مبعادام واعترب والءهم من نواقض اإلخالص لإلسالم ..العداوة

   ..أولئك هم احملاربون الظاملون املعتدون: قال
  فكيف ختلفت اإلسالم عن هؤالء؟: قلت
   ..ولكنهم هم الذين ختلفوا عنها ..هي مل تتخلف: قال

حىت أن أخص خصائص حممد اليت وصفه ا القرآن هي كونه  ..تعامل مبنطق الرمحة مع اجلميعاإلسالم ي
  .رمحة للعاملني

ولكن احلرب إذا   ..ولذلك فإن اإلسالم مع احملاربني يتلمس كل السبل لعدم وقوع احلرب بينه وبينهم
الظروف واألحوال مع آداب ومل يكن هناك مندوحة عنها أجازها اإلسالم أو فرضها حبسب  ..فرضت نفسها

   ..١كثرية وأخالق عظيمة مل أر هلا مثيال يف أي دين من األديان 

                                                
  .من هذه الرسالة) سالم(سنرى بعض التفاصيل املرتبطة ذا يف فصل )  ١(
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  املساواة
  .فحدثين عن املساواة: قلت
  .فلم أجد جمتمعا ميتلئ بالتواضع كاتمع اإلسالمي ..لقد درست عن كثب جمتمعات كثرية متنوعة: قال
  ما عالقة التواضع باملساواة؟: قلت
وخلقا  ..ن أن تنشأ املساواة إال يف ظالل دين أو فلسفة تعترب التواضع قيمة من قميها الكربىال ميك: قال

   ..من أخالقها الرفيعة
بالقوانني اليت يسنوا ألنفسهم، أو يسنها ـ فاملتكربون  ..ذلك أن الطبقية ال تنشأ إال يف ظالل املتكربين

  .قات يعتلون هم أعلى درجااهم الذين حيولون اتمعات إىل طبـ هلم جمتمعهم 
ـ يف الوقت الذي كان فيه املسلمون يدا واحدة وقلبا  ١تاريخ أوربا يف العصور الوسطى لقد حبثت يف 
طبقات النبالء أو األشراف، ورجال الدين، والشعب، طبقات متميزة حمددة املعامل خيتلف واحدا ـ فوجدت 

  .ها مبجرد النظربعضها عن بعض، حبيث ال خيطئ اإلنسان معرفت
وكان هلم يف تلك العصور سطوة كربى، فكان البابا سلطة  ،فرجال الدين هلم ثيام اخلاصة اليت متيزهم

مناوئة للملوك واألباطرة، يريد أن يزعم أنه هو الذي مينحهم السلطان على الشعوب، ويريدون هم أن ينسلخوا 
طائلة من األوقاف اليت وقفها عليهم املتدينون، ومن  وكانت هلم كذلك أموال. من سلطته ويستقلوا بأنفسهم

  .بل كانت للكنيسة جيوش كاملة يف بعض األحيان ،اإلتاوات اليت يفرضوا هم على الناس
حبيث يولد الطفل فإذا هو شريف منذ  ،أما األشراف فكانوا طبقة تتوارث الشرف بعضها عن بعض

ن األعمال اليت يقوم ا يف حياته، وقر ا أو بعدها من هذا مولده، ويظل شريفاً حىت يـموت، بصرف النظر ع
   .الشرف املزعوم

كانوا هم  ..ما امتيازام فكانت يف عهد اإلقطاع سلطاناً مطلقاً على الشعب املوجود يف اإلقطاعيةأ
وكانت  ،شعبالسلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية، وكانت أهواؤهم ونزوام هي القانون الذي ينفذ على ال

محايتهم واالحتفاظ هلم إال دف ال تتكون منهم االس النيابية اليت تشرع للبالد، فكانت تشريعام 
  . بامتيازام وإضفاء صفة القداسة عليها

وكان  ،أما الشعب فهو ذلك اهلمل الذي الحقوق له وال امتيازات، وإمنا عليه الواجبات كل الواجبات
  .والعبودية جيالً بعد جيليتوارث الذل والفقر 

مث حدثت تطورات اقتصادية هامة يف أوربا أنشأت طبقة جديدة تنازع األشراف امتيازام ومكانتهم، هي 
 -يف الظاهر  -وبقيادة هذه الطبقة وعلى أكتاف الشعب، قامت الثورة الفرنسية اليت ألغت . الطبقة الربجوازية

  . احلرية واإلخاء واملساواة مبادئ -نظرياً  -نظام الطبقات، وأعلنت 
                                                

  .شبهات حول اإلسالم، حممد قطب: انظر)  ١(
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ولكن من وراء ستار، ومع  ،ويف العصر احلديث قامت هذه الطبقة الرأمسالية مقام طبقة األشراف القدمية
ولكن اجلوهر مل يتغري، فهي طبقة متلك املال والسلطان  ،بعض التعديالت اليت اقتضاها التطور االقتصادي

فإن  ،لرغم من مظاهر احلرية اليت تتمثل يف االنتخابات الدميقراطيةوعلى ا، والقوة اليت تسري ا دفة احلكم
الرأمسالية تعرف طريقها إىل الربملانات ودواوين احلكومات، وتنفذ بوسائلها امللتوية ما تريد تنفيذه حتت خمتلف 

  .العنوانات
 ،)لس اللورداتجم(جملس يسمى بصفة رمسية  ـأم الدميقراطية كما كان يقال  ـبل ما يزال يف إجنلترا 

وما زال فيها قانون إقطاعي يقضي بأن حيرم مجيع األبناء والبنات من املرياث فيما عدا االبن األكرب، منعاً 
لكي تبقى قائمة ال تزول، ويظل هلا كياا املوروث كما كانت  )األسر(لتفتيت الثروة، أي حمافظة على ثروات 

  . طبقة اإلقطاعيني يف العصور الوسطى
متلك و ،و نظام الطبقات، يتلخص يف حقيقة أساسية هي أن الطبقة اليت متلك املال متلك السلطانهذا ه

وسائل التشريع بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، فتشرع حلماية نفسها، وإلبقاء الشعب خاضعاً لسلطاا، حمروماً 
  .من كثري من حقوقه إرضاء لشهوات الطبقة احلاكمة

  .فحدثين عن املساواة يف اإلسالم ..مهذا يف غري اإلسال: قلت
وأفضلهم  ..فهو يعتربهم مجيعا عبادا هللا ..ليس هناك دين ينظر للبشر مجيعا مبنظار واحد كاإلسالم: قال

  .١أقرم هللا، وأكثرهم نفعا لعباده
أبناء فهو يرد على اليهود واملسيحيني الذين اعتربوا أنفسهم  ..لقد نص القرآن على هذا يف مواضع كثرية

م بشر ممن خلَق وقَالَت الْيهود والنصارى نحن أَبناُء اللَّه وأَحباؤه قُلْ فَلم يعذِّبكُم بِذُنوبِكُم بلْ أَنت ﴿:هللا، فقال
  )١٨:املائدة( ﴾ رضِ وما بينهما وإِلَيه الْمصرييغفر لمن يشاُء ويعذِّب من يشاُء وللَّه ملْك السماوات والْأَ

لَيس بِأَمانِيكُم  ﴿:وبني عدالة اجلزاء اإلهلي الذي يتعامل مع العباد حبسب أعماهلم ال حبسب أمانيهم، فقال
نم لَه جِدال يو بِه زجوءاً يلْ سمعي نابِ متلِ الْكأَه انِيال أَمرياً وصال ناً ويلو اللَّه ون١٢٣:النساء( ﴾ د(  

حيث كان يصحبه العرب والعجم، والبيض والسود،  ..وقد رسخ حممد بسلوكه وهديه هذه املعاين
  .واألحرار والرقيق، ومل يكن مييز أحدهم عن اآلخر

م التشريق خطبة يف أوسط أيا خطبنا رسول اهللا : عن جابر بن عبد اهللا، قالوقد ورد يف احلديث 
يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، أال ال فضل  لعريب على   عجمي  وال لعجمي «:الوداع فقال

 إِنَّ أَكْرمكُم عند اللَّه أَتقَاكُم  على   عريب  وال ألمحر على أسود وال ألسود على أمحر إال بالتقوى 
  ٢»فليبلغ الشاهد الغائب : بلى يا رسول اهللا،  قال :، أال هل بلغت؟ قالوا)١٣:احلجرات(

                                                
رواه الطرباين وغريه بألفاظ متقاربة،  »أنفع الناس للناس  «:قال »أي الناس أحب إىل اهللا؟ «:ئل النيب يف احلديث س)  ١(

  )٢٠١ – ٢٠٠( املقاصد احلسنة ص : وهذا لفظ الطرباين من حديث ابن عمر انظر
  ٤/٢٨٩:، شعب اإلميان١٨/١٢:،  املعجم الكبري٣/٢٦٦:جممع الزوائد)  ٢(
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إذا كان يوم القيامة أمر اهللا مناديا ينادي أال « : قال رسول اهللا : عن أيب هريرة قالويف حديث آخر 
إين جعلت نسبا وجعلتم نسبا فجعلت أكرمكم أتقاكم فأبيتم إال أن تقولوا فالن ابن فالن خري من فالن بن 

   ١»ع نسيب وأضع نسبكم أين املتقونفالن فاليوم أرف
إن اهللا عز وجل أذهب عنكم عبية اجلاهلية وفخرها باآلباء، الناس بنو آدم وآدم « :قالويف حديث آخر 

من تراب مؤمن تقي وفاجر شقي، لينتهني أقوام يفتخرون برجال إمنا هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهون 
   ٢»بأنفها على اهللا من اجلعالن اليت تدفع الننت

أنسابكم هذه ليست مبسبة على أحدكم، كلكم بنو آدم  ليس ألحد على أحد فضل « :ويف حديث آخر
   ٣»اال بالدين أو تقوى وكفى بالرجل أن يكون بذيا فاحشا خبيال 

  فكيف عمق اإلسالم قيمة املساواة يف نفوس املسلمني؟: قلت
   ..بتربيتهم على التواضع هللا وخللق اهللا: قال
سأَصرِف عن آياتي  ﴿:معرفة رم واالتصال به، فقالاعترب القرآن الكرب احلجاب األكرب بني العباد و لقد

بِيالً  الرشد ال يتخذُوه سالَّذين يتكَبرونَ في الْأَرضِ بِغيرِ الْحق وإِنْ يروا كُلَّ آية ال يؤمنوا بِها وإِنْ يروا سبِيلَ
نيلا غَافهنوا عكَانا ونوا بِآياتكَذَّب مهبِأَن كبِيالً ذَلس ذُوهختي يبِيلَ الْغا سورإِنْ ي١٤٦:ألعراف) (و(  

إِنَّ الَّذين كَذَّبوا بِآياتنا  ﴿:بل أخرب أن املتكربين ال يدخلون اجلنة حىت يلج اجلمل يف سم اخلياط، فقال
و مي سلُ فمالْج جلى يتةَ حنلُونَ الْجخدال ياِء ومالس ابوأَب ملَه حفَتا ال تهنوا عركْبتاس ككَذَلو اطيالْخ

نيرِمجزِي الْمجلُ ﴿..:)٤٠:ألعراف(﴾  نونَ عرِيدال ي ينلَّذا للُهعجةُ نرالْآخ ارالد لْكاداً تال فَسضِ وي الْأَراً فو
نيقتلْمةُ لباقالْع٨٣:القصص( ﴾ و(  

 «:فكان حيثهم عليه بكل األساليب، ففي احلديث القدسي ..وقد رىب حممد يف أصحابه هذا اخللق العظيم
    ٤» إن اهللا تعاىل أوحى إيل أن توضعوا حىت ال يفخر أحد على أحد وال ينبغي أحد على أحد

ما نقصت صدقة من مال، وما زاد اهللا عبدا بعفو إال عزا، وما تواضع أحد إال رفعه  «:حديث آخرويف 
   ٥» اهللا

    ٦»طوىب ملن تواضع يف غري منقصة، وذل يف نفسه من غري مسألة« :ويف حديث آخر
    ١»من مات وهو برئ من الكرب والعلو والدين دخل اجلنة «:ويف حديث آخر

                                                
رواه الطرباين يف األوسط والصغري والبيهقي مرفوعا : ، قال املنذري١/٣٨٣:املعجم الصغري ،٨/٨٤:جممع الزوائد)  ١(

  .٣/٣٧٥: وموقوفا وقال احملفوظ املوقوف، الترغيب والترهيب
  .٤/٢٨٦:، شعب اإلميان٢/٥٢٣:مسند أمحد)  ٢(
  .٤/١٥٨:، مسند أمحد٤/٢٩٢:شعب اإلميان)  ٣(
  .مسلم وأبو داود وابن ماجهرواه )  ٤(
  .مسلم والترمذيرواه )  ٥(
  .مسلم والترمذيرواه )  ٦(
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من  «:ويف رواية، ٢»اضع ألخيه املسلم رفعه اهللا، ومن ارتفع عليه وضعه اهللامن تو« :ويف حديث آخر
   » هللا، ومن تواضع خشية يرفعه اهللاتواضع تعظيما حيفظه ا

  .وهي نوع من أنواع الكرب ..ولكن اإلسالم رىب يف نفوس أتباعه العزة: قلت
  .ويستحيل أن تكون كربا ..العزة ليست كربا ..ال: قال

الء النفس تعظيما للحق الذي هداها اهللا إليه، فال تتشوف لغريه، واملعتز باحلق هو الذي العزة هي امت
  .يسعى إليصاله لغريه من غري أن يستعلي عليهم به

من ذا الذي يتأىل علي أن ال أغفر  :قال اهللاف ،واهللا ال يغفر اهللا لفالن :ن رجال قالأ« لقد أخرب حممد 
    ٣»حبطت عملك وأ ،فاين قد غفرت لفالن ؟لفالن

وكان  ،كان أحدمها يسرف على نفسه ؟أال أحدثكم حديث رجلني من بين إسرائيل« :ويف حديث آخر
فقال  ،لن يغفر اهللا له :فقال ،فذكر عنده صاحبه ،اآلخر يراه بنو إسرائيل أنه أفضلهم يف الدين والعلم واخللق

 ،فاين أوجبت هلذا الرمحة ؟ن رمحيت سبقت غضيبأمل يعلم أ ؟أمل يعلم أين أرحم الرامحني« :اهللا ملالئكته
    ٤» فذا تتألوا على اهللا ،وأوجبت على هذا العذاب

فليستقبل  ،فأوحى اهللا إىل نيب من االنبياء أا خطيئة ،قال رجل ال يغفر اهللا لفالن« :ويف حديث آخر
    ٥» العمل

فلما سجد أتاه رجل  ،يكان رجل يصل« :ويف حديث آخر ورد ما هو أعظم من ذلك، فقد قال 
 ،تأىل عبدي أن ال أغفر لعبدي :فقال اهللا عزوجل ،واهللا ال يغفر لك اهللا أبدا :فقال الذي حتته ،فوطئ على رقبته
   ٦» فاين قد غفرت له

ويل للمتألني من « :، فقال٧»املتألني « وقد مسى حممد هؤالء الذين زعموا ألنفسهم امتالك خزائن اجلنان 
    ٨» وفالن يف النار ،فالن يف اجلنة :قولونالذين ي ،أميت

، ٩» هلك الناس فهو أهلكهم :إذا مسعت الرجل يقول« :بل أخرب عن هالك هذا النوع من الناس، فقال

                                                                                                                                 
  .الترمذي والنسائي وغريمهارواه )  ١(
  .الطرباينرواه )  ٢(
  ).٢٦٢١(مسلم يف صحيحه كتاب الرب والصلة عن جندب باب النهي عن تقنيط االنسان من رمحة اهللا وبرقم )٣(
  .وابن عساكر عن أيب قتادة أبو نعيم يف احللية)٤(
  .اين يف الكبري عن جندبالطرب)٥(
  .الطرباين يف الكبري عن ابن مسعود)٦(
  .حيلف وااللية اليمني: معىن يتأىل )٧(
  .عن جعفر العبدي مرسالالبخاري يف التاريخ ) ٨(
  .عن أيب هريرةوأمحد ومسلم وأبو داود لك ام)٩(
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   ١» هلك الناس فهو أهلكهم: إذا قال الرجل« :وقال
***  

ميلك حبسها، من حديثه إىل هذا املوضع حىت اغرورقت عيناه بدموع مل ) مارسيل بوازار(ما وصل 
  ما يبكيك؟: فقلت

   ..فال يسمعها أحد ..إا تئن ..أبكي على هذه الشجرة املسكينة: نظر إىل الشجرة، وقال
  ما تطلب؟: قلت
  ..تطلب تلك التعاليم العالية الرفيعة اليت نادى ا حممد، وال زال ينادي ا: قال

   ..تطلب أن يعود اإلنسان لغابة اإلنسان
إىل هاوية العدم ليعود لإلنسان ـ اليت نفختها الشياطني يف دعاة جهنم ـ ك الوساوس تطلب أن ترمى تل

  .وتعود لإلنسان حقيقته اليت زيفت ..اعتباره الذي ألغي
  فما الذي حيول بني اإلنسان وتعاليم حممد؟: قلت
سون ما فعله إم ميار ..فال يسمع أحد صوت حممد ..كلهم يرفعون أصوام ليمألوا الدنيا ضجيجا: قال

 ﴾ وقَالَ الَّذين كَفَروا ال تسمعوا لهذَا الْقُرآن والْغوا فيه لَعلَّكُم تغلبونَ ﴿:مشركو قريش حني قالوا
  ) ٢٦:فصلت(

ومع ذلك مل أرك يف يوم من األيام ترقى منربا من املنابر لتعلن  ..كيف تقول هذا ..إين أعجب لك: قلت
  .إسالمك

  .وإلعالن اإلسالم من الصيغ ما ال تسمعه ..هللا من املنابر ما ال تراه: ، وقالابتسم
  ؟ !فأنت مسلم إذن: قلت
   ..كم وددت لو كنت كذلك: قال
  ؟ !فما الذي حيول بينك وبينه: قلت
  ؟ !أنسيت أخاك التوأم: قال
  .لقد تركته يف أملانيا بألف خري وعافية ..ما باله: قلت
ولكين يوشك أن  ..يضع ألف حجاب بيين وبني حممد ..ال خيتلف عنه يف شيء ..هإن يل توأما مثل: قال

  .أختلص من حجبه مجيعا لتشملين أنوار تلك الشمس اليت مشلت العاملني
ويف ذلك احلني ترتلت علي  ..قال ذلك، مث انصرف ليتركين جبانب تلك الشجرة أمسح بعض آالمها

 .س حممداهتديت ا بعد ذلك إىل مش ،أشعة جديدة
  

  
                                                

  .عن أيب هريرةأمحد ومسلم وأبو داود )١(
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  خامسا ـ روحانية
مثرة الروحانية  يها قطفت على يديتال ةيف اليوم اخلامس من تلك األيام العشرة املباركة، التقيت املستشرق

   ..من شجرة النبوة
رسوالً من أَنفُِسهِم  لَقَد من اللَّه علَى الْمؤمنِني إِذْ بعثَ فيهِم ﴿:تعاىلوهي الثمرة اليت عرفت ا سر قوله 

اللٍ مي ضلُ لَفقَب نوا مإِنْ كَانةَ وكْمالْحو ابتالْك مهلِّمعيو كِّيهِمزيو هاتآي هِملَيلُو عت١٦٤:آل عمران(﴾ بِنيٍي(  
ة والْعشي يرِيدونَ وجهه ما علَيك من وال تطْرد الَّذين يدعونَ ربهم بِالْغدا ﴿:تعاىلوعرفت ا سر قوله 

نيمالظَّال نكُونَ مفَت مهدطْرٍء فَتيش نم هِملَيع ابِكسح نا ممٍء ويش نم ابِهِمسوقوله )٥٢:األنعام( ﴾ ح ،
داة والْعشي يرِيدونَ وجهه وال تعد عيناك عنهم ترِيد زِينةَ واصبِر نفْسك مع الَّذين يدعونَ ربهم بِالْغ ﴿:تعاىل

  )٢٨:الكهف) (الْحياة الدنيا وال تطع من أَغْفَلْنا قَلْبه عن ذكْرِنا واتبع هواه وكَانَ أَمره فُرطاً
من وظائف النبوة هي وظيفة التزكية ومأل القلوب مبحبة اهللا  عن وظيفة كربىفهذه النصوص املقدسة خترب 

   ..والتوجه إليه
***  

وقد وضع  ..١)آنا ماري مشيل(كان من ضمن األمساء املوجودة بالدفتر الذي سلمين إياه املرشد املستشرقة 
  )املارقة(جبانب امسها هذه الكلمة 

                                                
، وهي من أشهر املستشرقني األملان املعاصرين، بدأت دراسة )١٩٢٢يف  ولدت( Annemarie Schimmelهي )  ١(

  . اللغة العربية يف سن اخلامسة عشرة، وتتقن العديد من لغات املسلمني وهي التركية والفارسية واألوردو
اسة اإلسالم، وحاولت درست يف العديد من اجلامعات يف أملانيا، ويف الواليات املتحدة األمريكية ويف أنقرة، وقد اهتمت بدر
  . تقدمي هذه املعرفة بأسلوب علمي موضوعي حىت نالت أمسى جائزة يناهلا كاتب يف أملانيا تسمى جائزة السالم

لكن بعض اجلهات املعادية لإلسالم مل يرقها أن تنال هذه الباحثة املدافعة عن اإلسالم يف وجه اهلجمات الغربية عليه، فحاولوا 
  .لى اجلائزةأن مينعوا حصوهلا ع

وقد أدرك مكانة هذه املستشرقة العالّمة والداعية املسلم يف أوروبا الدكتور زكي علي منذ أكثر من أربعني سنة حني كتب 
األستاذة األملعية الدكتورة آن ماري مشيل املتخصصة يف دراسة حممد إقبال حكيم ) لة فكر وفن( وعلى رأس احملررين  «:يقول

وهي أستاذة جبامعة بون ) رسالة املشرق عن الفارسية (وكتاب ) جاويد نامة (رمجت إىل األملانية له ديوان وت..وشاعر باكستان
   »وتنصف اإلسالم واملسلمني كثرياً جزاها اهللا خرياً ..وغريها ومن أكابر علماء أملانيا

سطت فيه مظاهر تعظيم وإجالل ب) حممد رسول اهللا(وقال عنها ـ أيضاً ـ أا أصدرت العديد من الكتب منها كتاب 
عامل املعرفة : جدة.(العالّمة الدكتور زكي علي: من أعالم الدعاة يف أوروبا. عبد اللطيف اجلوهري( املسلمني لرسول اهللا 

  )٢٥/٦/١٩٦٣واملقالة اليت كتبها الدكتور زكي علي نشرت يف جملة الربيد اإلسالمي يف  ١٢٣ص)١٩٨٨-١٤١٨
ا عن اإلسالم وقد امتدحها رئيس اا املوضوعية وترمجاا ما زالت تواصل كتاباعكاظ(لس األعلى للمسلمني يف أملانيا بأ، 

  )م١٩٩٦أغسطس ١٦(، ١٤١٧، ربيع اآلخر ١٠٩٦١عدد 
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ي اهتمامي بلقائها، واحلديث معها عن سبب وقد كان هذا اللقب الذي وضع أمام امسها من أكرب داوع
  .اهلهذا املروق الذي ينسب 

وهو حيول  ،وكنت أنظر إليه ..يف ذلك اليوم املبارك الذي التقيتها فيه كنت أسري يف حقل لعباد الشمس
أو رحت  ..وجهته للشمس حيثما حتولت، فتعجبت من ذلك املنظر، ورحت أحاول تفهم سر ذلك التحول

، أو رحت أحبث عن الدواليب اليت حترك وجه غناطيس الذي جيذب وجه عباد الشمس للشمسأحبث عن امل
  .عباد الشمس حنو الشمس

  :يف تلك األثناء مسعت صوتا حانيا يردد
  أحبك حبـني حب اهلوى         وحباً ألنك أهلٌ لذاكا
  فأما الذي هو حب اهلوى فشغلي     بذكرك عمن سواكا

  فكشفك يل احلجب حىت أراكا    وأما الذي أنت أهلٌ له
  فال احلمد يف ذا وال ذاك يل ولكن لك احلمد يف ذا وذاكا

   ..فاجنذبت إليه، كما اجنذبت زهرة عباد الشمس للشمس ..كان صوتا رقيقا عذبا روحانيا
، ومل أكن أعرفها، مع كوا من أهل بلدي )آنا ماري مشيل(رأيت  ..على عشب ذلك احلقل رأيتها

  ل عادت رابعة العدوية إىل احلياة؟ه: اقتربت منها، وقلت ..جبامعة السربونالقالئل 
  .كعشق هذه األزهار للشمس ،ولكين عاشقة لرابعة ..أنا لست رابعة: قالت
  وما الذي جذبك هلا؟: قلت
ومل أر أحدا يتحدث عنه مبثل تلك اللوعة اليت  ..احلب هو أعظم جاذب يف هذا الوجود ..احلب: قالت

  .وإخواا من القديسني ،عنه ا رابعةتتحدث 
ويف كتاا املقدس تلك اآلية اليت ال  ..فاملسيحية هي دين احلب ..ال شك أنك ال تعرفني املسيحية: قلت

  .نظري هلا يف أي كتاب من الكتب املقدسة اليت متأل الدنيا
  )اهللا حمبة( يف الكتاب املقدس هذه العبارة املقدسة 

  .ح للمارقة أن جتيبك لتؤكد لك من مروقها ما كنت جتهلهامس: ابتسمت، وقالت
  كيف حتولت رابعة إىل مارقة؟: قلت
  .وباللقب الذي يشاء ما دام يرى لنفسه سلطة وضع األلقاب، يستطيع عدوك أن يصفك مبا يشاء: قالت
  ا لإلسالم؟حت تعلن حبهاتلك املرأة األملانية اليت حتدت األعراف، فر ..)آنا ماري مشيل(أأنت :  قلت
ألنه يعلن انتصارك  ..وما أحلى هذا االسم إذا كان من أعدائك ..ولذلك لقبوين باملارقة ..أجل: قالت

  .عليهم
ولكن ما الذي جذب قلبك إىل حب اإلسالم والدفاع عنه مع كونك ـ حسبما أعلم ـ مسيحية :  قلت

  .نفسا وأبا وجدا
  ويل وجهها إىل الشمس حيثما تولت؟تأال ترى إىل هذه الزهرة اجلميلة، وهي :  قالت
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  .وقد كنت قبل ساعة، أتأملها، وأحبث عن الدواليب اليت حتركها جهة الشمس ..أجل:  قلت
ورحت أحبث يف األديان واملذاهب واألفكار  ..ووجدا ..فقد حبثت عن تلك الدواليب:  قالت
   ..فلم أجد تلك الدواليب إال يف اإلسالم ..واحلضارات

رجل الوحيد يف العامل الذي ميلك أسرار الدواليب اليت يتحول ا البشر إىل أزهار عباد مشس حممد هو ال
  .منه الشمس وجاء منه كل شيء توإمنا إىل املصدر الذي جاء ..تتحول وجوهها ال إىل الشمس

﴾ جه اللَّه إِنَّ اللَّه واسع عليموللَّه الْمشرِق والْمغرِب فَأَينما تولُّوا فَثَم و ﴿:لقد جاء يف القرآن
  ) ١١٥:البقرة(

حممد هو الرجل الوحيد يف العامل الذي جاء مبنظومة كاملة تفسر حقائق الوجود، ومتأل النفس والعقل 
  .والقلب والروح والسر ومجيع اللطائف ا

ألن احملبة من  ،بعضنا بعضاًأيها االحباء لنحب  «:فقد قال ،رسالة يوحناولكنك نسيت ما ورد يف : قلت
  )١/٤:٧يوحنا(»اهللا وكل من حيب اهللا فقد ولد من اهللا 

حب اهللا أألنه هكذا  «:هذه العبارة اليت ال يوجد مثلها يف أي كتاب من الكتب املقدسةكتب يوحنا وقد 
  )١٦: ٣يوحنا ( »به  العامل حىت بذل ابنه الوحيد لكي ال يهلك كل من يؤمن

لكين عندما حاولت أن أعيش  ..لقد كنت مثلك تبهرين مثل هذه العبارات اجلميلة: ابتسمت، وقالت
  .معانيها مل أجد فيها من املعاين الروحانية اللذيذة ما ميكن أن أعيشه

الحظ بعني العقل واملنطق والروح تلك العبارة األخرية اليت رتك كما رت املاليني من غري أن يعرفوا 
  .معناها

  ؟ !بل قد ميلؤها ببغضه ..حتمل تصويرا مشوها عن اهللا يصرف القلوب عنه أال ترى أا
  ما تقولني؟:  قلت
دعوت ضيوفا إىل بيتك لتطعمهم من طعامك، وتسقيهم  ..وأنت صاحب الدار ..أرأيت لو أنك:  قالت
مث  ..فنظرت إليهم نظرة غضب تريد أن تبطش م ..مث بدر من أحد ضيوفك ما أساء إليك ..من شرابك

وإمنا ذهبت إىل ولدك الوحيد لتضعه على  ..ولكنك مل تعف عنهم ..سرعان ما حتولت إىل حليم رحيم
ألجل أن أكفر عن : الصليب، وتقتله شر قتلة أمام أعني ضيوفك، فإذا سألوك عن سر ما تفعله، قلت هلم

  .خطاياكم
  ن تكفر عن خطايانا بغري هذا األسلوب؟أال ميكن أ ..؟مل: فإذا سألوك
   ..لقد وضعت قانونا، بأين ال أكفر اخلطايا إال بالدم: قلت هلم

  أال ميكن أن تتنازل عن قانونك هذه املرة؟: فإذا سألوك
   ..ال:  قلت

  ؟مل: فإذا سألوك
  .ألين عادل:  قلت
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  فلم عاقبت من مل يستحق العقوبة إذن؟: فإذا سألوك
  .ألين رحيم:  قلت

  ؟ !من اجلنون أال ترى هذا نوعا: التالتفتت إيل، وق
هل الذي حيب  ..مث ..حيب ابنه وال ،كيف حيب اهللا العاملمث  ..هل الذي حيب العامل ال حيب ابنه الوحيد

  ؟ !العامل يقتل ابنه الوحيد
: ٨رومية (كيف نثق بإله مل يشفق على ابنه من أجل غفران خطيئة مذنب آخر؟ كما يقول بولس يف  ..مث

   »بل بذله الجلنا امجعني الذي مل يشفق على ابنه  «:)٣٢
  .أي القسوة ..لقد نسب بولس إىل اهللا عدم الشفقة

  ؟ !أال توجد طريقة أخرى عند إله احملبة بدالً من قتل ابنه املزعوم إلنقاذ غريه
  هل اقتضت رمحته أال يعاجل هذه اجلرمية إال جبرمية أبشع منها؟ و

 «:، فقال) ٢٢: ٩ (يف رسالته إىل العربانيني  ةوهل صحيح ما يقوله بولس الذي حجر على اهللا املغفر
أهذا إله ميكن أن يكون  ..١»وكل شئ تقريبا يتطهر حسب الناموس بالدم وبدون سفك دم ال حتصل مغفرة 

                                                
بل يعتربونه من أصول عقائدهم، وعليه تقوم حيام الروحية، خيالف ما .. وهذا الذي قاله بولس، ويتعلق املسيحيون به)  ١(
. إِني أَطْلُب رحمةً الَ ذَبِيحةً، ومعرِفَتي أَكْثَر من الْمحرقَات «:) ٧-٦: ٦ :هوشع(د يف الكتاب املقدس، فقد جاء يف ور
   »ولَكنكُم مثْلُ آدم، نقَضتم عهدي ٧

احملُوا معكُم كَالَم ابتهالٍ . إِلَهِك، َألنك قَد تعثَّرت بِخطيئَتكإِسرائيلُ إِلَى الرب  ارجِع تائباً يا «:) ٣-١: ١٤هوشع (وفيه 
لَه نيلقَائ بوا إِلَى الرجِعارابِنيِ: وا كَالْقَرنفَاهش دمح كإِلَي جِيزفَن ،كتمحقِ را بِفَائلْنقَبتا، ونإِثْم زِعو. انإِنَّ أَش لَنا، ونلِّصخت لَن ر

   »َألنَّ فيك وحدك يجِد الْيتيم رحمةً » أَنتم آلهتنا«: نعتمد علَى خيولِ مصر ِإلنقَاذنا، ولَن نقُولَ لَألوثَان صنعة أَيدينا
ما أَمثُلُ أَمام الرب وأَسجد في حضرة اِهللا الْعلي؟ هلْ أَتقَدم منه بِمحرقَات بِماذَا أَتقَدم عند: يارب «:) ٨-٦: ٦ميخا (ويف 

ن خطيئَة نفِْسي؟ لَقَد جسدي تكْفرياً عوبِعجولٍ حولية؟ هلْ يسر الرب بِأُلُوف أَنهارِ زيت؟ هلْ أُقَرب بِكْرِي فداَء إِثْمي وثَمرةَ 
حالص وا هانُ مسا اِإلنهأَي بالر لَك حضأَو . ععاً ماضوتم لُكستةَ، ومحالر بحتلَ، ودى الْعخوتى أَنْ توس كني مغتباذَا يمو

 إِلَهِك«   
   »لُب ذَبائح ومحرقَات عنِ الْخطيئَة، لَكنك وهبتنِي أُذُنينِ صاغيتينِ مطيعتينِ لَم ترِد أَو تطْ «:)٦: ٤٠مزمور (ويف 
يطْلُبها اُهللا هي إِنَّ الذَّبائح الَّتي  .بِمحرقَة الَ ترضى. فَإِنك الَ تسر بِذَبِيحة، وإِالَّ كُنت أُقَدمها «:)١٧ – ١٦: ٥١مزمور (ويف 

   »فَالَ تحتقرنَّ الْقَلْب الْمنكَِسر والْمنسحق يااُهللا . روح منكَِسرةٌ
ورٍ أَو ثَ: فَيطيب ذَلك لَدى الرب أَكْثَر من محرقَة. أُسبح اسم اِهللا بِنشيد وأُعظِّمه بِحمد «:) ٣١– ٣٠: ٦٩مزمور (ويف 

   »عجلٍ 
ضموا حمارقكم إىل ذبائحكم وكلوا حلماً، ألين مل أكلم : هكذا قال رب اجلنود إله إسرائيل «:) ٢٢: ٧ :إرمياء(يف سفر و

إطيعوا  صويت فأكون :  آبائكم وال أوصيتكم يوم أخرجتهم من أرض مصر بشأن حمرقة وذبيحة، بل إمنا أوصيتهم ذا األمر قائالً
  »وأنتم تكونون يل شعباً، وسريوا يف الطريق الذي أوصيتكم به ليحسن إليكم  لكم إهلاً

  .وذا يتبني أن ما ذكره بولس من أخطر البدع اليت حرفت املسيحية
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  الذي ال يكفر اخلطايا إال بعد أن يسفك الدماء؟ ..اإلله العاشق للدماء ..حمبوبا
حىت يقدموا قرابني هللا الذي  ..أباالنتحار ..يف ذات اهللا مث كيف يتطهر العباد الذين مل جياهدوا أنفسهم

  ؟ !أم باإلميان والذكر والعبادة والتوجه ..حيب الدماء
إن دينا يقوم على مثل هذه العقيدة يستحيل أن تصدر منه أي روحانية شفافة : مل أجد ما أقول، فقالت

  .فال تناقض بني العقل والروح ..انني العقالنيةذلك أن قوانني الروحانية ال تنسجم إال مع قو ..صادقة مترفعة
  .لقد ذكرت يل أنك اكتشفت أسرار الدواليب اليت حترك عباد الشمس: قلت
  .وهي ما حتتاج أن تعرفه ..لقد اكتشفت أسرار الدواليب اليت حترك القلوب حنو اهللا:  قالت
  فما هي؟:  قلت
  .واإلنسانية ..والعقالنية ..الربانية:ثالث: قالت

  فهل ستحدثيين عنها؟:  لتق
سأحدثك خبالصة خالصة ما وجدته من مقارنايت بني اإلسالم وغريه من األديان والفلسفات :  قالت
   .١ لتعرف سر مروقي ..واملذاهب

                                                                                                                                 
  .من هذه السلسلة) اإلنسان(انظر التفاصيل املرتبطة ذا يف رسالة 

  )سالم للعاملني(م والشبهات اليت أثريت حوله يف رسالة سنرى التفاصيل الكثرية املرتبطة باجلانب الروحي يف اإلسال)  ١(
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  ـ الربانية ١
  .فلنبدأ حديثنا عن الربانية: قلت
ف تويل وجهها حنو فوجدت كل طائفة من الطوائ ..لقد حبثت يف التوجهات الروحية املختلفة: قالت

  .مجيعا موجهة حنو الشمس اليت ال تأفل امث حبثت يف وجهة املسلمني، فوجد ..مشس من الشموس اآلفلة
وكَذَلك نرِي إِبراهيم ملَكُوت السماوات  ﴿:واليت ورد فيها ..لعلك تعرف قصة إبراهيم يف القرآن

نِنيوقالْم نكُونَ ميلضِ والْأَر٧٥( و ( با أَفَلَ قَالَ لَا أُحي فَلَمبذَا را قَالَ هكَبأَى كَولُ راللَّي هلَيع نا جفَلَم
 نيلالْ) ٧٦(الَْآف نم ني لَأَكُونبنِي ردهي لَم نا أَفَلَ قَالَ لَئي فَلَمبذَا رازِغًا قَالَ هب رأَى الْقَما رفَلَمقَو الِّنيمِ الض

) ٧٨(تشرِكُونَ  فَلَما رأَى الشمس بازِغَةً قَالَ هذَا ربي هذَا أَكْبر فَلَما أَفَلَت قَالَ يا قَومِ إِني برِيٌء مما) ٧٧(
ا ما أَنمنِيفًا وح ضالْأَرو اتاومالس ي فَطَرلَّذل هِيجو تهجي وإِن نيرِكشالْم ؟)األنعام(﴾)٧٩(ن  

  فما فيها مما حنن فيه؟ ..أجل:  قلت
فالسري الروحي  ..إن هذه اآليات تلخص السري الروحي للمسلمني ..فيها كل ما حنن فيه: قالت

﴾ رب الْعالَمني قُلْ إِنَّ صالتي ونسكي ومحياي ومماتي للَّه ﴿:كما قال القرآن ..للمسلمني ال يتوجه إال هللا
  )١٦٢:األنعام(

ال شرِيك لَه وبِذَلك أُمرت وأَنا أَولُ  ﴿:وذلك هو معين اإلسالم، كما جاء يف القرآن بعد اآلية السابقة
نيملس١٦٣:األنعام(﴾ الْم(  

والفداء والكفارة وحنوها فنحن بتركيزنا على اخلطايا  ..بينما سرينا حنن املسيحيني ال يتوجه إال حنو أنفسنا
  .قد وضعنا حجبا بيننا وبني اهللا

 ..وميكن جتاوزها بالتوبة الصادقة ..بينما ال تشكل اخلطايا يف نظر اإلسالم إال إفرازات للطبيعة اإلنسانية
حمة اللَّه إِنَّ اللَّه يغفر الذُّنوب قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُِسهِم ال تقْنطُوا من ر ﴿:وقد جاء يف القرآن

يمحالر فُورالْغ وه هيعاً إِنم٥٣:الزمر( ﴾ج(  
بينما املسلمون  ..لقد جعلنا من ديانتنا ديانة كهنوتية تفتقر إىل الوسائط الكثرية ..بل حنن مل نكتف بذلك
وإِذَا سأَلَك عبادي  ﴿:هم وبني اهللا، وقد قال القرآن، فليست لديهم أي وسائط بينيرتبطون باهللا من أول حلظة

دشري ملَّهوا بِي لَعنمؤلْيي ووا لجِيبتسفَلْي انعاعِ إِذَا دةَ الدوعد أُجِيب ي قَرِيبي فَإِنن١٨٦:البقرة(﴾ ونَع(  
  .هم أيضا أصحاب ديانة مساوية ..واليهود: قلت
ولذلك فإن مشوسهم منحنية احنناءة بشعة مشوهة تصور ما  ..ال اهللا ..يعبدون أنفسهم اليهود:  قالت

  .متتلئ به قلوم من أحقاد
  ؟ !واملسلمون:  قلت
   ..كل عاريف املسلمني وأوليائهم وقديسيهم ال تلهج ألسنهم إال بذكر اهللا وحمبة اهللا وتعظيم اهللا:  قالت
 ،إىل احلبيب :قالت؟ وإىل أين :لاق ،من عند احلبيب :قالت ؟ينمن أ :، فقالالشبلي جارية حبشيةسأل 
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  .احلبيب :قالت ؟ما تريدين من احلبيب :لاق
فهم ال يعرفون إال اهللا، وال يبحثون إال عن  ..إن هذه اجلارية عربت خري تعبري عن وجهة أولياء أمة حممد

  .اهللا
فقد قال أبوك  ،كن أيها العبد إبراهيمياً «:جهةوقد قال مثلها ابن عطاء اهللا حيث املريدين على توحيد الو

وكل ما سوى اهللا آفل  ..)٧٦من اآلية: األنعام(﴾ ال أُحب الْآفلني ﴿:ـصلوات اهللا عليه وسالمه ـ إبراهيم 
املؤمن  فواجب على ..)٧٨من اآلية: احلج(﴾ ملَّةَ أَبِيكُم إِبراهيم  ﴿:وقد قال سبحانه ، إما وجوداً وإما إمكاناً
فإنه يوم زج به يف املنجنيق تعرض له جربيل عليه  ،ومن ملة إبراهيم رفع اهلمة عن اخللق ،أن يتبع ملة إبراهيم

ه محسيب من سؤايل عل :قال ،سئلهاف :قال، أما إليك فال وأما إىل اهللا فبلى :فقال ؟ألك حاجة :السالم فقال
فلم  ،مهته عن اخللق ووجهها إىل امللك احلقـ مه عليه صلوات اهللا وسالـ نظر كيف رفع إبراهيم اف ..حبايل

 ،ومن سؤله ،بل رأى احلق سبحانه أقرب إليه من جربيل ،حتال على السؤال من اهللاوال  ،يستغث جبربيل
   »وخصه بوجود إقباله  ،وأنعم عليه بنواله وأفضاله ،فلذلك سلمه من منروذ ونكاله

ن االنقطاع يف الطريق عن اهللا بأي شاغل من الشواغل، أو وقال يف حكمة من حكمه اجلليلة حيذر م
ال ترحل من كون إىل كون، فتكون كحمار الرحى يسري والذي ارحتل إليه هو الذي « :زخرف من الزخارف

  )٤٢:النجم( وأَنَّ إِلَى ربك الْمنتهى :ارحتل منه، ولكن ارحل من األكوان إىل املكون
فعن القاسم  ،يعتربون سكون اإلنسان لألشياء وعدم عبوره منها وقوفا بل سقوطا والعارفون من املسلمني

لو أن رجال دخل إىل بستان فيه من مجيع ما خلق اهللا « :بن عبد اهللا البزار قال مسعت سري بن املغلس يقول
السالم : وقال ،تهفخاطبه كل طائر منها بلغ ،عليها من مجيع ما خلق اهللا تعاىل من األطيار ،تعاىل من األشجار
  » فسكنت نفسه إىل ذلك كان يف يدها أسريا  ،عليك يا ويل اهللا

  أال ترين يف هذا خطورة على إنسانية اإلنسان وعالقته باألكوان؟: قلت
   ..يف هذه الوجهة جتتمع اإلنسانية مع العقالنية مع الربانية ..ال:  قالت

وإمنا هو يعيد يف ذهنه نسبة  ..ه أو احتقارا للكونفالعارف ال حيجب عن نفسه وعن الكون احتقارا لنفس
  ..وبذلك تنتظم أموره مجيعا ..الكون إىل صاحبه

   ..ويعيش الكون ..العارف ينظر إىل الكون
وال يرون يف  ..ولكن نظرته ختتلف كثريا عن نظرة املاديني الذين يصارعون الكون ويصارعون أنفسهم

  .ما حجبهم عنه صراعهم الكون وال يف أنفسهم من جوانب اجلمال
إىل الكون املسبح قبل أن ينظروا إىل الكون املسخر، فيجتهدون يف تفقه أسرار ينظرون العارفون 

فإذن مجيع أقطار ملكوت السموات واألرض ميدان العارف يتبوأ منه حيث يشاء من « :تسابيحه، قال الغزايل
العة مجال امللكوت يف جنة عرضها السموات غري حاجة إىل أن يتحرك إليها جبسمه وشخصه، فهو من مط

واألرض، وكل عارف فله مثلها من غري أن يضيق بعضهم على بعض أصالً، إال أم يتفاوتون يف سعة منتزهام 
  »بقدر تفاوم يف اتساع نظرهم وسعة معارفهم، وهم درجات عند اهللا وال يدخل يف احلصر تفاوت درجام 
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   ..ىل التعرف على اهللا من خالل اآلفاق واألنفسإن هذه هي دعوة القرآن إ
إِنَّ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ واختلَاف  «:لقد وصف القرآن هؤالء العارفني وعالقتهم بالكون،  فقال

وقُعودا وعلَى جنوبِهِم ويتفَكَّرونَ في خلْقِ الَّذين يذْكُرونَ اللَّه قياما ) ١٩٠(اللَّيلِ والنهارِ لََآيات لأُولي الْأَلْبابِ 
ربنا إِنك من تدخلِ النار فَقَد ) ١٩١(السماوات والْأَرضِ ربنا ما خلَقْت هذَا باطلًا سبحانك فَقنا عذَاب النارِ 

صأَن نم نيملظَّالا لمو هتيزا ) ١٩٢(ارٍ أَخلَن را فَاغْفنبا رنفََآم كُمبوا بِرنأَنْ َآم انلْإِميي لادنا ييادنا منعما سنا إِننبر
سلك ولَا تخزِنا يوم الْقيامة إِنك لَا ربنا وَآتنا ما وعدتنا علَى ر) ١٩٣(ذُنوبنا وكَفِّر عنا سيئَاتنا وتوفَّنا مع الْأَبرارِ 

 اديعالْم فلخآل عمران( ﴾)١٩٤(ت(  
  ولكين أمسع بأن الروحانيني من املسلمني ينفون األكوان؟:  قلت
هم ينفوا من حيث ذاا، وثبتوا من حيث انتساا إىل اهللا، فالعارفون ال يتوجهون إال إىل اهللا، :  قال

  : يرددون مع أيب مدين قوله .. ينحجبون بشيء عن اهللاوال
  ت مرتاداً بلوغ كمالإن كن  اهللا قل وذر الوجود وما حوى 

  عدم على التفصيل  واإلمجال      فالكل دون اهللا أن حققته 
  لواله يف حمو ويف  اضمحالل   واعلم بأنك  والعوامل  كلها 
  لواله عني  حمال وجوده  ف     من ال وجود لذاته  من  ذاته 
  شيئاً  سوى   املتكرب   املتعال   والعارفون برم مل  يشهدوا 

  يف احلال واملاضي واالستقبال ورأوا سواه على احلقيقة هالكاً 
  :وعرب اآلخر عن انشغال العارف باهللا عن الكون بقوله

  شغل احملب عن اهلواء بسره يف حب من خلق اهلواء وسخره
  عن كل كون ترتضيه مطهره      عقولةوالعارفون عقوهلم م

  أحواهلم جمهولة ومستره     فهم لديه مكرمون ويف الورى
أال كل شيء ما : ١ كلمة لبيدكما ورد يف احلديث  ـ وباعتبار هذا املعىن كان أصدق كلمة قاهلا الشاعر

  ـ  خال اهللا باطل
ع من الوحدة جنده عند اليهود بل إن هذا النو ..إن هذا عينه ما يردده أهل وحدة الوجود:  قلت
  .ففي القبااله جند كلمات كثرية تشري إىل هذا املعىن ..أنفسهم

قد جتد بعض الكلمات مما يومهك أن وحدة الوجود الفلسفية أو اليهودية هي عينها وحدة . .نعم: قال
سلمني ممن مل يكن هلم من ويؤيد هذا بعض العوام من امل ..الوجود اليت ينسبها البعض إىل العارفني من املسلمني

  .القدرة العقلية ما حيللون به الكالم ليفهموا حقيقة املراد منه
                                                

ويف رواية أصدق كلمة قاهلا شاعر، ويف أخرى ، تكلمت ا العرب أشعر كلمةوقد ورد احلديث بصيغ خمتلفة منها )  ١(
  .أصدق بيت قاله الشاعر، ويف أخرى أصدق بيت قالته الشعراء، ويف أخرى أصدق كلمة قالتها العرب



 ٣٦٣

وحدة الوجود املشار إليها عند الصوفية املسلمني ولكن التأمل العقلي والتحليل املنطقي يدل على أن 
  .لصنعة والصانعلقول الفالسفة ووحدم اليت ال تفرق بني اخلالق واملخلوق وامتام املغايرة مغايرة 

، ألم يعتقدون ـ وال قدمي وحادث احتدا ،فليس املراد بوحدة الوجود عند الصوفية وجودين قدميني احتدا
وال من  ،وال شئ يف ذاته يف خلقه ،وال ميازج شيئاًيء، ال حيل يف شانطالقا من املصادر املقدسة ـ أن اهللا 

  .ترته عن أوصاف خلقه ..عدها، وال هو حمصور وال حمدودوقربه وبعده ليس كقرب األجسام وب ،خلقه يف ذاته
لو صح أن يرقى  «:وهو من رجاالت التصوف الذي أسيء فهم مقاصدهمقال حمي الدين بن عريب  قدل

لصح انقالب احلقائق وخرج اإلله عن كونه  ،ويتحد خبالقه تعاىل ،وامللك عن ملكيته ،اإلنسان عن إنسانيته
   »فال سبيل إىل قلب احلقائق أبداً  ،وصار احملال واجباً ،وما وثق أحد بعلم ،واخللق حقاً ،وصار احلق خلقاً ،إهلاً

نظر كيف ينفي االحتاد واحللول بشدة، فما كان يف كتبه مما يوهم ذلك فهو إما مدسوس عليه، وإما فهم ا
  .١على غري حقيقته

كالم حممد يف تعليقه على ) هـ ٩٣٦ت ( قال الشيخ علوان احلموي فقد  ..ومبثل هذا نطق كل العارفني
 قال معلقاً على » ما رأيت شيئاً إال رأيت اهللا فيه «:بن واسع تلميذ احلسن البصري يف فنائه عن اخللق باحلق

وكلما ورد عليك ما يوهم  ،وال حيل فيه شيء ،مذهب أهل احلق أن موالنا عز وجل ال حيل يف شيء «:هذا
   »وله أظاهره احللول ف
 «:قولهتعليقاً على هذه العبارة ) كشف احملجوب( يف كتابه ) هـ٤٧٠. ت(اهلجويري الشيخ وقد بني 

   »إن املرأ عندما تغلبه احملبة للذات اإلهلية يصل إىل مرحلة ال يرى فيها الصنع وإمنا يرى الصانع 
والشهود  ،صرأراد ذه الرؤية الشهود ال رؤية البصر ألن الرؤية من خصائص الب «:وقال أحد العارفني

   »من خصائص البصرية 
بل إن تأمل القرآن هو الذي جعل هؤالء العارفني  ..لقد نطق القرآن ذه املعاين: سكتت قليال، مث قالت

   ..يصلون إىل ما وصلوا إليه من حقائق
يا ما ففيها من احلقائق ما جيعل القلب ال يعرف وجهه إال اهللا ناف ..وحاول أن تعيشها ..امسع هلذه اآلية

  ) ٣:احلديد(﴾ هو الْأَولُ والْآخر والظَّاهر والْباطن وهو بِكُلِّ شيٍء عليم ﴿..:سواه
ليبقى احلق وحده هو  ،فالتأمل يف املعاين العميقة اليت حتملها هذه األمساء يلبس األشياء مجيعا ثوب العدم

  .املتفرد بالوجوداحلقيقي
مثال العارف املسلم اململوء بالروحانية العميقة ـ مبينا عمق املعاين اليت تدل لقد قال سيد قطب ـ هو 

 ،وما يكاد يفيق من تصور هذه احلقيقة الضخمة اليت متأل الكيان البشري وتفيض« :عليها هذه األمساء احلسىن
احلقيقة،  لعلها أضخم وأقوى، حقيقة أن ال كينونة لشيء يف هذا الوجود على ،حىت تطالعه حقيقة أخرى

                                                
ما قال باالحتاد   «:)٣٧٩-٣٧٢ص ٤جـ(بن عريب يف الفتوحات وقد قال ا)  ٨١– ١/٨٠:اليواقيت واجلواهر: انظر)  ١(

   » إال أهل اإلحلاد ومن قال باحللول فهو معلول ال دواء له
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هو  ﴿عليمة بكل شيء  ،فالكينونة الواحدة احلقيقية هي هللا وحده سبحانه ؛ ومن مث فهي حميطة بكل شيء
 ﴾ ناطالْبو رالظَّاهو رالْآخلُ والْأَو  

واآلخر  .األول فليس قبله شيء« :ويقول عن املعاين اليت يستشعرها، وهو يعيش يف ظالل هذه األمساء
األول واآلخر مستغرقا كل حقيقة . .والباطن فليس دونه شيء .والظاهر فليس فوقه شيء .شيء فليس بعده

ويتلفت القلب البشري فال جيد كينونة  .ومها مطلقتان .والظاهر والباطن مستغرقا كل حقيقة املكان ،الزمان
ذاته ال يتحقق إال  حىت وجود هذا القلب .وهذه كل مقومات الكينونة ثابتة له دون سواه .لشيء إال هللا

وهذه  .فهذا الوجود اإلهلي هو الوجود احلقيقي الذي يستمد منه كل شيء وجوده .مستمدا من وجود اهللا
وليس وراءها حقيقة ذاتية وال وجود ذايت لشيء  .احلقيقة هي احلقيقة األوىل اليت يستمد منها كل شيء حقيقته

  » يف هذا الوجود 
﴾ قُلْ هو اللَّه أَحد :يف قوله» األحد « ذا املعىن باسم اهللا لقد عرب القرآن ـ كذلك ـ عن ه

وهلذا ملا خشي حممد أن ال يقدر  ،وهو اسم عظيم حيوي ـ مع التأمل ـ الكثري من الدالالت ،)١:االخالص(
 حق قدره ـ كما قد ال تقدر املعاين الواردة يف السورة حق قدرها ـ ذكر أن هذه السورة ـ اليت حتوي هذه

 ﴿:أن رجال مسع رجال يقرأ ،احلقيقة اجلليلة ـ واليت نتومهها صغرية تعدل ثلث القرآن كما روي عن أيب سعد
فقال النيب   -وكأن الرجل يتقاهلا  -فذكر ذلك له  فلما أصبح جاء إىل النيب   ،قل هو اهللا أحد ﴾ يرددها

:  »ا لتعدل ثلث القرآن ،والذي نفسي بيدهإ «  
وقد فين عن كل العذاب  ،يف رمضاء مكة يف بداية اإلسالم يصيح ا يف نشوة عظيمة ل وهلذا كان بال

  » أحد أحد « :احمليط به
قل : أن يعلنها فإن األحدية اليت أمر رسول اهللا « وال غرابة يف كل هذا ـ كما يقول سيد قطب ـ 

  » لحياة ومنهج ل ،وتفسري للوجود ،هذه األحدية عقيدة للضمري  .هو اهللا أحد 
وهلذا ـ خالف ما قد نتصور ـ فإن غاية رسالة حممد مل تكن الدعوة والتربية على معىن التوحيد الذي 

وعلى كليهما  ..ينفي الشريك فقط، وإمنا الدعوة والتربية على معىن األحدية الذي ينفي الوجود الذايت لغري اهللا
  .١ومن كليهما يستمد العارف ،تقوم حياة املؤمن
« :سيد قطب بتعبريه اجلميل املعاين اليت يعيشها العارف، وهو يف ظالل هذا االسم اجلليل، فقال لقد شرح

وليس هناك وجود حقيقي إال وجوده، وكل موجود آخر  .فليس هناك حقيقة إال حقيقته ..إا أحدية الوجود
  » اتية ويستمد حقيقته من تلك احلقيقة الذ ،فإمنا يستمد وجوده من ذلك الوجود احلقيقي

وهي النهاية اليت ينتهي إليها سلوك  ،وهذه احلقيقة هي اليت تتأسس عليها كل حقائق املعرفة والسلوك
ال يستمد  ،فهو ما دام ينظر إىل الوجود نظرة الشريك الذي يزاحم ربه يف وجوده ،العارف ليبدأ ا استمداده

فإن الوجود  ،وحاله حبلية األحدية ،وجود املشركلكنه إن خلع عنه هذا ال ،من هذا الوجود غري اجلهل والتشتت
                                                

  .للمؤلف) رسائل السالم(من ) أكوان اهللا(انظر تفاصيل هذه املسألة واملوقف القرآين منها يف رسالة )  ١(
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  .كله يصبح عيونا تفيض باملعارف على قلبه
ال معبود حبق « ما يفهمه الكثري من قصر معناها على  ،»ال إله إال اهللا « وهلذاال يفهم العارفون من قول 

  » ال موجود حبق إال اهللا « ومعه يفهمون أن  ،بل يفهمون ذلك ،»إال اهللا 
  .ولكين مسعت بكثري من املسلمني يكفرون سيدا وغريه ذا  :قلت
لعله مل يصب اإلسالم بأنواع البالء  ..هم فئة حمدودة معروفة بالتطرف يف كل شيء ..دعك منهم: قالت
  .إال بسببها

وتزعمت تطرف التفريق  ..وتزعمت تطرف الشعوذة ..فهذه اموعة هي اليت تزعمت تطرف اإلرهاب
  .وهي تتزعم أنواعا كثرية من التطرف أخطرها أا احلجاب األعظم بني قومنا وبني اإلسالم ..بني املسلمني

وكان أولئك من سبب ذلك  ..كنت مثل قومي يف نكرام لإلسالم ..أنا اليت أم باملروق ..وأنبئك سرا
من حقائق اإلسالم ولكين ما ختلصت من عقدم، ورحت أحبث عن احلقائق من أهلها حىت بان يل  ..النكران

  .ما جعلين مارقة بني قومي
  ولكن أولئك يذكرون أقواال لعلماء هلم اعتبارهم يف اإلسالم؟: قلت
  .ويقطعونه تقطيعا ،فإذا قرأوا ينتقون ما يقرؤون ..هم ال يقرؤون شيئا: قالت

 ..ون إنكار هلامع أن ابن القيم يتحدث عن هذه املعاين من د ..هم يزعموون أم يستمدون من ابن القيم
والباقي إما باق بنفسه من غري  ،الفناء ضد البقاء« :فهو يقول يف مدارج السالكني عند حديثه عن مرتلة الفناء

وما سواه فبقاؤه ببقاء الرب، وليس له من  ،بل بقاؤه من لوازم نفسه وهو اهللا تعاىل وحده ،حاجة إىل من يبقيه
د، فإجياده وإبقاؤه من ربه وخالقه، وإال فهو ليس له من نفسه إال نفسه بقاء، كما أنه ليس له من نفسه وجو

  » العدم، قبل إجياده والفناء بعد إجياده 
إمنا الفناء أنك إذا نظرت إىل ذاته « :ويرفع توهم أن املراد بأن نفسه وذاته اقتضت عدمه وفناءه بقوله

د وجوده مع قطع النظر عن إبقاء موجده له بقطع النظر عن إجياد موجده له كان معدوما، وإذا نظرت إليه بع
  » فإنه إمنا يبقى بابقائه كما أنه إمنا يوجد بإجياده فهذا معىن قولنا إنه بنفسه معدوم وفان فافهمه  ،استحال بقاؤه

  .ولكين مل أع الفرق بينهم وبني سائر الطوائف ..وعيت مقاصد العارفني من املسلمني من هذا:  قلت
  .وتصورت أن يف اليهودية مثل هذا ..ليهودلقد ذكرت ا:  قالت
   ..أجل:  قلت
لتفهم الفرق بني هذه املعاين عند املسلمني وعند غريهم من الطوائف وخاصة اليهود حتتاج إىل :  قالت

  : ١، فالتصوف هو االسم الذي اشتهرت به هذه املعاين منطني من التصوفمتييز مهم  بني 
يدور يف نطاق إطار توحيدي، ويصدر عن اإلميان بإله فهو تصوف  أما أهلما ـ وهو تصوف املسلمني ـ

طبيعة ـ /أرض ـ إنسان/مساء(يتجاوز اإلنسان والطبيعة والتاريخ، ومن مث يؤمن بالثنائيات الدينية الفضفاضة 
                                                

  .للمسريي) املوسوعة اليهودية(ونظرة اليهودية للتصوف يف .. هذه التفاصيلانظر )  ١(
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  )إنسان/إله
لإلله وعن وتتبدى هذه الرؤية يف تدريبات صوفية يقوم ا املتصوف ليكبح مجاح جسده تعبرياً عن حبه 

وهو يعرف مسبقاً استحالة الوصول والتوحد مع اإلله، فاحللول اإلهلي يتناىف مع الرؤية  ،حماولته التقرب منه
واملتصوف  ..قمة الكفرعند الصوفية املسلمني ـ مبعناها الفلسفي ـ وحدة الوجود فإن  ،لذلكالتوحيدية، و

طريق فعل يف التاريخ والدنيا يلتزم فيه بقيم اخلري ويعلي الذي يدور يف إطار توحيدي يعبر عن حبه اإلهلي عن 
  . به من شأن القيم املطلقة املُرسلة لإلنسان من اإلله ويصلح به حال الدنيا

ومثله كثري من صوفية األديان واملذاهب املختلفة،  ..ـ وهو تصوف اليهودأما النمط الثاين من التصوف 
حيث  ،فيدور يف إطار حلويل يصدر عن اإلميان بالواحدية الكونيةـ  ولعل بعضه سرى لبعض طوائف املسلمني
ويتوحد معها ويصبح ال وجود له خارجها، فيختزل الواقع بأسره إىل  ،حيل اإلله يف الطبيعة واإلنسان والتاريخ

مل أن يتحكم يف العا) الغنوصي(ومن مث، يستطيع من يعرف هذا القانون  ..مستوى واحد خيضع لقانون واحد
  .بأسره

بدالً من التدريبات وهلذا جتده ـ  ...هدف املتصوف يف هذا اإلطارفالتحكم يف العامل ويف األشياء هو 
يأخذ شكل التفسريات الباطنية وصنع التمائم ـ  الصوفية اليت يكبح ا اإلنسان جسده ويطوع هلا ذاته

رادة اإلهلية، ومن مث التحكم اإلمربيايل يف والتعاويذ والبحث عن الصيغ اليت ميكن من خالهلا التأثري يف اإل
  . الكون

وإمنا الوصول إىل اإلله  ،وحىت لو أخذ هذا التصوف شكل الزهد، فاهلدف من الزهد ليس تطويع الذات
ليصبح املتصوف عارفاً باألسرار اإلهلية، ومن مث يصبح هو نفسه إهلاً أو  ،وااللتصاق به والتوحد معه والفناء فيه

  .إللهشبيهاً با
وال يأيت  ،ال يكترث إال بذاته، ولذا فهو ال يتحرك يف الزمان واملكان اإلنسانينيذا النمط واملتصوف 
وفوق كل القيم املعرفية  ،بل يضع نفسه فوق اخلري والشر ،وال يهتم بإصالح الدنيا ،بأفعال يف التاريخ

  . واألخالقية
  أال ترى الفرق بينهما عظيما؟

أما الثانية فهي وربة الصوفية التوحيدية تطويع للذات وطاعة للخالق وإصالح للدنيا، فالتج ..أجل:  قلت
  . حتقيق للذات وتطويع للخالق وحبث عن التحكم يف الدنيا

  مع هذا؟) تصوف( اواحدولكن كيف يستخدم كالمها مصطلحا 
   ..بل يبحث عن احلقائق ..العاقل ال ينحجب باملصطلحات:  قال

مي ـ اليت استطاع التصوف املعتدل أن يعرب عنها أحسن تعبري ـ متثل قمة التوجه إىل الروحانية اإلسال 
  .اهللا، وقمة االستسالم له

ليس سوى توجه للذات، بل  ..ولكن الروحانية املادية اليت ميثلها التصوف احللويل اليهودي أو املسيحي
كان اإلله أو اخلالق هو خملوقاته، فإن  فإذا ..كل من أشكال العلمنةليس سوى شيف أشكاله املتطرفة، هو 
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إسبينوزا، كما أن صاحب يذكر كما  ،وإذا حل اإلله يف املادة، فإن الطبيعة تصبح هي اإلله ..خملوقاته هي هو
مالمح سوبرمان نيتشه، الذي ال ويف هذا نرى  ..العرفان يصبح قادراً على التحكم يف اإلله والطبيعة والكون

  . وة ويتجاوز أخالق الضعفاءيؤمن إال بإرادة الق
، وإمنا حياول الوصول إىل فَهم هللاملتصوف اليهودي ال يتجه حنو تطويع الذات اإلنسانية الفردية وهلذا، فإن 

ـدف التأثري يف اإلله والتحكم ) الغنوص أو العرفـان(طبيعة اإلله من خالل التأمل واملعرفة اإلشراقية الكونية 
  . اإلمربيايل يف الواقع
أيضاً كانت عالقة السحر بالعلم وهلذا ارتباط التصوف اليهودي أو القبااله بالسحر، وهلذا نرى 

  . والغنوصية
، أي أا معرفة اإلله من خالل )ثيو صوفية(وقد وصف العامل جريشوم شوليم الصوفية اليهودية بأا 

مث، فهي تبتعد عن التمرينات الصوفية وحماولة ومن  ،أو العرفان) الغنوص(التأمل واملعرفة اإلشراقية الكونية 
  . الذوبان أو إفناء الذات اإلنسانية يف الذات اإلهلية

  ؟ !ولكن أال ترين أن هذا النوع من الروحانية فيه نوع من االرستقراطية ..وعيت كل ما ذكرته:  قلت
  ما تقصد؟:  قالت
أما البسطاء من الناس، فهم  ..سفتها إال األكابرإن هذه املعاين اليت ذكرا ال يستطيع استيعاب فل:  قلت

  وبالتايل، فإن املعاين الروحية لإلسالم من اختصاص الثلة ال العامة؟ ..ال يطيقون فهمها
  .وكثري من األخطاء ..يف كالمك بعض الصحة:  قالت

وال  ..كابر من األولياءفهي أن املعاين الروحية الراقية بدرجاا العالية مل تكتمل إال لأل ..أما ناحية الصحة
  .ففي كل أمة من األمم العامة والقديسون ..حرج يف هذا

ثُم  ﴿:وقد أشار القرآن إىل هذه الثلة حاثا على سلوك سبيها باعتبارها النموذج األكمل لإلنسان، فقال
نل مظَال مهنا فَمنادبع نا منطَفَياص ينالَّذ ابتا الْكثْنرأَو اللَّه بِإِذْن اتريبِالْخ ابِقس مهنمو دصقْتم مهنمو فِْسه

لُ الْكَبِريالْفَض وه ك٣٢:فاطر(﴾ ذَل(  
  )١١: الواقعة(﴾  الْمقَربونَ أُولَئك) ١٠( السابِقُونَ والسابِقُونَ ﴿..:)مقربون(والقرآن يسمي هؤالء 
: الواقعة( ﴾ الَْآخرِين من وقَليلٌ) ١٣( الْأَولني من ثُلَّةٌ ﴿:ع ثلة قليلة يف مجيع املللوالقرآن يعترب هذا النو

١٤(  
   ..ولكن هذا ال ينفي انتشار املعاين الروحية العالية بني املؤمنني

ففي القرآن ويف كالم حممد وهديه منظومة كاملة من التوجيهات والتشريعات ليس هلا من هدف سوى 
   ..بط املؤمنني باهللار

  ال شك أنك تعرف األذكار واألدعية وأنواع املناجاة اليت وردت ا النصوص املقدسة للمسلمني؟
   ..أجل:  قلت
لقد حبثت يف تلك النصوص ودرستها دراسة متأنية، وقارنت بينها وبني أنواع األدعية واألذكار :  قالت
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  .أرق من تلك الروحانية اليت تضمنتها أدعية املسلمني فلم أجد روحانية ..يف مجيع األديان واملذاهب
ومع ذلك  ..فهناك أنواع من املناجاة مل ترد يف النصوص املقدسة ..ولكين أرى بدعا كثرية دخلت:  قلت

  .أرى املسلمني يلهجون بذكرها
ون من لقد صب الصاحل ..فرأيتها تصب فيما ورد يف النصوص ..لقد حبثت يف تلك األنواع أيضا:  قالت

املسلمني ممن أوتو قدرات بالغية عالية املعاين الروحية الرقيقة يف صورة أدعية وابتهاالت ومناجاة لتكون معراجا 
  .يرقى باملريدين إىل اهللا

فقد كان حممد يقر ما يقوله أصحابه من أدعية ومن أنواع األذكار ما مل خيالف  ..وال أرى فيها أي بدعة
  .مية من حقائقما ورد يف العقيدة اإلسال

  .سأذكر لك منوذجا من هذا النوع لترى فيه كيف تنتظم املعاين الروحية العالية يف مناجاة رقيقة
   ..هذه املناجاة هي مناجاة ابن عطاء اهللا

إلـهي أنا  اجلاهل يف   ..!؟إلـهي أنا الفقري يف غناي فكيف ال أكون فقرياً يف فقري «:امسع ما يقول
   »! ؟هوالً يف جهليعلمي فكيف ال أكون ج

وجلوء إىل  ..إا روحانية افتقار إىل اهللا ..بل هذه احلكمة مما مييز الروحانية اإلسالمية ..إن هذه املناجاة
يا أَيها الناس أَنتم الْفُقَراُء إِلَى اللَّه واللَّه هو  ﴿:وهو تصديق ملا ورد يف القرآن ..وانطراح بني يدي اهللا ..اهللا

يدمالْح نِي١٥:فاطر(﴾ الْغ(  
وجتعله يف قمة السالم بينه وبني نفسه،  ..وخللق اهللا ..فإن هذا الفقر ميأل صاحبه بالتواضع هللا ..ولذلك
  .وبينه وبني اخللق ..وبينه وبني اهللا

ك منعا عبادك العارفني ب ،وسرعة حلول مقاديرك ،إلـهي إن اختالف تدبريك «:مث يقول ابن عطاء اهللا
   »عن السكون إىل عطاء واليأس منك يف بالء 

   ..بل جتعل العوام منهم متوجهني دائما إىل اهللا ..هذه ناحية أخرى مهمة جتعل العارفني من املؤمنني
َما تسقُطُ من ورقَة إِلَّا يعلَمها وال  ﴿فاهللا يف اإلسالم مل يتخل عن خلقه هو معهم يرعاهم يف كل حلظة 

ةببِنيٍ حابٍ متي كابِسٍ إِلَّا فال يطْبٍ وال رضِ والْأَر اتي ظُلُم٥٩من اآلية: األنعام(﴾ ف(.. ﴿   نكُونُ ما يم
هم أَين ما كَانوا هو معنجوى ثَالثَة إِلَّا هو رابِعهم وال خمسة إِلَّا هو سادسهم وال أَدنى من ذَلك وال أَكْثَر إِلَّا 

يملٍء عيبِكُلِّ ش إِنَّ اللَّه ةاميالْق مولُوا يما عبِم مئُهبني ادلة(﴾ ثُما  ﴿..:)٧من اآلية: امنِ ويةَ الْأَعنائخ لَمعي
وردي الصفخ١٩:غافر(﴾ ت(..:﴿ لُو متا تمو أْني شكُونُ فا تما ولٍ إِلَّا كُنمع نلُونَ ممعال تو آنقُر نم هن

 وال أَصغر من ذَلك علَيكُم شهوداً إِذْ تفيضونَ فيه وما يعزب عن ربك من مثْقَالِ ذَرة في الْأَرضِ وال في السماِء
  )٦١:يونس(﴾ وال أَكْبر إِلَّا في كتابٍ مبِنيٍ

﴾ ال يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ ﴿ ..وهو يقلب املقادير على مقتضى حكمته ورمحته وعدله
  )٢٣:االنبياء(

إلـهي مين ما يليق بلؤمي، ومنك ما يليق بكرمك  «:مث يقول ابن عطاء اهللا يف أدب املؤمن العارف بنفسه
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ومنك ما يليق بكرمك الذي هو  ،لعبيد من مبارزتك بالذنوبأي مين ما يليق بلؤمي الذي هو وصف ا ..»
  .وصف الربوبية من التجاوز والعفو وستر العيوب

أفتمنعين منهما بعد وجود  ،إلـهي وصفت نفسك باللطف والرأفة يب قبل وجود ضعفي «:مث يقول
  .ربا عظيماوهو ما يقرب املؤمن إىل اهللا ق ..، وهذا توسل من املؤمن إىل اهللا بأمسائه»ضعفي 

ولك  ،إلـهي إن ظهرت احملاسن مين فبفضلك «:مث يقول متربيا من احلول والقوة اليت قد حتجبه عن اهللا
   » ولك احلجة علي ،وإن ظهرت املساوي مين فبعدلك ،املنة علي

 ؟إلـهي كيف تكلين إىل نفسي وقد توكلت يل«:مث يتوجه إىل اهللا متوسال إليه بكماالته لطلب حاجاته
    ؟أم كيف أخيب وأنت احلفي يب ؟أضام وأنت الناصر يل وكيف

أم كيف أشكو إليك  ؟وكيف أتوسل إليك مبا هو حمال أن يصل إليك ،ها أنا أتوسل إليك بفقري إليك
أم كيف ختيب آمايل وهي قد  ؟أم كيف أترجم لك مبقايل وهو منك برز إليك ؟حايل وهو ال خيفى عليك

   ؟وايل وبك قامت وإليكأم كيف ال حتسن أح ؟وفدت إليك
   !وما أرمحك يب مع قبيح فعلي ،إلـهي ما ألطفك يب مع عظيم جهلي

   !وما أبعدين عنك ،إلـهي ما أقربك مين 
   ؟فما الذي حيجبين عنك !ما أرأفك يب! إلـهي
حىت ال  ،أن مرادك أن تتعرف إيل يف كل شيء ،قد علمت باختالف اآلثار وتنقالت األطوار !إلـهي
   . شيء أجهلك يف

   .وكلما آيستين أوصايف أطمعتين مننك ،كلما أخرسين لؤمي أنطقين كرمك !إلـهي
ومن كانت حقائقه دعاوي فكيف  ؟من كانت حماسنه مساوي فكيف ال تكون مساويه مساوي !إلـهي

  ال تكون دعاويه دعاوي؟  
  أي من كانت أعماله الصاحلة عيوباً يف نفس األمر لعدم خلوها من 

   .مك النافذ ومشيئتك القاهرة مل يتركا لذي مقال مقاالً، وال لذي حال حاالًإلـهي حك
   .بل أقالين منها فضلك ،كم من طاعة بنيتها وحالة شيدا هدم اعتمادي عليها عدلك !إلـهي
   .فقد دامت حمبة وعزماً ،أنت تعلم وإن مل تدم الطاعة مين فعالً جزماً !إلـهي
  وكيف ال أعزم وأنت اآلمر؟   ،ركيف أعزم وأنت القاه !إلـهي
  .فامجعين عليك خبدمة توصلين إليك ،ترددي يف اآلثار يوجب بعد املزار !إلـهي
أيكون لغريك من الظهور ما ليس لك حىت  ؟كيف يستدل عليك مبا هو يف وجوده مفتقر إليك !إلـهي

 تكون اآلثار هي اليت توصل ومىت بعدت حىت ؟مىت غبت حىت حتتاج إىل دليل يدل عليك ؟يكون هو املظهر لك
    ؟إليك

  .وخسرت صفقة عبد مل جيعل له من حبك نصيباً ،عميت عني ال تراك عليها رقيباً !إلـهي
حىت أرجع إليك منها  ،أمرت بالرجوع إىل اآلثار فارجعين إليها بكسوة األنوار وهداية االستبصار !إلـهي
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إِنك علَى كُلِّ شيٍء  ﴿مرفوع اهلمة عن االعتماد عليها و ،كما دخلت إليك منها مصون السر عن النظر إليها
ير٢٦:آل عمران( ﴾ قَد(.  

وبك أستدل  ،منك أطلب الوصول إليك ،وهذا حايل ال خيفى عليك ،إهلي هذا ذيل ظاهر بني يديك
  .وأقمين بصدق العبودية بني يديك ،عليك فاهدين بنورك إليك

   .باختيارك يل عن اختياري، وأوقفين على مراكز اضطراريو ،أغنين بتدبريك عن تدبريي !إلـهي
  . وطهرين من شكي وشركي قبل حلول رمسي ،أخرجين من ذل نفسي !إلـهي

 ،ويف فضلك أرغب فال حترمين ،وإياك أسأل فال ختيبين ،وعليك أتوكل فال تكلني ،بك أستنصر فانصرين
  .وببابك أقف فال تطردين ،وجلنابك أنتسب فال تبعدين

أن الغين بذاتك عن أن يصل  ؟فكيف تكون له علة مين ،تقدس رضاك عن أن تكون له علة منك !ـهيإل
   ؟فكيف ال تكون غنياً عين ،إليك النفع منك

فكن أنت النصري يل حىت تنصرين  ،وإن اهلوى بوثائق الشهوة أسرين ،أن القضاء والقدر غلبين !إلـهي
   .طليب وأغنين بفضلك حىت أستغين بك عن ،وتنصر يب

وأنت الذي أزلت األغيار من  ،حىت عرفوك ووحدوك ،أنت الذي أشرقت األنوار يف قلوب أوليائك
وأنت الذي  ،حىت مل حيبوا سواك ومل يلجئوا إىل غريك أنت املؤنس هلم حيث أوحشتهم العوامل ،قلوب أحبابك

لقد خاب من رضي دونك  ؟جدكوما الذي فقد من و ،ماذا وجد من فقدك ،هديتهم حىت استبانت هلم املعامل
  . ولقد خسر من بغى عنك متحوالً ،بدالً

  يعين أنت يا اهللا الذي أشرقت بفضلك أنوار املعارف واليقني يف 
وأنت ما قطعت اإلحسان؟ وكيف يطلب من غريك وأنت ما بدلت عادة  ،كيف يرجى سواك !إلـهي

ويا من ألبس أولياءه مالبس هيبته فقاموا  ،ديه متملقنييا من أذاق أحباءه حالوة مؤانسته فقاموا بني ي ،االمتنان
وأنت اجلواد  ،وأنت البادئ باإلحسان من قبل توجه العابدين ،أنت الذاكر من قبل الذاكرين ،مستعزين ،بعزته

   .وأنت الوهاب مث أنت ملا وهبتنا من املستقرضني ،بالعطاء من قبل طلب الطالبني
   .واجذبين مبنتك حىت أقبل عليك ،ليكاطلبين برمحتك حىت أصل إ !إلـهي
   .كما أن خويف ال يزايلين وإن أطعتك ،إن رجائي ال ينقطع عنك وإن عصيتك !إلـهي
  .وقد أوقفين علمي بكرمك عليك ،قد دفعتين العوامل إليك !إلـهي
نت أم كيف ال أفتقر وأ ؟أم كيف ال أستعز وإليك نسبيت ،كيف أستعز وأنت يف الذلة أركزتين !إلـهي

  .؟أم كيف أفتقر وأنت جبودك أغنيتين ،الذي يف الفقر أقمتين
وأنت الذي تعرفت إيل يف كل شيء فرأيتك  ،تعرفت لكل شيء فما جهلك شيء ،أنت الذي ال إله غريك

  . فأنت الظاهر لكل شيء ،ظاهراً يف كل شيء
فتحققت عظمته  يا من جتلى بكمال ائه ،يا من احتجب يف سرادقات عزه عن أن تدركه األبصار

  .واهللا املوفق وبه أستعني ؟كيف ختفى وأنت الظاهر، أم كيف تغيب وأنت الرقيب احلاضر .األسرار
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تقرأ هذه املناجاة الطويلة عن ظهر قلب خبشوع ورقة مألتين مبشاعر ال أسطيع ) آنا ماري مشيل(كانت   
  .وصفها

  ؟هذه املعاين مستنبطة من النصوص املقدسةفهل ترين كل  ..إن هذا الشيخ يذكر معاين جليلة: قلت هلا
   ..لو كان الوقت كافيا الستدللت لكل كلمة قاهلا بنصوص كثرية من القرآن والسنة:  قالت

   ..وهذه ميزة مل أجدها يف أي دين من األديان ..إن الروحانية اإلسالمية فيض من القرآن والسنة
   ..روحك مبا يليب أشواقها إىل اهللاوحاول أن جتد ما ميأل  ..اذهب إىل كتابنا املقدس

   ..١أنا موقنة أنك لن جتد إال ما ميأل نفسك بالغثيان
سأقرأ لك مناجاة أخرى لويل آخر من أولياء املسلمني ترى فيها كيف يستنبطون : التفتت إيل، وقالت

  .املعاين اجلليلة من النصوص املقدسة
 ،لقد أدركت بتعليم الرسول.. يا ريب الرحيم «:هإنه بديع الزمان النورسي الذي قال يف بعض مناجات

ن الكتب املقدسة مجيعها، ويف مقدمتها القرآن الكرمي، واألنبياَء عليهم أوفهمت من تدريس القرآن احلكيم، 
ن جتليات أىل إالسالم مجيعهم، ويف مقدمتهم الرسول االكرم، يدلّون ويشهدون ويشريون باالمجاع واالتفاق 

سطع أالظاهرةَ آثارها يف هذه الدنيا، ويف العوامل كافة، ستدوم دواماً  ـذات اجلالل واجلمال ـ ىن االمساء احلس
وآالءها املــشاهدة منـاذجــها يف هذا العـامل  ـذات الرمحة  ـن جتلياا أو.. وأر يف أبد اآلباد

ن اولئك املشتاقني الذين يتــملّوا أو ..الفاين، ستثمر باى نور واعظم تألق، وستبقى دوماً يف دار السعادة
بلهفــة وشــوق سريافـقـونـها باحملبة والود،  -يف هــذه احليــاة الدنيا القصــرية  -

ن مجيع االنبياء وهم ذوو االرواح النرية ويف مقدمتهم الرسول أو.. ويصحبوا اىل االبد، ويظلون معها خالدين
اب ذوي القلوب املنورة، ومجيع الصديقني وهم منابع العقول النافذة النيرة، االكرم، ومجيع األولياء وهم اقط

كل اولئك يؤمنون امياناً راسخاً عميقاً باحلشر ويشهدون عليه ويبشرون البشرية بالسعادة االبدية، وينذرون 
ت املعجزات الباهرة اهل الضاللة بأن مصريهم النار، ويبشرون أهل اهلداية بأن عاقبتهم اجلنة، مستندين اىل مئا

واآليات القاطعة، واىل ما ذكرته انت يا ريب مراراً وتكراراً يف الصحف السماوية والكتب املقدسة كلها من 
ومعتمدين على عزة جاللك وسلطان ربوبيتك، وشؤونك اجلليلة، وصفاتك املقدسة . آالف الوعد والوعيد

ل وبناًء على مشاهدام وكشفيام غري املعدودة اليت تنبئ كالقدرة والرمحة والعناية واحلكمة واجلالل واجلما
  . وبناًء على اميام واعتقادهم اجلازم الذي هو بدرجة علم اليقني وعني اليقني. عن آثار اآلخرة ورشحاا

فيا قدير ويا حكيم ويا رمحن ويا رحيم ويا صادق الوعد الكرمي، ويا ذا العزة والعظمة واجلالل ويا قهار 
انت مقدس ومرتّه، وانت متعال عن ان توصم بالكذب كل أوليائك وكل وعودك وصفاتك اجلليلة . اجلاللذو 

فتكذّم، أو حتجب ما يقتضيه قطعاً سلطان ربوبيتك بعدم استجابتك لتلك األدعية .. وشؤونك املقدسة
االميان والتصديق والطاعة، فانت الصادرة من عبادك الصاحلني الذين احببتهم واحبوك، وحببوا انفسهم اليك ب

                                                
  .من هذه السلسلة) الكلمات املقدسة(انظر يف هذا رسالة )  ١(
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مرتّه ومتعال مطلق عن أن تصدق أهل الضاللة والكفر يف انكارهم احلشر، اولئك الذين يتجاوزون على 
عظمتك وكربيائك بكفرهم وعصيام وتكذيبهم لك ولوعودك، والذين يستخفّون بعزة جاللك وعظمة 

  .. ألوهيتك ورأفة ربوبيتك
 س بال حد والك ومجالك املطلقني ورمحتك الواسعة ونرتّهها من هذا الظلم والقبح فنحن نقداية عدالت

  .. غري املتناهي
ونعتقد ونؤمن بكل ما اوتينا من قوة بأن اآلالف من الرسل واألنبياء الكرام، ومبا ال يعد وال حيصى من 

يقني وعلم اليقني على خزائن االصفياء واألولياء الذين هم املنادون اليك هم شاهدون حبق اليقني وعني ال
رمحتك األخروية وكنوز احساناتك يف عامل البقاء، وجتليات امسائك احلسىن اليت تنكشف كلياً يف دار 

  ..السعادة
فهؤالء .. ونؤمن ان هذه الشهادة حق وحقيقة، وان اشارام صدق وواقع، وان بشارام صادقة وواقعة

الذي هو مرجع مجيع احلقائق ومشسها، ) احلق(شعاع عظيم من اسم  مجيعاً يؤمنون بأن هذه احلقيقة الكربى
   » ضمن دائرة احلق، ويعلموم بعني احلقيقة ـباذن منك  ـفريشدون عبادك 

ذه الكلمات الرقيقة اليت تفوح بعطر الربانية كان القديسون من املسلمني يسريون : التفتت إيل، وقالت
  .ر اهللا والتوجه هللا واالمتالء حبب اهللا، وحب أوليائهليمألوا أفواه العوام واخلواص بذك

   ..فإن الروحانية اإلسالمية روحانية عامة حىت يف حال ضعف املسلمني ..ولذلك
لقد رأيت بعض املسلمني من املنحرفني أو من السكارى قد يقاتل من أجل أن يسب ربه أو كتابه أو 

نعم غلبته  ..نظر اإلسالم ـ إميانا عظيما وحمبة عظيمة إنه خيتزن يف نفسه ـ مع كونه منحرفا يف ..نبيه
  .ولعلها يف يوم من األيام تستطيع أن ختلصه ..ولكن الروحانية اإلسالمية ال زالت جتذبه ..شهواته

   ..وهذا هو سر قوة اإلسالم
  .وقوة روحانيته يف ربانيته ..فقوة اإلسالم يف روحانيتة

ويسخر منه، فيثور املسلمون  ..إن املسيح يسب يف بالدنا: اسكتت قليال، مث قالت، وهي تعتصر أمل
   ..أما حنن فال ننبس ببنت كلمة ..ويتأملون

  أتدري مل؟
  مل؟:  قلت
   ..ألن كتابنا املقدس ال حيمل أي احترام هللا:  قالت

   ..لياءال األو ..قارن ما مسعته من تلك األدعية واملناجاة مبا يذكه كتابنا املقدس من مناجاة األنبياء
: وصرخ إىل الرب وقال «:اطب اهللاوهو خيإيليا النيب عن )  ٢٠: ١٧ (سفر امللوك األول لقد جاء يف 

   »أأيضاَ إىل األرملة اليت أنا نازل عندها أسأت باماتتك ابنها  ،أيها الرب إهلي
لماذَا : رب وقَالَفَرجع موسى إِلَى ال «:اطب اهللاوهو خيموسى النيب عن  ) ٢٢: ٥ (يف سفر اخلروج و

الشعبِ، وأَنت  أَسأْت إِلَى شعبِك يارب؟ لماذَا أَرسلْتنِي؟ فَمنذُ أَنْ جِئْت ُألخاطب فرعونَ بِاسمك، أَساَء إِلَى



 ٣٧٣

   »لَم تخلِّص شعبك علَى اِإلطْالقِ 
 ؟ملاذا أضللتـنا يا رب عن طرقك «:خاطب اهللا قائالًأن إشعيا النيب  ) ١٧: ٦٣ (يف سفر إشعياء و

   »قسيت قلوبنا عن خمافتك 
ملاذا ختتفي يف أزمنة  ؟يارب ملاذا تقف بعيداً «:أن داود النيب خاطب اهللا قائالً]  ١: ١٠[ يف مزمور و
   »؟الضيق

ن خياطبوا اهللا أو املسيح أو فكيف تريد من عوامنا أ ..ذه الوقاحة خياطب األنبياء يف الكتاب املقدس اهللا
  .أي نيب من األنبياء



 ٣٧٤

  ـ العقالنية ٢
 ..هو ضابط الربانية، فحدثيين عن الضابط الثاين ..حدثتين عن الضابط األول للروحانية اإلسالمية:  قلت

  )العقالنية(والذي مسيته 
 ..وروحه ..وقلبه ..مع عقله ..ميزة اإلسالم الكربى أنه دين ينسجم مع مجيع لطائف اإلنسان:  قالت

  .١والكون مجيعا ..وجمتمعه ..بل ينسجم مع جسده ..وسره
وال  ..ولذلك، فالعقالنية إطار من األطر اليت حتكم مجيع السلوكات والعقائد حىت ال يقع العقل يف اخلرافة

  .يقع السلوك يف الشعوذة
ات عجيبة ال تستقيم حتت فكلها حيوي مغالط ..وهذا خبالف مجيع ما عرفته من أديان ومذاهب وأفكار

  .موازين العقل
   ..سأضرب لك مثاال على الدجل الذي متارسه الكنيسة لتكسب أتباعا جددا

وإمنا تسارع إىل مأل جانب الشعوذة واخلرافة اليت يعشقها  ..وال حتدثهم عن اهللا ..هي ال تقنعهم بالعقل
  . وتنفر منها العقول ..العوام

  )سالرمح املقد(ال شك أنك تعرف 
  .مل أمسع ا: قلت
اليت استطاع رجال ديننا بواسطتها إقناع عقول قصة من قصص احلروب الصليبية إا من : قالت

  .٢املخلصني إلسالة أار دماء املسلمني
دفع الصليبيون من أجل عبور آسيا الصغرى مثناً باهظاً، إذ فقدوا أفضل جنودهم وخرية عساكرهم، لقد 

  .. لفزع على البقية الباقيةبينما استوىل اليأس وا
وبدأ اخلوف من تفكك اجليش وفرار اجلنود يساور القادة، فعمدوا إىل بعض احليل الدينية لصد هذا اخلطر 

ومن تلك احليل الىت روجوا هلا ما رواه املؤرخون عن ظهور املسيح والعذراء أمام  ..وربط اجلنود برباط العقيدة
  ..ن اخلطايا واخللود ىف اجلنة إذا ما استماتوا ىف معاركهم ضد املسلمنياجلنود اهليابني ووعدهم بالصفح ع

غري أن هذا األسلوب النظرى مل يلهب محاس اجلنود، ومل حيقق الغرض الذى ابتدعه الصليبيون من أجله، 
ا  فكان ال بد من أسلوب آخر ينطوى على واقعة مادية يكون من شأا إعادة اإلميان إىل القلوب الىت استبد

  ..وهنا أذيع بني اجلنود قصة اكتشاف الرمح املقدس ،اليأس، وتقوية العزائم الىت أوهنتها احلرب
إن قساً  :قال. فضالً عن غريه من املؤرخني املعاصرين )جيبون(تلك الواقعة الىت روى تفاصيلها املؤرخ 

ية شاذة، وتفكري ملتو معقد زعم منحرف اخللق ذا عقل )مارسيليا(يدعى بطرس بارتلمى من التابعني ألسقفية 
                                                

  .من هذه السلسلة) سالم للعاملني(انظر األدلة املفصلة على هذا يف رسالة )  ١(
  )والغرب الشرق  (كتاب هذه القصة نقلها الشيخ حممد الغزايل من )  ٢(
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زاره أثناء نومه، وهدده بأشد العقوبات إن هو خالف  )أندريه(لس قيادة احلملة الصليبية، أن قديساً يدعى 
مدفون جبوار كنيسة القديس بطرس ىف مدينة املسيح أوامر السماء، مث أفضى إليه بأن الرمح الذى اخترق قلب 

ذه الرؤيا لس قيادة اجليش، وأخربهم بأن هذا القديس الذى طاف به ىف منامه ه )بارتلمى(، فروى )انطاكيا(
الىت ختلص املسيحيني  )أداة اخللود(قد طلب إليه أن يبادر إىل حفر أرض احملراب ملدة أيام ثالثة، تظهر بعدها 

لرمح ليصيب أرواح مث ارفعوا الرمح وسط اجليش، وسوف ميرق ا.. احبثوا جتدوا: مجيعاً، وأن القديس قال له
  .. أعدائكم املسلمني

اسم أحد النبالء ليكون حارساً للرمح، واستمرت طقوس العبادة من صوم وصالة  )بارتلمى(وأعلن القس 
  .ثالثة أيام دخل ىف ايتها اثنا عشر رجالً ليقوموا باحلفر والتنقيب عن الرمح ىف حمراب الكنيسة

فلما جن الليل . ىف عمق األرض اثىن عشر قدماً مل تسفر عن شىءلكن أعمال احلفر والتنقيب الىت توغلت 
أخلد النبيل الذى اختري حلراسة الرمح إىل شىء من الراحة، وأخذته سنة من النوم، وبدأت اجلماهري الىت 

  ..!..احتشدت بأبواب الكنيسة تتهامس
يات ثيابه قطعة من نصل رمح ىف جنح الظالم أن يرتل إىل احلفرة، خمفياً ىف ط )بارتلمى(فاستطاع القس 

أحد املقاتلني العرب، وبلغ أمساع القوم رنني من جوف احلجرة، فتعالت صيحام من فرط الفرح، وظهر القس 
وبيده النصل الذى احتواه بعد ذلك قماش من احلرير املوشى بالذهب، مث عرض على الصليبيني ليلتمسوا منه 

وامتألت قلوم بالثقة، وقد أمعن قادة احلملة ىف تأييد هذه الواقعة بغض الربكة، وأذيعت هذه احليلة بني اجلنود 
   .النظر عن مدى إميام ا أو تكذيبهم هلا

فنحن ال ننشر ديننا  ..ومبثلها تنتشر املسيحية لألسف ..وقد روى التاريخ الكثري من مثل هذه اخلرافات
   ..به إىل اهللا هذا هو منهجنا العقلي الذي نرحل ..إال بطرد الشياطني

نشرة صغرية، على أحد وجهيها صورة العذراء وهى تقطر وداعة ولطفاً، وعلى ذراعها كنت أقرأ قبل أيام 
حمبة (أما الوجه اآلخر للصورة فقد تضمن هذا اخلرب حتت عنوان  ..الطفل اإلله يسوع ميثل الرباءة والرقة

 ..)١٠: ٦غل ( »ا فرصة فلنعمل اخلري للجميع لنتتاح حسبما  «، وحتته هذه اجلملة )اآلخرين وخدمتهم
أسقف املنوفية قد  )األنبا حرابامون(أن كانت السيدة زهرة ابنة حممد على باشا ا روح جنس، وملا علم أبوها 

وملا صلى ألجلها شفيت ىف احلال، فأعطاه حممد على باشا . أعطاه اهللا موهبة إخراج األرواح النجسة استدعاه
     ١»إنه ليس ىف حاجة إليها ألنه يعيش حياة الزهد، وهو قانع ا : آالف جنيه، فرفضها قائالً صرة ا أربعة

   ..ذا ومثله  تتعامل الروحانية املسيحية
ال بسبب سلوكهم الطيب وروحانيتهم الرفيعة، وإمنا  ..لقد كان القديسون يرقون إىل مرتبة القداسة

  .٢بسبب املعجزات اليت تظهر على أيديهم
                                                

  .ذكر هذا الشيخ حممد الغزايل)  ١(
  .العلمانية، لسفر احلواىل: انظر)  ٢(
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عمل جتهل العقول الساذجة علته احلقيقية  بأيمنصبه بالقيام  يفأن يترقى  ة أي حمتال كان باستطاعلقد 
وحاشيته من ) شارملان (  اإلمرباطوروإذا كان التاريخ يذكر فزع  ،مدعياً أن ذلك هبة من الروح القدس له

من شعب الفما بالك بعامة  ،الشياطنيأهداها إليه الرشيد ظانني أن ا قوى خفية من اجلن و اليتالساعة 
  .الفالحني والرعاة

 ..فشواهدها يف ذلك العصر املظلم ال تكاد تنتهي ..القرون الوسطىلن أذكر لك شواهد على هذا من 
  .ذاته الغريبيف العامل  هاتباعأمتارس نشاطها على كنيستنا ال تزال اليت اخلرافات وإمنا سأذكر لك بعض مالمح 

معظم الفالحني يف فرنسا ال يزالون يعتقدون أن القسيس ميلك على العناصر قوة خفية ال  «:يقول فريزر
نه إال حيق لغريه أن يرتلها ف واليتال يعرفها سواه  اليتتقاوم وأنه حني يتلو البعض الصلوات املعينة بالذات 

   »أو حىت يقلبها متاما  الفيزيقيامل يستطيع يف حالة اخلطر الداهم أن يبطل لفترة معينة فعل القوانني األبدية للع
وإن مل يكن لكل  ،أن القسيس ميلك القدرة على تشتيت العواصف «يف مناطق أخرى يعتقد الناس و

ولذا فانه حني يتغري راعى الكنيسة يف بعض تلك القرى يبدى أتباع األبرشية كثرياً  ،القساوسة مثل هذه امللكة
وعلى ذلك فبمجرد أن تظهر  ،ى اجلديد يتمتع ذه السلطة كما يسموامن التلهف ملعرفة ما إذا كان الراع

أدىن بادرة بوب إحدى العواصف الشديدة فإم خيضعونه لالختبار فيطلبون إليه القيام ببعض الشعائر والترتيل 
نيسة عطف أتباع الك نفسهاجلديد ل الراعيضد الغيوم املتكاثفة فإذا جاءت النتائج حمققة آلماهلم ضمن 

  » واحترامهم
ال يقام هذا  «:يتحدث عنه فريزر بقوله االنتقاميةهناك قداس خاص يستعمله القساوسة يف األعمال و

يها مجاعات لإ وتأويوقت الغسق  شاخلفافيكنيسة متهدمة أو مهجورة حيث تنعق البوم ومترح  يفالقداس إال 
س الشرير بالليل ومعه القسيذلك يأيت فهناك  ،ملدنسوحيث تقبع الضفادع الربية حتت مذحبها ا ،الليل يفالغجر 

تالوة القداس ابتداء  يفأوىل دقاا معلنة احلادية عشر يبدأ يهمهم  ةالساععشيقته الفاجرة اخلليعة وحني ترسل 
 ،ذلك يفمن آخره إىل أوله حبيث يفرغ منه حيني تبدأ دقات الساعة تعلن منتصف الليل وتقوم عشيقته مبساعدته 

ولكنه يشرب بدال منه بعض املاء  ،نه ال يتناول النبيذأيباركه فالبد أن يكون أسود اللون كما  الذيالقربان أما 
مث يرسم عالمة الصليب ولكن على األرض وبقدمه  ،من بئر سبق أن ألقيت فيها جثة طفل مات قبل تعميده

أن يراها دون أن يصيبه العمى  حيمسي أيال يستطيع  اليتاليسرى ويقوم بأداء كثري من األعمال األخرى 
   »والصمم والبكم بقية حياته 

م حدثت يف جزيرة صقلية حادثة تصور املوضوع أبلغ تصوير فقد كانت اجلزيرة متر ١٨٩٣ويف سنة 
وكان اجلدب قد استمر ستة أشهر متصلة تناقصت كميات الطعام بسرعة وأنتاب  ،مبحنة رهيبة بسبب اجلفاف

خرجت مجوعهم من منازهلم وأحاطوا  ،وا كل الطرق املعترف ا للحصول على املطرالناس ذعر شديد فجرب
إليها بترتيل الصلوات وإضاءة الشموع يف الكنائس طيلة الليل والنهار  نويتوسلبالصور والتماثيل املقدسة 
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الكناسة (  نثروا يف احلقولو ١)أحد السعف( يفباركوه  أنوعلقوا على األشجار سعف النخيل الذي سبق هلم 
فلم جيد ذلك شيئاً ومحلوا الصلبان على  ،وهى التراب الذي كنسوه من الكنائس يف ذلك اليوم) املقدسة 

  .أكتافهم وساروا حفاة األقدام عراة الرؤوس وجلد بعضهم بعضاً بالسياط ولكن دون جدوى
اعتقادهم أن ينالوا املطر اعتادوا حسب  الذيوجتمعوا حول القديس فرانسيس  القديسنيوا إىل أوأخرياً جل

بربكته فأقاموا له الصلوات والترانيم والزينات لكن جهودهم كلها ذهبت هباء فنبذوا معظم القديسني حىت أم 
وصل إليها الناس واقسموا أن يتركوه هناك  اليتاحلدائق ليجرب بنفسه احلال  إحدى يفألقوا بالقديس يوسف 

 ،وجوه بعض القديسني إىل احلائط كما يفعل املدرس بالتالميذ األشقياء اوأدارو ،الشمس حىت يأتيهم املطر يف
 ـالسباب والشتائم أما القديس ميخائيل رئيس املالئكة  بأقذعوجردوا بعضهم من مالبسهم الفاخرة وقذفوهم 

الناس بعض املناطق قيد  يففقد نزعوا أجنحته الذهبية ومزقوها ووضعوا مكاا أجنحة ورقية  ـحسب عقيدم 
   ٢)املطر أو حبل املشنقة ( قس بلدته وتركوه عارياً وأخذوا يهتفون إليه بغضب 

يثريوا حيناً بعد  اليت) جتلى العذراء(ال تزال عالقة بأذهان النصارى إىل اليوم خرافة  اليتومن اخلرافات 
أصله أن ) ١٣(من الرقم  كما أن هناك عادت غربية شائعة اليوم أصلها خرافات كنسية فمثالً التشاؤم ..أخر

يهوذا الذي دل على املسيح هو التلميذ الثالث عشر للمسيح فكان ذلك مصدر شؤم للكنيسة وأتباعها حىت أنه 
  .ب١٢عند ترقيم املنازل يف املدن الغربية يرفض بعضهم وضع هذا الرقم على مرتله ويضع مكانه 

  .اإلسالمية حدثيين عن عقالنية الروحانيةف ..هذه عقالنيتنا:  قلت
وعلى أسس  ..إن القرآن الذي هو مصدر املسلمني األول يقيم بناء روحيا عميقا على أسس العقل: قالت
   ..العقل وحده

واليقني هو بلوغ املعرفة درجة من اليقني  ..وهلذا جند أعلى صفات املؤمنني يف القرآن هي صفة اليقني
  .طائفحبيث تسري بعدها إىل اجلوارح وسائر الل ،العقلي

والَّذين  ﴿:فالفالح الذي أخرب عنه القرآن الكرمي عند ذكره للطائفة املؤمنة يف سورة البقرة مرتبط باليقني
  )٤:البقرة(﴾ يؤمنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك وبِالْآخرة هم يوقنونَ

أو  ،اهللا جنوما هلداية اخللق هم الذين زاوجوا بني الصرب واليقني وأئمة اهلدى العارفني باهللا الذين جعلهم
  )٢٤:السجدة(﴾ وجعلْنا منهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا وكَانوا بِآياتنا يوقنونَ ﴿ااهدة واملعرفة 

وقَالَ الَّذين  ﴿ا حق قدرها سوى املوقنني وآيات اهللا بأنواعها املختلفة ال يفهمها وال يصدقها وال يقدره
ت هِملثْلَ قَوم هِملقَب نم ينقَالَ الَّذ كةٌ كَذَلا آيينأْتت أَو ا اللَّهنكَلِّمال يونَ لَولَمعال ي ا الْآياتنيب قَد مهقُلُوب تهابش

  )١١٨:البقرة(﴾ لقَومٍ يوقنونَ
 ،)٢٠:الذريات(﴾ وفي الْأَرضِ آيات للْموقنِني ﴿ه اآليات آيات اهللا الكونية املتجلية يف األرض ومن هذ

                                                
  .يوم مقدس عندهم)  ١(
  .فما بعدها ٤٨: انظر قذائف احلق للشيخ الغزاىل)  ٢(
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 ،)٤:اجلاثـية(﴾ وفي خلْقكُم وما يبثُّ من دابة آيات لقَومٍ يوقنونَ ﴿يف اإلنسان والكائنات احلية  ةأو املتجلي
  .املوقنني فكل هذه اآليات ال يدركها سوى

هذَا  ﴿وحقائق القرآن اليت هي بصائر البصائر ال يراها وال يعرفها وال يهتدي ا ويرحم غري املوقنني 
  ) ٢٠:اجلاثـية(﴾ بصائر للناسِ وهدى ورحمةٌ لقَومٍ يوقنونَ
رب السماوات  ﴿نني، أو يستشعر مسوها سوى املوق ،أو يذعن هلا ،واملعارف املرتبطة باهللا ال يفهمها

نِنيوقم متا إِنْ كُنمهنيا بمضِ والْأَر٧:الدخان(﴾ و(  
 ﴿ويعرف وجوه املنافع واملصاحل فيها سوى املوقنني  ،ويستكنه أسرارها ،وأحكام اهللا ال يدرك حكمها

واآلية تشري إىل أن إدراك  ،)٥٠:املائدة(﴾ ماً لقَومٍ يوقنونَأَفَحكْم الْجاهلية يبغونَ ومن أَحسن من اللَّه حكْ
ولعله ألجل هذا مل يتصد للبحث يف أسرار  ،احلسن املتغلغل يف ثنايا األحكام ال يقلب صفحاته سوى املوقنني

  .أو بني اليقني واإلرادة ،الشريعة ومقاصدها سوى من مجعوا بني العلم والتقوى
قرآنية أمجع العارفون من املسلمني على أن اليقني هو البذرة اليت تنبت منها مجيع ومن هذه املنطلقات ال
  .احملاسن اليت ينضح ا العرفان

من اإلميان مبرتلة الروح من اجلسد، وبه « فاملعرفة اليقينية هي روح اإلميان ـ كما يعرب ابن القيم ـ وهي 
» لعاملون وعمل القوم إمنا كان عليه وإشارام كلها إليه تفاضل العارفون وفيه تنافس املتنافسون وإليه مشر ا

وهو حقيقة الصديقية وهو قطب هذا الشأن الذي  ،روح أعمال القلوب اليت هي أرواح أعمال اجلوارح« وهو 
  »     عليه مداره 

  .لوبقدر سالمة املركب يكون الوصو ،املركب الذي حيمل السالكني إىل اهللا اوقد أمجعوا على اعتباره
فلوال اليقني ما  ،»العلم ما استعملك واليقني ما محلك  «:وقد قال أبو سعيد اخلراز معربا عن هذا الدور

  .سار ركب إىل اهللا وال ثبت ألحد قدم يف السلوك إال به
ويشري اجلنيد إىل أن اليقني ال يعين ما يتصوره البعض ـ ممن يشحنون حياة العارفني واألولياء بالكرامات 

قد مشى « :قد يالبسها من خرافات وأساطري ـ فاملوقن ال حيتاج ألن ميشي على املاء ليثبت صحة يقينه مع ما 
  »     رجال باليقني على املاء ومات بالعطش من هو أفضل منهم يقينا 

  .ويف نفس الوقت ارتباطه بالعقالنية ..وهذه النصوص وغريها تشري إىل أمهية اليقني وارتباطه بالروحانية
  .ولكين مل أفهم عالقته بالعقالنية ..فهمت عالقة اليقني بالروحانية:  تقل

 ..وتقبلها سرت إىل الروح ..فإذا نضجت احلقائق يف العقل ..أول مستقبل للحقائق هو العقل:  قالت
   ..هذا هو منطلق الروحانية عند املسلمني

وبذلك يفرض على العقل التسليم  ..العقلفهو أن تتيقن الروح مبا ال يعقل  ..أما منطلق الروحانية عندنا
  .مبا ال يعلم وما ال يعقل

ما « :ولكين قرأت عن كثري من أولياء املسلمني ذمهم للعقل، واعتقادهم لقصوره، فقد سئل النوري: قلت
  .العقل عاجز، والعاجز ال يدل إال على عاجز مثله: فما العقل؟  قال: قال ،» اهللا « :قال ؟الدليل على اهللا
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العقل آلة للعبودية ال لإلشراف « :قد وضع ابن عطاء العقل الذي يعتمد عليه العامل يف حمله عندما قالو
   »على الربوبية 

  » العقل جيول حول الكون فإذا نظر إىل املكون ذاب « :وعرب آخر عن ذلك بقوله
العقول فهو مقهور إال من من حلقته « :وعرب أبو بكر القحطيب على استحالة التعرف على اهللا بالعقل بقوله
  » جهة اإلثبات ولوال أنه تعرف إليها األلطاف ملا أدركته من جهه اإلثبات 

  :وقد بعضهم شعرا معربا عن عجز العقل
  من رامه بالعقل مسترشدا     سرحه يف حرية يلهو
  شاب بالتلبيس أسراره     يقول من حريته هل هو

وال يوحده إال من توحد له، وال يؤمن به إال من لطف به، وال  ال يعرفه إال من تعرف إليه،: وقال بعضهم
  .يصفه إال من جتلى لسره، وال خيلص له إال من جذبه إليه، وال يصلح له إال من اصطنعة لنفسه

   ..فلم ينطقوا إال احلقيقة ..صدق كل هؤالء: قالت
العقل، وهؤالء ـ أعمدة  فكيف يستقيم ما ذكرته عن انبناء اجلانب الروحي من اإلسالم على:  قلت

  الروح يف اإلسالم ـ يقولون ما يقولون؟
  :هؤالء يشريون إىل جانبني كالمها خطر على الروحانية الصرفة: قالت

أو حماولة العقل التعرف على اهللا من  ..أما أوالمها، وهي أخطرمها، فهي حماولة حصر اهللا حبدود العقل
  .خالل العقل ارد

  .صر العالقة باهللا يف اجلانب العقلي ارد كما فعلت الفلسفة من غري تفاعل الوجدانوأما الثانية، فهي ح
  .ولكن األوىل ال أرى أا تنافيها ..سلمت بأن الثانية تنايف الروحانية:  قلت
  :سأضرب لك مثاال يوضح لك ذلك ..ألن للعقل حدودا ال يستطيع أن يتجاوزها ..بل تنافيها:  قالت

دهم دق عليك الباب، ومل تكن تعرفه، هل تستطيع ـ من خالل االستدالل العقلي ـ أرأيت لو أن أح
  أن تستدل على طوله ولونه وامسه ونسبه؟

  .فعقلي أقصر من أن يعرف ذلك ..ال:  قلت
  .ولكنك تستطيع أن تعرف أشياء من خالل هذا التصرف:  قالت
   ..أجل:  قلت
  .فة التفاصيل ألن يفتح له الباب حىت يتعرف على التفاصيلفهو يفتقر ملعر ..فهذا هو دور العقل:  قالت
  .فقد فتح لنا الباب باملسيح:  قلت
ولكنا ـ معشر املسيحيني ـ أغلقنا باب املسيح، وفتحنا باب  ..فتح الباب باملسيح ..نعم:  قالت

  .فسقطنا يف اخلرافة ..وأبواب اامع املقدسة ..بولس
  ؟فكيف نرجع إىل باب املسيح:  قلت
  .فال ميكن أن نفهم املسيح دون أن منر على باب حممد ..بباب حممد:  قالت
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  ـ اإلنسانية ٣
 ..فحدثيين عن الضابط الثالث ..حدثتين عن ضوابط الروحانية اإلسالمية من الربانية والعقالنية:  قلت
  .اإلنسانية

لالئق، وال من األدب، وال من وليس من ا ..وطلب منا أن نعبده، وحنن بشر ..لقد خلقنا اهللا بشرا: قالت
   ..احلكمة أن خنرج من البشرية عندما نريد أن منارس الروحانية

  .فمع أننا بشر إال أن الكمال يف أن نرتقي عن بشريتنا ..مل أفهم هذا:  قلت
  .من غري أن خنرج عنها:  قالت
  .فذلك هو الكمال األكرب ..بل لو استطعنا اخلروج عنها لفعلنا:  قلت
ال  ..ألن من يريد أن خيرج من شيء، ليدخل يف غريه ..إن هذا الكالم حيمل احتقارا للبشرية : قالت

  .يريد أن خيرج منه إال الحتقاره له، واعتقاده لنقصه
فهو يكرم اإلنسان،  ..وهذه ميزة لإلسالم تفصله عن كثري من الديانات والفلسفات اليت حتتقر اإلنسان

  . لهويضعه يف احملل الذي خلقه اهللا
فلذلك رفعناه إىل مقام  ..إننا ـ معشر املسيحيني ـ ملا احتقرنا اإلنسان ربأنا باملسيح أن يكون إنسانا

   ..اإلهلية
يقول  ..أما قرآن املسلمني فهو يصرح يف كل حلظة بأن حممدا وسائر األنبياء واألولياء ليسوا إال بشرا

يوحى إِلَي أَنما إِلَهكُم إِلَه واحد فَمن كَانَ يرجوا لقَاَء ربه فَلْيعملْ عمالً قُلْ إِنما أَنا بشر مثْلُكُم  ﴿:القرآن
قُلْ إِنما أَنا بشر مثْلُكُم يوحى إِلَي أَنما  ﴿:ويقول ..)١١٠:الكهف(﴾ صالحاً وال يشرِك بِعبادة ربه أَحداً

 كُمإِلَهنيرِكشلْملٌ ليوو وهرفغتاسو هوا إِلَييمقتفَاس داحو ٦:فصلت(﴾ إِلَه(  
قَالَت لَهم رسلُهم إِنْ نحن إِلَّا بشر مثْلُكُم ولَكن اللَّه يمن علَى من يشاُء من  ﴿:ويقول عن سائر األنبياء

  )١١:ابراهيم(﴾ أَنْ نأْتيكُم بِسلْطَان إِلَّا بِإِذْن اللَّه وعلَى اللَّه فَلْيتوكَّلِ الْمؤمنونَ عباده وما كَانَ لَنا
  ولكن ما عالقته بالروحانية؟ ..وعيت هذا:  قلت
والفطرة هي  ..فأهم خصائص اإلسالم أنه دين الفطرة ..هلذا عالقة وطيدة بالروحانية اإلسالمية: قالت

وهذه الفطرة ال ينبغي تدنيسها وال  ..أو النظام الذي يتحكم يف اإلنسان ..بيعة اليت خلق عليها اإلنسانالط
  .بل ال ينبغي للروحانية أن حترف هذه الفطرة عن مسارها ..حتريفها
، وتتشابك أشواق الدنيامع الدين وجيتمع املادية، مع الروحية ففي اإلسالم ـ كما ذكرت لك ـ تلتقي  
  .ح مع الغرائز اليت خلقت يف اإلنسان، ومل يكن له أن خيرج عنهاالرو

   ..١وهذا خبالف كل ما نعرفه من فلسفات وأديان ومذاهب 
                                                

  .العبادة يف اإلسالم، يوسف القرضاوي: انظر)  ١(
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رى لآلخرة مكانا، حىت الوعد تكاد تللروحانية أثرا، وال فال تكاد جتد  ..ففي اليهودية تطغي املادية احملضة
  .بأمور دنيويةإال يتعلقان ال والوعيد 

والصحة والثراء وطول العمر، والنصر على األعداء وحنوها من املكاسب الدنيوية احلسية  فاخلصب
العاجلة، هي املثوبات اليت تبشر ا التوراة من نفذ أحكام الناموس، وأضداد هذه األمور من اجلدب واملرض 

  .واملوت والوباء والفقر واهلزمية وحنوها للذين يعرضون عن الشريعة
احترموا آباءكم وأمهاتكم لتعمروا طويال ( سوى أن تقرأ هذه النصوص  هذه احلقيقةك ليس عليك لتدر

وسيطيل .. اعبدوا ربكم اإلله األزيل، وهو يبارك خبزكم وماءكم، ويبعد عنكم العلل واألدواء( ..)..يف األرض
خرج األرض مثرا إذا أطعتم أمري وحفظتم وصييت فسأبعث عليكم األمطار يف أوقاا، فت(  ..) ..أعماركم

  ).. واألشجار فاكهتها
دعوة قوية إىل إلغاء قيمة هذه الدنيا، واعتبار هذه ففيها ـ على حسب األناجيل ـ  ..أما املسيحية

األرض مبثابة منفى لإلنسان، وطلب النجاة والسعادة هناك، يف العامل اآلخر، حيث تقوم مملكة السماء، فمن 
هذه األرض، ومن أراد العامل اآلخر، فلريفض هذا العامل أو هذه الدنيا، فليعرض عن  ،أراد ملكوت السماء

وهكذا ال حتس يف اإلجنيل أن لك يف الدنيا نصيبا، وأن لك يف طيبات احلياة حظا، وال تشعر أن لبدنك عليك 
  .حقا، وأن لك يف عمارة األرض دورا

وقال املسيح  ..».. سم اخلياط ال يدخل غين ملكوت السموات، حىت يدخل اجلمل يف «:اإلجنيلففي 
 إذا أردت أن تكون كامال فاذهب وبع ما متلك واعطه للفقراء، مث تعال واتبعين «:لشاب آمن به ودخل يف دينه

وأنتم فال تبحثوا عما تأكلون وما تشربون وال تموا لذلك، ألن هذه األشياء إمنا يبحث  «:وقال لتالميذه ..»
   » عنها غري املؤمنني

عند احلد الذي ومل تقف  ..التقشف والتزهد وإمهال احلياة األرضيةتوجهت الروحانية املسيحية حنو  وهلذا
لزواج، وكبت للغرائز، لنظام الرهبانية، مبا فيه من قسوة على النفس، وحترمي ت جاء به اإلجنيل، بل ابتدع

  .ومصادرة للرتوع إىل الزينة والطيبات من الرزق
البعد عن النظافة : يت، وكثر أتباعه، وأصبح مما يتعبدون به هللا ويتقربون به إليهوانتشر هذا النظام العا

  .والتجمل، واعتبار العناية باجلسم ونظافته ونوازعه رجسا من عمل الشيطان
صورا جلموح الرهبانية وغلوها، تقشعر منها ) تاريخ أخالق أوروبا(يف كتاب ) ليكي(ألستاذ لقد ذكر ا

زاد عدد الرهبان  «:املؤرخلقد قال هذا  ..قليل من كثري جداوهي وب، وتدهش العقول، اجللود، وتفزع القل
زيادة عظيمة، وعظم شأم واستفحل أمرهم واسترعوا األنظار وشغلوا الناس، وال ميكن اآلن إحصاؤهم 

ن جيتمع أيام عيد بالدقة، ولكن مما يلقي الضوء على كثرم وانتشار احلركة الرهبانية، ما روى املؤرخون أنه كا
الفصح مخسون ألفا من الرهبان، ويف القرن الرابع املسيحي كان راهب واحد يشرف على مخسة آالف راهب، 

   » يرأس عشرة آالف، وقد بلغ عددهم يف اية القرن الرابع عدد أهل مصر) سرابني(وكان الراهب 
بل إن بعض  ..الروحية يف العاملفقد كان نظام الرهبانية من أرقى األنظمة  ..ولكن مع ذلك: قلت
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  .مفكرينا يرى أن النظام الروحي يف اإلسالم مستمد من نظام الرهبانية عندنا
ولكنه بذلك احنرف عن اإلسالم احنرافا  ..قد يكون من املسلمني من وقع فيما وقع فيه رهباننا: قالت

  .ذلك أن نظام الرهبانية يتناىف متاما مع تعاليم اإلسالم ..شديدا
قد اعترب اإلسالم الرهبانية بدعة خطرية يف الدين، ففي القرآن عند ذكر التحريف الذي حصل ف

قُلُوبِ الَّذين اتبعوه ثُم قَفَّينا علَى آثَارِهم بِرسلنا وقَفَّينا بِعيسى ابنِ مريم وآتيناه الْأنجِيلَ وجعلْنا في  ﴿:للمسيحية
حق رِعايتها فَآتينا الَّذين آمنوا ةً ورحمةً ورهبانِيةً ابتدعوها ما كَتبناها علَيهِم إِلَّا ابتغاَء رِضوان اللَّه فَما رعوها رأْفَ

  )٢٧:احلديد(﴾ منهم أَجرهم وكَثري منهم فَاسقُونَ
 ..اإلسالمية تنطلق من مزازين دقيقة جتمع بني الروح واجلسد، وبني الفرد واتمع وهلذا، فإن الروحانية

وهي بذلك ختتلف متام االختالف  ..وهي بذلك جتمع لإلنسان كل متطلبات إنسانيته ..وبني الدنيا واآلخرة
  .عن الرهبانية اليت احنرفت هلا الكثري من األديان واملذاهب والفلسفات

  .على اجلسد حيرم اإلنسان من جزء أصيل منه وهو جسده فالذي يقدم الروح
  .والذي يقدم الفرد يبتر اإلنسان من البيئة اليت خلقها اهللا له، وخلقه هلا، وجيعله سلبيا ال هم له إال ذاته

  .والذي يقدم اآلخرة على الدنيا حيرم اإلنسان من فترة من فترات الزمن خلقها اهللا له، وخلقه هلا
  .م عام أريد تفاصيلههذا كال: قلت
لن أطيق أن أذكر لك كل تفاصيله، ولكين سأكتفي بعرض شروط الرهبانية على النصوص املقدسة : قالت

  .للمسلمني لتعرف موقفها منها
  .ال يكون راهبا إال ا ..الرهبانية شروطاً ال بد من حتقيقها يف الراهبفقد اشترط القائمون على نظام 

يوجد خصيان خصوا أنفسهم ألجل  «:إجنيل مىتقد ورد يف م شروط الرهبانية، وأهوهذا  ..العزوبة منها
  ) ١٣ :١٩ :مىت(»ملكوت السموات من استطاع أن يقبل فليقبل 

من  ،واحتقار وترذيل الصلة اجلنسية وإن كانت حالالً ،التنفري من املرأة وإن كانت زوجةإضافة إىل أن 
إذا رأيتم امرأة فال  «:أحد رجال الكنيسة )سان بونافنتور(يقول  ،رهبانأساسيات املسيحية، حىت بالنسبة لغري ال

وإمنا الذى ترون هو الشيطان بذاته والذى تسمعون  ،بل وال كائنا حياً وحشياً ،حتسبوا أنكم ترون كائنا بشرياً
   ١»هو صفري الثعبان 

كانت ( رهبان أو تسريهم، ووكان من املشاكل املستعصية على الكنيسة مشكلة زواج رجال الدين غري ال
الكنيسة منذ زمن بعيد تعارض زواج رجال الدين حبجة أن القس املتزوج يضع والءه لزوجه وأبنائه يف مرتلة 

وأنه سيحاول أن ينقل كرسيه أو مرتبته ألحد أبنائه يضاف إىل هذا أن القس ( ..)أعلى من إخالصه للكنيسة 
جيب أن يعلو على مستوى أخالق الشعب وأن  األخالقيأن مستواه و ،جيب أن يكرس حياته هللا وبىن اإلنسان

                                                
  .٢٩: أشعة خاصة بنور اإلسالم)  ١(



 ٣٨٣

بوجوب التبتل على  « ..١» إياهال بد منها الكتساب ثقة الناس وإجالهلم  اليتعلى مستواه هذه املكانة  يضفي
رجال الدين وتطليق زوجات املتزوجني منهم وكان هلذا األمر آثار امتدت إىل القرن السادس عشر وانتهت 

  ٢»ار الكنيسةبانتص
  .فلنتصور كيف تكون احلال معهم ،وإذا كان هذا هو احلال مع غري الرهبان

فقد وردت وهذا الشرط يتناقض متاما مع ما دعا إليه اإلسالم من حث على الزواج وترغيب فيه، 
ق لَكُم من أَنفُِسكُم ومن آياته أَنْ خلَ ﴿:ففي القرآن ..النصوص القرآنية الكثرية اليت تأمر بالزواج وحتث عليه

ففي هذه ) ٢١:الروم( ﴾أَزواجا لتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً إِنَّ في ذَلك لَآيات لقَومٍ يتفَكَّرونَ 
ج عن ذلك املودة اآلية توجيه لألنظار للنعم اليت وضعها اهللا يف الزواج، وكيف هيأ الزوجني لبعضهما لتنت

  .والرمحة
ية إِلَّا ولَقَد أَرسلْنا رسلًا من قَبلك وجعلْنا لَهم أَزواجا وذُريةً وما كَانَ لرسولٍ أَنْ يأْتي بِآ ﴿:ويف القرآن

لزواج من سنن املرسلني، وفيه رد ففي هذه اآلية إخبار بأن ا ..)٣٨: الرعد( ﴾ بِإِذْن اللَّه لكُلِّ أَجلٍ كتاب
  .بليغ على املمتنعني عنه حبجة التعبد والتبتل

ن وأَنكحوا الْأَيامى منكُم والصالحني من عبادكُم وإِمائكُم إِنْ يكُونوا فُقَراَء يغنِهِم اللَّه م ﴿:ويف القرآن
 يملع عاسو اللَّهو هلي عن جعل ) ٣٢:لنورا( ﴾فَضويف هذه اآلية حث على تزويج من للمسلم والية عليهم، و

  .الفقر حاجزا بني املؤمن والزواج
وإِنْ خفْتم أَلَّا تقِْسطُوا في الْيتامى فَانكحوا ما طَاب لَكُم من النساِء مثْنى وثُلَاثَ ورباع  ﴿:ويف القرآن

ففي هذه اآلية إجازة )  ٣:النساء( ﴾لَّا تعدلُوا فَواحدةً أَو ما ملَكَت أَيمانكُم ذَلك أَدنى أَلَّا تعولُوا فَإِنْ خفْتم أَ
  .للتعدد يف إطاره الشرعي الصحيح، وتنبيه للعلة من إجازته

تعتربه من األعمال وعلى ضوء هذا اهلدي القرآين جاءت النصوص احلديثية الكثرية ترغب يف الزواج، بل 
ما استفاد املؤمن بعد تقوى اهللا عز وجل خرياً من زوجة صاحلة « :الصاحلة، ومن سنن الصاحلني، ففي احلديث

وان غاب عنها حفظته يف نفسها ، وان أقسم عليها أبرته ، ن نظر إليها سرته إو، إن أمرها أطاعته ، 
بعد اإلميان  ـحلة للرجل أفضل ثروة يكترتها من دنياه الزوجة الصافقد اعترب حممد يف هذا احلديث ،٣»وماله

  .وعدها أحد أسباب السعادة ـباهللا وتقواه 
   ٤»الدنيا متاع وخري متاعها املرأة الصاحلة  «:ويف حديث آخر
   ١»واملركب الصاحل ، واملسكن الصاحل ، من سعادة ابن آدم املرأة الصاحلة  «:ويف حديث آخر

                                                
  .٣٨٢: ١٤قصة احلضارة )  ١(
  .١٥٢: ٢: تاريخ أوروبا يف العصور الوسطى)  ٢(
  .٢/١٢٦:أبو داود)  ٣(
  .٨/٢٨١: ، املعجم األوسط١٠/٢٢١:  ، مصنف عبد الرزاق٤/١٤١: املسند املستخرج على صحيح مسلم)  ٤(



 ٣٨٤

الشباب من استطاع منكم الباءة، فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن  يا معشر «:ويف حديث آخر
   ٢»للفرج، ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء
يسألون عن عبادة  جاء ثالثة رهط إىل بيوت أزواج النيب  :ويف حديث آخر عن أنس بن مالك أنه قال

قال  ؟قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر النيب  وأين حنن من: فلما أخربوا كأم تقالوها، فقالوا ،النيب 
أنا أعتزل النساء فال : وقال آخر،أنا أصوم الدهر وال أفطر: وقال آخر،أما أنا فإين أصلي الليل أبدا :أحدهم

أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما واهللا إين ألخشاكم هللا وأتقاكم له : إليهم فقال  فجاء رسول اهللا  ،أتزوج أبدا
   ٣»ين أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنيت فليس مينلك

فيه إشارة إىل رد ما بنوا عليه أمرهم من أن املغفور له ال حيتاج «   :قال ابن حجر معلقا على هذا احلديث
وأتقى من الذين  فأعلمهم أنه مع كونه يبالغ يف التشديد يف العبادة أخشى هللا، إىل مزيد يف العبادة خبالف غريه 

يشددون وإمنا كان كذلك ألن املشدد ال يأمن من امللل خبالف املقتصد فأنه أمكن الستمراره وخري العمل ما 
   ٤»داوم عليه صاحبه

بل إن حممدا فوق هذا ذكر أمورا من سنن املرسلني كلها تناقض ما تتطلبه الرهبانية من بينها الزواج، 
   ٥»احلياء والتعطر والسواك والنكاح أربع من سنن املرسلني «  :فقال

  فما الشرط الثاين؟ ..هذا الشرط األول للرهبانية، وقد علمت شدة معارضة اإلسالم له: قلت
 ،ائية عن اتمعفعلى الراهب ـ حىت يصري راهبا ـ أن يعتزل عزلة  ..التجرد الكامل عن الدنيا: تقال

  .قطع النظر عن كل أمل يف احلياةيو
بل هلم ـ إىل اآلن  ..بل مارس الكثري من علمائهم هذه العزلة ..كتب املسلمون يف العزلة كتبالقد : قلت

  .ـ ما يسمى باخللوات اليت خيتلون فيها للعبادة
  .فقد شرع اإلسالم االعتكاف، وهو نوع من العزلة ..إن كل ذلك حادث: فإن قلت

  .تربها مدرسة تربوية ذيبية، وبني عزلة الرهبانفرق عظيم بني العزلة اليت دعا إليها اإلسالم، واع: تقال
  فما الفرق بينهما؟: قلت
العزلة اليت مارسها الربانيون من املسلمني هي عزلة تربوية تشبه مكوث املريض يف املستشفى مدة : تقال

  .معينة حيددها طبيبه، وحيددها نوع العالج الذي يريد ممارسته

                                                                                                                                 
  .٤/٢٧٢: جممع الزوائد: رواه امحد والبزار والطرباين يف الكبري واألوسط ورجال أمحد رجال الصحيح، انظر)  ١(
: ، أبو داود٤/٢٩٦: ، البيهقي٢/١٧٧: ، الدارمي٩/٣٣٥: ، ابن حبان٢/٦٧٣: ، البخاري٢/١٠١٨: مسلم)  ٢(
  .٢/٩٥: ، النسائي٢/٢١٩

  .٥/١٩٤٩ :البخاري)  ٣(
  ٩/١٠٥: فتح الباري)  ٤(
  .٤/١٨٣: ، املعجم الكبري٣/٣٩١: الترمذي)  ٥(



 ٣٨٥

اللهم إال يف أحوال الفنت اليت يفر فيها املؤمن  ..لكهوف عن الناسوهي ال تعين االنفراد يف اجلبال وا
  .بدينه

  فما الشرط الثالث من شروط الرهبانية؟: قلت
   ..عدم االهتمام باملطالب اجلسدية حىت الضروري منها كاملالبس والنظافة: قالت

إنه  ،)حماكاة املسيح (لنقرأ هذا السفر الطريف  «:)املشكلة األخالقية والفالسفة(يقول صاحب كتاب 
وأن ما جنده  ،سفر أكرب أسفار التبتل املسيحي، ولنطلب بني صحائفه ومظاهر احلياة املسيحية مبعناها الصحيح

واحتقار أصيل لكل ما  ،حىت يشمل ذلك علم اإلهليات ،أساسى لكل علم رإحتقا: ملعرب عن احلال أبلغ عبارة
وإنه حلتم علينا أن نستشعر دائما  ،حىت املركز الوسط ،الجتماعيالثراء والشرف ا: نسميه خريات هذا العامل

التواضع والندم وأن منارس عملياً على الدوام التضحية وكل مظهر متلية الرمحة وأن جنمع حواسنا يف صمت 
 ،جيب أن ميوت عامل الرغبة ،جيب أن نقتل فينا كل ميول دنيوي ،وذهول تام وتأمل ديىن ينسى املرء فيه كيانه

    »جيب أن نبدأ من هذا العامل الزائل ما سوف يكون لنا الوجود األبدى 
وإن التطبيق الكامل ملثل  ،ولكنه قضاء قاس على اإلنسانية ،عظمة وعالء «:مث يعلق على هذه التعاليم قائالً

طهارة تلك املبادئ ليمكن أن ميأل األرض بأديرة فيها الرجال من جهة والنساء من جهة أخرى ينتظرون يف 
    ١»وتأمل الزوال النهائى للنوع اإلنساين 

  فما موقف اإلسالم من هذا؟: قلت
فلذلك يذكر يف القرآن باعتباره من نعم اهللا على  ..للجسد يف اإلسالم قيمة ال تقل عن قيمة الروح: قالت

تراب ثُم من نطفَة ثُم سواك  قالَ لَه صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالَّذي خلَقَك من ﴿:ففي القرآن ..عباده
هو الَّذي جعلَ لَكُم اَألرض ذلوالً فامشوا في مناكبِها وكُلُوا من رِزقه وإِلَيه  ﴿:وفيه ..)٣٧ :الكهف( ﴾رجالً 

 ورش١٥  :امللك(﴾ الن(..وفيه:﴿ يهوا فطْغال تو قناكُمزما ر باتطَي نبِي  كُلُوا مغَض كُملَيلَّ عحفَي ﴾)٨١:طه 
(  

   ..٢تبني قيمة اجلسد وأمهية احملافظة عليه حتمل بني طياا معاين تشريعية كثرية فهذه اآليات القرآنية 
نّ األرض هي مصدر أاإلنسان بتكوينه اجلسماين، وبطبيعته البدنية، جزء من عامل الطبيعة، وفهي تبني أن 

أكفرت  ﴿:ابن األرض، ونتاجها احلي املترقي يف تكوينه وأجهزته اجلسمية املختلفة هوف.. نشوئه وتكوينه
  ﴾ بالَّذي خلقك من تراب

هذا اجلسد الذي نشأ من األرض ال يستغين بطبيعته عن إمداد األرض لوجوده، من الطعام وهي تبني أن 
  .)٨: األنبياء(﴾ الطَّعام وما جعلناهم جسداً ال يأكُلون  ﴿. .والشراب واللباس والسكن

التوافق يف التكوين الطبيعي بني اإلنسان والطبيعة تام ومتناسق، فكلّ ما حيتاجه اإلنسان وهي تبني أن 
                                                

  .١١٥:املشكلة األخالقية والفالسفة)  ١(
  .املوسوعة اإلسالمية) البالغ(من موقع  كيف تعامل اإلسالم مع اجلسد؟:  بعنوانانظر مقاال)  ٢(



 ٣٨٦

وقدر فيها أقواتها يف أربعة أيام سواًء  وبارك فيها ﴿ ..الستمرار احلياة متوفر يف عامل الطبيعة ومتنام فيها
 ائلنيلت(﴾ للس١٠: فص(.. ﴿  ًذَلوال اَألرض لَ لَكُمعج ﴾)١٥: امللك(  

كلّ ما يف األرض، من خريات وطيبات، حالل طيب ومباح لكافة بين اإلنسان، دون تفريق وهي تبني أن 
يا أَيها الناس  ﴿:أو متييز، فحكمة اهللا، وعدله تقضيان بأن تتوفر لكلّ إنسان حاجته وحقّه املقرر له يف احلياة

  ) ١٦٨: البقرة(﴾ مما في اَألرضِ حالالً طَيباً  كُلُوا
تجاوب مع حاجات التكوين، ترص على حفظ احلياة، وحتشريعة بجاء اإلسالم فقد  ..انطالقا من هذا

  .يف جماهلا الطبيعي احملدد هلا فاستوعب بشريعته كل تلك احلاجات اإلنسانية الطبيعية وقام بتنظيمها
فَلْينظر  ﴿:، باعتبارمها من نعم اهللا على عبادهالطعام والشرابمن  جاته املختلفةد اجلسم حبافقد أمر مب

 هام٢٤: عبس(﴾ اإلنسان إىل طَع (  
حماربة اجلسد، واحلرمان من الطعام والشراب واللذائذ احمللّلة، تلك احملاربة اليت دعا هلذا وقد قاوم اإلسالم 

حماربة اجلسد، وتعذيبه باجلوع، والعطش، واحلرمان يؤدي إىل تقوية  هلا املترهبون وأمثاهلم ممن يعتقدون أنّ
  .الروح، وتنمية امللكات النفسية واألخالقية

فقد استنكر القرآن على هؤالء املنحرفني موقفهم هذا من املتع اجلسدية، والطيبات اليت أنعم اهللا ا على 
  ) ٣٢: األعراف(﴾ يت أخرج لعباده والطَّيبات من الرزق قُلْ من حرم زِينةَ اِهللا الَّ ﴿:عباده، فقال
  فما الشرط الرابع؟: قلت
   ..حتمل تلك العقوبات الشديدة يف حال التفريط يف الطقوس الكثرية اليت يتطلبها نظام الرهبانية: قالت

يف جبال الفوج  أسس األديرة الذي )كوملبان(تعاليم القديس عن بعض ذلك من  امنوذجسأذكر لك 
وعلى  ،جيب أن تصوم كل يوم وتصلى كل يوم وتعمل كل يوم وتقرأ كل يوم «:من تعاليمهف ..بفرنسا

   »الراهب أن يعيش حتت حكم أب واحد 
   »إىل الفراش وهو متعب يكاد يغلبه النوم وهو سائر يف الطريق  يأويوجيب أن  «

سياط إذا سعل وهو يبدأ ترنيمة أو نسى أن يدرم ستة : وكانت العقوبات صارمة أكثر ما تكون باجللد
وكانت اثنا عشر  ..أو قرع القدح بأسنانه أثناء العشاء الرباىن ،أو تبسم أثناء الصالة ،قبل تالوة القداس أظافره

ومائة ملن يشترك يف  ،سوطاً عقاب الراهب إذا نسى أن يدعو اهللا قبل الطعام ومخسون عقاب املتأخر عن الصالة
  . مئتان ملن يتحدث من غري احتشام مع امرأةنزاع و

فكانت األوراد يتلوها بال انقطاع ليالً واراً طائفة بعد  ،نظام احلمد الذى ال ينقطع )كوملبان(وأقام   
  .١طائفة من الرهبان يوجهوا إىل عيسى ومرمي والقديسني

ابتدعها  ،ز هلا الفطر السليمةت جنونية تشمئامل يقتصر األمر على ما ذكره بل جتاوز ذلك إىل تصرفو
  .بعض الرهبان ليعربوا عن قوة إميام وعمق إخالصهم ملبدئهم

                                                
  .٣٦٥: ١٤قصة احلضارة )  ١(



 ٣٨٧

روى املؤرخون من ذلك عجائب فحدثوا عن الراهب ماكاريوس  أنه نام ستة أشهر يف مستنقع قد و
س وكان حيمل دائما حنو قنطار من حديد وكان صاحبه الراهب يوسيبي ،ذباب سام العاريليقرض جسمه 

وقد عبد الراهب يوحنا ثالث سنني قائما … وقد أقام ثالثة أعوام يف بئر نزح . .حيمل حنو قنطارين من حديد
  .فإذا تعب جداً أسند ظهره إىل صخرة ،على رجل واحدة ومل ينم ومل يقعد طوال هذه املدة

ديهم وأرجلهم وإمنا يتسترون بشعرهم الطويل وميشون على أي ،وكان بعض الرهبان ال يكتسون دائما
وكان أكثرهم يسكنون يف مغارات السباع واآلبار النازحة واملقابر ويأكل كثري منهم الكأل  ..كاألنعام
  .واحلشيش

وأزهد الناس عندهم وأنقاهم  ،وكانوا يعدون طهارة اجلسم منافية لنقاء الروح ويتأمثون من غسل األعضاء
يقول الراهب اينس أن الراهب أنتوىن مل يقترف إمث  ،أبعدهم عن الطهارة وأوغلهم يف النجاسات والدنس

وقد قال الراهب  ،مل ميس وجهه وال رجله املاء مخسني عاماً مأبرا هاوكان الراهب  ،غسل الرجلني طوال عمره
فإذا بنا اآلن ندخل  ،لقد كنا يف زمن نعد غسل الوجه حراماً ،و أسفاه: بعد زمان متلهفاً اإلسكندري
  .١احلمامات
  .٢اك راهب منعزل اخترع درجة جديدة من الورع يربط نفسه بسلسلة إىل صخرة يف غار ضيقوهن

وهو ساكن  ،كانت السناجب جتثم على كتفيه فتدخل يف قلنسوته وخترج منها( أما القديس كوملبان فـ 
٣.   

راء واألديار، كان الرهبان يتجولون يف البالد وخيتطفون األطفال ويهبوم إىل الصحفقد  ..فوق هذا كلهو
وينتزعون الصبيان من حجور أمهام ويربوم تربية رهبانية، واحلكومة ال متلك من األمر شيئا، واجلمهور 
والدمهاء يؤيدوم وحيبذون الذين يهجرون آباءهم وأمهام وخيتارون الرهبانية ويهتفون بامسها، وعرف كبار 

التهريب، حىت روي أن األمهات كن يسترن أوالدهن يف البيوت  الرهبان ومشاهري التاريخ النصراين باملهارة يف
وأصبح اآلباء واألولياء ال ميلكون من أوالدهم شيئا، وانتقل نفوذهم وواليتهم إىل ) أمربوز(إذا رأين الراهب 
  .الرهبان والقسوس

يوم على اآلباء فكان الرهبان الذين تفيض قلوم حنانا ورمحة، وعيوم من الدمع، تقسو قلوم وجتمد ع
واألمهات واألوالد، فيخلفون األمهات ثكاىل، واألزواج أيامى، واألوالد يتامى، عالة يتكففون الناس، 
ويتوجهون قاصدين الصحراء، مههم الوحيد أن ينقذوا أنفسهم يف اآلخرة، ال يبالون ماتوا أو عاشوا، وحكي 

  .من ذلك حكايات تدمع العني وحتزن القلب) ليكي(
  فكيف أطاقوا حتمل كل هذا العناء؟ :قلت

                                                
  .١٦٨: ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني)  ١(
  .٧٣٢: معامل تاريخ اإلنسانية)  ٢(
  .٣٥٦: ١٤: قصة احلضارة)  ٣(



 ٣٨٨

   ..لقد متردوا على فطرهم، فتمردت عليهم ..ومن ذكر لك بأم أطاقوا: قالت
إن بعض رجال الدين يف األديرة ويف خارجها يستهترون بابن العذراء  «:رئيس دير كلوىنلقد قال 

لبيوت الىت أنشأها املؤمنني اخلاشعون بل يف تلك ا ،استهتاراً يستبيحون معه ارتكاب الفحشاء يف ساحاته نفسها
لقد فاضت هذه البيوت بالدعارة حىت أصبحت مرمي  ،لكى تكون مالذاً للعفة والطهارة يف حرمها املسور

   ١»العذراء ال جتد مكاناً تضع فيه الطفل عيسى 
 ،متاماًوالفطرة السليمة إىل نتيجة عكسية  السويقد أدى التزمت والغلو يف الدين ومغالبة الطبع ل

 ـالشرق مبسيحيي وقد وصل احلال  ،وأصبحت األديرة مباءات للفجور والفسق وتضرب ا األمثلة يف ذلك
ورمبا كانوا أكثر حياء وأشد متسكاً  إىل حد أن املستهترين من اخللفاء والشعراء اان كانوا يرتدون األديرة 

  .٢العريباألدب  يفاملعروف  )الديارات(ك كتباً منها كما يرتاد رواد الدعارة اليوم بيوت العهر وألفوا يف ذل
  
***  

امتألت عينيها مبدامع مل متلك حبسها، من حديثها إىل هذا املوضع حىت ) آنا ماري مشيل(ما وصلت 
  ما الذي يبكيك؟: فقلت

البحث (، وقد طبع بالعربية حتت عنوان )احلج اىل مكة(لقد ذكرت صديقة يل كتبت كتابا مسته :  قالت
   ..)عن اهللا

سالم وزارت اعتنقت اإلاليت نكليزية، اإلنبيلة تلك ال ،الالدي ايفلني كوبولدتقصدين : قاطعتها قائال
  .كتابذلك ال، وكتبت مذكراا عن رحلتها تلك يف حج املسلمنياحلجاز، وحجت 

   ..سالملقد استطاعت أن حتطم كل اجلدران واحلجب اليت كانت حتول بينها وبني اإل ..أجل:  قالت
سألين كثريون كيف ومىت أسلمت؟ وجوايب على ذلك أنه يصعب علي تعيني الوقت  «:لقد كانت تقول

ويغلب على ظين أنين مسلمة منذ نشأيت . الذي سطعت فيه حقيقة اإلسالم أمامي فارتضيت اإلسالم دينا
بيعي الذي يتقبله املرء فيما لو ترك وليس هذا غريبا إذا ما راح املرء يفكر بأن اإلسالم هو الدين الط. األوىل

بأنه دين : (أمل يصف أحد مشاهري النقاد يف أوروبا. لنفسه ومل يفرض عليه أبواه الدين الذي يعتنقانه فرضا
   ٣ ؟)العقل واإلنسانية

اإلسالم كلمة تعين التسليم هللا، وهي تعين السالم أيضا، ويعرف املسلم بأنه الرجل الذي  «:وكانت تقول
ولعل أمجل ما يف اإلسالم ما .  يف حياته وفاقًا ملشيئة خالقه وأوامره والذي يعيش بسالم مع اهللا وعبادهيسري

يضطرب فيه من وحدانية إهلية، وأخوة إنسانية، وخلوه عن التقاليد والبدع والتصاقه اللصوق كله مبا يف احلياة 
                                                

  .٣٧٢: ١٤٥: قصة احلضارة)  ١(
  .بشىتكتبه أب احلسن السا)  ٢(
  .٩البحث عن اهللا، ص )  ٣(



 ٣٨٩

الصاحل وليس هناك يف اإلسالم إميان دون ما عمل واإلميان يف القرآن إمنا يقوم على العمل .. من أمور عملية
   ١» صاحل أبدا

ن روحانية اإلسالم قوية شديدة، فهي أبدا تدفع املسلمني بعضهم إىل بعض وجتعل منهم إ «:وكانت تقول
   ٢» قوة إنسانية تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر مما ال يوجد مثله يف العامل احلاضر

ن حي، حي يف قلوب أتباعه ومريديه، وهو دين كلما تقدمت به األيام زادت اإلسالم دي «:وكانت تقول
حيويته وقوي أمره وتبسط سلطانه وفشت دعوته ولوال ذلك ملا أمكنه أن يعيش وأن يظل حمتفظًا بقوته وتأثريه 

    ٣» وحب أتباعه له
  فما الذي حيول بينك وبني سلوك سبيلها؟: قلت

يوشك أن أقطعها حجابا حجابا حىت  ..لكين لن أستسلم هلا ..ثريةحجب ك: تنفست الصعداء، مث قالت
  .أصل إىل تلك الشمس املضيئة اليت مشلت بأشعتها أركان العامل

   ..قالت ذلك، مث قامت، وكأا م بشيء
وقد عرفت سر الدواليب اليت حتركها  ..أما أنا، فقد بقيت أتأمل تلك األزهار اجلميلة من عباد الشمس

  .الشمس
  . يف ذلك احملل املبارك ترتلت علي أشعة جديدة اهتديت ا بعد ذلك إىل مشس حممدو

                                                
  .١٣البحث عن اهللا، ص )  ١(
  ١٣البحث عن اهللا، ص )  ٢(
  .١٣البحث عن اهللا، ص)  ٣(



 ٣٩٠

  سادسا ـ سالم
يف اليوم السادس من تلك األيام العشرة املباركة التقيت املستشرق الذي قطفت على يده مثرة السالم من 

  ..شجرة النبوة
ك للْمالئكَة إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً قَالُوا وإِذْ قَالَ رب ﴿:تعاىلوهي الثمرة اليت عرفت ا سر قوله 

ي أَعقَالَ إِن لَك سقَدنو كدمبِح حبسن نحناَء ومالد كفسيا ويهف فِْسدي نا ميهلُ فعجونَأَتلَمعا ال تم لَم ﴾
  )٣٠:البقرة(

طْت إِلَي يدك لتقْتلَنِي ما أَنا بِباسط يدي إِلَيك لأَقْتلَك إِني أَخاف اللَّه رب لَئن بس ﴿:تعاىلوسر قوله 
نيالَم٢٨:املائدة(﴾ الْع (  

مساجِد يذْكَر ولَوال دفْع اللَّه الناس بعضهم بِبعضٍ لَهدمت صوامع وبِيع وصلَوات و  ﴿:تعاىلوسر قوله 
زِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرصني نم نَّ اللَّهرصنلَيرياً وكَث اللَّه ما اسيهال   ﴿:تعاىلوقوله  ..)٤٠من اآلية: احلج(﴾ فو

يي بفَإِذَا الَّذ نسأَح يي هبِالَّت فَعئَةُ اديال السةُ ونسوِي الْحتستيممح يلو هةٌ كَأَناودع هنيبو ك٣٤:فصلت(﴾ ن(  
   ١»ال يزال العبد يف فسحة من دينه ما مل يصب دما حراما  «:«:وعرفت ا سر قوله 

يأيت القاتل متعلقا رأسه بأحدى يديه متلببا قاتله بيده االخرى تشخب أوداجه دما حىت  «:وسر قوله 
   ٢»ويذهب به إىل النار  !تعست :فيقول اهللا للقاتل !رب هذا قتلين :هللا ل املقتوليأيت به حتت العرش فيقو

وأنه ال يباح إال  ..وعظم جرم القتل ..عن عظم قدسية الروح اإلنسانيةفهذه النصوص املقدسة خترب 
  .للضرورات الشديدة، وباحلدود اليت حتفظ املصاحل

***  
وقد تعجبت  ..٣)مكسيم رودنسون(ي سلمين إياه املرشد اسم كان من ضمن األمساء املوجودة بالدفتر الذ

                                                
   .رواه البخاري) ١(
  .رواه الطرباين يف الكبري)  ٢(
 ،مفكر ماركسي ومستشرق فرنسي من أصل يهودي Maxime Rodinson) -١٩١٥(مكسيم رودنسون هو )  ٣(

تلقَّى تعليمه االبتدائي يف باريس مث  ،، وكان أبوه أحد مؤسسي احتاد نقابات العمال اليهود يف باريس١٩١٥عام ولد يف باريس 
عمل كصيب تشهيالت قبل التحاقه بقسم اللغات الشرقية احلية يف السوربون حيث درس اللغات السامية واإلثنوجرافيا وعلم 

  .االجتماع
سنوات يف لبنان حيث عمل كمدرس يف مدارس  ٧ء احلرب العاملية الثانية، وبقي ملدة خدم يف اجليش الفرنسي يف سوريا أثنا

إسالمية ثانوية وكموظف يف اإلدارة الفرنسية يف سوريا ولبنان، ويف هذه الفترة قام بزيارات متعددة ملختلف دول الشرق 
  . األوسط

أصدر  ،اركسيني واليسار العريب إبان إقامته يف املنطقة، وتعرف إىل الشيوعيني وامل١٩٣٧انضم للحزب الشيوعي الفرنسي عام 
وترك احلزب الشيوعي . ١٩٤٧، وذلك بعد عودته لفرنسا عام ١٩٥١و ١٩٥٠نشرة الشرق األوسط الشهرية السياسية عامي 

 



 ٣٩١

وهو بذلك  ..أصل يهوديوهو يف ذات الوقت يرجع إىل  ا،ماركسي امفكركثريا من وضعه يف القائمة مع كونه 
  .قد اجتمعت فيه مجيع أسباب العداوة لإلسالم من ماركسية تعادي األديان، ومن يهودية تعادي اإلنسان

ه، ومسعت حديثه زال عجيب من ذلك، وعرفت أن ماركسيته نوع من اهلروب من لكين عندما رأيت
   ..يهوديته

وكان ذا اجلبل غابة زيتون  ..يف ذلك اليوم سرت إىل اجلبل الذي كان جيثم جبالل يف ضاحية باريس
                                                                                                                                 

ي للدراسات ، ولكنه استمر يف صفوف اليسار املاركسي يعمل مديراً لقسم الشرق األوسط يف املعهد التطبيق١٩٥٨الفرنسي عام 
  . العليات بالسوربون

، وإسرائيل والرفض )١٩٦٦(اإلسالم والرأمسالية : له مؤلفات عديدة حول اإلسالم والعروبة واملسـألة اليهـودية، من بينها
، )١٩٧٩(، وحممد )١٩٧٩(، والعرب )١٩٧٣(، وإسرائيل واقع استعماري )١٩٧٢(، واإلسالم واملاركسية )١٩٦٨(العريب 

  ). ١٩٨١(أم مسألة يهودية  وشعب يهودي
، ومن مث فهو )اليهود(بغريهم ) العرب(يذهب إىل أن املنطق الصهيوين منطق إحاليل يقوم على اإلحالل القسري للسكان هو و

باالستعمار الربيطاين  -كحركة  -عدواين واستعماري وعنصري، وهذا يعين أن الدولة الصهيونية دولة خلدمة االستعمار ارتبطت 
  . شأا مث باإلمربيالية األمريكية فيما بعدمنذ ن

والعنصرية اليت تقوم عليها الفكرة الصهيونية ودولة إسرائيل تؤدي إىل سيادة القيم اإلسربطية أي قيم احملاربني الدائمني، وهو 
  . املنطق الذي حيكم قادة إسرائيل

. سدود، فال ميكن ختيل بشر يف حالة استنفار دائموهو يرى أن هذا املنطق نفسه قد أوصل املشروع الصهيوين إىل طريق م
وتلجأ إسرائيل إىل املغامرات العسكرية وذلك لتهدئة حالة التهيج واالستنفار املستمرين بني املستوطنني وتنفيس الطاقة العدوانية 

  . لديهم
ومن مث، فإن التناقضات الداخلية . وهذا، بدوره، خيلق توترات جديدة ويزيد االستنفار والتهيج، وهكذا يف حلقة مفرغة مدمرة

  . تأكل الدولة الصهيونية من الداخل واملنظمات الصهيونية تتخبط يف صراعات داخلية مدمرة
ويرى أن الصهيونية هي نتيجة ظاهرة معاداة اليهود، ويشري إىل أن معظم اليهود يف أوربا كانوا يف طريقهم لالندماج، مث 

  . رة للحركة الصهيونية وتبث الروح فيهاجـاءت النازية لتقـدم فرصة ناد
وقد لعب دوراً مهماً يف تقريب وجهات النظر وتسهيل احلوار بني منظمة التحرير الفلسطينية وبعض اجلماعات املعتدلة 

.  أحسن األحوالبيد أنه ال يرى نفعاً كبرياً من هذا احلوار يف ،واليسارية يف إسرائيل، وذلك من منطلق إميانه بالقيم اإلنسانية العامة
فاحلوار يفيد فقط يف إطار اإلستراتيجية العامة للطرفني املتحاورين، لكن القادة اإلسرائيليني أفهموا شعبهم أن الفلسطيين حيوان 

  .يسري منتصب القامة، وأن الفلسطينيني من جانبهم يرفضون احلوار مع اإلسرائيليني
حيدث يف إسرائيل أكثر مما حيدث يف الدول العربية حيث ال يأون مبا حيـدث  ويرى رودنسون أن الغربيني يتأثرون كثرياً مبا

. يف هذه البـالد كثرياً أو ال يأبـهون ا على اإلطالق، فال تزال املشاعر العنصرية وآثارها السياسية تطغى على حياة الغربيني
 الغرب األوريب، ولذا فهو ال يعتقد يف أطروحات غياب ويضرب رودنسون مثاالً لذلك بتزايد منو األحزاب العنصرية والنازية يف

ألنه يرى أن املسألة أعقد كثرياً من ذلك وترجع إىل الطبيعة العنصرية األساسية يف بنية  ، اإلعالم العريب وتغيري احلالة الذهنية الغربية
شخصيات ومنظمات يهودية معادية [ل املوسوعة اليهودية، املسريي، وانظر فيها فصال مهما حو: انظر( .احلضارة الغربية

  ]للصهيونية



 ٣٩٢

  .كأا ولدت مع ميالد اإلنسان
حديد مكهرب ليمنع أي داخل،  وقد احترت إذ رأيت جزءا مهما من تلك الغابة قد طوق بأسوار من

   ..ورأيت خارج تلك الغابة شابا يافعا ممتلئا شبابا جالسا ينظر إىل تلك األشجار املقيدة بقيود احلديد والكهرباء
  .اقتربت منه، وسألته عن سر حزنه، وسر أشجار الزيتون املطوقة بتلك األغالل القاسية

ومل يشك أحد يف يوم من األيام أا  ..يلة من اجلدودورثتها عن سلسلة طو ..هذه األشجار يل: قال يل
  .ومل خيطر على بال أحد يف يوم من األيام أن ترتع مين ..يل

  وما الذي جعله يرتعها منك؟ ..فمن الذي نزعها منك؟: قلت
وجاه مكني، اشترى به ذمم القضاة  ..له مال عريض ..رجل يهودي قاسي القلب حمجر الفؤاد: قال

وزور ألجل ذلك كتبا مساها كتبا مقدسة تعده بأرضي  ..ومل يترك أحدا إال رشاه ..شرطة واجليشواحملاكم وال
  .وبزيتوين

  ؟ !فمن الذي أغراه بأرضك دون األراضي:  قلت
  .قوم من احلاقدين:  قال
  ؟ !عليك أم عليه:  قلت
   ..علي وعليه:  قال
  كيف يستقيم هذا؟:  قلت
   ..م، فأرادوا نفيه عنهم، فلم جيدوا غري أرضيلقد كره احلاقدون مقامه بينه: قال
  ومل اختاروك أنت؟:  قلت
  .لعلمهم بإبائي ورسوخي يف أرضي، وتضحييت بكل شيء يف سبيلها:  قال
  فهل ستقاومه؟:  قلت
  .مقاومته واجب إنساين، وخلق رفيع ..جبان أنا إن مل أقاومه:  قال
  .ولكنك متلك الزيتون الذي هو رمز السالم:  قلت
ويؤسس يف أرض الزيتون مصانع سالح يدمر ا  ..ولكين لو تركت له زيتوين فسيحرقه ويدمره:  قال

  .العامل
  .ولكنك ـ إن قاومته ـ سريمونك باإلرهاب: قلت
فسيخلفين  ..ولكين مع ذلك مل أيأس، ولن أيأس ..ويوشك أن يرموين يف سجوم ..قد فعلوا ذلك:  قال

  .زع منهم أرضي، وحيمي زيتوينمن يقوم يف وجوههم، ومن ينت
  )مكسيم رودنسون(التقيت  ..يف ذلك املوقف

جاء، ومعه حمفظته اليت حيمل فيها كتبه، ومعها قفة حيمل فيها طعاما إىل ذلك الشاب، وما إن رآه الشاب 
  .حىت راح يصافحه حبرارة

و ابن عم لذلك ه..)مكسيم رودنسون(هذا : سألت الشاب أن يعرفين ذا الرجل الطيب، فقال يل
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  .ولكنه يبغضه أشد البغض، وحياربه أعنف حرب ..املغتصب الظامل
  .مأل السرور قليب يف تلك اللحظة، فقد كنت حمتارا يف الطريقة اليت أدخل ا عامل هذا الرجل

   ..املستشرق واملفكر) مكسيم رودنسون(أنت األستاذ : ابتدأته بقويل
  .البحث عن السالم هو وظيفيت الكربى اليت ال تراها العيون ..والباحث عن السالم: قاطعين، وقال

  ما تقصد؟: قلت
ولذلك تراين أفر  ..لقد ولدت يف بيئة متتلئ حربا وبغضا وأحقادا ..إن حيايت كلها حبث عن السالم:  قال

  .ال لشيء إال ألجل البحث عن السالم ..ومن مذهب إىل مذهب ..ومن بلد إىل بلد ..من موضع إىل موضع
  فلم تبحث عن السالم؟: قلت
فال ميكن  ..السالم هو الوسط الصحيح الذي تنمو فيه شجرة اإلنسانية ..ألنه ال حياة بال سالم: قال

  .لشجرة اإلنسانية أن تؤيت مثارا طيبة، وهي خمتنقة بنريان احلرب
  ؟  !السيولأال ترى إىل دموعه، وهي تنحدر كما تنحدر  ..انظر إىل هذا الزيتون املسكني احملاصر

إن هذا الزيتون الذي ميثل السالم يريد احلاقدون خنقه ليؤسسوا على أنقاضه شجرة الدمار اليت ال تثمر 
  .غري سفك الدماء

  فهل وجدت السالم؟:  قلت
   ..وجدته:  قال
  كيف وجدته؟:  قلت
  .وجدته حماصرا كما حياصر هذا الزيتون:  قال
  ومن غرس شجرته؟ ..؟أين وجدته:  قلت
  .وقد غرس شجرته حممد ..وجدته يف اإلسالم:  قال

  فكيف تقول هذا؟ ..لقد علمت أنك شيوعي يهودي: تعجبت كثريا من قوله هذا، فقلت
  .أقول احلقيقة اليت ميتلئ ا قليب، ولكن لساين يعجز عن التعبري عنها:  قال
ممثلو اإلرهاب يف  مسلمني هولكين أرى الناس مجيعا جممعون على أن اإلسالم دين اإلرهاب، وأن امل: قلت

  .العامل
  أمل تر إىل هذا الشاب املسكني املمتلئ حزنا؟:  قال
  .لقد كنت أحتدث معه الساعة ..بلى:  قلت
  )إرهابيا(إم يسمونه :  قال
  .لقد أخربين بذلك:  قلت
  عدوه؟ لو أن هذه الشاب املسكني مل يطوق حقله، ومل خيرج من أرضه، أتراه حيمل السالح على:  قال
  .فرباءة السالم بني عينيه ..ال أراه يفعل ذلك:  قلت
ومنعوهم من كل  ..وبوا خريام ..وقتلوا أطفاهلم ..احتلوا أرضهم ..وهكذا املسلمون املساكني:  قال



 ٣٩٤

   ..فإذا قام أحدهم ورمى حجرا ليعرب عن إبائه مسوه إرهابيا ..شيء حىت من الكالم
  .السالم إال يف اإلسالم، وعند حممدلقد ذكرت يل أنك مل جتد : قلت
 ..لقد فتشت األديان واملذاهب والفلسفات واألفكار أحبث عن السالم الشامل ..ذلك حبث طويل:  قال

  .فلم أجده إال يف دين حممد
  فهل حتدثين خبالصة أحباثك؟:  قلت
  . فأنا ال هم يل إال التبشري ذا ..يسرين ذلك كل السرور ..أجل:  قال
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  م اجلاهليةـ سال ١
  مب نبدأ حديثنا عن السالم؟:  قلت
  .باجلاهلية:  قال
  ؟ !جباهلية العرب: قلت
وال يعرف فضل السالم إال مبقارنته  ..فال يعرف فضل اجلمال إال مبقارنته بالدمامة ..جباهلية العامل:  قال
الطيبة إال مبقارنتها بالثمرة  كما ال تعرف الثمرة ..وال يعرف فضل اإلسالم إال مبقارنته باجلاهلية ..بالصراع
  .اخلبيثة

  اليهودية
  فبأي مثرة خبيثة نبدأ؟: قلت
  .باليهودية:  قال
  .هي دينك الذي ينتمي إليه أبوك وجدك:  قلت
  .من أراد أن يبحث عن احلقيقة فعليه أن يقطع جذوره، ويطلق أباه وجده:  قال
  ؟فكيف تعتربه عدوا للسالم ..إن اليهود شعب مضطهد، وقد عاىن يف حياته األمرين: قلت
   ..فهو ميارس اإلرهاب عبادة ال عادة ..إن عداوته للسالم تنطلق من دينه ومعتقداته: قال
  ما تقول؟:  قلت
  أال تعرف سفر حزقيال؟: قال
  .هو سفر من أسفار كتابنا املقدس يف عهده القدمي:  قلت
أتدري مباذا يوصينا  ..كم شبها عظيما بناولذلك، فإن ل ..وهو قاسم مشترك بينكم وبيننا ..نعم: قال

  الرب يف هذا السفر الغايل الذي اشتركنا يف وراثته؟
  ؟مب:  قلت

ـ يف هذا السفر املقدس ـ الرب : أخرج الكتاب املقدس من حمفظته، وفتحها على هذا السفر، وقال
الَ تترَّأف عيونكُم والَ . دينة خلْفَه واقْتلُوااعبروا في الْم «:، فيقوليأمر بقتل النساء واالطفال والشيوخ والبهائم

ولَكن الَ تقْربوا من أَي إِنسان علَيه السمةُ، وابتدئُوا . أَهلكُوا الشيخ والشاب والْعذْراَء والطِّفْلَ والنساَء. تعفُوا
َ قْدسي نأُوا. »مدتكَلِ فَابيالْه امأَم ينودجوالْم وخيالشالَ وجكُونَ الرلهي .مقَالَ لَهلَأُوا «: وامكَلَ ويوا الْهسجن

  )٧-٥: ٩حزقيال( »فَاندفَعوا إِلَى الْمدينة وشرعوا يقْتلُون . »ساحاته بِالْقَتلَى، ثُم اخرجوا
الذي يأمر بقتل  ..يف الدنياالكتاب املقدس هو الكتاب الوحيد إن  ..هل مسعت :التفت إيل، وقال

  األطفال؟
انتقم من الْمديانِيني : وقَالَ الرب لموسى «:)١٨-١: ٣١(سفر العدد امسع ما يقول  ..ليس هذا فقط

إِلَى قَو مضنتو وتما تهدعبيلَ، وائرنِي إِسبلكبِ. معلشى لوسفَقَالَ م :» ةبارحمل يندنجاالً مرِج كُمنوا مزهج
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مهنم بلرقَامِ لتاالنو نيانِييدالْم....  ملُوكَهم مهعلُوا مقَتلُوا كُلَّ ذَكَرٍ؛ وقَتو بالر را أَمكَم نيانِييدوا الْمبارفَح
وأَسر بنو إِسرائيلَ نِساَء  .أَوِي وراقم وصور وحور ورابِع، كَما قَتلُوا بلْعام بن بعور بِحد السيف: الْخمسةَ

هِمالَكأَم رائسو يهِماشومو هِممائهب يعموا جغَنِمو ،مأَطْفَالَهو نيانِييدا الْمنِهاكسا بِمكُلَّه مهندقُوا مرأَحو ،
،انويالْحاسِ والن نالَبِ ماَألسمِ وائنلَى كُلِّ الْغا علَووتاسا، وونِهصحو....  ةكُلُّ قَادو ارازعأَلى ووسم جرفَخ

يخارِجِ الْمإِلَى خ هِمالقْبتسيلَ الائراِء إِسسؤرو اِء اُأللُوفسؤر نشِ ميالْج ةلَى قَادع طَهخى سوسى مدمِ، فَأَب
مقَالَ لَهبِ، ورالْح نم نيمالْقَاد ئَاتنِي : الْمب نيأَغْو املْعةَ بيحصن هِناعببِات نهاَء؟ إِنسالن متييحتاذَا اسمل

رإِسبالر ةاعمي جأُ فبى الْوفَشفَت ،بلرل ةانيخ ببس كُنو ،ورفَغ ةادبعيلَ لائ . نلُوا كُلَّ ذَكَرٍ مفَاآلنَ اقْت
    » لَم تضاجِع رجالً اَألطْفَالِ، واقْتلُوا أَيضاً كُلَّ امرأَة ضاجعت رجالً، ولَكنِ استحيوا لَكُم كُلَّ عذْراَء

اهتفُوا، َألنَّ الرب قَد وهبكُم : قَالَ يشوع للشعبِ «:)١٦: ٦ (جاء يف سفر يشوع لقد  ..ليس هذا فقط
والذَّهبِ وآنِية النحاسِ والْحديد،  أَما كُلُّ غَنائمِ الْفضة ..واجعلُوا الْمدينةَ وكُلَّ ما فيها محرماً للرب. الْمدينةَ

هتانزى خفَظُ فحتو بلرل صصخاقِ. فَتوي اَألبةُ فنالْكَه فَخنو ،بعالش فتى . فَهبِ لَدعالش افتكَانَ هو
ورالس ارهيماً، فَانظاقِ عوفْخِ اَألبن توص هِماعمس هعضوي مف . ،هتهكُلٌّ إِلَى وِج ةيندالْم وحن بعالش فَعدفَان

ى ودمروا الْمدينةَ وقَضوا بِحد السيف علَى كُلِّ من فيها من رِجالٍ ونِساٍء وأَطْفَالٍ وشيوخٍ حت. واستولَوا علَيها
نالْغقَرِ وريِالْبمالْحمِ و «  

جتازى السامرة ألا متردت على  «:يقول الرب )١٦: ١٣(سفر هوشع لقد جاء يف  ..ليس هذا فقط
  »واحلوامل تشق  ،حتطم أطفاهلم .بالسيف يسقطون .إهلها

وحتطم أطفاهلم أمام عيوم وتنهب بيوم وتفضح نساؤهم  «:يقول الرب )١٦: ١٣ (سفر إشعيا ويف  ..
«   

جاء يف سفر لقد  ..امسع هذه التشريعات اإلرهابية القاسية اليت يأمرب ا الكتاب املقدس: يل، وقالالتفت إ
جابتك اىل أن إف ،ني تقرب من مدينة لكي حتارا استدعها اىل الصلحح «:قول الرب )١٥-١٠: ٢٠(التثنية 

ان مل تساملك بل عملت و.  الصلح وفتحت لك فكل الشعب املوجود فيها يكون لك للتسخري ويستعبد لك
واما النساء . واذا دفعها الرب اهلك اىل يدك فاضرب مجيع ذكورها حبد السيف. معك حربا فحاصرها

واالطفال والبهائم وكل ما يف املدينة كل غنيمتها فتغتنمها لنفسك وتأكل غنيمة اعدائك اليت اعطاك الرب 
   » يست من مدن هؤالء االمم هناهكذا تفعل جبميع املدن البعيدة منك جدا اليت ل. اهلك

   ..إله الكتاب املقدسامسع إىل تشريعات اإلبادة اليت يأمر ا  ..ليس هذا فقط
أما مدنُ الشعوبِ الَّتي يهبها الرب إِلَهكُم لَكُم مرياثاً فَالَ تستبقُوا  «:)١٦: ٢٠(جاء يف سفر التثنية لقد 

والْحويني  ،  بلْ دمروها عن بِكْرة أَبِيها، كَمدن الْحثِّيني واَألمورِيني والْكَنعانِيني والْفرِزينيفيها نسمةً حيةً
 كُمإِلَه بالر كُمرا أَمكَم نييوسبالْيو«   

لقد  ..كان فعلها ـ إال بعد قراءة هذا النصال أظن هتلر قام بفعلته الشنيعة ـ إن : التفت إيل، وقال
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  . ١خشي على قومه أن يضموا إىل هذه األجناس اليت أمر بإبادم، فراح يتغذى م قبل أن يتعشوا بقومه
جاء يف سفر لقد  ..ال تنتهياملقدس الكتاب أوامر الرب بالقيام باملذابح واازر يف ف ..ليس هذا فقط

أَنا الَّذي أَرسلَنِي الرب ُألنصبك ملكاً علَى «: وقَالَ صموئيلُ لشاولَ «:)٥- ٣: ١٥ (صموئيل األول 
بالر عِ اآلنَ كَالَمميلَ، فَاسائرإِس .ودنالْج بر قُولُها يذَا مي : هف هكَبتا اراَء مزج يقالمع باقأَنْ أُع عمزي مإِن

قح رصم نم وجِهِمرخ دني الطَّرِيقِ عف مى لَهدصت نيح نيييلائرلَى . اِإلساقْضِ عو يقالمع اجِمهبِ اآلنَ وفَاذْه
الَهع. كُلِّ مضرأَطْفَاالً واًء، ونِساالً ويعاً رِجمج ملْهلِ اقْتب مهنم دأَح نع فعرياًالَ تمحاالً وماً، جِمغَنقَراً واً، ب 

«   
يا  ..يا إله النقمات «: )١: ٩٤(يف مزمورلقد جاء  ..إله النقماتفإن من أهم أوصاف الرب أنه  ..وهلذا

: ٦٦:شعياءأ(ويف  ..»ن الرب اهلك هو نار آكلة اله غيور أل «:)٤:٢٤ :تثنية(ويف  ..»يا إله النقمات  ..رب
ملعون من  «:)٤٨:١٠ارميا (ويف  ..»النار يعاقب وبسيفه على كل بشر ويكثر قتلى الربن الرب بأل «:)١٦

 (بولس يف رسالته إىل العربانيني لقد قال مثل هذا  ..»يعمل عمل الرب برخاء وملعون من مينع سيفه عن الدم 
   »ألن إهلنا ناراً آكلة  «:) ٢٩: ١٢

تدخل  «:يقول الرب ملوسى ..هاب االغتصاب والسرقةهناك إر ..ليس األمر قاصرا على القتل والدمار
قُولُ لَهتو رصم كلم اميلَ أَمائرإِس وخيشو تأَن : ةَ ثَالَثَةِسريي مضما ننعا، فَدنفَقَّدت قَد نيانِيربالْع إِلَه بإِنَّ الر

فَأَمد . ولَكننِي عالم أَنَّ ملك مصر لَن يطْلقَكُم ما لَم ترغمه يد قَوِيةٌ. ئح للرب إِلَهِناأَيامٍ في الْبرية ونقَدم ذَبا
قُكُمطْلي كذَل دعبا، ويها فهعني أَصي الَّتالَتييعِ ومبِج رصم رِبي وأَضدي .عذَا الشلُ هعأَجى وظَى بِرِضحي ب

ب زِيلَةن ا أَوهتارج نم أَةركُلُّ ام طْلُبلْ تونَ، بضمت نيح نيونَ فَارِغجرخفَالَ ت ،نيرِيصالْم ةضف راهوا جهتي
نم كونَ ذَلمنغفَت كُماتنبو نِيكُما بهونلْبِساباً تيثبٍ وذَهو نيرِيص٢١-٣/١٩ :اخلروج( » الْم(  
فَصر الشعب في ثيابِهِم معاجِنهم وعجِينهم قَبلَ أَنْ  «:وقد طبق اإلسرائيليون هذه األوامر بغاية الدقة

وجعلَ الرب . هباً وثياباً بِحسبِ قَولِ موسىيختمر، وحملُوها علَى أَكْتافهِم، وطَلَبوا من الْمصرِيني آنِيةَ فضة وذَ
نيرِيصالْم نوا منِمفَغ ،وها طَلَبكُلَّ م مهطَوفَأَع ،نيرِيصى الْمظَى بِرِضحي بع٣٦-١٢/٣٤ :اخلروج( »الش(  

   ..إن كل ما ذكرته من نصوص أحفظه عن ظهر قلب: قلت
وغريها من النصوص الكثرية اليت متتلئ ا  ..ما يلقن الطفل الصغري هذه النصوصتصور معي عند:  قال

   ..األسفار املقدسة
شدة ويلقن معها  ..)الشعب املختار ( عقدة التفوق العنصري املوهوم ملا يسمى بـ مث يلقن بعدها 

اليت تعين و) الكوفرمي ( أو ) العامة ( أو ) اجلوييم ( أو ) األغيار (أو ) األمميني ( االستهانة بدماء اآلخرين من 
  .األصناف البشرية األخرى غري اليهودكلها 

  . ١وبطوالت مششون ..فإذا وجد هذا الطفل تطلعا للبطولة حكيت له قصة مششون
                                                

  .. هناك من يذهب إىل أن هتلر يهودي العرق)  ١(
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   ..فإذا بلغ هذا الطفل مل جيد أمامه إال العصابات اإلرهابية
  .إن اليهود يشكون اإلرهاب وخيافون منه:  قلت
  ..ولو مل يكونوا لصوصا ملا خافوا أحدا ..ص ال خياف إال اللصوصالل:  قال

الصهيوين االستيطاين  همإمنا هو أمر كامن يف مشروعيف أولئك القساة اإلرهاب ليس حدثاً عابراً عرضياً 
  . ويف الصيغة الصهيونية األساسـية الشـاملة ،اإلحاليل

، فاهلجمات اإلرهابية اليت شنت ضد بعـض كما أن حـلقات وآليات هذا اإلرهاب مترابطة متالحقة
القرى العربية أدت إىل اسـتسالم بقية سكان األراضي احملتلة، أي أن املذابح واالعتقاالت واإلبعادات إن هي 
إال آلية من آليات االستيطان الصهيوين اإلحاليل، وال ميكن تخيل إمكانية تحقُّق املشـروع الصهيـوين 

  . بدوا
رهاب الصهيوين هو اآللية اليت مت ا تفريغ جزء من فلسطني من سكاا وفرض املستوطنني الصهاينة واإل

  . ودولتهم الصهيونية على شعب فلسطني وأرضها
وقد مت هذا من خالل اإلرهاب املباشر، غري املنظم وغري املؤسسي، الذي تقوم به املنظمات اإلرهابية غري 

واإلرهاب املباشر، املنظم ) ت املستوطنني ـ التخريب ـ التمييز العنصرياملذابح ـ ميليشيا(الرمسية 
التهجري ـ اهليكل القانوين للدولة الصهيونية ـ التفرقة العنصرية (واملؤسسي، الذي تقوم به الدولة الصهيونية 

  ). من خـالل القانون ـ اجلـيش اإلسـرائيلي ـ الشرطة اإلسرائيلية ـ هدم القرى
ويتم  ،مرتبطان متام االرتباط )اإلرهاب املؤسسي وغري املؤسسي(نوعني من اإلرهاب وكال هذين ال

                                                                                                                                 
هو اسم لشخص يشار إليه أحياناً بأنه آخر القضاة، فقد كان قاضياً من قبيلة دان مدة عشرين سنة، وقد ، شـمشون)  ١(

  . اشتهر بقوته اجلسدية اخلارقة
ويف . فعند اكتمال شبابه تزوج من امرأة فلستية. مرات مع ثالث نساء فلستيات من غزةتدور حياته حول جمموعة من املغا

هل رأيتم : إحدى زياراته هلا، قابل أسداً فصرعه مث أكل حنالً وجده يف جثته فيما بعد، وقارع الفلستيني ببعض األحاجي إذ سأهلم
وعندما عاد . سره فهجرها، وقتل ثالثني فلستياً يف عسقلونحنالً يف فم أسد؟ فلم يستطيعوا اإلجابة، ولكن زوجته أفشت هلم 

إليها، وجد أا تزوجت من آخر، فأمسك ثالثة من بنات آوى وأضرم النار يف أذناا وأطلقها على مزارع الفلستيني فاشتعلت 
ولكن (م هلم ليسلموه إىل أعدائه ففعل وقد أخذ الفلستيون يف االنتقام من العربانيني الذين طلبوا من مششون أن يستسل. فيها النريان

  ). مششون فك وثاقه وأمسك بفك محار وقتل ألفاً منهم
وبينما كان هو يف مرتهلا، عرف الفلستيون . أما حمور ثاين املغامرات يف حياة مششون، فهو قصته مع بغي من غزة كان يزورها

مبكراً، وخلع بوابات غزة على كتفيه ووضعها على تل يف ولكنه استيقظ . بوجوده وأرادوا أن يفتكوا به وهو منهك القوى
وعرفت دليلة أن سر قوة مششون . مث وقع مششون يف غرام دليلة الفلستية اليت يبدو أا كانت بغياً هي األخرى). اخلليل(حربون 

وأوثقوه بسالسل من حناس ومسلوا فأتى الفلستيون عليه وهو نائم وجزوا شعره . يف شعره ألنه كان نذير الرب وهو يف بطن أمه
وحينما أخرجوه ليسخروا منه يف املعبد دفع مششون العمودين فسقط املعبد عليه . عينيه مث أخذوه إىل غزة ووضعوه يف السجن

  )من هذه السلسلة) الكلمات املقدسة(املوسوعة اليهودية، وانظر القصة وحتليلها يف : انظر( .وعلى من فيه فماتوا مجيعاً



 ٣٩٩

   .١ التنسيق بينهما وجيمع بينهما اهلدف النهائي، وهو إفراغ فلسطني من سكاا أو إخضاعهم وحصارهم
  ) ١٩٤٨قبل عام (واقعة دير ياسني ك مسعت بلعل

  .ح أن ننسبها لشعب كاملوال يص ..ولكنها من فعل بعض الرعاع ..أجل: قلت
وكانت هذه املذحبة،  ..فلسطينياً من اهايل القرية العزل ٢٦٠زهاء ة تلك املذحبة راح ضحيلقد : قال

وغريها من اعمال االرهاب والتنكيل، احدى الوسائل اليت انتهجتها املنظمات الصهيونية املسلحة من اجل 
  .لدولة الصهيونيةالسيطرة على االوضاع يف فلسطني متهيداً القامة ا

نئيت لكم هلذا االنتصار  «:رسل مناحم بيجني برقية نئة اىل رعنان قائد االرجون احمللي قال فيهالقد أ
   » العظيم، وقل جلنودك ام صنعوا التاريخ يف اسرائيل
الخرى ن مذحبة دير ياسني اسهمت مع غريها من اازر اإ «:ويف كتابه املعنون الثورة كتب بيجني يقول

   » لوال دير ياسني ملا قامت اسرائيل «:واضاف قائالً، » الف عريب ٦٥٠يف تفريغ البالد من 
فوصفها ديفيد . قد حاولت بعض القيادات الصهيونية التنصل من مسئوليتها عن وقوع املذحبةل ..نعم

مجها حاييم وايزمان ووصفها وها). اهانة للسالم العربي(شالتيل، قائد قوات اهلاجاناه يف القدس آنذاك، باا 
وقد قامت الدعاية الصهيونية على . كما نددت الوكالة اليهودية باملذحبة. باا عمل ارهايب ال يليق بالصهاينة

اساس ان مذحبة دير ياسني جمرد استثناء، وليست القاعدة، وان هذه املذحبة متت دون أي تدخل من جانب 
ال ان السنوات التالية كشفت النقاب عن أدلة دامغة تثبت ان مجيع إ ..القيادات الصهيونية بل ضد رغبتها

التنظيمات الصهيونية كانت ضالعة يف ارتكاب تلك املذحبة وغريها، سواء باالشتراك الفعلي يف التنفيذ أو 
  .بالتواطؤ أو بتقدمي الدعم السياسي واملعنوي

ير ياسني كان جزءاً من خطة أكرب وان العملية ذكر مناحم بيجني يف كتابه الثورة ان االستيالء على دلقد 
، وان االستيالء على دير ياسني والتمسك ا يعد احدى مراحل )ومبوافقة قائدها(متت بكامل علم اهلاجاناه 

  .املخطط العام رغم الغضب العلين الذي عرب عنه املسئولون يف الوكالة اليهودية واملتحدثون الصهاينة
ان جلنة العمل ) اليت حررها العامل االسرائيلي روفائيل باتاي(ة واسرائيل ذكرت موسوعة الصهيونيو

ترتيبات مؤقتة، يتأكد مبقتضاها (على  ١٩٤٨وافقت يف مارس من عام ) اللجنة التنفيذية الصهيونية(الصهيونية 
ة الوجود املستقل لالرجون، ولكنها جعلت كل خطط االرجون خاضعة للموافقة املسبقة من جانب قياد

  ).اهلاجاناه
املعركة (جاء يف احدى النشرات االعالمية اليت أصدرا وزارة اخلارجية االسرائيلية ان ما وصف بأنه وقد 

  ).املعركة من اجل القدس(كان جزءاً ال يتجزأ من ) من اجل دير ياسني
  .بعد ثالثة ايام من املذحبة، مت تسليم قرية دير ياسني للهاجاناه الستخدامها مطاراًو

أرسل عدد من االساتذة اليهود برسائل اىل بن جوريون يدعونه فيها اىل ترك منطقة دير ياسني خالية وقد 
                                                

  .عبد الوهاب املسريي. د، اىل انتفاضة االقصى من بداية االستيطان…الصهيونية والعنف: انظر  )١(



 ٤٠٠

من املستوطنات، ولكن بن جوريون مل يرد على رسائلهم وخالل شهور استقبلت دير ياسني املهاجرين من 
  .يهود شرق أوربا

ربية وأقيمت االحتفاالت اليت حضرها خالل عام من املذحبة صدحت املوسيقى على ارض القرية العو
وبعث الرئيس . مئات الضيوف من صحفيني واعضاء احلكومة االسرائيلية وعمدة القدس وحاخامات اليهود
مع مرور الزمن (االسرائيلي حاييم وايزمان برقية نئة الفتتاح مستوطنة جيفات شاؤول يف قرية دير ياسني 

  ).ني اليها لتصبح ضاحية من ضواحي القدستوسعت القدس اىل ان ضمت ارض دير ياس
عاماً من وقوعها، حيث قررت اطالق  ٣٢وقد عربت الدولة الصهيونية عن فخرها مبذحبة دير ياسني، بعد 

االرجون، واتسل، والباملاخ، واهلاجاناه على شوارع املستوطنة اليت اقيمت على : امساء املنظمات الصهيونية
  .اطالل القرية الفلسطينية

   ..تكن دير ياسني هي املذحبة الوحيدة اليت قام ا اإلرهاب اليهودي مل
   ..سأذكر لك بعضها لتعرف حقيقة هؤالء الذين يصمون اإلسالم باإلرهاب ..هناك مذابح كثرية

انفجرت قنبلة خارج بناء شركة ، حيث )١٩٤٧ديسمرب عام  ٣١(مذحبة قرييت الشيخ وحواسة منها 
واثر ذلك ثار العمال العرب . وجرحت عدداً من العمال العرب القادمني اىل املصفاة مصفاة بترول حيفا وقتلت

بالشركة وهامجوا الصهاينة العاملني باملصفاة باملعاول والفؤوس وقضبان احلديد وقتلوا وجرحوا منهم حنو ستني 
اسة الواقعتني جنوب وكان قسم كبري من العمال العرب يف هذه املصفاة يقطنون قرييت الشيخ وحو. صهيونياً

  .شرق حيفا، ولذا خطط الصهاينة لالنتقام مبهامة البلدتني
بدأ الصهاينة هجومهم بعيد منتصف الليل وكان عدد املهامجني بني  ١٩٤٨ويف ليلة رأس السنة امليالدية 

صهيوين ركزوا هجومهم على اطراف البلدتني، ومل يكن لدى العرب سالح كاف، ومل يتعد  ٢٠٠، ١٥٠
  .مر وجود حراسات حملية بسيطة يف الشوارعاال

هاجم الصهاينة البيوت النائية يف اطراف هاتني القريتني وقذفوها بالقنابل اليدوية ودخلوا على السكان 
وقد استمر اهلجوم ساعة انسحب اثرها الصهاينة يف الساعة الثانية . النائمني وهم يطلقون نريان رشاشام

فرداً بني قتيل وجريح معظمهم  ٣٠يل عشرة بيوت وراح ضحية ذلك اهلجوم حنو صباحاً بعد ان هامجوا حوا
  .من النساء واالطفال وتركوا شواهد من الدماء واالسلحة تدل على عنف املقاومة اليت لقوها

شنت كتيبة الباملاخ الثالثة هجوماً على قرية حيث  )١٩٤٨فرباير  ١٥ـ  ١٤(مذحبة قرية سعسع  ومنها
عربياً معظمهم من النساء  ٦٠مرتالً فوق رؤوس سكاا، وأسفر ذلك عن مقتل  ٢٠سعسع، فدمرت 

  ).مثالية(وقد وصفت هذه العملية باا . واالطفال
حدثت يف مدينة حيفا قرب رحوفوت حيث مت نسف قطار ): ١٩٤٨فرباير  ٢٧(مذحبة رحفوت ومنها 

  .جرح ستة وثالثني آخرينالقنطرة االمر الذي اسفر عن استشهاد سبعة وعشرين عربياً و
قامت اهلاجاناه باهلجوم على القرية وقامت بتدمريها حيث  )١٩٤٨مارس  ١٣(مذحبة كفر حسينية ومنها 

  .وأسفرت املذحبة عن استشهاد ثالثني عربياً
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حدثت مذحبتان يف هذا املوضع حيث مت نسف قطارين، ): ١٩٤٨مارس  ٢٧(مذحبة بنياميناه  ومنها
آخرين، ومتت عملية  ٦١فلسطينياً عربياً وجرح أكثر من  ٢٤مارس واسفر عن استشهاد  ٢٧أوهلما نسف يف 
  .آخرون ٦٠عربياً وجرح  ٤٠من نفس الشهر حيث استشهد أكثر من  ٣١النسف الثانية يف 
   ..وغريها كثري

غريب االرتباط بالدعم الكل مرتبط بل هو  ..بل إن اإلرهاب الصهيوين مل يكتف بدعم املؤسسات الرمسية
حني قامت حكومة االنتداب حبماية املستوطنني وتأمني موطئ قدم هلم ومسحت بتأسيس البنية التحتية العسكرية 

  » الزراعة املسلحة«فيما نسميه ) وخباصة الكيبوتس(املكونة من املستوطنات التعاونية 
مسلحة كامنة قامت كما ساعدت املنظمات الصهيونية املسلحة املختلفة ودعمتها، فكانت مبرتلة قوة 

  .١٩٤٨باالنقضاض على أرض فلسطني وأهلها عام 
دميوقراطية يف دعم الكيان االستيطاين اليت تسمي نفسها وبعد إنشاء الدولة، استمرت الدول الغربية 

 اإلحاليل الصهيوين، رغم ممارساته اإلرهابية اليت تتسم بكل اجلدة واالستمرار، ورغم احلروب العديدة اليت شنها
  . على العرب ورغم توسعيته اليت ال تعرف أية حدود

  أال ميكن أن يكون ما حصل من اليهود من إرهاب جمرد رد فعل ملا حصل هلم من إذالل؟:  قلت
   ..وهكذا تقول القيم النبيلة ..هكذا يقول املنطق ..رد الفعل يكون ملن فعل الفعل ال لغريه: قال

ألنه ـ على مدار التاريخ ـ مل يذل  ..هوا رد فعلهم للمسيحينيويف هذه احلالة ينبغي لقومنا أن يوج
   ..اليهود أحد كما أذهلم املسيحيون

يف اعتقاد ـ ملدة ألف ومخسمائة عام، ألم  )أمة ملعونة(قد ظل اليهود يف نظر العامل املسيحي بأسره ل
  . قتلة السيد املسيحـ  املسيحيني

الزدارء بناء على هذا التصور الذي ترسخ يف العقل املسيحي وقد عاىن اليهود صنوفا من االضطهاد وا
  .١وصمد على مر القرون، مدعوما بنصوص كثرية من اإلجنيل، وظروف اجتماعية وسياسية خاصة

بل إن العصر الذهيب لليهود مل  ..أما حيام مع املسلمني، فقد كانت ال ختتلف عن حياة املسلمني أنفسهم
                                                

مع بزوغ ما عرف  ـ الغربية على األقلـ لكن القرن اخلامس عشر امليالدي أظهر حتوالت عميقة يف النفس املسيحية )  ١(
لديانة املسيحية بشكل عام، والكاثولوكية الغربية بشكل حبركة اإلصالح، وما استتبعه ذلك من انشقاق سياسي وعقائدي داخل ا

  .خاص كان من نتائج هذه التحوالت أن أصبحت املسيحية اجلديدة اليت عرفت باسم الربوتستانتية ربيبة لليهودية
عا لذلك يف لعهد القدمي أمهية أكرب يف نظر الربوتستانت من العهد اجلديد، وبدأت صورة األمة اليهودية تتغري تبلفقد أصبح 

أذهان املسيحيني اجلدد وقد ظهر هذا التحول يف النظرة املسيحية إىل اليهود يف كتابات رائد اإلصالح الربوتستانيت، القس 
قدم فيه رؤية تأصيلية للعالقات اليهودية  )املسيح ولد يهوديا( كتابا عنوانه ١٥٢٣فقد كتب لوثر عام ). مارتن لوثر(الفيلسوف 

إن الروح القدس شاءت أن ترتل كل  «:ور مغاير متاما ملا اعتاده املسيحيون من قبل، فكان مما قال يف كتابهاملسيحية من منظ
إن اليهود هم أبناء الرب، وحنن الضيوف الغرباء، وعلينا أن نرضى بأن نكون . أسفار الكتاب املقدس عن طريق اليهود وحدهم

  » كالكالب اليت تأكل من فتات مائدة أسيادها
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   ..لمنييعيشوه إال يف ظالل املس
يشاركون يف معظم جماالت احلياة ويف كل املهن ـ الذين يعيشون يف بالد املسلمني ـ كان اليهود فقد 

وكانت ملكية األراضي مفتوحة أمامهم، كما أم متلكوا العقارات يف كل أحناء البالد  ،واحلرف تقريباً
   .١ وبني املسلمني دون أية مضايقاتوتناقلوها عن طريق الوراثة أو عمليات البيع والشراء فيما بينهم 

وكانت نقابات احلرفيني واملهنيني مفتوحة للجميع  ،وكان هلم مطلق احلرية يف العمل التجاري بال حدود
  .بغض النظر عن أي دين أو مذهب أو أصل

وال تعطي  ،وقد شغل اليهود أعلى الوظائف احلكومية شريطة أن تكون الوظيفة ذات طابع تنفيذي
سلطات تشريعية أو سياسية، ذلك أن الدولة اإلسالمية كانت ترى أن مثل هذه الوظائف البد أن صاحبها 

    ٢ يشغلها مسلم العتبارات أمنية
وقد تركَّز اليهود أيضاً يف الوظائف واملهن اليت تتطلب التعامل مع غري املسـلمني مثل التجـارة 

  . الدوليـة والدبلوماسـية والترمجة
د اجلماعات اليهودية داخل اإلطار احلضاري اإلسالمي املوحد إىل سهولة حركة اليهود وقد أدى وجو

  . برؤوس أمواهلم وأفكارهم وإىل متازجهم، فاندجمت اجلماعة اليهودية إىل حد كبري يف اتمع العريب اإلسالمي
ي مل يكن خيتلف عن وتتضح درجة االندماج االجتماعي واالقتصادي العالية يف أن تركيب اليهود الطبق

ويظهر االندماج الثقايف يف أن لغة أعضاء اجلماعة اليهودية، سواء يف احلديث اليومي أو  ..تركيب اتمع ككل
  . يف أدبيام الدينية أو الدنيوية، هي العربية

 ،ها لغة اآلباءوحينما قام سعيد الفيومي بترمجة التوراة يف القرن العاشر امليالدي، أشار إىل اآلرامية باعتبار
بل تأثرت نظرم إىل العربية نفسها مبعرفتهم بالعربية، وهو ما أدى إىل بعثها وجتديدها، فاهتموا مبفرداا 

  . وحنوهـا وصرفهـا ووضعوا هلا املعاجم
. وقد تأثر األدب العربي، وخصوصاً الشعر، باألدب العريب، فأخذوا األوزان والقافية من الشعر العريب

ثر التراث الديين اليهودي بالتراث الديين اإلسالمي إىل درجة أعمق من تأثره باهليلينية، فظهر أساطني كما تأ
، )منتصف القرن الثامن(الفكر العريب اإلسالمي اليهودي مثل سعيد بن يوسف الفيومي وطائفة القرائني 

مية، وأصدر علماء اليهود الفتاوى وصنفت على طريقة املصنفات الفقهية اإلسال) الشريعة(ومجعت اهلالخاه 
  .على منط الفتاوى اإلسالمية

                                                
  .املوسوعة اليهودية للمسريي: انظر  )١(
ولكن، ورغم عدم وجود متايز وظيفي، كان جيري استبعاد أعضاء اجلماعات اليهودية يف العامل العريب اإلسالمي من )  ٢(

 بعض الوظائف اإلستراتيجية حبكم انتمائهم إىل أقلية، فكان معظم الذميني يعملون يف الدرجات الدنيا والوسطى، ومل يصل إىل
الدرجات أو املراتب العليا إال نسبة صغرية، إذ كانت هذه الوظائف مقصورة على املسلمني أو على من اعتنق اإلسالم من 

  )املوسوعة اليهودية( .الذميني
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ال ميكن فَهم التراث الديين اليهودي يف هذه املرحلة إال بالعودة إىل التراث اإلسالمي؛ الفلسفي بل إنه 
  . خرىتفاعل أعضاء اجلماعة اليهودية مع احلضارة اإلسالمية أمر ال نظري له يف أية حضارة أبل إن  ..والديين

وجتب مالحظة أن بروز اليهود يف احلضارة الغربية احلديثة، وتفاعلهم معها، مل يتم إال بعد أن متت 
علمنتهم وختلوا عن أية هوية دينية يهودية، على عكس النجاح الذي حققوه يف إطار احلضارة العربية اإلسالمية 

  . إذ حققوه باعتبارهم يهوداً ذوي هوية دينية مستقلة
تشرب اليهود احلضارة العربية ـ يف األندلس ـ القرنان العاشر واحلادي عشر امليالديان  شهدقد و

اإلسالمية، وتحسن أحواهلم املعنوية والروحية واملادية، وتعريب أمسائهم ولغتهم ورؤيتهم، وتأثُّر آدام الدنيوية 
  . والدينية بالتراث العريب اإلسالمي
نفسها إىل مكانة عالية رفيعة، فعملوا يف الوظائف اإلدارية واملالية حيث كان  وقد وصل اليهود يف الفترة

يعمل بعضهم يف وظيفة يهود البالط، واشتغلوا بالتجارة احمللية والدولية اليت كانت تصل حىت حدود الصني أو 
ن من بالد الذين كانوا حيضرو كانت تدخل إىل أوربا، واحتكروا بعض أنواع التجارة مثل جتارة العبيد

  . الصقالبة، واشتغلوا باحلرف مثل الصباغة كما اشتغلوا بالزراعة
وقد برز اليهود يف وظائف حمددة مثل التجارة الدولية والترمجة بسبب وضعهم وثقافتهم، فقد كانوا 

سيطة بني جييدون العربية والعربية وبعض اللغات األوربية، األمر الذي حوهلم إىل حلقة وصل ومجاعة وظيفية و
العاملني اإلسالمي واملسيحي، وخصوصاً أم كانوا ينتقلون بسهولة ويسر بني إسبانيا املسلمة وإسبانيا املسيحية، 

  . فكان اليهودي ينشـأ يف إسـبانيا املسـيحية مثالً مث ينتقل إىل إسبانيا املسلمة أو العكس
ووصل بعض اليهود إىل أعلى . لية وسرقسطةوقـد تركَّز اليهـود يف املدن مثل قرطبة وطليطلـة وأشبي

الوظائف احلكومية مبا يف ذلك أعلى مراتب الوزراء كما هو احلال مع حسداي بن شفروط الذي كان يعمل 
وقد حتولت ). ٩٧٢ـ  ٩٦١(واحلكم الثاين ) ٩٦١ـ  ٩١٢(طبيباً ودبلوماسياً يف بالط عبد الرمحن الثالث 

  . يف العامل األندلس إىل أهم مراكز اليهودية
  وماذا قدم قومنا لليهود؟:  قلت
لعلمهم أن  ..وآخرها هي إرساهلم إىل املسلمني ..لقد قدموا هلم املذابح الكثرية اليت ال تنتهي:  قال

  .املسلمني مع كوم مساملني إال أم ال يسكتون عن ضيم وال خيضعون عن ذلة
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  املسيحية
ومل أكن أحتاج ملعرفة تفاصيل ذلك، فما تربزه لنا األخبار  ..عرفت ما فعل ارمون من اليهود:  قلت

  .فحدثين عن قومي من املسيحيني ..املوضوعية كل يوم ال يزيدنا إال يقينا باألحقاد اليت متتلئ ا قلوم
  .قومك من املسيحيني على امتداد تارخيهم ال يقلون دموية عن هؤالء:  قال
  .فاملسيحية ال ميثلها إال رجال الدين ..شيء من أحاديث العوامعن املسيحية بمن احلديث احذر : قلت
ألستم  ..سأحدثك عن البابوات املعصومني ..سأحدثك عما فعله أكرب رجال الدين يف املسيحية:  قال
  معصومني؟البابوات تعتربون 

   ..بواتإن كل اجلرائم اليت حدثت باسم احلروب الصليبية أول من يتحمل وزرها هم البا: سكت، فقال
لكرسي البابوية اليت أضفت على الصراع اخلالد بني ترجع فكرة احلروب ذات الطابع الديين اخلالص ف

  .املسلمني واملسيحيني صفة الصليبية املتعصبة
وخالل هذا الصراع الطويل برز العديد من الباباوات الذين كان هلم دور بارز يف تأجيج املشاعر العدائية 

  :اإلسالميةني متثلت يف محالت صليبية عاملية على األمة ضد اإلسالم واملسلم
أول من نادى بطرد املسلمني من احلوض الغريب للبحر فهو ] ٩٢٨-٩١٤[منهم البابا حنا العاشر 

وهي الفترة اليت كانت دولة ، املتوسط؛ بدًءا جبنوب إيطاليا وجزر البحر املتوسط وجنوب غريب فرنسا مث إسبانيا
دلس وقتها يف أوج قوا وجمدها حتت قيادة عبد الرمحن الناصر أول من تلقب بأمري املؤمنني يف اإلسالم يف األن

وكانت البابوية وقتها يف حالة صراع مرير ضد اإلمرباطور أوتو الكبري عطلت دعوات حنا العاشر ، األندلس
 .وخططه حنو شن حرب صليبية ضد املسلمني

أول من استخدم فكرة صكوك الغفران كورقة الذي يعترب ] ١٠٧٣-١٠٦١[البابا إسكندر الثاين يليه 
لنجدة إخوام اإلسبان يف  م١٠٦٣وذلك عندما دعاهم سنة ، لتحميس األوروبيني على حرب املسلمني

، مع العلم أن املسلمني كانوا وقتها يف أضعف حاالم حتت حكم ملوك الطوائف، األندلس من نري املسلمني
عن واحدة من أشد اازر البشرية روعة عندما شن نصارى أوروبا حربا صليبية  وقد أسفرت هذه الدعوة

راح ضحيتها أربعون ألف مسلم  م١٠٦٤بقيادة قائد فرسان البابوية على مدينة بربشتر يف شرق األندلس سنة 
 .غري آالف األسارى من البنات والصبيان

وهو ،  منصب البابوية يف التاريخ الكنسي كلهأكرب من توىلالذي يعترب  البابا جرجيوري السابعيليهما 
وقد توىل البابوية خلفا إلسكندر ، مؤسس فكرة احلمالت الصليبية الشهرية على العامل اإلسالمي بالشام ومصر

إذ أصبح ، وكانت واليته للبابوية نقطة حتول فاصلة يف حياة البابوية، وهو أملاين األصل، م١٠٧٣الثاين سنة 
هو سيد العامل النصراين وسيد أوروبا املطلق وصاحب السلطة األكرب واألهم على نصارى العامل  البابا من عهده

وقد أثبت ذلك يف صراعه ضد اإلمرباطور هنري الرابع الذي اضطر للتوجه إيل قلعة كانوسا حيث مقر ، القدمي
وإمعانا يف إظهار السيادة  ..به وقوادهإقامة البابا جرجيوري السابع طلبا ملغفرة البابا وصفحه بعد أن ثار عليه شع



 ٤٠٥

  .والقوة تركه جرجيوري ثالثة أيام حافيا عاري الرأس على اجلليد حىت يرضي عنه
ولكن العمر مل يطل ليشهد انطالق هذه ، هذا البابا أول من أشعل احلمالت الصليبية على األمة اإلسالمية

أخذ على عاتقه إدخال الذي  ب أوربان الثاينم وترك ذلك لتلميذه النجي١٠٨٨احلمالت حيث هلك سنة 
وقد قام جبولة أوروبية واسعة حلشد الرأي العام واستثارة اهلمم الصليبية من ، احلمالت الصليبية موضع التنفيذ

وفيه أطلق صيحته الشهرية ، م١٠٩٥نوفمرب سنة  ٢٧مث دعا ملؤمتر مصريي يف كلريمونت بفرنسا يف ، أجل ذلك
 ،)يعين املسلمني(وأمر كل مسيحي ومسيحية باخلروج لنجدة القرب املقدس من أيدي الكفرة ، )إا إرادة الرب(

مث أفاض يف حديث مليء بالكذب واألباطيل عن االضطهادات اليت يتعرض هلا املسيحيني واحلجيج ببالد 
  .بالدهمفأدى ذلك الشتعال روح محاسية عارمة بأوروبا حنو حرب املسلمني واخلروج إىل ، املسلمني

فطاف ، وكان ذا موهبة خطابية فائقة، وقد أرسل أوربان أحد الرهبان املتعصبني وامسه بطرس الناسك
ونتيجة خلطب ومواعظ بطرس الناسك احلماسية واملليئة ، أوروبا بأسرها يدعو املسيحيني حملاربة املسلمني

ا استجابة لنداء البابا ورغبة يف باملؤثرات من بكاء وعويل وأكاذيب خرج مئات اآلالف من نصارى أوروب
وهي احلملة املعروفة باسم محلة الرعاع ، وذلك بال نظام وال ترتيب وال قيادة، املغفرة ودخول اجلنة بزعمهم

  .ومؤرخو أوروبا يغفلون ذكر هذه احلملة وال يعدوا من ضمن احلمالت الصليبية، واليت أبادها السالجقة
وكان معظمهم من فرنسا وقدرت مبليون مقاتل صلييب وذلك  ،لة األمراءمث تلت هذه احلملة الفاشلة مح

يف إقامة أربع إمارات صليبية بالشام وذلك بطرابلس وأنطاكية وبيت  توهي احلملة اليت جنح، م ١٠٩٩سنة 
 وذلك بعد سفك دم قرابة مليون مسلم ومسلمة، واجلدير بالذكر أن أوربان الثاين قد هلك قبل، املقدس والرها

 .أن يفرح بنجاحات احلملة بأرض الشام
م عندما  ١١٤٤كرسي البابوية سنة  ىعتلوالذي ا ..ثالبابا أوجينيوس الثال أوربان الثاينوقد تلى ارم 

استطاع األمري ااهد عماد الدين زنكي أن يفتح الرها، فأصدر أوجينيوس الثالث مرسوماً داعياً أوروبا حلملة 
، )در األسالفق(وقد أطلق على هذا املرسوم عنوان  ،د اإلسالم للثأر للدين احلق بزعمهصليبية جديدة على بال

وبالفعل استجاب لويس السابع وكويزاد الثالث ملكا فرنس وأملانيا لنداء البابا وشنا احلملة الصليبية الثانية واليت 
 .م١١٤٨حتطمت على أبواب دمشق سنة 

واملعروفة يف املراجع العربية ، ذي أنشأ مجاعة فرسان املستشفىوهو ال، البابا باسكوال الثاينوتاله 
مث حتولت  ،م وكانت يف البداية رعاية مرضى حجاج بيت املقدس وخدمتهم ١١١٣وذلك سنة ، باإلسبتارية

  .جلماعة حربية شديدة البأس والتعصب حتت قيادة الراهب اإليطايل جريار امللقب حبامي فقراء املسيح
وهو الذي أنشأ مجاعة فرسان معبد سليمان أو الداوية كما هو معروف يف ، لكتس الثاينالبابا كاتاله 

وكانت مهمتهما محاية طريق احلجاج، وهذه اجلماعة من أشد اجلماعات الصليبية تعصباً ، املراجع العربية
صليبية اخلالصة وحقداً على املسلمني ومحاسة يف قتاهلم، وهذه اجلماعة وسابقتها عملت على تنمية الروح ال

ومعظم ، ونشر فكرة التطوع ونذر النفس حملاربة املسلمني، وكانت تقوم على فكرة املزج بني الرهبنة واجلندية
وكان املسلمون إذا ظفروا بأي أسري من هاتني اجلماعتني قتلوه فوراً لكثرة ، فرساا من الرهبان والقساوسة
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وهلما من ، اجلماعتان حتت اإلشراف املباشر لبابا روما جرائمهم ووحشيتهم ضد املسلمني، وكانت هاتان
 .االمتيازات واإلقطاعات ما يكفيهم عن العمل والتفرغ لقتال املسلمني

خر ميتاً من هول الصدمة بعد أن حقق الذي البابا أوربان الثالث الذي خلف  البابا جرجيوري الثامنتاله 
  .م١١٨٧هـ ـ  ٥٨٣ي وحرروا بيت املقدس سنة املسلمون بقيادة صالح الدين انتصارهم العامل

ولكنه سعى بكل جهده لشن محلة صليبية ثالثة على العامل ، البابا جرجيوري الثامن شيخاً كبرياًوقد كان 
فأرسل خطاباً عاماً لنصارى أوروبا ووعدهم فيه باملغفرة الكاملة جلميع خطاياهم، وفرض عليهم ، اإلسالمي

باملائة من دخوهلم  ١٠لى مدى مخس سنوات قادمة، وفرض عليهم ضريبة تقدر بـصياماً يف كل يوم مجعة ع
واالمتناع عن أكل اللحوم يف أيام السبت واألربعاء من كل أسبوع، وقد ، عرفت باسم ضريبة صالح الدين

لة أدى هذا اخلطاب حلماسة جارفة عمت أحناء أوروبا أسفرت عن احلملة الصليبية الثالثة واملعروفة باسم مح
 .امللوك

وكان صغرياً نوعاً ما مقارنة ملن  ،م١١٩٨تويل كرسي البابوية سنة الذي  البابا أنوسنت الثالثتاله 
أحدث هذا البابا تغريات خطرية وجذرية مبكانة كرسي البابوية أشبه ما يكون وقد سبقوه من الباباوات، 

لطة روحية وزمانية أو نوعاً من القسيس جبرجيوري السابع، حيث كان يرى أن البابا جيب أن يكون صاحب س
امللك، ورفض أن يكون دور البابا منحصراً يف جمرد الدعوة للحمالت الصليبية ومنح صكوك الغفران، بل جيب 
أن يكون األمر كله حتت سيطرة البابوية، لذلك كان أكثر الباباوات حماربة للمسلمني وشناً للحمالت الصليبية 

دفة اهلجوم من الشام إىل مصر مركز الثقل يف العامل اإلسالمي وقتها، وبالفعل ضدهم، وهو أول من حول 
م واليت تعترب أفشل احلمالت ١٢٠٤أمثرت جهود أنوسنت الثالث لشن احلملة الصليبية الرابعة وذلك سنة 

يب بني الصليبية؛ حيث توجهت للقسطنطينية عاصمة بيزنطة بدالً من بالد اإلسالم، وذلك بسبب العداء املذه
 .البيزنطيني األرثوذكس والفرجنة الكاثوليك

 ١٢١٦ورغم هذا الفشل الذريع ألنوسنت الثالث يف احلملة الرابعة إال أنه عاد وأرسل محلة أخرى سنة 
وقد اختار هذه السنة حتديداً بناًء على تفسريه احملرف لبعض نصوص الكتاب احملرف عندهم، حيث كان ، م

والوحش يف تفسريه هو اإلسالم، وإذا  ٦٦٦ؤيا من أن عدد سنوات عمر الوحش هو يفسر ما ورد يف سفر الر
م؛ ١٢٨٨تكون السنة اليت توقع فيها اية اإلسالم سنة  ٦٦٦ميالدية و ٦٢٢كان ظهور اإلسالم حبسابه سنة 

هلك  ولكنه سرعان ما، لذلك كان أنوسنت على يقني بأن محلته ستقرب املسلمني واإلسالم من هذه النهاية
وكان هالكه بشرى كبرية للمسلمني فإنه من أهم وأخطر ، م قبل أن تتم االستعدادات هلذه احلملة١٢١٦سنة 

إنه أدىن من اهللا وأعلى من  «:وكان املسيحيني يف أوروبا يقولون عنه، الشخصيات اليت تولت كرسي البابوية
    » البشر، قاضي القضاة الذي ال يقاضيه أحد

وهو الذي خلف البابا أنوسنت الثالث وسار على جه واستكمل الدور الذي ، ثالثهونريوس التاله 
وتأكيدا لسياسة أنوسنت الثالث أرسل هونريوس مبعوثًا ، بدأه يف شن احلملة الصليبية اخلامسة على املسلمني

، عسكريا وميدانيا ليس فقط روحيا وإمنا أيضا، لقيادة احلملة )بالجيوس(من طرفه هو الكاردينال الربتغايل 
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، ويفيض كراهية وكرها على املسلمني، وكان بالجيوس هذا تلميذًا جنيبا ألنوسنت الثالث يؤمن بكل مبادئه
عدمي ، فهو ضيق األفق، ولكنه كان ال يصلح باملرة للقيادة العسكرية، شديد اإلميان بفكرة احلروب الصليبية

وأيضا هي ، وهي خصال كلها كانت متوافرة يف أستاذه أنوسنت ،شديد العناد، مغرم بنفسه، مستبد، اخلربة
 .هـ٦١٨-م١٢٢١اخلصال اليت ستؤدي لفشل احلملة اليت قادها على دمياط سنة 

وهذا البابا يعترب جتسيدا حقيقيا وواضحا عن النفسية البابوية املليئة باحلقد ، جرجيوري التاسعتاله 
قد تلكّأ يف  )فريدريك الثاىن(ن أكرب ملوك أوروبا وقتها وهو اإلمرباطور ذلك أ، والكراهية لإلسالم واملسلمني

ما حدا بالبابا أن يصدر مرسوما ، اخلروج لقتال املسلمني بسبب عدم اقتناعه بفكرة احلروب الصليبية بالكلية
على بالد  وأجربه على اخلروج يف محلة صليبية، م١٢٢٧باحلرمان الكنسي والطرد من الرمحة حبقه وذلك سنة 

ولقد استطاع فريدريك أن يستويل على بيت املقدس عن طريق التفاوض مع ، وهي احلملة السادسة، اإلسالم
فما كان من جرجيوري ، وذلك من غري ضربة سيف واحدة، )حممد الكامل األيويب(ملك مصر الذليل اجلبان 

وقال كلمته ، لق عليه لقب الزنديق األكربوأط! التاسع إال أن أصدر قرارا ثانيا حبرمان فريدريك من اجلنة
إن امللوك الصليبيني يذهبون لسفك دماء : الشهرية واليت تعرب بصدق عن النفسية احلاقدة على الدين وأهله

وبعدها شنت البابوية حربا ال هوادة فيها ضد أسرة فريدريك كلها وأبادا . وليس للتفاوض معهم، املسلمني
وذلك كله ألن فريدريك رفض ، اوالت الغتيال فريدريك ولكنها باءت بالفشلودبرت عدة حم، بالكلية

 .االنصياع ألوامر البابا يف قتال املسلمني
وثين ضد العامل  –وهو أول بابا يف تاريخ البابوية يفكر يف تشكيل حلف نصراين ، أنوسنت الرابعتاله 
عا شريرا حملاربة العامل اإلسالمي واجلهتني وذلك عندما أرسل إىل خان املغول يعرض عليه مشرو، اإلسالمي

وقد أوفد البابا الشرير من أجل استمالة املغول املئات من ، الشرقية والشمالية من أجل إبادة املسلمني بالكلية
وكان هلذا السالح مفعول السحر خاصة أيام ، األوربيات الزانيات من أجل إغواء املغول كخليالت وعشيقات

ولكن هذه احملاوالت ورغم كثرا وتأثريها اجلزئي إال أا فشلت يف النهاية بسبب إصرار ، والطاغية هوالك
 .اخلان على خضوع البابا واألوروبيني له ودفع اجلزية السنوية له

وملا فشلت مساعي أنوسنت الرابع اجته حنو إعالن حرب صليبية جديدة على العامل اإلسالمي كانت 
وخلع عليه لقب  )لويس التاسع(وتسليحا وقيادة؛ إذ ندب لقيادة احلملة ملك فرنسا  األكرب واألفضل تنظيما

وذلك سنة ، وكان لويس التاسع شديد اإلميان بفكرة احلروب الصليبية ووجوب حماربة املسلمني، قديس
 .ولكن هذه احلملة كان مصريها الفشل الذريع كسابقتها ،م ١٢٤٩

وانشغل الباباوات ، جاء أوروبا وفقدت البابوية محاستها املتقدةبعد ذلك عمت روح من الفتور يف أر
خالل هذه الفترة مبشاكلهم الداخلية مع قادة الدول األوروبية والصراع ضد أسرة اهلوهنشتاوفن األملانية 

الس واحلركات اإلحلادية يف جنوب فرنسا، باستثناء احملاوالت اليت قام ا البابا كليمنت الرابع وخليفته نيكو
الرابع من أجل تشكيل حلف بني املغول والصليبيني للتصدي لدولة املماليك القوية اآلخذة يف النمو والتمدد 

 .م١٢٧٤م ـ ١٢٦٧وذلك سنة ، حنو الشام وحدود العراق



 ٤٠٨

وذلك يف أوائل القرن الثامن اهلجري ، وظل األمر هكذا حىت ظهرت الدولة العثمانية يف منطقة األناضول
 .ن الرابع عشر امليالديوأواسط القر

وقد كان هذا  ..ليكمل الدور اإلجرامي ملن سبقه من البابوات البابا كليمانس السادسحيث جاء دور 
هو أول الباباوات دعوة لتكوين حلف صلييب مقدس ضد الدولة العثمانية الناشئة يف آسيا الصغرى أو البابا 

دايتها ضعيفة وحمدودة، ولكنها مع الوقت أخذت يف وكانت االستجابة يف ب، م١٣٤٤وذلك سنة ، األناضول
التوسع واالزدياد، خاصة مع احلماسة الدينية املتأججة يف قلوب ملوك قربص اليت أصبحت من أخطر البؤر 

 .الصليبية على اإلسالم واملسلمني يف هذه الفترة
العثمانيني ولكن جبنود من  ويعترب أول الباباوات الداعني حلرب صليبية ضد، البابا أوربان اخلامستاله 

وذلك أن إمرباطور بيزنطة وقتها قد حتول للمذهب الكاثوليكي  ،م ١٣٦٤وذلك سنة ، املسيحيني األرثوذكس
وذلك أيام السلطان ، من أجل إغراء البابا والدول األوروبية الكاثوليكية مبساعدته ضد قوة العثمانيني املتنامية

ربان اخلامس كل من لويس ملك ار وبولندا وأمراء البوسنة والصرب مراد األول، وقد استجاب لدعوة أو
ورومانيا وشكلوا حلفاً صليبياً مقدساً، ولكن هذا احللف مين زمية ساحقة عند ر مارتيزا بالقرب من أدرنة، 

ميناء بغزو ] بطرس األول[وهذه اهلزمية الكبرية جعلت أوربان جين جنونه ويكلف ملك قربص الصلييب وامسه 
اإلسكندرية وإيقاع أكرب قدر من اخلسائر البشرية فيها، وكان بطرس شديد الصليبية واإلميان بوجوب قتال 

وارتكبت هذه ، م١٣٦٥فاستجاب على الفور لدعوة البابا وقاد محلة صليبية نزلت باإلسكندرية سنة ، املسلمني
مث غادرها بطرس مسرعاً قبل ، اإلسكندريةاحلملة جمزرة بشرية مروعة راح ضحيتها عشرات اآلالف من أهل 

  » دخل اإلسكندرية لصاً وخرج منها لصاً «:وكما قال املؤرخون، أن يقوم املسلمون بنجدة املدينة
فيه كل األوروبيني الكاثوليك دعا إىل حلف صلييب يكون البابا الذي وهو  ..البابا بونيفاس التاسعتاله 

وذلك ، الرابع عشر واألضخم يف تاريخ الصراع بني الصليبيني والعثمانيني وكان األكرب يف القرن، واألرثوذكس
وألول مرة يقاتل الكاثوليك جنباً إىل جنب مع األرثوذكس ضد املسلمني، ولقد انتصر بايزيد ، م١٣٩٦سنة 

 .على هذا احللف الصلييب الضخم يف معركة نيكوبوليس انتصاراً رائعاً
ترمجة عملية للغدر واخليانة ونقض العهود، وذلك أن الدولة العثمانية كانت  ، وهوالبابا أوجني الرابعتاله 

ومل يكن أوجني الرابع ، م١٤٤٢وذلك سنة ، سنوات مع الدول األوروبية ١٠قد وقّعت معاهدة سالم ملدة 
روبا فطاف على ملوك أو ،)سيزاريين(فأرسل من طرفه الكاردينال اإليطايل الشرير ، راضيا عن هذه املعاهدة

واصطحب معه صكوك غفران موقعة من ، وحرضهم على نقض املعاهدة مع العثمانيني وأحلهم من وزر ذلك
فاستجاب لندائه كل ملوك أوروبا وعلى رأسهم ، البابا أوجني الرابع لكل من يشترك يف هذه احلملة

ين، مث تفرغه للعبادة قد وصلت ملك ار، وكانت أخبار اعتزال مراد الثاين احلكم البنه حممد الثا )الديساس(
ولكن مؤامراته  ،م١٤٤٨وذلك سنة ، فقرر استغالل الفرصة للهجوم على العامل اإلسالمي، ألوجني الرابع

يف  )الديساس(الشريرة حتطمت حتت سيوف العثمانيني الذين أنزلوا هزمية ساحقة على التحالف الصلييب، وقتل 
 )ريىنسيزا(املعركة ومعه الكاردنيال الشرير 
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، م١٤٥٣وهو البابا الذي كان من قدره أن يكون على كرسي البابوية سنة ، البابا نيقوال اخلامستاله 
وهي سنة فتح القسطنطينية على يد العثمانيني بقيادة حممد الفاتح، فحاول نيقوال اخلامس توحيد الصف 

ة على املسلمني السترجاع النصراين املتشرذم ودعا إىل مؤمتر دويل يف روما لشن حرب صليبية جديد
م، وحاول خليفته بيوس ١٤٥٥فأصيب باهلم واحلزن وقتله الكمد سنة ، ولكنه فشل يف ذلك، القسطنطينية

ولكنه فشل بسبب اخلالفات ، الثاين تأجيج املشاعر الصليبية بكل ما أويت من مقدرة خطابية وحنكة سياسية
يف نفس الوقت أن بيوس الثاين قد أرسل خبطاب للسلطان  والعجيب واملضحك، الداخلية بني الدول األوروبية

ووعده بأنه سيكفر عنه خطاياه إن هو أعتنق املسيحية ، حممد الفاتح يدعوه فيها إىل دخول املسيحية ودعمها
  .خملصاً

 وهو الذي شكل حلفًا صليبيا ضد العثمانيني أيام السلطان بايزيد الثاين مستغالً، البابا جويلس الثاينتاله 
فكلف البولنديني باهلجوم على مولدافيا التابعة ، )جم(حالة الصراع على احلكم بني بايزيد الثاين وأخيه األمري 

وضم هلذا احللف فرنسا وار ، للعثمانيني، وشجع الرومانيني على الثورة على العثمانيني يف غرب البالد
 .وإيطاليا

وكان أسرياً ، من فرسان القديس يوحنا )جم(اشترى األمري  وهو البابا الذي، البابا إسكندر السادستاله 
وساوم عليه أخاه السلطان بايزيد الثاين من أجل وقف املساعدات عن مسلمي ، عندهم يف جزيرة رودوس

ووقف ديدات العثمانيني لسواحل اليونان، ولكن بايزيد رفض هذه املساومة الرخيصة، فما كان من ، األندلس
مث دعا إىل حلف صلييب جديد ضد العثمانيني اشتركت فيه فرنسا ، )جم(إال أن قتل األمري إسكندر السادس 

فرد بايزيد بكل قوة على هذه اجلرمية الصليبية بنصر حبري كبري على البنادقة يف  ،م ١٤٩٩وذلك سنة ، وإسبانيا
  .خليج لبياتو
، رجل يف غاية اخلطورة، وهو ١ان القانوينالسنة اليت مات فيها سليمولد يف  ، وقدالبابا بيوس اخلامستاله 

كما ، وضع مشروعاً بابوياً جلمع مشل الدول األوروبية املتنافسة وتوحيد قواها براً وحبراً حتت قيادة البابويةوقد 
كان احلال أيام أنوسنت الثالث، واستطاع بيوس اخلامس أن يقنع ملك فرنسا شارل اخلامس بنقض عهوده مع 

دادت وترية اإلعداد حلرب صليبية جديدة بعد جناح العثمانيني يف فتح جزيرة قربص سنة العثمانيني، واز
وهو أخ غري شرعي ، )دون خوان(م، وبالفعل جنحت احلملة الصليبية البابوية اليت كان يقودها األمري ١٥٧١

بثالث سنوات، جنح  مللك إسبانيا فيليب الثاين، وهو أيضاً الذي قضى على ثورة املسلمني يف غرناطة قبل ذلك

                                                
وذلك من ، خالل فترة حكم السلطان سليم األول وولده سليمان القانوين بلغت الدولة العثمانية أوج قوا واتساعها)  ١(
م، وكانت أوروبا وقتها تعيش حالة من الفوضى والصراع السياسي ١٥٦٦هـ ـ ٩٧٤م حىت سنة ١٥١٢هـ ـ ٩١٨سنة 

ملك فرنسا ينافس اإلمرباطور شارلكان على كرسي احلكم لإلمرباطورية الرومانية " فرنسوا األول"والديين وانقسامات كبرية فـ
الربوتستانيت ينافس بابا الكاثوليك ليو العاشر، وهذه الصراعات وكان الراهب األملاين مارتن لوثر مؤسس املذهب ! املقدسة

  .املتأججة مع قوة العثمانيني املتنامية عطلت احلروب الصليبية عند كرسي البابوية
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م، وكانت أول هزمية حبرية يناهلا العثمانيون منذ أكثر ١٥٧١يف هزمية األساطيل العثمانية يف معركة ليبانتو سنة 
وقام بيوس اخلامس بعمل قداس خاص باملناسبة ، سنة، ما جعل األوروبيون يهللون هلذا النصر الكبري ١٠٠من 
  » نفسه حيث بشر مبجيء رجل من اهللا يدعي حنا إن اإلجنيل قد عىن دون خوان «:فيه قال

م مل حيقق الصليبيون انتصارات كربى على العثمانيني زعماء العامل ١٥٧١بعد انتصار ليبانتو سنة 
اإلسالمي، وسرت روح من الفتور يف اجلانبني وانشغل كالمها مبشاكله الداخلية وصراعاته اإلقليمية، وظل 

أخذ يف حىت املنصب  توىلالذي ما إن  )جرجيوري العاشر(تويل كرسي البابوية األمر على هذا املنوال حىت 
مستغالً حالة الفوضى داخل الدولة العثمانية نتيجة تويل ، الدعوة إىل تشكيل حلف مقدس ضد العثمانيني

صرية وكان ابن سبع سنوات، وقد قرر جرجيوري االستفادة من قوة روسيا القي ،السلطان حممد الرابع السلطنة
الصاعدة فضمها للحلف على الرغم من أن الروس أرثوذكس، وكذلك ضم يف حلفه النمسا رغم عصيان 

ولكن وجود أسرة كوبريلي يف منصب الصدارة العظمى داخل الدولة العثمانية ، ملوكها الدائم ألوامر البابوية
شل اجليوش العثمانية يف فتح والذي استغل ف، عطل مشروع جرجيوري العاشر حىت جاء خلفه حنا اخلامس عشر

وكان ، م يف تأجيج مشاعر العداء الصلييب ضد العامل اإلسالمي١٦٨١هـ ـ ١٠٩٤فيينا عاصمة النمسا سنة 
هذا التاريخ هو تاريخ حتول كفة الصراع لصاحل الصليبيني، وأيضاً تاريخ خفوت صوت البابوية وبروز جنم 

ويلة وشرسة نيابة عن العامل الصلييب ضد الدولة العثمانية زعيمة روسيا القيصرية اليت ستدخل يف حرب صليبية ط
 .العامل اإلسالمي

ويف هذه الفترة ظهرت الثورة الصناعية وما صاحبها من حمافل ماسونية وأفكار علمانية حتارب الدين ممثالً 
حصراً يف اجلوانب يف الكنيسة وحصلت حالة من الفصام بني الدين واحلياة يف أوروبا، وأصبح دور البابا من

ولكن احلقيقة الثابتة واليت ال ، الروحية، بل تعرض منصب البابوية نفسه لإللغاء أيام حكم موسوليين يف إيطاليا
يستطيع أحد أن جيادل فيها أو حياول أن خيفيها أن أثر البابا ظل باقياً يف كل احلروب والصراعات اليت نشبت 

ه الغربيني، فلقد كان الطابع الصلييب واحلقد الديين بارزاً يف كل هذه بعد ذلك بني العامل اإلسالمي وأعدائ
احلروب والصراعات، وعشرات السنيني اليت جثم خالهلا الغرب على العامل اإلسالمي يف صورة احتالل كانت 

م ا الصليبية والعداوة الدينية طافحة يف كافة أعمال وحتركات الغرب، واازر الوحشية واملروعة اليت قا
االحتالل الفرنسي يف اجلزائر واملغرب ودول غرب إفريقيا ومثيلتها اليت قام ا االحتالل الروسي يف القوقاز 

والذي يرجع الفضل ، ووسط آسيا، وغري ذلك كثري يعترب خري دليل على احلقد الصلييب الطافح يف هذه احلروب
  .األول يف إبرازه وتأجيجه مث تثبيته لكرسي البابوية

  .فال ميكن أن حنمل املسيحيني ذنب بابوام ..ال مواقف أهل دين ..تلك مواقف رجال دين:  لتق
د كان لق ..ولكن العوام املساكني أصحاب القلوب الطيبة مألهم رجال دينهم أحقادا ..صدقت: قال

و تأملى أال ضحكى ايا أماه صالتك و ال تبكى بل  «:حتالل ليبيا ينشد قائالاجلندى اإليطاىل الذاهب ال
تعلمني أن إيطاليا تدعوىن وأنا ذاهب إىل طرابلس فرحا مسرورا ألبذل دمى ىف سبيل سحق األمة امللعونة 
وألحارب األمة اإلسالمية سأقاتل حملو القرأن وإن مل أرجع فال تبكى على ولدك وإن سألك أحد عن عدم 
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   » حزنك على فأجيبيه إنه مات ىف حماربة اإلسالم
كانوا  )الطيبني(ألن رجال الالهوت ، كانت مليئة بالفظائعقادها البابوات أن احلروب  )يدهامف(ذكر لقد 

مستعدين دائما أن يضعوا الزيت على النار، وأن حييوا وحشية اجلنود عندما يساورهم أي تردد أو ضعف، فقد 
ل الالهوت فاعتربوا االعتدال يكون اجلنود قساة، ولكنهم كانوا مييلون يف بعض األحيان إىل الرمحة، أما رجا

  . ١والرمحة نوعا من اخليانة
  .ولكن مل ال ننظر إىل تلك احلروب على أا حروب حترير:  قلت
   ..هو حترير األرواح من األجساد ..ولكن مبعىن واحد ال غري ..لقد كانت حروب حترير ..نعم: قال

ملك الفرنج  «:يف احلروب الصليبية فقال لقدساعن دخول الصليبني  ٢روى ابن االثري يف تارخيه لقد 
سبوعا يقتلون فيه أولبث الفرنج يف البلدة  ،وركب الناس السيف ،القدس ار يوم اجلمعة لسبع بقني من شعبان

وقتل الفرنج  ،يامأوقاتلوا فيه ثالثة  ،فاعتصموا به ،واحتمى مجاعة من املسلمني مبحراب داود ،املسلمني
ئمة املسلمني وعلمائهم وعبادهم وزهادهم أمنهم مجاعة كبرية من  ،لفاأد على سبعني باملسجد االقصى ما يزي

   »ممن فارق االوطان وجاور بذلك املوضع الشريف 
ما حدث يف القدس يوم دخلها الصليبيون   ٣)تاريخ احلروب الصليبية(وصف ستيفن رنسيمان يف كتابه و
فأجهزت على مجيع الالجئني  ،حم باب املسجد ثلة من الصليبينيويف الصباح الباكر من اليوم التايل اقت «:فقال

ليه وحينما توجه قائد القوة رميوند اجيل يف الضحى لزيارة ساحة املعبد اخذ يتلمس طريقه بني اجلثث والدماء إ
 وليس معروفا بالضبط عدد ضحاياها ،ثرا عميقا يف مجيع العاملأاليت بلغت ركبتيه وتركت مذحبة بيت املقدس 

   » ن كثري من املسيحيني اشتد جزعهم ملا حدثإبل  ،دت اىل خلو املدينة من سكاا املسلمني واليهودأا أغري 
ليها وكيف أوقد وصف كثري من املؤرخني احداث املذحبة اليت حدثت يف القدس يوم دخول الصليبيني 

وقد  ..ني اليت سالت يف الشوارعن ركب خيوهلم كانت ختوض يف دماء املسلمم كانوا يزهون بانفسهم ألأ
  .طفال املسلمني كما تشوى النعاجأن يشووا أكان من وسائل الترفيه لدى الصليبيني 

ويذكر الكثريون ما فعل ريتشارد قلب االسد يف احلملة الصليبية الثالثة عند احتالله لعكا بأسرى املسلمني 
وقد لقيت زوجات واطفال االسرى  ،امية عكاسرى املسلمني الذين كانوا يف حأأسري من  ٢٧٠٠فقد ذبح 

  .مصرعهم اىل جوارهم
نقال عن روايات رهبان ومؤرخني رافقوا احلملة   ٤)احلضارة العربية(ذكر غوستاف لوبون يف كتابه وقد 

الصليبية احلاقدة على القدس ما حدث حني دخول الصليبيني للمدينة املقدسة من جمازر دموية ال تدل إال على 
                                                

  .٧١٦ص ،األيديولوجية االنقالبية)  ١(
  .١٩٠-٨/١٨٩: تاريخ ابن األثري)  ٢(
  .١/٤٠٤/٤٠٦ :تاريخ احلروب الصليبية)  ٣(
  .٣٢٥ص : رة العربيةاحلضا)  ٤(
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 ،أحد الصليبيني املتعصبني ، وهوالراهب روبرت، فقد نقل عن ود متأصل يف نفوس ووجدان الصليبينيحقد أس
كان قومنا جيوبون الشوارع وامليادين وسطوح  «:وهو شاهد عيان ملا حدث يف بيت املقدس واصفا سلوك قومه

ذحبون األوالد والشباب كانوا ي ..البيوت لريووا غليلهم من التقتيل وذلك كاللبؤات اليت خطفت صغارها
وكان قومنا يقبضون كل شيء  ،ويقطعوم إربا إربا وكانوا يشنقون أناسا كثريين حببل واحد بغية السرعة

وكانت الدماء تسيل  ،فيا للشره وحب الذهب ،جيدونه فيبقرون بطون املوتى ليخرجوا منها قطعا ذهبية
   »كاألار يف طرق املدينة املغطاة باجلثث 

حدث ما هو عجيب بني العرب عندما استوىل قومنا على  «:شامتا) رميوند دامجيل ( اهن أبوس وقال ك
وبقرت بطون  ،فكان هذا أقل ما ميكن أن يصيبهم ،فقد قطعت رؤوس بعضهم ،أسرار القدس وبروجها

 فكان ذلك بعد ،فكانوا يضطرون إىل القذف بأنفسهم من أعلى األسوار وحرق بعضهم يف النار ،بعضهم
 ،وكان ال يرى يف شوارع القدس وميادينها سوى أكداس من رؤوس العرب وأيديهم وأرجلهم ،عذاب طويل

   »ولكن كل هذا مل يكن سوى بعض ما نالوا ،فال مير املرء إال على جثث قتالهم
وكانت جثث  ،لقد أفرط قومنا يف سفك الدماء يف هيكل سليمان «:وقال واصفا مذحبة مسجد عمر

فإذا  ،وكانت األيدي املبتورة تسبح كأا تريد أن تتصل جبثث غريبة عنها ،يف الساحة هنا وهناك القتلى تعوم
فعقدوا مؤمترا أمجعوا فيه  ،ومل يكتف الفرسان الصليبيون األتقياء بذلك ..صلهاأاتصلت ذراع جبسم مل يعرف 

فأفنوهم  ،كان عددهم ستني ألفاعلى إبادة مجيع سكان القدس من املسلمني واليهود وخوارج النصارى الذين 
   »ومل يستبقوا منهم امرأة وال ولدا وال شيخا  ،على بكرة أبيهم يف مثانية أيام

ففي املعرة قتلوا مجيع من  ،وعمل الصليبيون مثل ذلك يف مدن املسلمني اليت اجتاحوها «:لوبونيقول و
فأهلكوا صربا ما يزيد على مائة ألف  ،اديبكان فيها من املسلمني الالجئني يف اجلوامع واملختبئني يف السر

وكانت املعرة من أعظم مدن الشام بعدد السكان بعد أن فر إليها الناس بعد سقوط  ،إنسان يف أكثر الروايات
   ١»أنطاكية وغريها بيد الصليبيني
   ..أهؤالء ارمون حمررون

   ..قارن هذا مبا فعله املسلمون م ملا متكنوا منهم
لم ينتقم ف ..ىل القدس فاحتاإيويب ؤرخون ما حدث يف اليوم الذي دخل فيه صالح الدين األوصف امللقد 

فبينما كان الصليبيون منذ مثاين  ..و يذبج بل اشتهر املسلمون الظافرون يف الواقع باالستقامة واالنسانيةأو يقتل أ
ومل حيل بأحد  ،ر بيت املقدس للنهبومثانني سنة خيوضون يف دماء ضحاياهم املسلمني مل تتعرض أي دار من دو

مر صالح الدين ملنع كل بواب تنفيذا ألذ صار رجال الشرطة يطوفون بالشوارع واألإ ،من االشخاص مكروه
  .اعتداء حيتمل وقوعه على املسيحيني

 ،سريألف أطالق سراح إخيه صالح الدين أفطلب من  ،سرىوقد تأثر امللك العادل ملنظر بؤس األ
                                                

  .٣٩٦ص : احلضارة العربية)  ١(
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نه سوف يطلق سراح كل شيخ وكل أعلن صالح الدين أو ،طلق العادل سراحهم على الفورأف ،فوهبهم له
  .امراة عجوز

وقد امتألت عيون بالدموع فسألن صالح الدين أين يكون مصريهن بعد أن لقي  ،وأقبل نساء الصليبيني
ق سراح كل من يف فأجاب صالح الدين بأن وعد باطال ،أو وقعوا يف األسر ،زواجهن أو آباؤهن مصرعهمأ

فكانت رمحته وعطفه نقيض  ،وبذل لألرامل واليتامى من خزانته العطايا كل حبسب حالته ،األسر من أزواجهن
  .افعال الصليبيون الغزاة

وقد  ،ال بأنفسهمإم مل يهتموا إف ،نفسهم وعلى رأسهم بطريرك بيت املقدسأما بالنسبة لرجال الكنيسة أ
 ،ويغادر املدينة) مقدار الفدية املطلوبة منه(وهو يؤدي عشرة دنانري  ،البطريرك هرقلذهل املسلمون حينما رأوا 

واين موال واجلواهر واألوقد تبعته عربات حتمل ما حبوزته من األ ،وقد احننت قامته لثقل ما حيمله من الذهب
  .النفيسة

بل ضد املسلمني فقط، توجه اليت قادها البابوات مل تاحلمالت الصليبية إن هذه : سكت قليال، مث قال
اجتهت يف أوروبا ضد كل من حدثته نفسه باخلروج أو باالحنراف عن الكنيسة، ففي احلملة ضد األلبيجنس 

مثالً ـ يف القرنني الثاين عشر والثالث عشر ـ  )Cathartics, Waldenses, Aibigenses(والوالدنس والكثاريني 
وهذا ما حققته فعالً، فقتلت وحرقت وشنقت الرجال والنساء  ..اكانت الكنيسة حتاول إفناءهم إفناًء تام

  .واألطفال بشكل مجاعي
م شارل التاسع وكاترينا ٥٧٢ وهى مذحبة أمر ا سنة ،)ملحمة سان بارتلمى(ال شك أنك مسعت بـ 

ا و مرون آالف من زعماء الربوتستانت ىف باريس وظنت أم يتآدوميديسيس حينما قتلت كاترينا مخسة 
ومل يكد ينتشر اخلرب ىف باريس حىت شاع أنه شرع ىف قتل الربوتستانت فانقض أشراف الكاثوليك  ،بامللك

  .الف نسمة ىف خمتلف املدن بعد باريسآواحلرس امللكى والنبالة واجلمهور على الربوتستانت وقتلوا عشرة 
 يعلى البابا غريغور احد كما بدالسرور على أ اوقد باركت الكنيسة الكاثوليكية هذه ازرة وما بد

ورمست على هذه األومسة صورة ، وقد أكر بضرب أومسة خاصة ختليدا لذكرى هذه املذحبة ،الثالث عشر
   .و جبانبه ملك يضرب بالسيف أعناق الربوتستانت يغريغور

املبدأ : ورويبيف هذا الشأن بأن األمر املهم، هو أن الكنيسة أدخلت يف القانون العام األ )بوري(ذكر وقد 
القائل بأن امللك أو األمري يستطيع أن ميارس سلطته على أساس واحد، وهو إفناء فرق اخلارجني على الكنيسة، 
فإن جتاسر أحد على التردد أرغمته الكنيسة على الطاعة، جبعل امتيازاته وأراضيه ملكًا ألي فرد تستطيع 

  . الكنيسة أن توجهه ملهامجته وتأديبه
آخر من دراسته يفسر بأن اضطهاد روما للمسيحيني يعود إىل تعصب املسيحية، وإىل نقضها ويف مكان 

جلميع األديان األخرى، وإىل عدائها جلميع أشكال اإلميان خارج إمياا، وإىل االعتقاد بأن فوزها يعين إزالة 
  .مجيع العقائد

مل يعرف االضطهاد الديين على  يقرر أن العامل )وليم جيمس(جعل سببا يف هذه الظاهرة وقد كانت 
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كانت املسيحية يف الواقع أول مذهب ديين يف العامل وجد خاصته فقد نطاق واسع، قبل ظهور األديان املوحدة، 
  .يف التعصب والذي كان يقضي بإفناء خصومه

املسيحيون ففى أربعة أعوام ذبح  ،ميني ىف البوسنة ليست عنا ببعيدةلمذابح الصرب ضد املسقصة و
وقصة سربينيتشا تلك  ..غتصبوا النساء وشقو بطون احلوامل ودفنو الناس أحياءامسلم و مسلمة و ٢٠٠,٠٠٠

منة إال أن الصرب الصليبيني تعاونوا مع إخوام اهلولنديني آنتها األمم املتحدة منطقة لالقرية الصغرية الىت أع
  .دةالف مسلم ىف ليلة واحآوقتلوا عشرة  ،منةوغدرو بالقرية اآل

، مع أم يعلمون أن نت عرقية ال دينيةاأن احلرب كـ ويقولون بكعادم نعم إن قومنا يتشدقون ـ 
  .هي نفس عرقيتهمعرقية املسلمني 

كان و ..واملسلمينيحرب بني املسيحيني يعلم أن احلرب بني الصرب والكروات لقد كان العامل كله 
  .أم مسلمونالوحيد فيها هو ذنب املسلميني 

   ..حاكم التفتيشال شك أنك مسعت مب: كت قليال، مث قالس
  .ولكين مل أمسع تفاصيل أخبارها ..أجل: قلت
لكن أشنع  ،اخلارجني عن الكنيسة) اهلراطقة(بدأت هذه احملاكم ىف القرن الثالث عشر إلرهاب لقد : قال

و املواثيق الىت وقعت ىف عام كل العهود  ضفصوهلا بدأ بسقوط غرناطة و وقوع املسلمني فريسة لعدو خائن نق
 ،م بني أىب عبد اهللا الصغري وفرديناند و الىت إشترط املسلمون أن يوافق عليها البابا ويقسم على ذلك١٤٩١

تأمني الصغري والكبري ىف النفس واألهل  «:ولكن هيهات فهؤالء ال عهد هلم وال ذمة و مما جاء ىف املعاهدة
قامة شريعتهم على ما كانت وال حيكم على أحد منهم إال إدورهم ورباعهم وواملال إبقاء الناس ىف أماكنهم و

وأال يدخل نصراىن دار املسلم وال يغصبوا كانت، بشربعتهم وأن تبقى املساجد كما كانت واألوقاف كما 
ه من أسلم على الرجوع للنصارى ودينهم وال ينظر نصراىن على روأال يؤخذ أحد بذنب غريه وأال يك...أحدا
وال مينع مؤذن  ..منا ىف نفسه و مالهآور املسلمني وال يدخل مسجدا من مساجدهم ويسري ىف بالد النصارى د

   »وال مصل وال صائم وال غريه ىف أمور دينه 
سوى املسيحيني ومع قسم فرديناند وإيزابيال على كل هذا إال أن األميان والعهود مل تكن عند ملكى 

أن يصفها بأا ) بروسكوت(ومل يتردد املؤرخ الغرىب ،نقضت كل هذه الشروطقد ، فللغدر و اخليانة استار
فمنعو املسلمني من النطق بالعربية  ،سبان هذه املعاهدة بندا بندااإلقد نقض ف، أفضل مادة لتقدير الغدر األسباىن 

على ) أكزميينيس( وزاد الكردينال ،وفرضوا إجالء املسلمسن املوجودين فيها وحرق ما بقى منهم ،ىف األندلس
فأمر جبمع كل ما يستطيع من كتب املسلمني وفيها من العلوم ما ال يقدر بثمن بل هى خالصة ما تبقى  ،ذلك

  .من الفكر اإلنساىن وأحرقها
ظن رئيس األساقفة أكزميينيس أنه  «:يقول غوستاف لوبون متحسرا على فعلة ذلك اجلاهل أكزميينيس

حما ذكراهم من األندلس إىل ) أى مثانني ألف كتاب(من كتب أعدائه العرب حبرقه مؤخرا ما قدر على مجعه 
   » سيانية يكفى لتخليد إمسهم إىل األبدإاألبد فما درى أن ما تركه العرب من األثار الىت متأل بالد 



 ٤١٥

ومل تكن  ،وبأبشع الوسائل ،قد هدفت حماكم التفتيش إىل تنصري املسلمني بإشراف السلطات الكنسيةل
سبانيا الغادرة ثوب الورع إود الىت قطعت للمسلمني لتحول دون الرتعة الصليبية الىت أسبغت على سياسة العه

  .والدين
فمزقهم األسبان بال  ،فثارو ىف غرناطة وريفها ،لقد قاوم املسلمون التنصري وأبوه وبدأ القتل والتنكيل فيهم

  .رمحة
ري هإنه ملا كان الرب قد إختارمها لتط «:صتهم أصدر امللكان الصليبيان مرسوما خال١٥٠١وىف عام 

   »فإنه حيظر وجود املسلمني فيها ويعاقب املخالفون باملوت أو مصادرة األموال ، غرناطة من الكفرة
 ،وأظهر تنصره ،همومن بقى من املسلمني أخفى إسال ،فهاجرت مجوع املسلمني إىل املغرب لتنجوا بدينها

  .ه يزج به ىف السجونمفحني التبليغ عن مسلم خيفى إسال ،لوحشى املروعفبدأت حماكم التفتيش نشاطها ا
وكانت السجون وحشية رهيبة مظلمة عميقة تغص باحلشرات واجلرذان ويصفد فيها املتهمون باألغالل 

  .بعد مصادرة أمواهلم لتدفع نفقات سجنهم
ناق وربط يدى املتهم وراء ظهره ختالبطن باملاء حىت االاليت كانت متارس فيها ملء  ومن أنواع التعذيب

وربطه حببل حول راحتيه وبطنه ورفعه وخفضه معلقا سواء مبفرده أو مع أثقال تربط به واألسياخ احملمية ومتزيق 
  .األرجل وفسخ الفك

وكانت أغلب األحكام باإلحراق وهو احلكم الذى كان غالبا عند األحبار الذين يشهدون تنفيذه مع 
  )حفالت اإلحراق(ني ىف امللكني الكاثوليكي

 ،سبانيا بعد قيام الثروة الفرنسية على أنقاض الكنيسة قام بإلغاء حماكم التفتيشحتالل نلبليون إلاويوم 
فشمل ذلك اجلنود الفرنسيني  ،ستمروا ىف القتل والتعذيباأصحاب هذه احملاكم ) اجلزويت(ولكن رهبان 

مع ألف جندى ) ليمونكى(كرى املدىن امدريد الكولونيل احلاكم العس) سولت(فأرسل املريشال ،املختطفيني
فقرر الكولونيل فحص األرض  ،وبعد تفتيش الدير مل يعثرو على شىء ،وأربعمائة مدفع وهاجم دير الديوان

مث أمر بأن  ،سطة فرفعوهابوأمر الكولونيل جنده برفع األ ،وحينئذ نظر الرهبان إىل بعضهم البعض نظرات قلقة
يفتح  افعرف أن هناك باب ،فإذا باملاء يتسرب إىل أسفل من إحدى الغرف ،ىف كل غرفة على حدةيصبوا املاء 

) متاما كما نشاهد ىف أفالم الرعب( بطريقة ماكرة بواسطة حلقة صغرية وضعت جبوار رجل مكتب الرئيس
  .وفتح الباب واصفرت وجوه الرهبان وظهر سلم يؤدى إىل باطن األرض

فإذا حنن ىف غرفة كبرية مربعة وهى عندهم قاعة اكمة وىف  «:يل ىف مذكراتهذلك الكولونلقد ذكر 
وسطها عمود من رخام به حلقة حديدية ضخمة ربطت بسالسل كانت الفرائس تربط ا رهن احملاكمة وأمام 

رى وهو عبارة عن دكة جياس عليها رئيس حمكمة التفتيش وإىل جواره مقاعد أخ) الدينونة(ذلك العمود عرش 
متدت تلك الغرف اوقد  ،الت التعذيب ومتزيق األجساد البشريةآرتفاعا لبقية القضاة مث توجهنا إىل اأقل 

رأينا غرفا صغرية ، ويدعوىن إىل التقزز ما حييت ،وقد رأيت ا ما يستفز نفسى ،مسافات كبرية حتت األرض
اقفا فيها على رجليه مدة سجنه حىت ىف حجم اإلنسان بعضها عمودى وبعضها رأسى فيبقى سجني العمودية و
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وتبقى اجلثة بالسجن الضيق حىت تبلى ويتساقط اللحم  ،ويبقى سجني األفقية ممددا ا حىت املوت ،يقضى عليه
وقد عثرنا على  ،عن العظم ولتصريف الروائح الكريهة املنبثقة من األجداث البالية تفتح كوة صغرية إىل اخلارج

والسجناء كانوا رجال ونساء وأطفال وشيوخ ما بني الرابعة  ،ت ىف أغالهلا سجينةعدة هياكل بشرية ال زال
نتقلنا إىل الغرف األخرى فرأينا ما تقشعر هلوله او ،وكان السجناء عراة زيادة ىف النكاية م ،عشر إىل السبعني

أس متاما يوضع فيه وعثرنا على صندوق ىف حجم الر ،الت لتكسري العظام وسحق اجلسمآعثرنا على  ،األبدان
قطر املاء البارد على رأسه من ي يديه وقدميه فال يقوى على احلركة فىفرأس املعذب بعد أن يربط بالسالسل 

لة تسمى السيدة آوعثرنا على  ،وقد جن الكثريون من هذا اللون من العذاب ،أعلى الصندوق نقطة نقطة
وقد  ،يلة مصنوعة على هيئة اإلستعداد لعناق من ينام معهاوهى عبارة عن تابوت تنام فيه صورة فتاة مج ،اجلميلة

مث يطبقون عليه  ،وكانوا يطرحون الشاب املعذب فوق هذه الصورة ،برزت من جوانبها عدة سكاكني حادة
ولتمزيق  ،لة لسل اللسانآفإذا أغلق الباب مزق الشاب إربا كما عثرنا على  ،باب التابوت بسكاكينه وخناجره

حىت  ةاسطة كالليب فظيعة وجمالد من احلديد الشائك لضرب املعذبني العراووسحبها من الصدور ب أثداء النساء
   »يتناثر اللجم من العظم 

هذه جمرد أمثلة عن اجلرائم اليت ارتكبها أولئك : مل أملك نفسي، فسالت دموع حارة من عيين، فقال
  .المالذين حيملون الصليب، ويرتلون الكتاب املقدس، ويغنون للس

الَ تظُنوا  «:يسوعلقد قال هلم  ..فهم ال ينفذون إال إرادة الرب ..ال تتعجب من ذلك: التفت إيل، وقال
فَإِني جِئْت َألجعلَ اِإلنسانَ علَى . ما جِئْت ُألرسي سالَماً، بلْ سيفاً. أَني جِئْت ُألرسي سالماً علَى اَألرضِ

إجنيل ( » وهكَذَا يصري أَعداَء اِإلنسان أَهلُ بيته. بِيه، والْبِنت مع أُمها، والْكَنةَ مع حماتهاخالَف مع أَ
  )٣٦-١٠:٣٤:مىت

   ..فلذلك هم ينفذون هذه األوامر بدقة متناهية
   ..أما تفاصيل تطيبقها فقد شرحها هلم العهد القدمي مبا ال مزيد عليه

   »در له خدك االيسر أمن ضربك على خدك االمين ف «:ولكن الكتاب املقدس يقول  :قلت
  ؟)در له خدك االيسرأف(أتدري املعىن الرمزي الذي حتمله :  قال
  أهلذه الكلمة معىن رمزي؟:  قلت
   ..خيتص به فقهاء املسيحية ..أجل:  قال
  فما هو؟:  قلت
 ..كنه من ضربه، ولكن تعين أن حتاول اجتثاثه وقلعه وإبادتهإن إدارة خدك األيسر له ال تعين أن مت:  قال

  .فاخلد األيسر يف معناه الرمزي هو اإلبادة بكل ما شرح الكتاب املقدس من طرق اإلبادة
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  احلضارة الغربية
هذه احلضارة املمتلئة  ..فحدثين عن أهل حضارتنا ..لقد اقشعر قليب مما ذكرت مما فعله أهل ديين: قلت
  .واملذاهب واألفكار بالفلسفات
ولذلك سأكتفي بتحديثك عن اجلرائم اليت أسست  ..لو ذهبت أحدثك عن جرائمها ملا انتهينا:  قال

يف نفس الوقت الذي تصم كل من خيالفها  ..لتلك الدولة العظمى اليت ال تزال تنشر اخلراب يف العامل
  .باإلرهاب
  تقصد أمريكا؟:  قلت
ثة من مثار اليهودية واملسيحية واألفكار الرومانية اليت لبست لباس الفلسفة فأمريكا مثرة خبي ..أجل:  قال
  .احلديثة

  .تلك اليت حتن هلا القلوب ..؟فما فعلت أمريكا:  قلت
  .وترجف من ذكرها القلوب:  قال
  ؟١ما فعلت : قلت
ادات تضمن نصائح للقي) يوردجاك ( كتبه ) العمالق ( صدر كتاب بعنوان  ،م١٦٦٤يف عام :  قال

إن إبادة اهلنود « :جاء فيه ،األجنلوساكسونية املتزعمة للمهاجرين الربوتستانت إىل القارة األمريكية اجلديدة
وهذا جيعل  ،عراة ،برابرة ،احلمر واخلالص منهم أرخص بكثري من أي حماولة لتنصريهم أو متدينهم ؛ فهم مهج

وأما اإلبادة فإا ختتصر  ،ينهم فسوف تأخذ وقتاً طويالًأما حماولة متد ،إن النصر عليهم سهل  ،متدينهم صعباً
بتدمري القوارب  ،حبرق احملاصيل ،بالتجويع ،باملفاجأة ،بالقوة: ووسائل حتقيق االنتصار عليهم كثرية ،هذا الوقت
يفهم ؛ املطاردة باجلياد السريعة والكالب املدربة اليت خت: ويف املرحلة األخرية ،بتمزيق شباك الصيد ،والبيوت

  » ألا تنهش أجسادهم العارية
) الربوتستانت األطهار(ملن يسمون أنفسهم ) الربملان(أصدرت اجلمعية التشريعية  ،م ١٧٣٠يف عام و

جنيهاً مقابل  ٤٠فأصدرت قراراً بتقدمي مكافأة مقدارها  ،تشريعاً يقنن عملية اإلبادة ملن تبقى من اهلنود احلمر
وبعد مخسة عشر عاماً  ،جينهاً مقابل أسر كل واحد منهم ٤٠ي أمحر، وكل فروة مسلوخة من رأس هند

جديدة بعد عشرين عاماً من صدور ) تسعرية ( مث وضع الربملان الربوتستانيت  ،جنيه ١٠٠ارتفعت املكافأة إىل 
 ،جنيهات ١٠٥: أسري من الرجال ،جنيه ١٠٠: عاماً فما فوق ١٢فروة رأس ذكر عمره : القرارات األوىل

  .جنيهاً ٥٠: فروة رأس امرأة أو فروة رأس طفل ،جنيهاً ٥٥: رية من النساء أو طفلأس
برمي بطانيات كانت ) جفري آهرست ( الربيطاين األصل  ،م أمر القائد األمريكي ١٧٦٣يف عام و

لنقل مرض اجلدري إليهم دف نشر  ،تستخدم يف مصحات عالج اجلدري يف أماكن جتمعات اهلنود احلمر
                                                

  .عبد العزيز بن مصطفى كامل. د، أمريكا واسرائيل وعقدة الدم: انظر هذه التفاصيل وغريها يف)  ١(
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  .بينهم ؛ مما أدى إىل انتشار الوباء الذي نتج عنه موت عشرات األلوف منهماملرض 
وبعد عقود قليلة انتهى أمر السكان األصليني يف القارة األمريكية إىل ما يشبه الفناء، بعد اإلبادة املنظمة 

   .والسالم للبشرية مجعاء ،هلم على أيدي املبشرين باحملبة
) السمر(قرر األمريكيون استرياد عدة ماليني من العبيد ) احلمر(العبيد  بعد فراغ القارة األمريكية منو
فتحول رعاة البقر إىل حبارة جيوبون السواحل اإلفريقية الصطياد العبيد وحشرهم يف ) الشعب املختار(خلدمة 

 يبق لديهم حيث مل ،يف عمليات إجرام أخرى يعاجلون ا آثار اجلرمية األوىل يف حق اهلنود احلمر ،سفن الشحن
  .ما يكفي من األيدي العاملة لبناء صرح احلضارة اجلديدة

وا ءمليوناً من األفارقة املسترقني، جا ١٢وقد جلب األوربيون واألمريكيون يف أول األمر ما ال يقل عن 
جلديد وكانت الربتغال أكثر الدول األوروبية توسعاً يف جلب هؤالء إىل أراضي العامل ا ،بأفواجهم يف األصفاد

اإلفريقية اليت مل يرق التعامل معهم إىل مستوى ) املخلوقات(دون توفري أدىن الضمانات لتلك  ،يف أمريكا
م تقرير حيكي فظاعة ما حصل لألفارقة ٧٨٩١التعامل مع فئران املعامل ؛ فقد صدر عن منظمة اليونسكو عام 

ريكا ؛ فقد جاء فيه أن إفريقيا فقدت من أبنائها يف وهول الكارثة اإلنسانية اليت حلت م هلم من أجل تعمري أم
وذكرت التقارير أن ما ال يقل عن مخسة وعشرين مليوناً من األفارقة  ،ن نسمةوملي ٢١٠جتارة الرقيق حنو 

قد ) داكار(الواقعة يف مواجهة العاصمة السنغالية ) جزيرة جور(الذين مت شحنهم من أحناء القارة يف أفواج من 
  .م قبل أن يصلوا إىل العامل اجلديد مما لقوا يف رحالت العذاب داخل سفن شحن املواشيهلك أكثره

م مطالب ٢٠٠٠عام ) دوربان(هي اليت أحبطت يف مؤمتر . .وأمريكا بالذات ،ويذكر هنا أن أمريكا
املغفلني  ومع كل هذا ال يزال كثري من ،بل رفضت أن يقدم هلم جمرد اعتذار ،األفارقة بالتعويض عما حدث هلم
  .إن أمريكا حمررة العبيد: أو املغرضني يرفعون عقريم قائلني

وقد بقي األمريكيون مشغولني عن التدخل يف شؤون العامل ثالثة قرون، تاركني ذلك للجزء األصلي من 
 ،مث قرروا بعد نشوب احلرب العاملية الثانية أن ينفتحوا على العامل) بريطانيا(الشعب الساكسوين املختار 

  . وكانت بداية ذلك االنفتاح دموية قاتلة
   ..ليست هذه فقط هي جرائم األمريكان

  :سأذكر لك واحدة منها ..هناك جرائم أخرى كثرية
فإن خسارة  ،بالرغم من أن احلرب العاملية الثانية أفقدت العامل ما ال يقل عن مخسني مليوناً من البشر 

األمريكي ) ميناء هاربر(على ) الكاميكازا(ات اليابانية بطائرات بعد اهلجم ،األمريكيني خلمسة آالف جندي
هذا الكم اهلائل من ) املختار(م أفقدت األمريكيني عقلهم؛ فألول مرة خيسر الشعب األمريكي ١٩٤٥عام 

فكان ال بد أن يكون الرد حقداً يصب على رؤوس اليابانيني املدنيني منهم قبل  ،الدماء يف معركة واحدة
  .ني، وهذا ما حدثالعسكري

فأمر  ،أقبل األمريكيون األجنلو ساكسون على االنتقام انون ،فمقابل دماء اخلمسة آالف جندي أمريكي
بتنفيذ عمليات قصف تدمريي واسع  ،رئيس األركان األمريكي يف ذلك الوقت) جورج مارشال ( اجلنرال 
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ائرة أمريكية إللقاء القنابل احلارقة لتدمر ما مساحته ط ٣٣٤النطاق للمدن اليابانية الكثيفة السكان، فتم إطالق 
يف عمليات جحيم  ،وتشرد حنو مليون آخرين ،ألف شخص ١٠٠ميالً مربعاً، ولتقتل يف ساعات حنو  ١٦

  .مدينة يابانية أخرى ٦٤مستعر مشل طوكيو و
العهد األمريكي ؛  مث ختم ذلك املشهد الدموي مبشهد آخر أكثر دموية مل يكن للبشرية به عهد قبل جميء

فقد أقدم األمريكيون وهم القوة املتظاهرة اليوم بالدعوة إىل التعقل يف استعمال أسلحة الدمار الشامل إىل 
وكانوا أسبق البشر إىل استعماله عندما أسقطوا قنبلتني نوويتني فوق مدينيت هريوشيما  ،استعمال هذا السالح

أو رجل وامرأة  ،األرواح بال أدىن تفريق بني مدين وعسكري وناجازاكي، حصدت بسببها عشرات اآلالف من
  .وطفل
بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية وقعت أزمة بني أمريكا وكوريا الشمالية بسبب خوف األمريكيني من و

فتدخلوا بسبب ذلك يف األراضي الكورية، وعزل األمريكيون  ،انتشار النفوذ السوفيييت يف جنوب شرق آسيا
ولكنها بعثت يف الوقت نفسه نوعاً من  ،وأغرقوا البالد يف حروب طاحنة أشاعت ناراً ودماراً ،مة الشعبيةاحلكو

  )الشعب املختار(االرتياح النفسي يف قلوب زعماء 
 ،أشعلنا حرباً ضروساً« :واصفاً نتائج تلك احلرب ،الكاتب األمريكي املعروف ،يقول ناعوم تشومسكي

ألفاً من القتلى أثناء ثورة قام ا  ٤٠ألفاً إىل  ٣٠ويف إقليم واحد صغري سقط . .لألف قتي ١٠٠سقط خالهلا 
  » الفالحون 

الدميقراطية إذا ما تبني أا حتول بني » القيم « ويصف ذلك الكاتب كيف أن حكومة بالده تدوس على 
قليالً من احتجاج حكومة  مل يثر انقالب فاشي يف كولوملبيا إال« :يقول، فأمريكا وبني مصاحلها الذاتية

 ،وال بعودة السلطة للمعجب بالفاشية يف بنما ،بينما مل تم بانقالب عسكري يف فرتويال ،الواليات املتحدة
  » ولكن املرارة والعداوة التهبت يف حكومتنا عندما صعدت للسلطة أول حكومة دميقراطية يف تاريخ جواتيماال 

فقد  ،ة ديكتاتورية معادية للدميقراطية ما دامت ختدم األغراض الغربيةوبينما مل تأبه أمريكا بقيام أنظم
عندما ظهر هلم أن تلك ) الدميقراطية ( بالعديد من احلكومات  ـكما قال تشومسكي  ـأطاح األمريكيون 

 ،أعاقت حكومتنا بعض احلكومات الربملانية« : يقول. .األنظمة الدميقراطية ال ختدم مصاحلهم اإلجرامية
ومل  ،م١٩٧٢وتشيلي عام  ،م١٩٤٥وجواتيماال عام  ،م١٩٥٣كما حدث يف إيران عام  ،سقطت بعضهاوأ

أو  ،فلم يكن القتل العادي هو عمل القوات اليت حركناها يف نيكاراجوا ،تكن أساليب اإلسقاط طبيعية جداً
: القسوة والتعذيب الساديولكنه كان بصفة واضحة قتل  ،عمل وكالئنا اإلرهابيني يف السلفادور أو جواتيماال

ورطم  ،وقطع الرؤوس وتعليقها على خوازيق ،وفض بكارن ،بعد قطع أثدائهن ،تعليق النساء من أقدامهن
  » . .األطفال باجلدران حىت ميوتوا
  أمل تسمع بعقدة فيتنام؟: سكت قليال، مث قال

  .أنا أمسع بعقدة أوديب:  قلت
بينهما أن هذه العقدة خمتصة باألمريكيني وبأصوهلم من ولكن الفرق  ..هذه قريبة من تلك:  قال
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  .ويستحيل على أي عامل نفس أن يعاجلها ..األوروبيني
  ما هذه العقدة اخلطرية؟:  قلت
أمريكي على يد اليابانيني يف ) مخسة آالف جندي(واقعة قتل لقد ذكرت لك  ..هي عقدة االنتقام: قال

  .ية الثانيةحادثة ميناء هاربر أثناء احلرب العامل
   ..أجل:  قلت
  .لقد عرفت كيف انتقم األمريكيون هلا:  قال
  .هذه عقدة اليابان ال عقدة الفيتنام: قلت
ألف  ٥٥األمريكان يف فيتنام لقد خسر  ..كالمهها يصدر من مشكاة واحدة ومن قلب حقود واحد: قال

األمريكيني عقدة مزمنة ذلك لدى سبب وقد  ..الذين دخلوا أرض الفيتنام ظلماقتيل من الغزاة العسكريني، 
  )عقدة فيتنام( امسها 

ومنتسبون  ،يف غالبيتهم !أجنلو ساكسون. .وهو أن القتلى أمريكيون بيض ،أما سبب الشهرة فمعروف
فقد ثأروا من الفيتناميني  ،هلذا فمثلما انتقم األمريكيون من اليابانيني فأسرفوا يف االنتقام ،للشعب املختار

هذا هو  ..م أكثر من مليون١٩٥٧ الثأر؛ فقد بلغ عدد القتلى الفيتناميني عند انتهاء احلرب عام فأفرطوا يف
مليون  ٦. ٣أن العدد احلقيقي بلغ ) م ٨/١٠/١٩٩٧( ولكن جملة نيويورك تاميز نشرت يف  ..الرقم املشهور

   .قتيل
فقد كشفت السلطات األمريكية  للحاقد األمريكي، مل يكن كافياً إلرواء الظمأ الدمويوكل هذا العدد 

أن الرئيس األمريكي األسبق ريتشارد نيكسون قال يف مكاملة هاتفية مع كيسنجر يف  ،م٢٠٠٢يف أول مارس 
أعتقد أن هذا خيار خطر « : ، فرد عليه كينسنجر»إنين أفضل استخدام القنبلة النووية « : م١٩٧٢شهر أبريل 

  » أنا أريدك أن تكون أكثر جرأة  ؟ذه الفكرةهل تزعجك ه« : فقال نيكسون بغضب» جداً
فال يستحق الشهرة أيضاً ؛ ألن القتلى ال جتري يف عروقهم  ،م١٩٧٣ ،م١٩٥٢أما ما حدث بني عامي 

لقد قتل األمريكيون بني العامني املذكورين زهاء عشرة  ،أمريكية أو إجنليزية أو إسرائيلية ،)مقدسة ( دماء 
  .ي وروسي وكمبوديماليني صيين وكوري وفيتنام

ألف  ١٦٠م يف مقتل ١٩٦٣تسببت تلك احلرب حىت حلول منتصف عام  ،ويف بداية احلرب الفيتنامية
وبقر بطون حنو ثالثة آالف  ،ألف امرأة ٣١واغتصاب حنو  ،ألف شخص ٧٠٠وتعذيب وتشويه حنو  ،شخص

وتسبب قصف  ،املواد السامةقرية ب ٤٦ومهامجة  ،وإحراق أربعة آالف آخرين حىت املوت ،شخص وهم أحياء
ألف عائلة لعائلها أو  ٣٠٠وفقدان  ،ألف طفل بالصمم الدائم ٣٠م يف إصابة أكثر من١٩٧٢مدينة هانوي عام 

ألف مزارع يف  ١٥٠ويف جواتيماال قتل اجليش األمريكي صاحب الكفاءة والشجاعة أكثر من  ،أحد أفرادها
    .م١٩٨٦إىل  ١٩٦٦الفترة ما بني 

  ؟والعمالة. .القتل بالوكالةهل تعرف : مث قال سكت قليال،
  .هذه أول مرة أتشرف بسماع هذا النوع من اجلرائم ..ال: قلت
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  .وال زالت متارسه ببشاعة ال نظري هلا ..هذا ما مارسته أمريكا منذ ولدت أمريكا: قال
يسيا ونيكاراجوا قُتل مئات اآلالف من األشخاص يف جمازر عديدة يف أندون ،بتواطؤ أمريكي شبه فعليف

ومشورة  ،وقتل هؤالء وإن كان بأيد غري أمريكية، إال أنه كان بأسلحة أمريكية ،والسلفادور وهندرواس
  .أمريكية وتدريب أمريكي مثلما حيدث اآلن يف فلسطني وأفغانستان والفلبني وغريها

وعرف العامل يف  ،فريقيةتكررت اازر يف أجنوال وموزمبيق وناميبيا وغريها من دول القارة اإلقد و
( : من أمثال) الشعب املختار (واملدعومني من  ،السنوات األخرية عدداً من الطغاة امللفوظني من شعوم

يف ) دييم (يف كوبا و) باتيسيتا ( و ،يف الفلبني) ماركوس ( يف تشيلي، و) بينوشيه ( و ،يف نيكاراجوا) سوموزا 
  .يف إسبانيا) فرانكو( و ،يف إندونيسيا) وهارتو س( يف هاييت و) دوفاليه ( فيتنام و

وهم زعماء املافيا اإلسرائيليون من بن  ،وهناك زعماء آخرون رفضهم العامل واحتضنهم األمريكيون
 ومل يطالب شعبها  ،أمريكا واحداً من هؤالء السفاحني إرهابياً) أحرار ( جوريون إىل شارون حيث مل يعد

   .أو حياسب على سجالته اإلرهابية ،للعدالة كي حياكم عن جرائمه ضد اإلنسانيةباعتقال أي منهم لتقدميه 
  ؟حمور الشرأتعرف : سكت قليال، مث قال

   ..وهم يف هذه األيام يطلقون على إيران ..هم يقصدون ا بالد املسلمني: قلت
كانت حمورا ة البهلوية، كانت إيران إحدى العزب األمريكية يف آسيا يف عهود اإلمرباطوريعند ما :  قال

اإلسالمية اليت خلصت املستضعفني من نري املستكربين، وحطمت الطغاة مبعاول بعد قيام الثورة ولكنها  ..للخريا
  .اعترب األمريكان هذا التطور ضاراً مبصاحلهم ،م١٩٧٩عام احلق، 

ث نشبت هذه حي ،حرب اخلليج األوىلما يسمى حدث وهنا  ..فخططوا له أن يضرب بسيوف إخوانه
أظهرت بل إا  ،من أسلحة التقتيل والتدمري حتتاجهاحلرب بتواطؤ أمريكي أمدت أمريكا فيها العراق بكل ما 

  .لضمان مساعدته من الدول الصديقة هلاته ميالً سياسياً حنو مساند
وكان جوهر املوقف ، يرانكما كانت تضمره إلكانت تضمر الشر للعراق  ،ولكنها يف الوقت ذاته

سياستنا جتاه « : )هنري كيسنجر(األمريكي من تلك احلرب هو ما كان يردده اليهودي األمريكي املخضرم 
  » وأال تنتصر إيران ،تلك احلرب أن ال زم العراق

نصراً صعباً وغري مكتمل على إيران، ولكنه خرج قوياً بعد  -باحنياز أمريكي تكتيكي  -حقق العراق لقد 
وكان  ،)إسرائيل (  يستطع األمريكيون الصرب عليه بسبب قرب العراق من حليفتهم وهذا ما مل ،تلك احلرب

ال بد من إجراء يشبع الرغبات السادية لدى األمريكيني واإلسرائيليني يف رؤية دماء أحفاد البابليني وهي تسيل 
  .قرب ضفيت دجلة والفرات

أوردا صحيفة التاميز الربيطانية تلك احلرب بكلمات وقد وصف بعضهم  ..وبدأت احلرب ضد العراق
وجرى تزويد جنود  ،كانت احلرب نووية بكل معىن الكلمة« :حيث جاء فيها ،بعد إعالن وقف إطالق النار

 ،لقد أحدثت األسلحة املطورة دماراً يشبه الدمار النووي ،البحرية واألسطول األمريكي بأسلحة نووية تكتيكية
رطل وقادر  ١٥٠٠٠وهو سالح زنته )  ٨٢-BLU( هلواء املسماة واستخدمت أمريكا متفجرات وقود ا
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  » على إحداث انفجارات ذات دمار نووي حارق لكل شيء يف مساحة تبلغ مئات الياردات 
واستخدمت أمريكا وبريطانيا قنابل اليورانيوم املستنفد  ألول مرة ؛ حيث أطلقت الدبابات ستة آالف 

وقدر أحد التقارير السرية هليئة الطاقة  ،ئرات عشرات اآلالف من هذه القنابلبينما أطلقت الطا ،قذيفة يورانيوم
وألقي من  ،الذرية الربيطانية كما قالت الصحيفة مقدار ما ألقي على العراق بأربعني طناً من اليورانيوم املنضب

سبما أعلنت ألف شخص ح ٥٢قتل بسببها ما ال يقل عن  ،ألف قنبلة ٨٠إىل  ٦٠القنابل احلارقة ما بني 
أما األمريكيون فلم يسل هلم دم يذكر على أرض العراق ؛ ألم كانوا يقاتلون من  ،السلطات األمريكية نفسها

بعد أن شلوا سالح الطريان العراقي على األرض، وقد راقت هذه النتائج ألمزجة األجنلوساكسون الذين  ،اجلو
  .على شعوم احلرة) السارة ( ينشرون أخبارها راحوا يتلمظون الدماء العراقية ويتشهون مناظرها و

دفن اجلنود العراقيني ( : م تقريراً بعنوان١٩٩١قد نشرت صحيفة اجلارديان الربيطانية يف شهر ديسمرب ل
قائد الوحدة الثانية يف اجليش األمريكي قوله وهو ) بانتوين مارينوم ( نقلت فيه عن العقيد األمريكي ) أحياء 

من احملتمل أن نكون قد قتلنا ذه الطريقة آالف اجلنود « :العراقيني يف اخلنادق أحياء يصف عمليات طمر
  »لقد رأيت العديد من أذرع اجلنود وهي تتململ حتت التراب وأذرعها ممسكة بالسالح. .العراقيني

ل ؛ حيث ويبدو أن االهتمام بالكيف غطى على االهتمام بالكم يف رصد األمريكيني ريات عمليات القت
قتلوا ؛ ) ناجح ( يف سقطوا وبأي سالح كليس هو كم سقط من القتلى؟ وإمنا  ،كان السؤال املطروح دائماً

الذي كان وقت احلرب رئيساً ألركان اجليش األمريكي عن عدد القتلى من العراقيني ) كولن باول ( فقد سئل 
  » لست مهتماً به إطالقاً« :فقال

وأن منهم آالفاً قتلوا أثناء  ،ول أن مئيت ألف قتلوا من جراء تلك احلربمل يكن مهماً عند با ..نعم
وإمنا كان املهم عند رئيس أركان احلرب يف أمريكا سابقاً ورئيس الدبلوماسية الحقاً أن يعرف مدى  ،انسحام

  .األنواع املختلفة من وسائل القتل األمريكية) فاعلية ( 
حىت  ،فقتل منهم اآلالف ،لقوات العراقية أثناء انسحاا من الكويتقصف الطريان األمريكي أرتاالً من ا
ووصف أحد الطيارين املشاركني يف عمليات قصف  ،)طريق املوت ( مسي الطريق الذي سلكوه يف االنسحاب 

وكيف حنصي الصيد ! فأين يهرب؟ ،كان األمر كأنين أطلق النار على مسك يف برميل« :القوات ما حدث بقوله
  »؟ة الواحدة تصيب عشرات األهدافوالضرب

منهم أربعمائة قضوا حتت  ،ومل يكن األمر مقتصراً على العسكريني ؛ فقد قتل حنو مثانية آالف من املدنيني
  .أثناء اختبائهم من القصف اهلمجي ،األرض يف ملجأ العامرية

كما يقولون تقوم على  ال لشيء إال ألا) احلرب النظيفة(أطلق األمريكيون على تلك احلرب وصف لقد 
الذي جينب األمريكيني ) الذكي ( استراتيجية التصويب العسكري الدقيق باستخدام أدوات التسليح اإللكتروين 

  )بريئة(يسفر عن سقوط ضحايا عسكرية ) قد ( االحتكاك العسكري املباشر الذي 
الدموية يف إشباع النهم لقد أدمنوا هذه النظافة القذرة بعد تلك احلرب ؛ ألا حتقق رغبام 

الشعب ( وجتنبهم االرتعاب واالرتعاد من سيالن قطرات من دماء ) األمميني ( األجنلوساكسوين من دماء 
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  )املختار
وهي حرب  ،وأكثر فتكاً بالعراقيني ،كانت أكثر أمناً لألمريكيني ،وقد تبع هذه احلرب حرب أخرى 

مل حترك دماؤهم املتجمدة نبضاً من  ،ال يقل عن مليون طفلاحلصار اليت قتل بسببها من األطفال فقط ما 
مادلني (بل إن وزيرة اخلارجية األمريكية اليهودية السابقة ) اإلنسانية(إحساس يف عروق األمريكيني ومنظمام 

وهل هناك ، )فقط ( وكانوا وقتها نصف مليون طفل  ،م عن ضحايا احلصار١٩٩٦ملا سئلت عام ) أولربايت
قرار احلصار كان صعباً ؛ ألنه يستدعي مثناً « :أجابت ؟وع هلذا القتل اجلماعي يف الشرعية الدوليةمسوغ مشر

  »ولكن هذا الثمن كان من الضروري دفعه ،باهظاً من الضحايا
األسلوب نفسه يف حروب البوسنة وكوسوفا اليت ادعى األمريكان أم خاضوها وقد استخدم األمريكان 

مع أم يف احلقيقة أرادوا أن حيلوا حمل الصرب يف السيطرة  ،لبلقان من الطغيان الصريبمن أجل حترير شعوب ا
وإال فإن شكاية أهايل تلك البلدان من آثار تلك احلرب األمريكية تدمي  ،االستراتيجية على منطقة البلقان

أطنان من اليورانيوم  أكثر من عشرة ـ» حتريرهم « أثناء  ـالقلوب ؛ فقد ألقت أمريكا على سكان البلقان 
واألنباء تتحدث عن أن حاالت سرطان الدم قد قفزت إىل مستويات خميفة ؛ حيث بدأ سكان  ،املنضب

أم أصبحوا فرائس اإلشعاعات اليت ال ميكن  ـاألمريكي ) التحرير ( بعد  ـكوسوفا والبوسنة يشعرون 
  .الفرار منها
   ..واحلضارة الغربية ال متثلها أمريكا وحدها ..إن كل ما ذكرته من جرائم من فعل أمريكا: قلت
   ..تريد أن أحدثك عن أوروبا: قال
   ..تاريخ أوروبا أنظف من تاريخ أمريكا: قلت
قد تداعت دول أوروبا على البلدان اإلفريقية، يف مشاهلا ل ..كالمها يصدر من قلب حقود واحد: قال

وأنزلوا ـ  على شدة االختالفات السائدة بينهمـ  ينهمووسطها، وتقامسوها فيما ب وغراوجنوا وشرقها 
بسكاا من الدمار واهلالك، ما تتورع عنه الوحوش يف غاباا، قضوا يف كل بلد على زعمائه وقادته وسفكوا 
دماء اآلالف من أبنائه، بدون تفرقة بني الرجال والنساء، والشيوخ والكهول والشباب واألطفال، وشردوا 

بالدعوة إليها، فأذلوا بذلك  ونفة، وحرموا من بقي يف البالد من أقل حقوق اإلنسان اليت يتشدقاآلالف املؤل
  .سكان البلدان اإلفريقية كلهم واستعبدوهم وبوا خريام، كل ذلك باسم االستعمار والتحرير

لية عندما قد نقل األمري شكيب أرسالن عن بعض املراسلني األوروبيني الذين رافقوا اجليوش اإليطال
 «:اغتصبت ليبيا شيئا، يسريا مما ذكره أولئك املراسلون وشاهدوه من أعمال غزاة النصارى الوحشية، فقال

وليس املسلمون وحدهم هم الذين شاهدوا أعمال الطليان وضجوا منها، بل مثة كثري من اإلفرنج شاهدوها 
ان مرافقا للجيش اإليطايل يف طرابلس عند اإلجنليزي الذي ك )فرانسس ماكوال(وأنكروها، ومن ذلك املستر 

أبيت البقاء مع جيش ال هم له إال ارتكاب جرائم القتل، وإن  «:االحتالل وشاهد تلك الفظائع بعينه، فقد قال
ما رأيته من املذابح، وترك النساء املريضات العربيات وأوالدهن يعاجلون سكرات املوت على قارعة الطريق 

إين أرفض البقاء مع جيش ال أعده جيشا، بل : كتابا شديد اللهجة، قلت له) كانيفا(جعلين أكتب للجنرال 



 ٤٢٤

   » عصابة من قطاع الطرق والقتلة
إنه مل يفعل جيش بعدوه من أنواع الغدر ما  «:الذي قال )فون غوتربغ(ومن ذلك شهادة الكاتب األملاين 

ل قانون حريب، ويأمر بقتل مجيع األسرى، سواء فعله الطليان يف طرابلس، فقد كان اجلنرال كانيفا يستهني بك
أقبض عليهم يف احلرب أو يف بيوم، ويف سرياكوزه اآلن كثري من األسرى الذين مل يؤسر واحد منهم يف 

  .احلرب، وأكثرهم من اجلنود الذين تركوا يف مستشفى طرابلس
ىن مسوغ إىل جزر إيطاليا وقد قبض الطليان على ألوف من أهل طرابلس يف بيوم ونفوهم، بدون أد

  .حيث مات أكثرهم من سوء املعاملة
املراسل النمساوي احلريب فقد وجد يف الباخرة اليت نقلت جانبا من هؤالء  )هرمان رنولوف(وأقر ما قاله 

يف الساعة السادسة من مساء كل يوم يكبل هؤالء املرضى باحلديد يف اليد  «:األسرى فوصف تلك احلالة، فقال
والرجل اليسرى، حقا إن موسيقى هذه السالسل تتفق مع املدنية اليت نقلتها إيطاليا إىل إفريقيا، ال ريب  اليمىن

أن الطليان قد أهانوا كثريا، فلم يكف أم أسقطوا مرتلة أوروبا العسكرية يف نظر إفريقيا، حىت شوهوا اسم 
   » النصرانية أمام اإلسالم

ميدان احلرب كل عريب زاد عمره على أربع عشرة سنة، ومنهم من وقد قتل الطليان يف غري  «:مث قال
    » اكتفوا بنفيه

م حيا خلف بنك روما، بعد أن ذحبوا أكثر سكانه بينهم ١٩١١أكتوبر سنة  ٢٦وأحرق الطليان يف  
ورجوت طبيبني عسكريني من أطباء املستشفى، أن ينقلوا بعض املرضى  «:النساء والشيوخ واألطفال قال

ابني املطروحني على األرض حتت حرارة الشمس فلم يفعال، فلجأت إىل راهب من كبار مجعية الصليب واملص
 )بافيالكو(وعرضت عليه األمر، وأخربت شابا فرنسيا أيضا، لكن األب  )يوسف بافيالكو(األمحر، هو األب 

   » دعه ميوت «:حول نظره عين ونصح الشاب بأن ال يزعج نفسه بشأن عريب يف سكرات املوت، وقال
ورأيت على مسافة قريبة جنديا إيطاليا يرفس جثة عريب برجله، وصباح  «:مث قال هذا املراسل النمساوي

   » ..اليوم التايل وجدت اجلرحى واملرضى الذين رجوت الراهب من أجلهم قد ماتوا
يب جتده يف رأينا طائفة من اجلنود تطوف الشوارع مفرغة رصاص مسدساا يف قلب كل عر «:مث قال

   » طريقها، قد نزع أكثرهم معاطفهم، ورفعوا أكمام قمصام كأم جزارون
ال خيطر ببال أحد ما رأيناه بأعيننا من  «:الباريسية )إكسليسيور(وقال املسي كسريا مراسل جريدة 

م الصوفية مشاهد القتل العام ومن أكوام جثث الشيوخ والنساء واألطفال، يتصاعد منها الدخان حتت مالبسه
كالبخور حيرق أمام مذبح من مذابح النصر الباهر، ومررت مبائة جثة جبانب حائط قضي عليهم بأشكال 

  . خمتلفة
وما فررت من هذا املنظر حىت متثلت أمام عيين عائلة عربية قتلت عن آخرها، وهي تستعد للطعام، ورأيت 

إن اإليطاليني فقدوا عقوهلم وإنسانيتهم . وبأهلها طفلة صغرية أدخلت رأسها يف صندوق حىت ال ترى ما حيل ا



 ٤٢٥

    ١» من كل وجه
وقساوة قلوم وخلوها من الرمحة، اإليطاليني هذه نصوص خمتزلة لبعض املراسلني األوروبيني عن وحشية 

يف بلد واحد وهو ليبيا ومن جيش بلد أورويب واحد، هو اجليش اإليطايل برضا الدول األخرى يف أوروبا، وهو 
  . وغريها يف إفريقيااألوروبيون ثال ينطبق على كل البلدان اليت اغتصبها م

                                                
  .ألمري شكيب أرسالنلحاضر العامل اإلسالمي : انظر)  ١(



 ٤٢٦

  ـ سالم اإلسالم ٢
  .فقد مألتين غيظا وحقدا ورعبا ..باهللا عليك إال كففت من حديثك هذا: وضعت يدي على فمه، وقلت

ذكرهم القرآن  لعل املالئكة الذين ..تصورهاتصويرها وال احلقيقة ال ميكن  إن ..مل أذكر لك شيئا:  قال
كانوا يقصدون هذه  )٣٠من اآلية: البقرة(﴾ قَالُوا أَتجعلُ فيها من يفِْسد فيها ويسفك الدماَء  ﴿:يف قوله
  .وهذا اإلنسان املتريب يف كنفها املتعطش للدماء ..احلضارة

  .حدثين عن سالم اإلسالم: قلت
ولكين سأحدثك عن السالم  ..١وفيه حقه يف هذه اجللسةذاك حديث وطويل وعذب ال ميكنه أن ن:  قال

  .السالم املرتبط باحلرب ..الذي اشتهر احلديث عنه
  .فكيف يستقيم السالم مع احلرب ..لقد أمر اإلسالم باحلرب:  قلت

أرأيت لو أن هذا الشاب كان ميلك قوة حيمي ا : وقد علته اهلموم، فقال ..نظر إىل الشاب اجلالس أمامنا
  ؟هل جيرؤ أحد على االقتراب منه ..زيتونه حقل

  .لن جيرؤ أحد على االقتراب منه ..ال:  قلت
لقد  ..وهلذا أمر اإلسالم بالقوة وباإلعداد الذي يرهب األعداء الظاملني، فال يطمعون يف املستضعفني:  قال

: ألنفال(﴾ باط الْخيلِ ترهبونَ بِه عدو اللَّه وعدوكُم وأَعدوا لَهم ما استطَعتم من قُوة ومن رِ ﴿:جاء يف القرآن
  )٦٠من اآلية

  .القرآن يستعمل مصطلح اإلرهاب:  قلت
وهلذا، فإن نظام  ..بل يعين وضع الروادع للظاملني حىت ال يفكروا يف القتل ..اإلرهاب ال يعين القتل:  قال

وهلذا كانت احلروب اليت خاضها اإلسالم من أنظف احلروب على  ..احلرب يف اإلسالم يعتمد هذا املنهج
  .ويف إمكانك أن تستقرئ التاريخ لتعرف ذلك ..اإلطالق

  .فحدثين عن ذلك:  قلت
  .ال ميكنك أن تفهم موقف اإلسالم من احلرب، وتشريعاته املرتبطة ا حىت تعلم موقفه من السالم:  قال 

  .فحدثين عنه:  قلت
وقرأت خالصات األفكار واملذاهب والفلسفات، فلم  ..الكتب املقدسة لألديان مجيعالقد قرأت : قال

  .أجد دينا حوت نصوصه املقدسة ذلك احلض على السالم مثلما محله اإلسالم
ـ عند يات؛ ليس ذلك فحسب، بل إنَّ السالم اآليف عشرات  )السالم(و )السلم(قد تناول القرآن لفظ ل

يلقيها بعضهم . .جعله حتيته إىل عباده، وأمرهم بأن جيعلوا السالم حتيتهمقد و، اء اهللاسم من أمساملسلمني ـ 
  .شعارهم يف مجيع جماالت احلياةباعتبارها على بعض، 

                                                
  .من هذه السلسلة) سالم للعاملني( انظر تفاصيل هذا يف رسالة)  ١(



 ٤٢٧

على أساس توافر هذه املقومات اليت مل ينقص من حممد وقد قامت الدولة اإلسالمية األوىل يف ظلِّ قيادة 
  .تكوين الوحدة الوطنية أن يكون ألبنائه يومئذ أكثر من دينٍ واحدأمهِّيتها وأثرها يف 

ـ  كما تقرره صحيفة املوادعة بني املسلمني واليهودـ قامت دولة اإلسالم األوىل ودستورها املثايل لقد 
والواجبات، بسط جناح األمن والسالم واإلخاء على أهل املدينة مجيعها بدرجة واحدة، مساواةً تامةً يف احلقوق 

وبني اليهودي الذي ميثِّل األقلية التابعة، فضالً  ،ال يلمح فيها ظالً للتفريق بني املسلم صاحب األكثرية والرياسة
عن املسيحي الذي تشده إىل املسلم روابط وثيقة، ال ميكن إلنسان أن ينال منها فيظفر بفكاكها، فهي باقيةٌ 

  .عزعها احلوادث، وال تنال منها األحداثخالدةٌ على األيام والدهر، ال تز
قد كان لإلسالم مع إخوانه من أتباع الشرائع السماوية األخرى قصصا يرويها التاريخ بإعجابٍ وإكبارٍ و

ألنه مل يسلم؛ ومل يسمع عنهم أنهم مسيحيا أو عن أحد من خلفائه أنهم قَتلوا حممد وتقدير؛ فلم يسمع عن 
ة عذبوا كتابيم احلربيهم خالل فتوحانقل عنهم أند وإقامة شعائر دينه؛ ومل يا أو سجنوه أو منعوه من التعب

صاحل نصارى جنران فكتب هلم حممدا إنَّ : وإنما قال التاريخ.. ودعوام السلمية، هدموا كنيسةً أو قوضوا بيعةً
مد على أمواهلم وأنفسهم وملَّتهم وبيعهم وغائبهم ولنجران وحاميتها جوار اهللا وذمة حم «:عهدا جاء فيه

وشاهدهم وكل ما حتت أيديهم من قليلٍ أو كثري، ال يغير أسقف من أسقفيته، وال راهب من رهبانيته، وال 
   » كاهن من كهانته، وال حيشرون وال يعشرون، وال يطأ أرضهم جيش

وأعيادهم، املسيحيني كانوا حيضرون مواكب ـ  م ميتزكما يقول آدـ حىت إنَّ بعض اخللفاء املسلمني 
وعلى املسيحيون ويأمرون بصيانتها، وإنَّ احلكومة يف حالة انقطاع املطر كانت تأمر بتسيري مواكب يسري فيها 
  .رأسهم األسقف، واليهود ومعهم النافخون باألبواق، وأنَّ األديرة كذلك ازدهرت وتكاثرت

  :أخالق السالم
  .مل أجدها يف كل ما حبثت فيه من أديان ..ميزة أخرى يف سالم اإلسالم: وقالالتفت إيل، 

  ما هي؟: قلت
  .تشريع أخالق السالم: قال
  ما تقصد بذلك؟:  قلت
يف الوقت الذي تصور فيه الرجولة والشجاعة ـ كما نرى يف األفالم اليت تنتجها عقليتنا السادية ـ : قال

يرى اإلسالم أن الشجاعة والقوة يف امتالك النفس، والسيطرة على  يف ذلك الوقت ..يف القتل والتدمري
ليس الشديد  «:لقد قال حممد يصور هذا، ويعمقه يف نفوس أمته ..األعصاب، والتغلب على دواعي االنتقام

أحتسبون أن الشدة يف محل « :، ويف رواية أخرى١» بالصرعة، إمنا الشديد الذي ميلك نفسه عند الغضب
أال أدلكم على أشدكم؟ أملككم « :، ويف رواية٢» منا الشدة يف أن ميتلئ أحدكم غيظا مث يغلبهاحلجارة؟ إ

                                                
  .عن أيب هريرة أمحد والبيهقي  )١(
  .بن أيب الدنيا يف ذم الغضب عن عامر بن سعد بن أيب وقاصا)  ٢(



 ٤٢٨

   ١» لنفسه عند الغضب
لقد قال  ..فاحللم والعفو وسعة الصدر اليت هي أركان السالم تعترب يف اإلسالم فروضا تشريعية وخلقية

  )١٩٩:ألعراف( عرف وأَعرِض عنِ الْجاهلنيخذ الْعفْو وأْمر بِالْ ﴿:القرآن جيمع حماسن األخالق
أمر « :وقد نص علماء املسلمني على أن هذه اآلية من أمجع اآليات ملكارم األخالق، قال جعفر بن حممد

 «:عبد اهللا بن الزبري ، وقال»اهللا نبيه مبكارم األخالق وليس يف القرآن آية أمجع ملكارم األخالق من هذه اآلية 
   ٢»لت هذه اآلية إال يف أخالق الناس ما نز

بل قد وردت أحاديث حممد الدالة على احتواء هذه اآلية على أصول األخالق، مفسرة هلا مبا يقتضي 
 خذ الْعفْو وأْمر بِالْعرف وأَعرِض عنِ الْجاهلني ملا نزلت هذه اآلية : عن جابر قالاحنصار األخالق فيها، ف

يا حممد : فصعد مث نزل فقال ،حىت أسأل: يا جربيل ما تأويل هذه اآلية؟ قال  «:قال النيب  )١٩٩:ألعراف(
أال أدلكم على  «:فقال النيب . إن اهللا يأمرك أن تصفح عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك

وتعطي من حرمك، تعفو عمن ظلمك، : وما ذاك يا رسول اهللا؟ قال: أشرف أخالق الدنيا واآلخرة؟ قالوا
  ٣» وتصل من قطعك

ويدل على هذا ما ورد يف نصوص أخرى من أن هذه األخالق املذكورة يف اآلية هي من أمهات األخالق 
أال أدلك على خري أخالق   «:قال رسول اهللا : عن علي قالوخريها، كما روي ذلك يف أحدايث خمتلفة، ف

تعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، وتصل من : قال. منع ،قلت يا رسول اهللا: األولني واآلخرين؟ قال
أال أخربك بأفضل أخالق أهل الدنيا واآلخرة،  «:قال يل رسول اهللا : عن عقبة بن عامر قال، و٤» قطعك

 أن النيب ـ رضي اهللا عنها ـ  عن عائشة، و٥» تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك
الق للدنيا واآلخرة؟ أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وجتاوز عمن أال أدلكم على كرائم األخ« :قال

  ٦» ظلمك
وهلذا كانت هذه اآلية ـ مبا حتمله من املعاين اجلليلة ـ شعارا ألمة حممد، وضياء يهتدون به يف تعاملهم 

  .مع اخللق مسلمهم وكافرهم عاقلهم وجاهلهم
نة بن حصن بن بدر، فرتل على ابن أخيه احلر بن قدم عيي: ابن عباس قالومما يروى يف ذلك ما حدث به 

وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب جمالس عمر ومشاورته كهوال كانوا أو شبابا  -قيس 

                                                
  .عن أنس اين يف الكبريطربال)  ١(
  .البخاري وأبو داود والنسائي)  ٢(
  .ابن مردويه)  ٣(
  .البيهقي يف شعب اإلميان)  ٤(
  .البيهقي)  ٥(
  .البيهقي)  ٦(



 ٤٢٩

. سأستأذن لك عليه: يا ابن أخي هل لك وجه عند هذا األمري فاستأذن يل عليه؟ قال: فقال عيينة البن أخيه -
هي يا ابن اخلطاب، فو اهللا ما تعطينا اجلزل : تأذن احلر لعيينة فأذن له عمر، فلما دخل قالفاس: قال ابن عباس

يا أمري املؤمنني إن اهللا عز وجل قال لنبيه : وال حتكم بيننا بالعدل، فغضب عمر حىت هم أن يوقع به فقال له احلر
: اهنِ الْجع رِضأَعو فربِالْع رأْمو فْوالْع ذخنيل )وإن هذا من اجلاهلني، واهللا ما جاوزنا  )١٩٩:ألعراف

   ١» عمر حني تالها عليه، وكان وقافا عند كتاب اهللا عز وجل
ورتب عليه العقوبات التشريعية  ..، واعتربه من سوء اخللقلعنفانبذ اإلسالم فقد  ..وانطالقا من هذا

  .الرادعة
وال  ﴿وفيه  ..)٩٦:املؤمنون(﴾ سن السيئَةَ نحن أَعلَم بِما يصفُونَادفَع بِالَّتي هي أَح ﴿:ففي القرآن

ةٌ كَأَناودع هنيبو كنيي بفَإِذَا الَّذ نسأَح يي هبِالَّت فَعئَةُ اديال السةُ ونسوِي الْحتستيممح يلو ٣٤:فصلت(﴾ ه(  
إنَّ اهللا رفيق حيب الرفق، ويعطي على الرفق ما  «:فقد قال ..كثرية ترتبط ذاويف أحاديث حممد وصايا 

  ٢» ال يعطي على العنف، وما ال يعطي على ما سواه
   ٣» إنَّ الرفق ال يكون يف شيء إال زانه، وال يرتع من شيٍء إال شانه «:وقال
   ٤» إنَّ اهللا عز وجلَّ حيب الرفق يف األمر كله «:وقال
  ٥» من حيرم الرفق حيرم اخلري «:الوق

يا عائشة، ارفقي فإن الرفق مل يكن يف شيٍء قط إال زانه وال نزع من شيٍء إال  «:لزوجته عائشةوقال 
  ٦» شانه

فصار احللم وسعة الصدر عندهم هي املثال على الكمال األخالقي، فعن  ..وقد سار أتباعه على هذا اهلدي
مالك وولدك، ولكن اخلري أن يكثر علمك ويعظم حلمك، وأن ال تباهي الناس  ليس اخلري أن يكثر «:قالعلي 

   » بعبادة اهللا، وإذا أحسنت محدت اهللا تعاىل، وإذا أسأت استغفرت اهللا تعاىل
   » إن أول ما عوض احلليم عن حلمه جهله وصربه وشهوته، وال يبلغ ذلك إال بقوة العلم «:وقال

  . وه بالوقار واحللماطلبوا العلم وزين: وقال احلسن
  . دعامة العقل احللم ومجاع األمر الصرب: وقال أكثم بن صيفي

أدركت الناس ورقا ال شوك فيه فأصبحوا شوكاً ال ورق فيه، إن عرفتهم نقدوك وإن : وقال أبو الدرداء

                                                
  .البخاري رواه)  ١(
  .ه مسلمروا)  ٢(
  .رواه مسلم)  ٣(
  .رواه البخاري ومسلم)  ٤(
  .رواه مسلم)  ٥(
  .رواه مسلم)  ٦(



 ٤٣٠

  . تقرضهم عن عرضك ليوم فقرك: كيف نصنع؟ قال: تركتهم مل يتركوك، قالوا
يا عكرمة هل للرجل حاجة فنقضيها؟ فنكس الرجل رأسه : ما فرغ قالفل ،وسب رجل ابن عباس

  . واستحى
  . ليس تقبل شهادتك: أشهد أنك من الفاسقني، فقال: وقال رجل لعمر بن عبد العزيز

وعن علي بن احلسني بن علي أنه سبه رجل فرمى إليه خبميصة كانت عليه وأمر له بألف درهم، فقال 
احللم وإسقاط األذى وختليص الرجل مما يبعد من اهللا عز وجل ومحله : مودةمجع له مخس خصال حم: بعضهم

  .على الندم والتوبة ورجوعه إىل مدح بعد الذم اشترى مجيع ذلك بشيء من الدنيا يسري
إنه قد وقع بيين وبني قوم منازعة يف أمر وإين أريد أن أتركه فأخشى أن يقال  :وقال رجل جلعفر بن حممد

  . إمنا الذليل الظامل: ه ذل، فقال جعفرإن تركك ل: يل
  كان يقال من أساء فأحسن إليه فقد جعل له حاجز من قلبه يردعه عن مثل إساءته : وقال اخلليل بن أمحد

بلغين أنك ذكرتين بسوء، قال، أنت إذن أكرم علي من نفسي إين إذا فعلت : وقال رجل ملالك بن دينار
  . ذلك أهديت لك حسنايت

بل وضع نظاما تشريعيا صارما حيمي فيه السالم النفسي  ..يكتف ذه التوجيهات واإلسالم مل
  .واالجتماعي من أن يدمره املصارعون

  :أخالق احلرب
وحنن ال نتحدث عن هذا، وإمنا نتحدث عن  ..رمبا جتد مثل هذه األخالق عند شعوب كثرية:  قلت

  .١خالقفقد زعم بعضهم أن احلرب ال حتتاج إىل أ ..أخالق احلرب
بني حرب وسلم، وبني مسلم  األخالقفهو ال يفرق يف  ..وهذه ميزة أخرى من مزايا اإلسالم: قال

   ..وكافر، وبني لون ولون
الضرورة، والوفاء، : سأحدثك عن جمامع أخالق اإلسالم يف احلرب، وهي ثالثة ال توجد إال يف اإلسالم

  .والرمحة
  :ـ الضرورة ١

  .فحدثين عن الضرورة:  قلت
اإلسالم جيعل مبدأ السالم هو املبدأ الذي حيكم العالقات بني األفراد واتمعات والشعوب، :  قال

                                                
القاها الدكتور السباعى ىف ندوة دار االيتام االسالمية ىف  -حماضرةوهي ) نظام السلم واحلرب ىف االسالم: (انظر يف هذا)  ١(

من نيسان  ١٧املوافق  ١٣٧٢من شعبان سنة  ٣، مساء اجلمعة الواقع ىف بريوت، بدعوة من اللجنة النسائية للهيئة العليا لدار االيتام
، وقد كان هلا اثر بالغ ىف مجهور املستعني، حىت ان فريقا كبريا منهم وبعضهم اساتذة ىف اجلامعات العليا، رغبوا بطبعها ١٩٥٣

يح لكثري من األخطاء الشائعة ىف البيئات وتوزيعها ملا تضمنته من حقائق جيهلها كثري من املثقفني، عدا عما تضمنته من تصح
  .العلمية والدينية البعيدة عن االسالم



 ٤٣١

رمكُم عند يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوباً وقَبائلَ لتعارفُوا إِنَّ أَكْ ﴿:فالقرآن يقول
اللَّه بِريخ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُم١٣:احلجرات(﴾ أَت (  

ولكنها ـ  ..فالغرض من التنوع يف اخللق ليس الصراع كما تفهم فلسفاتنا املادية املؤيدة باألديان املنحرفة
  .حبسب القرآن ـ هي التعارف والتكامل والسالم

ند املسلمني ال يلجأ إليها إال كما يلجأ يف النصوص املقدسة ع) القتال(، ومثله )احلرب(فإن  ..وهلذا
  .للعمليات اجلراحية للضرورة، وبدون اعتداء

إِنما جزاُء الَّذين يحارِبونَ  ﴿ .. باألمننين وقطاع الطرق والعابثيالعصاة واملتمردفقد يلجأ إليها لردع 
تلُوا أَو يصلَّبوا أَو تقَطَّع أَيديهِم وأَرجلُهم من خالف أَو ينفَوا من اللَّه ورسولَه ويسعونَ في الْأَرضِ فَساداً أَنْ يقَ

يمظع ذَابع ةري الْآخف ملَها ويني الدف يزخ ملَه كضِ ذَل٣٣:املائدة(﴾ الْأَر(  
الفتنة فيه، ومع ذلك ال يلجأ هلا إال بعد حماولة الذين يفرقون اتمع، ويثريون غاة بالقد يلجأ إليها لردع و
اتلُوا الَّتي وإِنْ طَائفَتان من الْمؤمنِني اقْتتلُوا فَأَصلحوا بينهما فَإِنْ بغت إِحداهما علَى الْأُخرى فَقَ ﴿ ..الصلح

فَإِنْ فَاَءت رِ اللَّهيَء إِلَى أَمفى تتي حغبت نيقِْسطالْم بحي أَقِْسطُوا إِنَّ اللَّهلِ ودا بِالْعمهنيوا بحلفَأَص ﴾
  )٩:احلجرات(

يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا  ﴿ ..جلهود الفقراء والعمالاملستغلني  وأمثاهلم من نياملرابقد يلجأ إليها لردع و
الر نم يقا بوا مذَرو اللَّهنِنيمؤم متبا إِنْ كُن  وسؤر فَلَكُم متبإِنْ تو هولسرو اللَّه نبٍ مروا بِحلُوا فَأْذَنفْعت فَإِنْ لَم

  )٢٧٩-١٧٨:البقرة(﴾ أَموالكُم ال تظْلمونَ وال تظْلَمونَ
 ثروام، وعلى ذلك قاتل أبو بكر حلقوق الطبقات البائسة والعاملة يفاملغتصبني قد يلجأ إليها لردع و

   » واهللا لو منعوين عقاالً كان يؤدونه إىل رسول اهللا لقاتلتهم عليه «:مانعي الزكاة، وقال قولته املشهورة
  .ن على حقوق اإلنسان األساسية كالنفس واملال والعرضياملعتدقد يلجأ إليها لردع و
الناس من ال تردعهم التربية وال القانون فمن  ..لداخليتأمني السالم اقد يلجأ إليها لردع الطامعني، وو

ال جرم إن كان من فيف األمم من تغريها قوا وضعف جرياا بالعدوان واالستعمار، و ..عن العدوان والطغيان
وهذا هو ما رمى إليه .. اخلري أن يشرع استعمال القوة حينئذ حلملة السالم من أعدائه يف الداخل واخلارج

  .حني أقر استعمال القوة اإلسالم
   ..لتأمني السالم العامليقد يلجأ إليها و

  .هذه هي احلرب اليت يسميها قومنا إرهابا: قلت
ارمون دائما يقلبون احلقائق، فيتصورون أصحاب الدكاكني الذين يتصدون ملنعهم من سرقة  ..ال: قال
  ..خبالء وجمرمني همدكاكين

  .ي للعاقل أن خيضع ملنطق اإلجراموال ينبغ ..هذا هو منطق اإلجرام
  فما منطق العقل يف هذا؟:  قلت
احلرب اليت يعلنها اإلسالم لتأمني السالم العاملي هي اليت يعرب عنها القرآن باجلهاد يف سبيل اهللا، إن : قال



 ٤٣٢

إلسالم لتحرير خيوضها اوإمنا يعين ا املعارك اليت  ..حرباً دينية إلكراه الناس على اإلسالمال يعين بذلك وهو 
  .. األمة من العدوان اخلارجي، ولتأمني احلرية الدينية والعدالة اإلجتماعية جلميع الشعوب

وقَاتلُوهم حتى ال تكُونَ فتنةٌ ويكُونَ الدين  ﴿:وهاتان الغايتان مها اللتان عبرت عنهما اآلية بصريح العبارة
فدفع الفتنة وهو العدوان، وخالص الدين كله  ..)٣٩:ألنفال( ﴾ فَإِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ بصريكُلُّه للَّه فَإِن انتهوا 

  .هللا أي احلرية الدينية جلميع الناس مها الغاية اليت ينتهي عندها القتال يف اإلسالم
إِن انتهوا فَإِنَّ اللَّه بِما فَ ﴿فإذا كف العدو عن العدوان وعن فتنة األمة يف دينها وعقيدا مل جيز القتال 

ريصلُونَ بمعويف اآلية األخرى ..﴾ ي:﴿ نيملَى الظَّالانَ إِلَّا عودا فَال عوهتان ١٩٣من اآلية: البقرة(﴾  فَإِن(  
تلُونَ في سبِيلِ اللَّه وما لَكُم لَا تقَا ﴿:امسع هذه اآليات لترى املقاصد الشريفة اليت أمر اإلسالم فيها باجلهاد

الْقَر هذه نا منرِجا أَخنبقُولُونَ ري ينالَّذ انالْوِلْداِء وسالنالِ وجالر نم نيفعضتسالْما ولْ لَنعاجا ولُهمِ أَهالظَّال ةي
ريصن كنلَد نا ملْ لَنعاجا ويلو كنلَد نالنساء( ﴾)٧٥(ا م(  

﴿  يرلَقَد مرِهصلَى نع إِنَّ اللَّهوا ومظُل مهلُونَ بِأَنقَاتي ينلَّذنَ ل٣٩(أُذ ( قرِ حيبِغ مارِهيد نوا مرِجأُخ ينالَّذ
 مهضعب اسالن اللَّه فْعلَا دلَوو ا اللَّهنبقُولُوا را إِلَّا أَنْ ييهف ذْكَري اجِدسمو اتلَوصو عبِيو عاموص تمدضٍ لَهعبِب

 زِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرصني نم نَّ اللَّهرصنلَيا وريكَث اللَّه ماحلج( ﴾)٤٠(اس(  
روا يقَاتلُونَ في سبِيلِ الطَّاغُوت فَقَاتلُوا أَولياَء الشيطَان إِنَّ الَّذين آمنوا يقَاتلُونَ في سبِيلِ اللَّه والَّذين كَفَ ﴿

  )٧٦:النساء( ﴾ كَيد الشيطَان كَانَ ضعيفاً
  هذه أربع آيات من القرآن تتحدث عن اجلهاد يف سبيل اهللا، فلننظر ما هو هذا اجلهاد يف هذه اآليات؟

اجلهاد لتحرير املضطهدين املظلومني الذين ضاقت حيلتهم يف دفع الظلم  تحث علىاآلية األوىل فيف أما 
والطغيان عن أنفسهم، فاستنجدوا باهللا أن خيرجهم من األرض اليت طغى الظاملون فيها، وسألوه أن جيعل هلم 

ن وصف أولياء ينصروم وخيرجوم من هذه احملنة، فحرض اهللا املؤمنني على حترير هؤالء املضطهدين بعد أ
  .حاهلم مبا يثري احلمية يف النفوس األبية الكرمية

أما اآليتان الثانية والثالثة فتدالن على أن اجلهاد يف سبيل اهللا حرب دفاعية، ولذلك جاء تربيرها بأم 
قوتلوا وظلموا وأخرجوا من ديارهم وطوردوا يف عقيدم، وعلى أن هذا اجلهاد لتأمني احلرية الدينية ومحاية 

لَهدمت صوامع وبِيع وصلَوات  ﴿:كن العبادة جلميع األديان املرتلة من عدوان امللحدين واملتعصبني عليهاأما
والصوامع هي أديرة الرهبان، والبيع أماكن العبادة للنصارى، والصلوات  ﴾ومساجِد يذْكَر فيها اسم اللَّه كَثريا 

  . ملساجد أماكن العبادة للمسلمنيأماكن العبادة لليهود، وا
فالغرض من اجلهاد يف سبيل اهللا كما ترى صيانة الكنيسة وأماكن العبادة وفيها املساجد من عدوان 

أن يقوم املسجد على أنقاض الكنيسة، بل أن يقوم املسجد قومنا من املتعصبني، وليس الغرض منه ما يقوله 
لف طرق العبادة، ودليالً على وحدة األهداف العامة بني ديانات السماء، جبانب الكنيسة رمزاً لعبادة اهللا يف خمت

  .ومصداراً لإلشعاع الروحي والسمو اخللقي يف األمة
فاصل بني احلرب اليت يعلنها اإلسالم وبني احلرب اليت يعلنها أعداؤه فقد وضعت احلد ال ..أما اآلية الرابعة



 ٤٣٣

أما احلرب .. سبيل احلق واحلرية والعدالة والسمو الروحي واخللقي فاحلرب اليت يعلنها اإلسالم حرب يف.. عليه
على أهداف احلرب العدوانية  )الطاغوت(اليت يعلنها أعداؤه فهي حرب طغيان وظلم واضطهاد، وما أبعد داللة 

  .اليت يقف اإلسالم يف وجهها
  فلم ارتبطت هذه احلروب باهللا؟: قلت
جهاد يف سبيل الغايات الكرمية اليت قامت فاجلهاد يف سبيل اهللا  ..ت هلاتنبيها للغاية الشريفة اليت ض: قال

أي ال يف سبيل املال وال .. هو يف سبيل اهللا.. من أجلها الشرائع، وتسعى إليها اإلنسانية الكرمية يف كل عصر
هذا مل يكن جماهداً يف فمن سعى إىل شيء من .. التهدمي وال االستعالء وال الغلبة وال األجماد القومية أو الطائفية

  .نظر اإلسالم يستحق أجر ااهدين وكرامة الشهداء
املعىن النبيل لترى األدلة الواضحة القوية اليت تثبت لك يف حروبه حممد تاريخ اقرأ : سكت قليال، مث قال

احلرب إال بعد أن اضطهد هو ومجاعته يف حممد حروبه ومعاركه، فما أعلن حممد الذي خاض من أجله 
عقيدم، وأخرجوا من أوطام، فجاءت معركة بدر وما تالها من معارك يف سبيل احلرية الدينية وإقرار السالم 
واألمن يف ربوع اجلزيرة العربية، ذلك السالم الذي حاربه الوثنيون من العرب فأحالوا بطاح مكة ورماهلا إىل 

  . أوطام وأمواهلمميادين لتذبيح املؤمنني وتعذيبهم ومطاردم يف أرزاقهم و
ثالثة عشر عاماً يصرب ويدعو إىل اهللا باحلكمة، حىت إذا جلت قريش يف طغياا، وصممت حممد لقد ظل 

وصحابته، وهاجر املسلمون إىل املدينة مستقر الدعوة والدين حممد على وأد الدعوة اجلديدة يف مهدها بقتل 
احلق والتسامح والفضيلة والكمال يف أروع صوره، وبني القوة اجلديد، بدأ الصراع بني القوة اجلديدة اليت متثل 

  ..الوثنية الطاغية اليت متثل العتو والكربياء والطغيان يف أبشع صوره ومظاهره
  :الوفاءـ  ٢

  فما اخللق الثاين؟ ..عرفت اخللق األول من أخالق احلرب يف اإلسالم: قلت
به يف السلم واحلرب، واعتربه نقطة فاصلة بني املؤمنني  الوفاء هو اخللق الذي أمر اإلسالم ..الوفاء: قال
  .واملنافقني

   ..فمن أول مسات املؤمن الوفاء
  ما عالقة الوفاء بالسالم؟: قلت
   ..لو تأملت أكثر حروب العامل جتد سببها نقض العهود واملواثيق وعدم احترام الكلمة: قال
  فهل حافظ اإلسالم على هذا اخللق؟: قلت
لتعرف من خالله املدى الذي تقيد فيه املسلمون  ..لك النظام الذي فرضه اإلسالم للحرب سأذكر: قال
  .وتعرف من خالله النظافة اليت مارس ا املسلمون حروم ..بالوفاء

جيب عليها أن وحينذاك حني تتأكد األمة من نية العدوان والغدر لدى أمة من األمم ضدها، فاحلرب تبدأ 
وأَعدوا لَهم ما استطَعتم من قُوة ومن رِباط  ﴿:إلرهاب هذا العدو الذي يتربص امن قوة  تستعد بكل ما متلك

 كُمودعو اللَّه ودع ونَ بِهبهرلِ تيفهو استعداد لإلرهاب ال لالعتداء، وإلرهاب ) ٦٠من اآلية: ألنفال( ﴾الْخ



 ٤٣٤

  .مليهاها ومساءأعداء األمة ال أصدقا
 ﴿:فإن كف العدو عن فكرة العدوان، وعدل عن احلرب وجب على األمة أن جتنح للسلم وتدخل فيه

يملالْع يعمالس وه هإِن لَى اللَّهكَّلْ عوتا ولَه حنلْمِ فَاجلسوا لحنإِنْ ج٦١:ألنفال( ﴾ و(  
سيئَة سيئَةٌ مثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّه إِنه لَا  وجزاُء ﴿ـ إن أىب العدو إال احلرب والعدوان، فف

 نيمالظَّال بح٤٠(ي ( ٍبِيلس نم هِملَيا عم كفَأُولَئ هظُلْم دعب رصتنِ انلَمو)ونَ ) ٤١مظْلي ينلَى الَّذبِيلُ عا السمإِن
اسالن  يمأَل ذَابع ملَه كأُولَئ قرِ الْحيضِ بِغي الْأَرونَ فغبيالشورى( ﴾)٤٢(و(.. ﴿  كُملَيى عدتنِ اعفَم

نيقتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعو قُوا اللَّهاتو كُملَيى عدتا اعثْلِ مبِم هلَيوا عدت١٩٤يةمن اآل: البقرة)(فَاع (  
  )احلرب خدعة(ولذلك جازت اخلديعة يف احلرب  ،فلتخفف ويالا بقدر ما ميكن ،فإذا بدأت احلرب

  كيف جيتمع الوفاء مع اخلداع؟: قلت
 الحرب وإقرارلإحباط مناورات العدو وخططه وتثبيط عزميته، فإن يف ذلك إاء اخلدعة املرادة هنا : قال

  .أقل ما يقع من الضحايالسالم بأقل ما ميكن من الزمن، ول
ليستمدوا فاإلسالم يأمر املقاتلني بالثبات  ..فإذا مل جتد اخلديعة واألساليب السياسية واضطر إىل احلرب

 علَّكُم تفْلحونَيا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا لَقيتم فئَةً فَاثْبتوا واذْكُروا اللَّه كَثرياً لَ ﴿:عوم من اهللا، وليذكروا اهللا كثرياً
  )٤٥:ألنفال( ﴾

قاتلون رياء وال محية وال ثأراً يال أال ترى كيف يأمر القرآن بذكر اهللا يف حال القتال ليذكر املقاتلون أم 
   ..اربون يف سبيل اهللاحيوال استعالًء وإمنا 

ير الضعفاء وحني تشتعل نار احلرب جيب أن يذكر اجليش احملارب أنه خيوض حرباً دفاعية لتحر
واملضطهدين، فليضيق حدودها حىت ال يصطلي بنارها إال من محل السيف وبدأ العدوان، فال تؤخذ أمة العدو 

وقَاتلُوا في سبِيلِ اللَّه الَّذين يقَاتلُونكُم وال تعتدوا إِنَّ اللَّه  ﴿:كلها جبريرة جيشها أو فريق منها اعتدوا على أمتنا
بحال ي يندتع١٩٠:البقرة( ﴾ الْم(  

وهنا يسمو اإلسالم إىل منتهى ذروة اإلنسانية حني حيرم قتل الشيخ الكبري والعاجز واملرأة والصيب ورجل 
  .الدين املنقطع للعبادة والفالح واملسامل الذي مل يشترك يف القتال

ريد عدوان الروم املبيت على أول جيش خرج من اجلزيرة العربية لخليفة املسلمني بكر لقد أوصى أبو 
ال متثِّلوا وال تقتلوا طفالً صغرياً وال شيخاً كبرياً وال امرأة وال تعقروا خنالً وال  «:، فقالدولة اإلسالم الفتية

حترقوه وال تقطعوا شجرة مثمرة وال تذحبوا شاة وال بقرة وال بعرياً إال ملأكلة، وسوف مترون بأقوام قد فرغوا 
   » امع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم لهأنفسهم يف الصو

هذه هي وصايا األمة اليت حتارب بروح مساملة، وتأىب أن تنقلب إىل أمة معتدية تنطلق وراء غرائزها 
  .وثاراا خترب وتنتقم

الصلح منهم ولو  واقبليأن أمر اإلسالم املسلمني بفإذا رغب احملاربون يف الصلح عند اشتداد املعركة 
وأَوفُوا بِعهد اللَّه إِذَا عاهدتم وال تنقُضوا الْأَيمانَ بعد توكيدها  ﴿:صر، مث الوفاء مبا مت عليه العهدعلى النأشرفوا 



 ٤٣٥

  )٩١:النحل( ﴾ وقَد جعلْتم اللَّه علَيكُم كَفيالً إِنَّ اللَّه يعلَم ما تفْعلُونَ
بالقتال، بل ال بد من إخبارهم فإن اإلسالم ينهى عن مفاجأم در واخليانة فإذا بدا منهم بعد ذلك نية الغ

 ﴿:، وهذا هو النبذ الوارد يف اآليةللحرب والقتالوبينهم وفسح اال هلم ليستعدوا بني املسلمني بانتهاء العهد 
  )٥٨:ألنفال( ﴾ اللَّه ال يحب الْخائنِني وإِما تخافَن من قَومٍ خيانةً فَانبِذْ إِلَيهِم علَى سواٍء إِنَّ

وإذا انتهت املعركة باستسالم العدو وانتصار األمة، فال عدوان على األعراض، وال ختريب للمدن، وال 
استالب لألموال وال إذالل للكرامات، وال اندفاع وراء الثأر واالنتقام، وإمنا هو اإلصالح والتحرير والعدالة 

الَّذين إِنْ مكَّناهم في الْأَرضِ أَقَاموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروف ونهوا  ﴿:ومكافحة الشر ونشر اخلري
  )٤١:احلج( ﴾ عنِ الْمنكَرِ وللَّه عاقبةُ الْأُمورِ

إقامة الصالة،  :حلرب وهي أمور أربعةفهذه اآلية نص على ما جيب أن تفعله األمة املنتصرة بعد انتهاء ا
 ..رمز لتحقيق العدالة االجتماعية يف الشعوب يإيتاء الزكاة، وهو ..رمز إلشاعة السمو الروحي يف العامل يوه
رمز  والنهي عن املنكر، وهو ..رمز للتعاون على كل ما فيه خري الناس وأمنهم وسعادم واألمر باملعروف، وهو

  .الذي يعجل باحلرب ويفوت على الناس السالم واألمانللوقوف يف وجه الشر 
وهل رأيت يف األمم  ..هل رأيت يف الكتب املقدسة تعاليم سامية مثل هذه التعاليم: التفت إيل، وقال

  .أخالقا مثل هذه األخالق
  :الرمحةـ  ٣

  مع الرمحة؟وهل ميكن أن جتتمع احلرب والقتال  ..فحدثين عن الرمحة ..عرفت الضرورة والوفاء: قلت
فاإلسالم مل يشرع  ..تتجلى الرمحة يف احلروب اليت شرعها اإلسالم انطالقا من الدوافع اليت تدفع هلا: قال

وهلذا  ..بل شرعها من أجل حترير املستضعفني من نري املستكربين ..احلرب من أجل املال وال اجلاه وال السلطان
وما لَكُم ال تقَاتلُونَ في سبِيلِ اللَّه والْمستضعفني من  ﴿:خياطب القرآن وجدان الرمحة يف اإلنسان، فيقول

واجعلْ لَنا من لَدنك ولياً  الرجالِ والنساِء والْوِلْدان الَّذين يقُولُونَ ربنا أَخرِجنا من هذه الْقَرية الظَّالمِ أَهلُها
لْ لَنعاجرياًوصن كنلَد ن٧٥:النساء( ﴾ ا م(  

   ..بل تتعداه إىل املواقف املختلفة اليت تتطلبها احلرب ..وال تقف الرمحة اإلسالمية عند هذا احلد
 )٨:االنسان( ﴾ ويطْعمونَ الطَّعام علَى حبه مسكيناً ويتيماً وأَسرياً ﴿:فعن األسرى يقول القرآن

   » خرياً) أي األسرى(استوصوا م  «:صي حممد باألسرى خريا، فيقوليو ويف احلديث
أحسنوا أساره، امجعوا ما عندكم من طعام  «:املسلمني الذين أسروا مثامة بن أثال قائالًحممد أمر قد و

   » فابعثوا به إليه
فكانوا إذا ـ  كنت يف رهط من األنصار حني أقبلوا يب من بدر «:ويقول أبو عزيز بن عمري وكان أسرياً

إياهم بنا، ما تقع يف يد رجل منهم  قدموا غداءهم وعشاءهم خصوين باخلبز وأكلوا التمر، لوصية رسول اهللا 
  » فريدها علي ما ميسها ،فأستحي فأردها على أحدهم ،كسرة خرب إال نفحين ا

  



 ٤٣٦

لَّذين كَفَروا فَضرب الرقَابِ حتى إِذَا فَإِذَا لَقيتم ا ﴿:وقد وضع القرآن قانونا للتعامل مع األسرى جاء فيه
و كا ذَلهارزأَو برالْح عضى تتاًء حدا فإِمو دعاً بنا مفَإِم ثَاقوا الْودفَش موهمتنأَثْخ مهنم رصتالن اُء اللَّهشي لَو

  )٤:حممد( ﴾ والَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه فَلَن يضلَّ أَعمالَهم ولَكن ليبلُو بعضكُم بِبعضٍ
وهو حث على القتل  ..فهي تأمر بضرب الرقاب ..إن هذه اآلية حتوي رمحات عظيمة ال ميكن حصرها

  .بدل إصابة املقتول جبراحات تظل تعذبه ..املريح
أو أخذ العوض إما باملال أو تبادل ) اطالق السراح(ن املوهي ختري ويل األمر يف معاملة األسرى بني 

  )الفداء(األسرى وهو 
حيرم قتل الضعفاء وغري املقاتلني وبل إن اإلسالم حيرم حترميا شديدا  ..وال تقف الرمحة اإلسالمية هنا

وا أصحاب ال تقتلو ال تقتلوا شيخاً فانياً وال طفالً وال امرأة وال تغلو «:فمحمد يقول للجيش ..التخريب
   » الصوامع

   » إياكم واملثلة «:احلديثففي  ..التمثيل جبثث القتلى أو تعذيب اجلرحىوهو ينهى عن 
بوضع جثث قتلى املشركني يف بدر يف القليب وهو بئر جاف، وى عن تعذيب اجلرحى حممد أمر قد و
  » ال تعذبوا عباد اهللا «:وقال

أقول  «:لقريشحممد بعد فتح مكة قال ف ..مع املغلوبا ال نظري هلسماحة وهو بعد ذلك كله يتعامل ب
لكم ما قال أخي يوسف إلخوته، ال تثريب عليكم اليوم يغفر اهللا لكم وهو أرحم الرامحني، اذهبوا فأنتم 

   » الطلقاء
  . من األمم اليت يسيطر عليهاالفقراء والعاجزين وذوي العاهات، وهو ـ فوق هذا ـ يلتزم بكل حقوق 

وآت ذَا  ﴿:قرآن اليت حتتم إعالة البائسني واحملتاجني هي عامة شاملة مل تقيد باملسلمني فحسبفنصوص ال
 وفي أَموالهِم حق للسائلِ والْمحرومِ ﴿ ..)٢٦:االسراء( ﴾ الْقُربى حقَّه والْمسكني وابن السبِيلِ وال تبذِّر تبذيراً

  )١٩:الذريات( ﴾
أميا شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من اآلفات، أو  «:جاء يف عهد خالد بن الوليد ألهل احلريةقد و

  »كان غنياً فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته وأعيل من بيت مال املسلمني وعياله
، فلما سأله وعلم أنه وقد طبق عمر هذا املبدأ اإلسالمي العظيم حني مر بشيخ كبري يسأل الناس الصدقة

من أهل اجلزية، أخذ بيده إىل بيته وأعطاه ما وجده من الطعام واللباس، مث أرسل إىل خازن بيت املال يقول 
إِنما الصدقَات  ﴿:انظر إىل هذا وأمثاله فأعطهم ما يكفيهم وعياهلم من بيت مال املسلمني فإن اهللا يقول «:له

   »والفقراء هم املسلمون، واملساكني هم أهل الكتاب) ٦٠من اآلية: التوبة( ﴾ للْفُقَراِء والْمساكنيِ
تلك الرمحة العظيمة اليت امتألت ا حروب ) حضارة العرب(جوستاف لوبون يف كتابه لقد ذكر 
ا إن العرب تركوا املغلوبني أحراراً يف أديام فإذا كان بعض النصارى قد أسلموا واختذو «:املسلمني، فقال

وقد .. العربية لغة هلم فذلك ملا كان يتصف به العرب الغالبون من ضروب العدل الذي مل يكن للناس مبثله عهد
عاملوا أهل سورية ومصر وأسبانية وكل قطر استولوا عليه بلطف عظيم تاركني هلم قوانينهم ونظمهم 



 ٤٣٧

واحلق إن األمم مل تعرف .. من مومعتقدام غري فارضني سوى جزية زهيدة يف مقابل محايتهم هلم وحفظ األ
  » فاحتني رمحاء متساحمني مثل العرب
إن املسلمني كانوا يستقبلون يف كل مكان يصلون اليه  «:)احلرب عرب التاريخ(وقال مونتجمري يف كتابه 
   » وذلك ملا اتسموا به من تسامح وإنسانية وحضارة فزاد إميان الشعوب م ،كمحررين للشعوب من العبودية

   ..يثريها الكثري يف هذا اال هناك شبهة: قلت
مث سرعان ما الح يل احلق، فتراجعت  ..فلن تعدو الشبه اليت طاملا رددا ..اطرح ما تشاء من شبه: قال

  .عنها
أنّ على الدولة املسلمة أن ختير الدول األخرى بني اإلسالم أو لقد قرأت لبعض الفقهاء من يذكر : قلت
  .قتالاجلزية أو ال
   ..وقد حاول هؤالء أن يلووا أعناق بعض النصوص ليلزموها هذا الفهم اخلاطئ ..لقد حبثت يف هذا: قال

وإىل  ،بعد أن استقر له األمر يف املدينة، رسائل إىل امللوك من حوله يدعوهم إىل اإلسالملقد كتب حممد 
الفرس، وإىل النجاشي ملك احلبشة، وإىل  فكتب إىل قيصر ملك الروم، وإىل كسرى ملك ..اإلميان باهللا وحده

وطلب من هؤالء امللوك أن يبلّغوا دعوته إىل شعوم،  ..املقوقس عظيم القبط، وإىل احلارث ملك ختوم الشام
وذلك بسبب ما كان معروفاً أنّ امللوك مينعون شعوم أن يدينوا بغري  ..وإالّ فإنهم يتحملون إمث هؤالء الناس

  . دينهم
  .أو أي طلب للجزية ..د يف أي رسالة من تلك الرسائل أي ديد بالقتالومل ير
بني اإلسالم أو اجلزية أو كان الفاحتون خيريون البالد املفتوحة الفتوحات اإلسالمية، ولكنه يف : قلت

  .القتال
يا فهو حكم ظريف مرتبط بواقع معني ال حكما شرع ..وقد كان لذلك أسبابه الظرفية ..ذلك صحيح: قال

  .ملزما
وكتب إىل نائبه يف حممد، كما حدث مع كسرى الذي مزق كتاب  ،مبادرة بعضهم لقتال املسلمنيف
حممد وكما حدث مع احلارث الغساين الذي رمى كتاب  ..أن يبعث له هذا الذي يدعي أنه نيب) باذان(اليمن 

  .حممد لروم لغزو املدينة وقتلوكما حدث يف غزوة تبوك عندما جتمع ا ..وعزم أن يسري إليه ليقاتله
هو منع هؤالء امللوك لشعوم من حرية قبول اإلسالم أو رفضه بناء على العرف ـ وهو األهم ـ  الثاينو

عندما حممد وهذا ما أشار إليه ، الذي مينع الشعوب أن تعتقد ديناً خيالف دين ملوكهاو ،العام يف تلك العصور
، كما ورد يف ه هي الفتنة اليت أمر املسلمون بالقتال لرفعها عن مجيع الناسمحل امللوك مسؤولية رعاياهم، وهذ

مني وقَاتلُوهم حتى لَا تكُونَ فتنةٌ ويكُونَ الدين للَّه فَإِن انتهوا فَلَا عدوانَ إِلَّا علَى الظَّال ﴿:القرآن
   )البقرة(﴾)١٩٣(

أن مل يبدأ املعتدي العداوة، ومل يظهر منه أي استبداد مينع رعيته من ب ..فإذا مل حيصل هذان األمران
دعوا احلبشة  :الوقوف مع احلق، فإن الواجب يف هذا احملل هو الدعوة اردة، وإىل ذلك اإلشاره يف قول حممد
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  .١ما ودعوكم، واتركوا الترك ما تركوكم
رى أن فرض اجلزية يتناىف مع األخالق اليت أال ت ..؟!أليست اجلزية نوعا من القهر ..٢واجلزية: قلت

  .ذكرا
  كيف ذلك؟: قال
  .ألن ثقل اجلزية الذي ينوء به ظهره جيعله مضطرا إلعالن اإلسالم ليتخلص من هذه الضريبة: قلت
  .أنت ال تعلم أحكام اجلزية الفقهية إذن: قال
  .وال أعرف تفاصيلها ..أعرفها عموما: قلت
  .بل حبثت يف التاريخ املرتبط ا ..اصيلهاأما أنا فبحثت يف تف: قال
  فما وجدت؟: قلت
أنت تعلم أن الرعية اليت حكمها اإلسالم يف ذلك الوقت، ويف كل وقت تشمل نوعني من  ..أوال: قال

  ..الناس حبسب التقسيم اإلسالمي
  .مسلمون وذميون ..أجل: قلت
  .ولكنهم أدىن منهم يف الواجبات ..احلقوق هذا التقسيم ال يعين أن الذميني أدىن من املسلمني يف: قال
  ما تقول؟: قلت
لقد كان هناك واجبات كثرية فرضها اإلسالم ال يطالب ا غريهم من املواطنني ممن يسمون أهل : قال

  .والزكاة اليت هي ضريبة أموال ..اجلهاد الذي هو ضريبة أبدان ..وذلك مثل اجلهاد والزكاة ..الذمة
  .إلسالم مل جيند أهل الذمة ليدافعوا عن أرض اإلسالمفا ..ذلك صحيح: قلت 

  .باجلزية ..عوض عن الزكاة واجلهاد ..ولذلك عوض عن ذلك: قال
فريضة : ولكن احلقيقة أا ليست كذلك، وما كانت إال بدالً عن فريضتني فُرِضتا على املسلمني، ومها

  .يضتني مل يلزم ما غري املسلمنياجلهاد وفريضة الزكاة، ونظرا للطبيعة الدينية هلاتني الفر
 ..عن الغرض من فرض اجلزية وعلى من فُرضت )الدعوة إىل اإلسالم( املعروف كتايبامسع ما قلت يف 

لونا من ـ  كما يردد بعض الباحثنيـ ومل يكن الغرض من فرض هذه الضريبة على املسيحيني  :لقد قلت
وهم غري املسلمني من رعايا  ،إمنا كانوا يؤدوا مع سائر أهل الذمةألوان العقاب المتناعهم عن قبول اإلسالم، و

الدولة الذين كانت حتول ديانتهم بينهم وبني اخلدمة يف اجليش يف مقابل احلماية اليت كفلتها هلم سيوف 

                                                
  .مالكرواه )  ١(
يف نظرهم ضريبة ذل وهوان، وعقوبة اليت اعتربت  )اجلزية(واملستشرقون املبشرون اليت يثريها اخلطرية من الشبهات )  ٢(

عليها هنا انطالقا من املصادر اإلسالمية الكثرية اليت اهتمت ذا  وسنتناول الرد.. فُرِضت عليهم مقابل االمتناع عن اإلسالم
  )غري املسلمني يف اتمع اإلسالمي(، و)فقه الزكاة(اجلانب، وأمهها كتايب القرضاوي 
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    املسلمني
أن مينعونا ( شريطةملا قَدم أهل احلرية املال املتفق عليه ذكروا صراحة أم دفعوا هذه اجلزية على وهلذا 

  )وأمريهم البغي من املسلمني وغريهم
فإن  :حدث أن سجل خالد يف املعاهدة اليت أبرمها مع بعض أهايل املدن ااورة للحرية قولهومثل ذلك 

    منعناكم فلنا اجلزية وإال فال
يف عهد اخلليفة وميكن احلكم على مدى اعتراف املسلمني الصريح ذا الشرط من تلك احلادثة اليت وقعت 

ملا حشد اإلمرباطور هرقل جيشا ضخما لصد قوات املسلمني، كان لزاما على املسلمني ، فقد حصل أنه عمر
فلما علم بذلك أبو عبيدة قائد العرب  ،نتيجة ملا حدث أن يركزوا كل نشاطهم يف املعركة اليت أحدقت م

 :ا جيب من اجلزية من هذه املدن، وكتب إىل الناس يقولكتب إىل عمال املدن املفتوحة يف الشام يأمرهم برد م
إمنا رددنا عليكم أموالكم ألنه بلغنا ما جمع لنا من اجلموع، وأنكم قد اشترطتم علينا أن مننعكم وإنا ال نقدر 
على ذلك، وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم، وحنن لكم على الشرط، وما كتبنا بيننا وبينكم إن نصرنا اهللا 

    عليهم
ردكم اهللا  :وبذلك ردت مبالغ طائلة من مال الدولة، فدعا املسيحيون بالربكة لرؤساء املسلمني، وقالوا

    وأخذوا كل شيء بقي لنا ،فلو كانوا هم مل يردوا علينا شيئًا).. أي على الروم(علينا، ونصركم عليهم 
 ..ويدافعوا مع املسلمني عن حدود وطنهم، اخلدمة العسكريةأرأيت لو بدا للذميني أن يشتركوا يف : قلت

  فهل تسقط عنهم اجلزية؟
، وهي مسيحية كانت تقيم جبوار أنطاكية ،)اجلرامجة(مع قبيلة لقد حصل هذا يف التاريخ  ..أجل: قال

ساملت املسلمني وتعهدت أن تكون عونا هلم، وأن تقاتل معهم يف مغازيهم على شريطة أال تؤخذ باجلزية، وقد 
  . ى نصيبها من الغنائموأن تعط

هـ، أبرم مثل هذا احللف مع إحدى القبائل اليت ٢٢وملا اندفعت الفتوح اإلسالمية إىل مشال فارس سنة 
  . تقيم على حدود تلك البالد، وأُعفيت من أداء اجلزية مقابل اخلدمة العسكرية

ا يف اجليش أو األسطول يف ظل وجند أمثلة شبيهة ذه لإلعفاء من اجلزية يف حالة املسيحيني الذين عملو
وهم مجاعة من مسيحيي ألبانيا الذين أعفوا من أداء  ،ما عومل به أهل ميغارياومن أمثلة ذلك  ..احلكم التركي

هذه الضريبة على شريطة أن يقدموا مجاعة من الرجال املسلحني حلراسة الدروب على اجلبال اليت كانت تؤدي 
ن الذين استخدموا طالئع ملقدمة اجليش التركي إلصالح الطرق وإقامة إىل خليج كورنته، وكان املسيحيو

  . اجلسور قد أعفوا من أداء اخلراج، ومنِحوا هبات من األرض معفاة من مجيع الضرائب
مل يدفع أهايل حيدرة املسيحيون ضرائب مباشرة للسلطان، وإمنا قدموا مقابلها فرقة من مائتني ومثل ذلك 

  . ال األسطول، كان ينفق عليهم من بيت املال يف تلك الناحيةومخسني من أشداء رج
وقد أعفي أيضا من الضريبة أهايل رومانيا اجلنوبية، وكانوا يؤلفون عنصرا هاما من عناصر القوة يف اجليش 

نت التركي خالل القرنني السادس عشر والسابع عشر امليالديني، مث املرديون، وهم قبيلة كاثوليكية ألبانية كا
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  . حتتل اجلبال الواقعة مشال إسكدرا، وكان ذلك على شريطة أن يقدموا فرقة مسلحة يف زمن احلرب
اليت أمدت ١وبتلك الروح ذاا مل تقرر جزية الرؤوس على نصارى اإلغريق الذين أشرفوا على القناطر

لك املدينة نظرا إىل ما قدموه القسطنطينية مباء الشرب، وال على الذين كانوا يف حراسة مستودعات البارود يف ت
  . للدولة من خدمات

ومن جهة أخرى أعفي الفالحون املصريون من اخلدمة العسكرية على الرغم من أم كانوا على اإلسالم، 
  .وفرضت عليهم اجلزية يف نظري ذلك، كما فرضت على املسيحيني

فيه أو على أهل الذمة من الزكاة ما ما دام األمر ذه الصورة، فلم مل يفرض اإلسالم على خمال: قلت 
  يفرضه على املسلمني، وبذلك تستوي الرعية مجيعا، ويتحقق العدل؟

مع أن الزكاة تكليف اجتماعي، وضريبة مالية، تنفق ف ..إن هذا من أدلة احترام اإلسالم ملخالفيه: قال
  .م مل يفرضها على أهل الذمةإال أن اإلسال حصيلتها يف مساعدة الضعفاء، واحملتاجني، من رعايا الدولة

  ؟٢مل: قلت
  :أنت تعلم أن الزكاة مشروعة العتبارين: قال

تكليف اجتماعي، وحق معلوم، للسائل واحملروم، وضريبة مالية، أما أوهلما، فهو ما أشرت إليه، من أا 
  .تؤخذ من أغنياء األمة، لترد على فقرائها، قياما حبق األخوة، وحق اتمع

أا عبادة من عبادات اإلسالم، ودعامة من الدعائم اخلمس، اليت قام عليها بناؤه، شأا ، فهو ثاينالوأما 
  .شأن الشهادتني، وإقامة الصالة، وصوم رمضان وحج البيت احلرام

مع التوبة من الشرك وإقامة الصالة واعتربت  ..القرآن بالصالة، يف عشرات املواضعبل إا قرنت يف 
فَإِنْ تابوا وأَقَاموا الصلَاةَ وَآتوا  ﴿:ففي القرآناإلسالم، واستحقاق إخوة املسلمني، هر الدخول يف من مظامظهر 

  )التوبة(﴾)١١(الزكَاةَ فَإِخوانكُم في الدينِ ونفَصلُ الَْآيات لقَومٍ يعلَمونَ 
، وإعالء كلمته، واملصاحل العامة لدعوته، كما أن بعضا من أسهم الزكاة، يصرف يف نصرة اإلسالم

وذلك هو . ما يصرف يف تأليف القلوب، أو تثبيتها عليه: ومنها ،﴾ يف سبيل اهللا ﴿:وذلك هو سهم. ودولته
  ﴾املؤلفة قلوم﴿ سهم 

وهلذا االعتبار، أبت مساحة اإلسالم وحساسيته يف معاملة غري املسلمني واحترام عقائدهم أن يفرض عليهم 
يبة هلا صبغة دينية واضحة، حىت إا لتعد شعرية من شعائره الكربى، وعبادة من عباداته األربع، وركنا من ضر

  .أركانه اخلمسة
وبذلك  ..ال زكاة ضريبةباعتباره يؤخذ مقدار الزكاة من غري املسلمني ال بأس مبا قلت، ولكن مل : قلت

                                                
 هي نوع من القناطر تقام على أعمدة لتوصيل مياه الشرب إىل املدن، وقد كانت شائعة يف الدولة الرومانية منذ القرن)  ١(

  .األول امليالدي
  .فقه الزكاة، يوسف القرضاوي، ببعض تصرف: اجلواب عن هذه الشبهة منقول من كتاب)  ٢(
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 ؟ن واملستشرقنيتنتفي مشكلة اجلزية اليت تؤرق أصحابنا من املبشري
   ..اخلالف يف االسم فقط إذن: ابتسم، وقال

   ..ولكنه قد يكون مؤثرا عند الكثري من الناس: قلت
ومع ذلك فقد روي ما يثبت تنازل املسلمني عن اسم  ..ولو اعترب املخرج زكاة لكان أخطر تأثريا: قال

  .اجلزية إىل اسم الصدقة يف عهد السلف األول من أصحاب حممد
وكان عمر قد  ،وكلمه يف نصارى بين تغلب ،عن زرعة بن النعمان أنه سأل عمر بن اخلطابوي فقد ر

يا أمري املؤمنني إن بين تغلب قوم : فقال النعمان بن زرعة لعمر ،هم أن يأخذ منهم اجلزية، فتفرقوا يف البالد
صحاب حروث ومواشٍ، وهلم إمنا هم أ) يعين الذهب والفضة(عرب، يأنفون من اجلزية، وليست هلم أموال 

أي جعلها (فصاحلهم عمر على أن أضعف عليهم الصدقة : قال ،نكاية يف العدو، فال تعن عدوك عليك م
  ١)مضاعفة عليهم
حنن عرب  :أن عمر ملا صاحلهم على تضعيف الصدقة قالوا: عن عبادة بن النعمان يف حديث طويلوروي 

ال، هذه : فقال عمر) يعنون الصدقة(ما يأخذ بعضكم من بعض ال نؤدي ما تؤدي العجم، ولكن خذ منا ك
ففعل، فتراضى هو وهم على تضعيف الصدقة . زد ما شئت ذا االسم، ال باسم اجلزية: قالوا. فرض املسلمني

 .٢عليهم
    مسوها ما شئتم :ويف بعض روايات هذا احلديث أن عمر قال

 عمر يف بين تغلب، إذ قبل منهم أمواهلم ومل جيعلها جزية وقد علق اإلمام أبو عبيد على حكم أمري املؤمنني
وإمنا استجازها فيما نرى وترك اجلزية، ملا رأى من  :كسائر ما على أهل الذمة، بل جعلها صدقة مضاعفة، فقال

نفارهم وأنفهم منها، فلم يأمن شقاقهم واللحاق بالروم، فيكونوا ظهريا هلم على أهل اإلسالم، وعلم أنه ال 
رر على املسلمني من إسقاط ذلك االسم عنهم مع استيفاء ما جيب عليهم من اجلزية، فأسقطها عنهم، ض

واستوفاها منهم باسم الصدقة حىت ضاعفها عليهم، فكان ذلك رتق ما خاف من فتقهم، مع االستيفاء حلقوق 
    ٣ املسلمني يف رقام

برواية هذا احلديث كمن يبحث عن حتفه إنك  ..إن ما ذكرته يثري إشكاال آخر أخطر وأعظم: قلت
  .بظلفه

                                                
  .أبو عبيدرواه )  ١(
  .البيهقيرواه )  ٢(
ولكن اخلرب ) ٦/١١١: احمللى(وقد ضعف ابن حزم خرب بين تغلب  ،منه ٢٩، ٢٨وهامشها وص  ٥٤١ص : األموال)  ٣(

. ط ٦٧-٦٦السلفية، وحيىي بن آدم يف يف اخلراج ص . ط - ١٤٣ة وأبو يوسف يف اخلراج ص مشهور رواه ابن أيب شيب
هـ، وقال الشيخ أمحد شاكر معقبا على خرب بين تغلب  ١٣١٩مصر سنة . ط - ١٨٩السلفية، والبالذري يف فتوح البلدان ص 

  )الزكاة، للقرضاويفقه : انظر( .روي من طرق كثرية تطمئن النفس إىل أن له أصالً صحيحا: هذا
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  .تقصد مضاعفة عمر الصدقة عليهم: قال
فكيف خيتلف املواطنون يف مقدار الضرائب اليت يؤدوا مع  ..إن هذه شبهة خطرية ال تقاوم ..أجل: قلت

  كوم مجعا مواطنني، وأهل بلد واحد؟
  واجلهاد؟أمل أذكر لك أن اجلزية ضريبة ماليه بدل الزكاة : قال
   ..بلى: قلت
فاجلزء األول من الزكاة بديل عن زكاة األموال، واجلزء الثاين بديل  ..وهلذا ضاعف الصدقة عليهم: قال

  .عن زكاة األبدان
ليس أمرا  )تضعيف الزكاة على أهل الذمة( ومع ذلك، فقد ذكر علماء املسلمني أن هذا التصرف من عمر

وهو أمر يرجع  ،ب؛ ألم هم الذين طلبوا ذلك، ووقع عليه الصلح والتزموا بهالزما، إمنا فعل ذلك مع بين تغل
  .١إىل السياسة الشرعية، ومقتضيات املصلحة العامة للدين والدولة

***  
من حديثه إىل هذا املوضع حىت مسعنا أصواتا ملدافع كثرية تصم هلا اآلذان، مث  مكسيم رودنسونما وصل 

  .وهو يشهر أسلحته حنونا ..رما حييط بنا من كل جانبمل نلبث حىت رأينا جيشا عرم
مث جاء بعض قساة القلوب، فطوقوا  ..مث أمرنا باالنبطاح أرضا، فانبطحنا ..أمرنا برتع ثيابنا، فرتعناها

   ..فسرنا ..نا بالسري معهموأمرمث  ..حىت كاد الدم جيمد يف عروقنايدينا، أ
  .وكأنه يودعه بدموعه ..حقل الزيتون كان الشاب املسكني ينظر برباءة حزينة إىل

  .، فكان يقذف يف وجوههم كل ما حفظه يف صغره من لعنات اليهودمكسيمأما صاحيب 
   ..فكنت ألتفت خلفي ألرى ما سيحصل حلقل الزيتون ..وأما أنا

ما إن وصلنا إىل الشاحنة اليت محلنا فيها كما حتمل البضائع حىت دخل رجل ضخم، هو أشبه بضفدعة 
ما دخل إىل حقل الزيتون حىت  ..كان حيمل يف فمه سيجارة هي أشبه بالقنبلة ..القة لبست لباس اإلنسانعم

   ..فإذا بالنريان تشتعل من كل جانب ..رماها
فبكيت  ..وزيتون حممد ..يف ذلك احلني الذي اجتمعت فيه األحقاد على حقل الزيتون تذكرت حممدا

   ..وبشر ا ،املعاين اجلميلة اليت عاشها حممد بكاء حارا على افتقاد البشرية لتلك
  . ومع تلك الدموع احلارة ترتلت علي أشعة جديدة اهتديت ا بعد ذلك إىل مشس حممد

                                                
  .فقه الزكاة للقرضاوي)  ١(



 ٤٤٣

  سابعا ـ نظام
التقيت املستشرقة اليت قطفت على يدها مثرة النظام من املباركة، يف اليوم السابع من تلك األيام العشرة 

   ..شجرة النبوة
أَفَحكْم الْجاهلية يبغونَ ومن أَحسن من اللَّه حكْماً لقَومٍ  ﴿:تعاىلمرة اليت عرفت ا سر قوله وهي الث

  )٥٠:املائدة(﴾ يوقنونَ
يفْتنوك عن بعضِ ما وأَن احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه وال تتبِع أَهواَءهم واحذَرهم أَنْ  ﴿:تعاىلوسر قوله 

﴾ كَثرياً من الناسِ لَفَاسقُونَأَنزلَ اللَّه إِلَيك فَإِنْ تولَّوا فَاعلَم أَنما يرِيد اللَّه أَنْ يصيبهم بِبعضِ ذُنوبِهِم وإِنَّ 
  )٤٩:املائدة(

ة إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمراً أَنْ يكُونَ لَهم الْخيرةُ من أَمرِهم وما كَانَ لمؤمنٍ وال مؤمن ﴿:تعاىلوسر قوله 
  )٣٦:األحزاب(﴾ ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضالالً مبِيناً

إلسالم  مثرة طيبة من مثرات النبوة، هي تلك األحكام العظيمة اليت جاء اتبني املقدسة فهذه النصوص 
  .لتنظم حياة البشر وفق قوانني العدل والرمحة

 ***  
 'Helene Carrere d ١)هيلني كارير دانكوس(كان من مجلة األمساء اليت كتبت يف دفتر املرشد املستشرقة 

                                                
باحثة فرنسية معاصرة، وهي .. Helene Carrere d' Encansse )هيلني كارير دانكوس(هي املستشرقة )  ١(

 ١٩٨٧يف باريس عام ) القوميات والدولة السوفياتية(، وقد صدر كتاا )املاركسية اآلسيوية(واحدة من أبرز اخلرباء يف شؤون 
  .ر ضجة ما تزال مستمرة وترجم فورا إىل عدد من اللغات احليةفأثا

أن مجيع املعلومات .. «:وهلا شهادات كثرية لإلسالم تتعلق بنظامه االجتماعي، وقدرته على الصمود، ومن ذلك قوهلا
الذي مل ينشأ على تتضافر لتوحي بأن اإلسالم حيتضر ببطء يف االحتاد السوفييت، مع احتضار اجليل ] السوفيتية الرمسية[

ولكن معلومات مضادة ال تلبث أن تناقض هذه الصورة، فالتحقيقات االجتماعية املتزايدة يف االحتاد . اإليديولوجية السوفيتية
السوفييت حول هذا املوضوع، تبني أن اتمع اإلسالمي ال يزال متعلقًا مبعتقداته، وأن ما يقارب نصف األشخاص الذين جرى 

جبمهورية كاراكالبك  ١٩٧٢وعلى سبيل املثال نورد حتقيقًا أجري عام .  الوسط الريفي صرحوا بتمسكهم باإلمياناستجوام يف
 ٧٧باملائة من النساء يعلنون عن إحلادهم، فيكون  ٢٠باملائة من الرجال و ٢٣امللحقة بأزبكستان، وقد دلّ هذا التحقيق على أن 

عام (باملائة فقط من السكان عن كوم ملحدين  ٢٠ويف مشال القوقاس أعلن .. اث مؤمننيباملائة من اإلن ٨٠باملائة من الذكور و
   » أن الباحثني يف األوساط اإلسالمية يلحظون غالبا حتفظًا من قبل السكان يف الكشف عن حقيقة إميام] هذا رغم).. [١٩٧٤

يف االحتاد [هنالك خاصية ثانية لإلسالم تزيد الوضع  «:اومن أقواهلا اليت جعلتنا خنتارها للحوار معها يف هذه الفصل قوهل
فالعقيدة اإلسالمية، وهي . تعقيدا فهو، على نقيض املسيحية اليت تفصل بني أمور الدين وأمور الدنيا، جيمع بني االني] السوفييت

والدولة السوفيتية، يف . ة االجتماعيةمثرة القرآن والسنة، تفرض على املؤمنني وجود مؤسسات خاصة، مهمتها اإلشراف على احليا
مل يكن باستطاعتها أن توافق على وجود نظام خاص للطائفة ] الذي يستهدف فرض إيدلوجية واحدة[برناجمها التأحيدي 

الية اإلسالمية، فألغت يف أوائل سين استالمها السلطة، العناصر األساسية فيه، أي النظام القانوين واملؤسسات الشرعية واألسس امل
 



 ٤٤٤

Encansse،  ا للتعرف على سر وضعها يف ذلك الدفتر إىل أن علمت أن هلا وقد كنت حمتارا يف كيفية االتصال
  .يف ضواحي باريس، وعلمت أا تشرف بنفسها عليها أيام العطلمزرعة 

من التجار قصدوا مزرعتها لشراء بعض اخلضر ق فاخترت يوما من أيام العطلة األسبوعية، وذهبت مع فري
  .منها

   ..كانت هي املشرفة على البيع
  .يدة، واخلضر الرديئةاخلضر اجل: وقد استغللت الفرصة ألحتدث معها بعد أن رأيتها تقسم اخلضر قسمني

لقد كان  ..أنا متعجب من وجود خضر رديئة يف هذه املزرعة اليت توفرت هلا كل أسباب احلياة: قلت هلا
  .األصل أن ال تكون هناك أي مثرة رديئة

   ..يزالون أعماهلم يف هذه املزرعة نذلك ما أقوله دائما للفالحني الذي ..صدقت: التفتت إيل، وقالت
  ثت عن سر الرداءة واجلودة؟فهل حب:  قلت
وال ألجل ما أجنيه منها من  ..ال ألجل هذه املزرعة ..لقد قمت ببحث معمق لذلك ..أجل:  قالت

  .ولكن ألجل أمر أخطر ..مال
  ما هو؟ ..أمر أخطر:  قلت
ولذلك فاالحنراف الذي  ..أنا أرى الفطرة النباتية هي الفطرة اليت انطلقت منها فطرة اإلنسان:  قالت

  .حيصل يف عامل النبات قد حيصل مثله يف عامل اإلنسان، وأسباب االحنراف قد تكون نفسها
   فكيف عربت من النبات إىل اإلنسان؟ ..١هذا قياس جيد، وقد مسعت بعضهم يعتربه :  قلت
جودة البذور، وجودة الوسط : لقد وجدت أن جودة النبات تعتمد على ثالثة أمور ..ذلك سهل:  قالت

  .غذى منه النبتة، ورعاية الفالحالذي تت
  فكيف عربت منه إىل اإلنسان؟ ..هذا بالنسبة للنبات:  قلت
فكل إنسان بذرة ستخرج يف يوم من األيام مثراا اليت قد تكون طيبة، وقد  ..البذور هي البشر:  قالت
  .تكون خبيثة

                                                                                                                                 
وبعد أن جعلت الديانة اإلسالمية ديانة أفراد معينني ال ديانة طائفة، وبعد أن حرمت من مؤسساا، ونزعت منها أمور . املعتمدة

الدنيا، هل بقي هلا وجود منظم أم هي أضحت هيكالً ال يلبث أن يتفتت مع غياب آخر فوج من املؤمنني؟ هنالك وقائع كثرية 
م فيما يتعلق مبستقبل اإلسالم كان ميكن القبول به يف املاضي القريب، ولكنه اليوم مل يعد له من أساس، وساطعة تشهد بأن التشاؤ

بل على العكس، فهذه الوقائع توحي بأن اإلسالم يبعث من جديد، ويف ظروف جديدة، وأن هذا البعث املرتكز إىل وجود واع 
   » اإلسالمية العلياوإرادي ال إىل وجود استمراري، تدعمه وتوجهه املراجع 

] يف االحتاد السوفييت[يفهم منها أن التضامن اإلسالمي .. جند يف صحف اجلمهوريات اإلسالمية عدة إشارات «:ومن أقواهلا
القوميات والدولة (كتاا : انظر( » بات يف ازدياد، وأن املؤمنني أضحى هلم تأثري متصاعد على السكان غري املمارسني لدينهم

  )قالوا عن اإلسالم، عماد الدين خليل: فما بعدها،وانظر ١٤٣، ص )ةالسوفييتي
  .من هذه الرسالة) اإلنسانية(فصل : انظر)  ١(



 ٤٤٥

   ..ادي والثقايفوالوسط الذي تتغذى منه النبتة وفيه تعيش هو وسطها االجتماعي واالقتص
  .والفالح الذي يقوم برعاية النبتة ميثل املسؤولني على اتمع من الساسة وغريهم

  .ال كالم فالحني ،وهو كالم فالسفة وعلماء ..هذا كالم طيب:  قلت
مهتمة بالنظم اليت حتول األرض إىل مزرعة طيبة،  ..هيلني كارير دانكوسأنا  ..أعرفك بنفسي:  قالت

  .وهذه املزرعة هي حقل جتاريب ..إىل مثار طيبة وحتول البشر
  أهناك نظم حاولت أن حتول البشر إىل مثار طيبة؟: قلت
  .كل النظم حاولت أن تفعل هذا ..أجل:  قالت
  هل أمثرت مزارع هذه النظم مثارا طيبة؟ ..ولكن املهم النتيجة ..ليس املهم احملاولة: قلت
   ..وزقوما كل املزارع أمثرت غسلينا وحنظال: قالت
  ؟ !فلذلك جلأت إىل مزارع اخلضر ..أنت متشائمة من مزارع البشرأ:  قلت
  .أنا متشائمة ومتفائلة يف نفس الوقت:  قالت
  كيف يستقيم ذلك؟:  قلت
  .ألن هناك من البشر من زرع مزرعة طيبة ال تزال بعض آثارها متلؤين بالتفاؤل: قالت
  فهل خربت تلك املزارع؟:  قلت
وستنهض تلك املزرعة من  ..لكين أشعر أن هلا مقاومة ذاتية ..اجتمع اإلنس واجلن على ختريبها لقد: قالت

  .فلذلك جتد تفاؤيل يغلب تشاؤمي ..جديدة
  اليت استطاعت أن تقضي على تشاؤمك؟ تلكأي مزرعة :  قلت
   ..مزرعة حممد: قالت
  ؟ !ذلك النيب البدوي الذي ظهر يف جزيرة العرب:  قلت
ووضع له من النظم ما ميلؤه بالسالم  ..ذلك النيب الذي أعطى احللول لكل مشكالت العاملبل : قالت

  .والسكينة والسعادة
  فكيف وصلت إىل هذه النتيجة؟:  قلت
لقد طفت خالله النظم واملدارس والفلسفات واألفكار أحبث عن نظام يتناسب  ..ذلك حبث طويل: قالت

  .١ومل أجده إال يف اإلسالم ..اته، فلم أجده إال عند حممدمع فطرة اإلنسان، ويغطي مجيع احتياج
  فهل ستحدثيين عن نتيجة أحباثك؟: قلت
ولكن قبل أن أحدثك عن مزرعة الثمار الطيبة، سأحدثك عن بعض مزارع الثمار  ..يسرين ذلك: قالت

  .اخلبيثة
  .تقصدين مزارع اجلاهلية:  قلت

                                                
  .من هذه السلسلة) عدالة للعاملني(سنتناول التفاصيل املرتبطة ذا والشبهات املثارة حوله يف رسالة )  ١(



 ٤٤٦

الثمرة  يذقوال يعرف الثمرة الطيبة من مل  ..جلاهليةفال يعرف اإلسالم من ال يعرف ا ..أجل: قالت
  .اخلبيثة



 ٤٤٧

  ـ نظم اجلاهلية ١
  بأي مثرة خبيثة تودين أن نبدأ؟: قلت

  .بالثمرة الطيبة اليت حوهلا ارمون والدجالون والسحرة إىل مثرة خبيثة: نظرت إىل مزرعتها بأسى، وقالت
  من تقصدين؟: قلت

احترزوا من األنبياء الكذبة  «:وراحت تقرأ من الكتاب املقدس ..ينمعاستمرت يف كالمها، وكأا مل تس
هل جتتنون من  ،من مثارهم تعرفوم ..ولكنهم من الداخل ذئاب خاطفة ،يأتونكم بثياب احلمالن الوديعة

ا وأما الشجرة الردية فتصنع أمثار ،هكذا كل شجرة جيدة تصنع أمثارا  جيدة ..أو من احلسك تينا ،الشوك عنبا
  )١٧-١٥:٧:إجنيل مىت(» ردية

  .بل مل يكن يقصد غريهم ..لقد كان املسيح يقصدهم: نظرت إيل، وقالت
  من؟:  قلت
  .أولئك الدجالون الذين حولوا املسيحية إىل مزرعة تنتج السموم:  قالت
لقد جاء  ..وقد تربأت املسيحية من السياسة من أيام املسيح ..حنن نقارن بني النظم ال بني األديان:  قلت
بكلمة، فأرسلوا إليه تالميذهم مع ) أى السيد املسيح(ذهب الفريسيون وتشاوروا لكى يصطادوه  «:يف اإلجنيل

إنك صادق وتعلم طريق اله باحلق وال تباىل بأحد، ألنك ال تنظر إىل وجوه الناس  ؟يا معلم: اهلريودسيني قائلني
 ؟ملاذا جتربونىن يا مراءون: فعلم يسوع خبثهم وقال ؟الأجيوز أن تعطى جزية لقيصر أم  ؟فقل لنا ماذا تظن
أعطوا : فقال هلم ؟لقيصر: قالوا له ؟ملن هذه الصورة والكتابة: فقدموا له ديناراً فقال هلم .أروىن معاملة اجلزية
   )٢٣ – ١٤: ٢٣ :اجنيل مىت (»فلما مسعوا تعجبوا وتركوه ومضوا  ؟وما هللا هللا ،إذن ما لقيصر لقيصر



 ٤٤٨

  حيةاملسي
أما على املستوى الواقعي، فقد أتيح للمسيحية أن تكون نظاما من  ..ذلك على املستوى النظري: قالت

  .لقد أتيحت هلا فترة كافية لتبني كيف حيكم أولئك الرجال الذين ميثلون املسيح ..النظم احلاكمة يف اتمع
  فكيف كان حكمهم؟:  قلت
فقد تقع البذرة الطيبة يف يد الفالح  ..يف كانواقبل أن تعرف كيف كان حكمهم اعرف ك: قالت

ببعض السموم لتتحول مثارها إىل مسوم ااخلبيث، فيملؤها بالعطش واجلوع الذي مييتها، أو قد يلقح أغصا.  
  فكيف كان أولئك الذين خلفوا املسيح؟: قلت
  ؟أحبار اليهودأتعرف األلقاب اليت لقب ا املسيح : قالت
  )عباد الدنيا ،أوالد األفاعي ،بائعي العهد(ن يسميهم كالقد  ..أجل:  قلت

  :االحنراف الديين
لقد كانت هذه األوصاف تنطبق متام االنطباق على أولئك الفالحني من رجال الدين الذين كلفوا :  قالت

  .بتنمية بذور البشرية
الطريق نفسها، لقد سلكوا  ..لقد عبد أولئك القسيسون والرهبان الدنيا كما عبدها أحبار اليهود

وانصاعوا إىل الدنيا مستعبدين أتبعاهم املؤمنني، وساعد وجودهم ضمن اإلمرباطورية الرومانية على تثبيت 
مراكزهم وتدعيمها، ذلك بأم اقتبسوا من األنظمة واهلياكل السياسية للدولة فكرة إنشاء أنظمة وهياكل 

 كانت اهليئة الكنسية متثل هرماً ،مرباطور وقاعدته اجلنودقمته اإل وكما كانت هيئة الدولة متثل هرماً ،كهنوتية
ونتيجة ملبدأ فصل الدين عن الدولة رعت اإلمرباطورية اهلرم الكنسي، ومل  ..قمته البابا وقاعدته الرهبان مقابالً

  . ١تر فيه ما يعارض وجودها فرسخ واستقر
حية الكنيسة أن يني مسيحية املسيح ومسيف معرض حديثه عن الفرق ب) ويلز(لقد ذكر املؤرخ اإلجنليزي 

وهي مل تكن  ،تعاليم يسوع الناصري تعاليم نبوية من الطراز اجلديد الذي ابتدأ بظهور األنبياء العربانيني
وكان قرباا  ،ومل يكن لديها شعائر وال طقوس ،عليها وال هيكل ومل يكن هلا معبد مقدس حبساً ،كهنوتية

  .وكان رأس ما لديها من عمل هو املوعظة ،انت اهليئة الوحيدة فيها هيئة من الوعاظ، وك)خاشعاً كسرياً قلباً(
وإن احتفظت بتعاليم يسوع يف األناجيل كنواة هلا، كانت  ،بيد أن مسيحية القرن الرابع الكاملة التكوين

طقوسها املنمقة  يف صلبها ديانة كهنوتية من طراز مألوف للناس من قبل منذ آالف السنني، وكان املذبح مركز
وهلا هيئة تتطور بسرعة مكونة من  ،والعمل اجلوهري يف العبادة فيها القربان الذي يقربه قسيس متكرس للقداس

                                                
  .وغريها من املراجع اليت تؤرخ للعلمانية.. صرة، حممد قطبالعلمانية، سفر احلواىل، ومذاهب فكرية معا: انظر)  ١(



 ٤٤٩

  .١والقساوسة واألساقفة الشمامسة
أتدري السر يف ظهور هذا اهلرم الكنسي الذي سيطر على بذور البشرية ليحوهلا : التفتت إيل، وقالت

  سطاء؟عبيدا عند هؤالء الو
  ما هو؟:  قلت
   ..لقد اعترب رجال الكنيسة أنفسهم وسائط بني اهللا واخللق ..)التوسط بني اهللا واخللق: (قالت
  .فال بد للمؤمن أن يذهب إىل رجل الدين ليعلمه شعائر الدين ..يف اإلسالم يوجد هذا أيضا:  قلت
 ..ناحي احلياة، ال يف الدين وحدهبل هو موجود يف كل م ..ال حرج يف هذا النوع من الوساطات:  قالت

ولكن الوساطة اليت ادعاها رجال الدين املسيحي متبعني فيها سنن من قبلهم من الوثنيات هي أن يوسطوا رجل 
  .الدين بينهم وبني اهللا

ون اللَّه اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَرباباً من د ﴿:ونبه إىل خطورته، فقال ..لقد ذكر القرآن هذا
شا يمع هانحبس وإِلَّا ه داً ال إِلَهاحوا إِلَهاً ودبعيوا إِلَّا لرا أُممو ميرم ناب ِسيحالْم٣١:التوبة(﴾ رِكُونَو (  

 فر إىل الشام، وكان قد تنصر يف أنه ملا بلغته دعوة رسول اهللا : عن عدي بن حامتوقد ورد يف احلديث 
على أخته وأعطاها، فرجعت إىل أخيها، ورغَّبته  اجلاهلية، فأسرت أخته ومجاعة من قومه، مثَّ من رسول اهللا 

فقدم عدي املدينة، وكان رئيسا يف قومه طيئ، وأبوه حامت الطائي  ،يف اإلسالم ويف القدوم على رسول اهللا 
ويف عنق عدي صليب من فضة، فقرأ  ول اهللا املشهور بالكرم، فتحدث الناس بقدومه، فدخل على رس

. إم مل يعبدوهم: فقلت: قال ﴾اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَرباباً من دون اللَّه  ﴿:هذه اآلية رسول اهللا 
   ٢» بلى، إم حرموا عليهم احلالل، وأحلوا هلم احلرام، فاتبعوهم، فذلك عبادم إياهم «:فقال

   ..وأخرب به قبله القرآن ..لقد وقع هذا الذي أخرب به حممد
احتكار رجال أخطرها وقد ترتب على هذا آثار سيئة للغاية هللا،  لقد نصب رجال الدين أنفسهم أنداداً

االنشقاقات الدينية املتوالية اليت دمرت احلياة مث مث مهزلة صكوك الغفران،  ،الدين حلق قراءة وتفسري اإلجنيل
يف وجه ،القرن السابع عشر فما بعد ةمالحدوأخرياً كان هذا املبدأ إحدى احلجج اليت سلها  ،ة عامةبصف

  .األديان عامة واملسيحية خاصة
الوسيلة هي إحدى كربيات املسائل اليت  «:)ناصر الدين دينيه(الذي اعتنق اإلسالم يقول العامل الفرنسي 

اهللا وعبده وسيط وليس يف اإلسالم قساوسة وال رهبان، إن هؤالء  إذ ليس بني ،فاق ا اإلسالم مجيع األديان
 ،مهما كانت عقيدم ومهما كان إخالصهم وحسن نيام ذلككلالوسطاء هم شر الباليا على األديان وإم 

سى واليوم لو عاد عي ،غري أن أتباعه مل يفعلوا مثلما فعل )اهليكل(أمل يطرد بائعي  ،وقد أدرك املسيح نفسه ذلك
                                                

  .٧٢٠: ٣معامل تاريخ اإلنسانية )  ١(
هذا حديث غريب، ال نعرفه إال من حديث عبد السالم بن حرب وغطيف بن أعني ليس  «:وقال ،الترمذيرواه )  ٢(

  .مبعروف يف احلديث



 ٤٥٠

  فكم يطرد من أمثال بائعي اهليكل؟
 ،بل ما أكثر املذابح واازر اليت يكون سببها هؤالء الوسطاء ،كثر الباليا واملصائبأكذلك ما  «:ويقول

  ١»باسم جمد اهللا : حونيوهم يف ذلك كله يص ،سواء كانت بني العائالت وبعضها أو بني الشعوب والشعوب
 أنت «:املسيح لبطرس كبري احلوارينيفقد قال  ..دسة تدل على هذاولكن النصوص الدينية املق:  قلت

 ،وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات ،وأبواب اجلحيم لن تقوى عليها كنيسيت، ابنوعلى هذه الصخرة  ،بطرس
ه على األرض يكون حملوالً يف السموات لوكل ما حت ،فكل ما تربطه على األرض يكون مربوطاً يف السموات

  )٢٠ – ١٩: ١٦ :مىت (»
ميوت فيه كبري  الذيالسلطة الدينية املهيمنة بامسه يف املوضع قد جعل أن املسيح فهذا النص يدل على 

ومبا أن بطرس  ،وحتكمه باسم املسيح ،املركز متد أجنحة نفوذها على العامل أمجعذلك ومن  ،احلواريني بطرس
 اليتسيح حلكم العامل، وفيها مقر الكنيسة قاعدة امل هيمات يف رومة فإن رومة  ـكما تقول الكنيسة ـ 

إذ أن  ،وكل ما تقرره الكنيسة هذه هو عني الصواب ،املعصوم عن اخلطأ )البابا(يرأسها ممثل املسيح ورسوله 
ومادام أا تعمل باسم اهللا وحتل وتربم حسب  ،ميلى عليها تصرفاا الذياملسيح بواسطة الروح القدس هو 

بة وقراراا إلزامية لكل املؤمنني باملسيح وليس على األتباع إال الطاعة العمياء واالنقياد فطاعتها واج ،مشيئته
   ..ال يعرف جدالً أو نقاشاً الذي

ال يغتفر هو أن  الذيوالذنب : كنت أقول هذا على حسب ما حفظته من غري شعور، فقاطعتين، وقالت
واخلارج على سلطة الكنيسة  ،لعقل البشرى أيا كان صاحبهبواسطة ا ،أوامر الكنيسة هي اليت ،تصادم أوامر اهللا
 رأيه،حتل عليه اللعنة واحلرمان من دخول امللكوت مهما بلغت وجاهة  قمهرطت جمامعها كافر اأو الناقد لقرار

   .بل مهما كانت سوابقه وخدماته للمسيحية وللكنيسة نفسها
 ،فإن اجليوش املقدسة ستسحقه بأقدامها ،شعباًما إذا كان املتمرد على الكنيسة وسلطتها حاكماً أو أ

   .إرضاء للمسيح
وما تفهمه من  ..هذا ما تقوله الكنيسة مستندة يف ذلك إىل ما تفهمه من الكتاب املقدس ..أجل:  قلت
  .قول املسيح
ال بل  ..عاد بأسوأ النتائج على أوروبا والعامل أمجع تارخييإىل واقع وهذا الفهم هو الذي حتول :  قالت

  .نزال نصلى ناره إىل الساعة
لقد قال  ..وأنا ال أتصور أن املسيح ذلك الرجل العظيم املمتلئ تواضعا وعبودية وأدبا ميكن أن يقول هذا

لي من دون اللَّه  ما كَانَ لبشرٍ أَنْ يؤتيه اللَّه الْكتاب والْحكْم والنبوةَ ثُم يقُولَ للناسِ كُونوا عباداً ﴿:القرآن
وال يأْمركُم أَنْ تتخذُوا الْمالئكَةَ والنبِيني  ولَكن كُونوا ربانِيني بِما كُنتم تعلِّمونَ الْكتاب وبِما كُنتم تدرسونَ

ملسم متإِذْ أَن دعبِالْكُفْرِ ب كُمرأْماباً أَيب٨٠-٧٩:آل عمران( ﴾ ونَأَر (  
                                                

  . ٢٣:أشعة خاصة بنور اإلسالم )١(



 ٤٥١

الفقرات وأرجع السبب يف بتلك من استدالل الكنيسة  )جرين برننت(سخر الكاتب األمريكي لقد   
   ١)صخرة(و) بطرس( يبني لفظ الشكلي التشابهوقوع الكنيسة يف هذا اخلطأ إىل 

ملسيح بعد ثالث فقرات من أورد هذا االفتراء لوجدنا ا الذيلو راجعنا إجنيل مىت فإنا  ..باإلضافة إىل ذلك
فكيف …  »ألنك ال تم مبا اهللا لكن مبا للناس  ،اذهب عىن يا شيطان «:هذا القول خياطب بطرس قائالً

    ؟ال حد له الذييتسق هذا الوصف وهذه التهمة مع اهلبة السابقة والتكرمي 
  :الفساد املايل

   ..جال الدين من غري نظر إىل سلوكهمولكنا ال نستطيع أن حنكم على ر ..فهمت هذا ووعيته:  قلت
ولذلك  ..إن اجلرائم اليت ارتكبها رجال الدين باسم بطرس واملسيح والكنيسة ال عداد هلا:  قالت

سأكتفي بأن أسردها لك سردا لتعلم التشويه اخلطري الذي حلق بذور البشرية ومزرعة البشرية إبان حكم أولئك 
  .الفالحني من رجال الكنيسة

الذي عانت منه أوروبا ساندة الكنيسة للظلم السياسى واالقتصادى واالجتماعى املتمثل ىف اإلقطاع مأوهلا 
   ..معاناة عظيمة

بفضل اهلبات واإلتاوات والعشور واهلدايا والغصب والنهب والتدليس وغري  ـأصبحت الكنيسة فقد 
ات تفوق أمالك األباطرة وأمراء بل كانت أمالكها ىف بعض األوق ..من ذوات اإلقطاعـ ذلك من الوسائل 

  .اإلقطاع
فوقفت ىف صف الظلم تسانده  ،ومن مث فقد حتدد موقفها من القضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية

فهل  ..وكانت ىف ذلك منطقية مع وضعها باعتبارها من كبار املالك ..وتذود عنه وحتارب حركات اإلصالح
     ؟ !بل من أكرب ممثليه ،طاع وهى جزء منهأن حتارب اإلق –عقال  –كان ميكن 

من أراد امللكوت فخبز الشعري والنوم ىف املزابل مع  «:وابتسمت، وراحت تقرأ ..نظرت إىل مزرعتها
: ١٠مرقص  (»مرور مجل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غىن إىل ملكوت اهللا  « ..»الكالب كثري عليه 

وال فضة وال حناساً يف مناطقكم وال مزوداً للطريق وال ثوبني وال أحذية ال تقتنوا ذهباً  « ..٢٥: ١٩ومىت  ٢٢
  ) ١٠-٤: ٩ومثله لوقا  ،١١-١٠: ١٠مىت ( » وال عصاً
  فكيف تزعمني أن الكنيسة كانت بعيدة عنها؟ ..هذه هي الفضائل املسيحية:  قلت
يف نومها وسباا ال تثمر  هذا هو األفيون الذي كان يطعم به رجال الكنيسة بذور الرعية لتظل:  قالت

   ..أما رجال الكنيسة أنفسهم فقد كانوا يف عامل آخر ..مثرا، وال تنتج إنتاجا
كانت الفضائل املسيحية كالفقر والتواضع والقناعة  «:)املشكلة األخالقية(ىف كتاب  )كرسون(يقول 

إما أساقفة  .وللخطب واملواعظ والصوم والورع والرمحة، كل ذلك كان خريا للمؤمنني وللقسيسني وللقديسني
البذخ واألحاديث املتأنقة مع النساء والشهرة ىف : البالط والشخصيات الكهنوتية الكبرية فقد كان هلم شئ آخر

                                                
  .١/١٠٧: تاريخ أوروبا الوسطى يف ..يعىن صخرة ”pert“ولفظ  ”peter“طرس هو  سم باوذلك أن )  ١(



 ٤٥٢

   ١»االس اخلاصة والعجالت واخلدم واألرباح اجلسيمة واملوارد واملناصب 
فقد ، رب السادة اإلقطاعيني ىف أوروباأصبحت الكنيسة أكرب مالك األراضى وأك «:)ول ديورانت(ويقول 

ميلك ألفني من رقيق  )سانت جول(مثال ميتلك مخسة عشر ألف قصر صغري، وكان دير  )فلدا(كان دير 
سدا لعشرين ألفا من أرقاء األرض، وكان امللك ـ أحد رجال الدين ـ وهو ) ألكوين فيتور(األرض، وكان 

كانوا يقسمون ميني الوالء كغريهم من املالك اإلقطاعيني، ويلقبون و ،هو الذى يعني رؤساء األساقفة واألديرة
   ..وهكذا أصبحت الكنيسة جزءا من النظام اإلقطاعى. .بالدوق والكونت وغريها من األلقاب اإلقطاعية

وكانت أمالكها الزمنية، أى املادية، وحقوقها والتزاماا اإلقطاعية مما جيلل بالعار كل مسيحى متمسك 
    ٢»وسخرية تلوكها ألسنة اخلارجني على الدين، ومصدرا للجدل والعنف بني األباطرة والبابوات  بدينه،

وكانت مصادر تلك األمالك متعددة، فمنها األوقاف، ومنها العشور، ومنها اهلبات ومنها الضرائب، 
  .ومنها السخرة

ها على نفسها لتنفق منها على فأما األوقاف فقد كانت الكنيسة تستوىل على أراض زراعية واسعة وتوقف
األديرة والكنائس وجتهيز اجليوش للحروب الصليبية أو احلروب التأديبية الىت تقوم ا ضد امللوك واألباطرة 

وهو من أوائل الذين ثاروا على الفساد الكنسى وطالبوا  ،وىف ذلك يقول ويكلف ..اخلارجني على سلطاا
    ٣»وتأخذ الضرائب الباهظة من الباقى  ،ثلث أراضى إجنلترا إن الكنيسة متلك «:باإلصالح الشامل
على اتباعها أن يدفعوا إليها عشر أمواهلم ضريبة سنوية ال ميلكون بل فرضت  ..بذلكالكنيسة مل تكتف 

  .التملص منها حتت وطأة التهديد باحلرمان وغضب الرب
ت فسيحة وال دخل عظيم من الرسوم ومل يكن هلا ممتلكا ،كانت الكنيسة جتىب الضرائب «:يقول ويلز

 فحسب، بل فرضت ضريبة العشور على رعاياها، وهى مل تدع إىل هذا األمر بوصفه عمال من أعمال اإلحسان
    ٤» والرب، بل طالبت به كحق

ضريبة ـ باإلضافة إىل ذلك يفرض ـ البابا يوحنا الثاىن والعشرون بل راح  ..مل تكتف الكنيسة بذلكو
وهى دخل السنة األوىل ألية وظيفة من الوظائف الدينية أو اإلقطاعية يدفع  ،)ضريبة السنة األوىل(جديدة مسيت 

  .إىل الكنيسة بطريق اإلجبار
تؤخذ باإلحراج والتوريط، ـ يف احلقيقة ـ ولكنها  ،فهى هبات ىف ظاهر األمر فقط ،أما اهلبات

فقد فرضت  ..الوصايا الىت يكتبها الناس قبل موموخاصة اهلبات الىت متنح للكنيسة ىف  ،والترغيب والترهيب
وما دام القسيس حاضرا وقت كتابة الوصية فقد  ..الكنيسة على الناس أال يكتبوا وصاياهم إال على يد القسيس

                                                
  .١٦٧املشكلة األخالقية ص )  ١(
  .٤٢٥ص  ١٤قصة احلضارة ج )  ٢(
  .٣٦٢، ص ٢تاريخ أوروبا  ج : فشر)  ٣(
  .٨٩٥ص  ٣معامل تاريخ اإلنسانية ج )  ٤(



 ٤٥٣

أن يهب الوصى شيئا من ماله للكنيسة حىت ال يكون جمافيا _ من باب ااملة على األقل ـ صبح الواجب أ
  .غضب األرباب املؤدى إىل غضب رب األرباب: تحاشى ما هو أخطر من ذلكأو حىت ي ،للذوق

أما السخرة فقد كانت الكنيسة تفرضها على رعاياها بالعمل يوما واحدا ىف األسبوع باان ىف أراضى 
فيعمل التعساء ستة أيام ىف األسبوع ليجدوا خبز الكفاف هلم وألسرهم، مث يعملون اليوم  ،الكنيسة الواسعة

سخرة ىف أراضى الكنيسة لكى توفر األخرية أجور العمال الىت كان املفروض أن  ـيوم الراحة  ـلسابع ا
  .ب املزيد من املاللتدفعها لقاء زراعة إقطاعياا الواسعة وجىن حاصالا وتزداد بذلك اكتنازا وضراوة ىف ط

لك ذلك النفوذ الطاغى على لقد كان من السهل على الكنيسة أن متارس ذلك الطغيان املاىل وهى مت
  .فيطيع العبيد صاغرين ،فما هى إال أن تصدر األمر ،أرواح الناس وعقوهلم
  :صكوك الغفران

  فهل هناك غريه؟ ..عرفت هذا النوع من الطغيان: قلت
  .لقد جرهم هذا النوع من الطغيان إىل أنواع أخرى ال تقل شأنا عن هذا النوع: قالت

القلوب الطيبة من العامة البسطاء الذين يسلمون هلا بكل ما تقوله، ويسلمون لقد اغترت الكنيسة بتلك 
  .ال شك أنك تعرفها ..هلا كل ما تطلبه، فراحت تستعبدهم بطريقة أخرى

  ما الذي تقصدين؟:  قلت
  .ال شك أنك مسعت ا ..صكوك الغفران: قالت
   ..ولكنه مل يعد هلا الوجود اآلن ..أجل: قلت
ألسنا نريد أن نعرف نوع النظام الذي تبنته الكنيسة  ..ولنبدأ القصة من أوهلا ..خرىتلك قصة أ: قالت
  .يف حكمها
   ..أجل:  قلت
فال مناص لنا إذن من التعرف على مفردات برناجمها الذي حكمت به لنقيمه وفق املنطق والعقل :  قالت

  .١والواقع 
بأن فيها وثائق للمشترين تتعهد علين، وتكتب مزاد  يفعرضها للبيع تو ،توزع اجلنةلقد صارت الكنيسة 

تضمن للمشترى غفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر وبراءته من كل جرم وخطيئة سابقة والحقة وجناته من 
 ..له كل حمظور وحل له كل حرام أبيححمفظته فقد  يفعذاب املطهر، فإذا ما تسلم املشترى صك غفرانه ودسه 

أليس املسيح هو الذي  ..بل لو جدف وأحلد وكفر ما دم الصك رهن يده ..وقتلسرق أعليه لو فال حرج 
  واملسيح هو الذي يدين وحياسب؟  إياه،منحه 
إذ اطمأن املشترى إىل هذه النتيجة فقد بقى لديه ما ينغص الفرحة ويكدر الغبطة ذلك أن والديه وأقرباءه ف

  .قد ماتوا وليس معهم صكوك
                                                

  .لسفر احلواىل، ومذاهب فكرية معاصرة حملمد قطبوخصوصا العلمانية .. انظر يف هذا املراجع السابقة)  ١(



 ٤٥٤

( يشترى ملن أحب  أنفأباحت له  ،مشلت الكل برمحتها) كل املسيحيني الرؤوم ل( لكن الكنيسة األم 
فيغادر املطهر فوراً ويستقر  ،سم املغفور له يف اخلانة املخصصةاوما عليه بعد دفع الثمن إال كتابة ) صك غفران 

  .يف ظالل النعيم مع املسيح والقديسني
) املغفور له( اإلقطاعيأن حيصل من سيده  النكد عدمي احلظ فهو ذلك القن الذي مل يستطع الشقيأما 

على ما يشترى به صكاً من قداسة البابا أو املريض املقعد الذي ال جيد عمالً خيول له احلصول على املغفرة، أو 
حمرومني من هذه املوهبة  نالفقري املعدم الذي يعجز عن استدانة دينارين يشترى ا جنات النعيم، هؤالء يظلو

  .اهم وعظم حبهم للمسيح وتعلقهم بالعذراءمهما بلغت تقو
  ؟املهزلةأتدري ما األساس الذي بنيت عليه هذه : وقالت ،نظرت إيل

   ..األناجيل والرسائل خالية مما يدعمها أو يدل عليهاأنا أعلم أن :  قلت
 ..خلقهالتوسط بني اهللا و هيأصبحت وظيفة رجل الدين فقد  ..مبدأ التوسط بني اهللا واخللقإنه :  قالت

وهو الذي يقوم بالتعميد ومبراسم وطقوس الزواج واملوت  الرباينفعن طريقة تؤدى الصالة ويتناول العشاء 
  .ويتقبل االعترافات من املذنبني

ويف الوقت الذي كان رجل الدين فيه يتقبل االعتراف مل يكن ليدعي حق املغفرة من نفسه لكن املسيح 
  .أورثها سلطانه وفرض هلا السيادة على العاملني اليتأحد أتباع كنيسته  يدي يغفر ملن أقر بذنبه بني ـبزعمه  ـ

ف ساعة ايستطيع ضمان امللكوت مع املسيح باعتراف واحد يف العمر هو اعتر املسيحيوكان الفرد 
وكان من العقوبات  ،فيتطهر من كل األرجاس والذنوب ،إذ يتم دهن جسده بالزيت املقدس ،احتضاره
تتخذها الكنيسة ضد خمالفيها من الشعوب أو األفراد حرمام من االعتراف األخري والصالة  يتالالصارمة 

  .أم ذهبوا إىل اجلحيم بسبب ذلك مسيحيفال يشك  ،عليهم
حيث كانت الكنيسة  امليالدي رواستمر احلال على ذلك فترات طويلة حىت كان مطلع القرن الثالث عش

 ،ملواجهة أعدائها املايلوكانت حباجة إىل مزيد من السلطة الدينية والنفوذ  ،جتتاز مرحلة حامسة يف تارخيها
عشر املعروف باسم جممع  الثاينفقررت عقد جممع عام لبحث الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك فعقد امع 

  .التالية م وجنح هذا امع يف إقرار مسألتني كان هلما أثر بالغ على املسيحية يف القرون١٢١٥التريان سنة 
   ..الشك أنك تعرفهما

  . ١وهو ال يزال حيا بيننا ..) الرباينالعشاء ( أما أوهلما هو 
إن  «:التايلالقرار وقد أصدروا لتقرير ذلك  ..امتالك الكنيسة حق الغفران للمذنبنيفهو  ..وأما الثاين

كنيسة هذا السلطان الذي نالته وقد استعملت ال ،يسوع املسيح ملا كان قد قلد الكنيسة سلطان منح الغفرانات
مر بأن حتفظ للكنيسة يف الكنيسة هذه العملية اخلالصية أمن العال منذ األيام األوىل قد أعلم امع املقدس و

واملثبتة بسلطان اامع، مث ضرب بسيف احلرمان من يزعمون أن الغفرانات غري مفيدة أو  املسيحيللشعب 
                                                

   .من هذه الرسالة) صمود(حتدثنا عنه يف فصل ) ١(



 ٤٥٥

ا غري أنه قد رغب يف أن يستعمل هذا السلطان باعتدال واحتراز حسب ينكرون على الكنيسة سلطان منحه
    ١»التساهل طبإفراتراخ  الكنسيقدمياً واملثبتة يف الكنيسة لئال ميس التهذيب  ةاحملفوظالعادة 
 مع على كل القرار ذايستطيعوا  لكيرفوا أمام قسيس األبرشية مرة كل عام تأن يع املسيحينيفرض ا

ى األبرشيات طلباً للمغفرة ويقدمون للقساوسة لوتنفيذاً لذلك أخذ الناس يتوافدون ع، ى الغفراناحلصول عل
  .٢فارتفع مركز الكنيسة معنويا ومادياً ،اهلدايا والصدقات

وبعد فترة من الزمن أخذ هذا التوافد يف الفتور وتقاعس كثريون عن االعتراف، ويف الوقت نفسه ازداد 
فقررت اختاذ وسيلة ناجحة لضمان استمرار ذلك فهداها  ،ثبيت مركزها وتعبئة خزائنهاإحلاح الكنيسة على ت

تفكريها إىل كتابة الغفرانات يف صكوك تباع على املأل وتنص على غفران أبدى حبيث تكون حافزاً قوياً على 
  .ترغب تنفيذها اليتالذي تقرره الكنيسة أو القيام باخلدمات  املايلدفع املبلغ 

ويشملك باستحقاقات ) سيغفر له الذييكتب اسم (…ربنا يسوع يرمحك يا (  هذا الصكص امسع ن
أستحلك من مجيع القصاصات واألحكام والطائالت  يلوأنا بالسلطان الرسويل املعطى  ،آالمه الكلية القدسية

كانت عظيمة وفظيعة ارتكبتها مهما  اليتاستوجبتها، وأيضاً من مجيع االفراط واخلطايا والذنوب  اليتالكنسية 
الذنب وكل  أقذارمجيع  واحموا ،الرسوىل والكرسيومن كل علة وإن كانت حمفوظة ألبينا األقدس الباب 

 يفكنت تلتزم مبكابدا  اليتوأرفع القصاصات  ،هذه الفرصة يفرمبا جلبتها على نفسك  اليتعالمات املالمة 
ثانية إىل الطهارة والرب  أردك ،شركة القديسني يفوأقرنك  الكنيسة أسرار يفأدرك حديثاً إىل الشركة و هرطامل

يدخل منه اخلطاة إىل حمل  الذيساعة املوت يغلق أمامك الباب  يفاللذين كانا لك عند معموديتك حىت أنه 
وإن مل متت سنني مستطيلة فهذه النعمة تبقى  ،يؤدى إىل فردوس الفرح الذيويفتح الباب  ،العذاب والعقاب

   ٣)والروح القدس واالبنباسم  األب  ،ة حىت تأتى ساعتك األخريةغري متغري
  ؟ملثل هذه التصرفاتالكنيسة  أجلأتأتدري الظروف اليت : التفتت إيل، وقالت

   ..ال:  قلت
فقد  ..الطيبني املسلمنيأولئك  ..هذه املرحلة ألد وأخطر أعدائهالقد كانت الكنيسة تواجه يف :  قالت

 الديينوبلغ ضعف احلماس  ،وبدأت تلوح عالمات اهلزمية للصليبيني ،قد استعر إوراها كانت احلروب الصليبية
يف النصر الذي وعدم  أملهموفقد املقاتلون ثقتهم يف الكنيسة نتيجة خليبة  ،يف نفوس األوربيني مبلغاً كبرياً

العكس ختيلوا أم يقفون ضدهم بل على  ،وعداً قاطعاً، ومل يروا للمسيح واملالئكة والقديسيني أثر يف معاركهم
هتز موقف الكنيسة وأيقنت أن وعودها املعسولة بالنصر، وقراراا الشفوية باملغفرة للمشتركني اوبذلك  ،متاماً

يف وثيقة خطية حمسوسة حيملها  األماينجتسيد هذه الكنيسة فقررت  ،يف احلرب مل تعد تؤدى مفعوالً مؤثراً
                                                

  .١٩٤: حماضرات يف النصرانية)  ١(
  .٥/٥٠٢: تاريخ العامل)  ٢(
  .النصرانيةيف حماضرات : وانظر ،٢١٤: املسيحية)  ٣(



 ٤٥٦

  .احلملة الصليبية وهو على ثقة وعزم ويندفع لالشتراك يف ،املقاتل
توزع على ـ كما يقول ول ديورانت ـ وكانت ) صكوك الغفران(وتنفيذاً لذلك برز إىل الوجود مهزلة 

  . ١املشتركني يف احلروب الصليبية ضد املسلمني
  :فإن هذه الصكوك مل يكن يناهلا إال احد رجلني ..وذا

  .حتددها اليتالتسعرية  يشترى الصك من الكنيسة حسب ..مالصاحب 
  .يبذل دمه يف سبيل نصرة الكنيسة والدفاع عنها وحراسة مبادئها ..سيفوصاحب 

مرير  نفسيأسري صراع املسكني يظل ولذلك  ..ال ميلك مثن الصكفيظل حمروما  ..أما ما عدا هذين
  .وشعور باحلرمان قاتل

   ..وحيد من هذه الصكوكالالرابح  هيوالكنيسة  ،والكل خاسرون ،وهكذا فالكل مضحون
أتدري ما اية هذه الصكوك اليت تشكل مفردة مهمة من مفردات برنامج الكنيسة : التفتت إيل، وقالت

  السياسي؟
  ما ايتها؟:  قلت
  :من أسباب قوة الكنيسة ودعائم مشوخهاـ أول أمرها ـ كانت هذه البدعة لقد :  قالت

رجال الدين يف نظر السذج واجلهلة بعد أن منحهم املسيح هذه فمن ناحية املكانة الدينية ارتفعت مرتلة 
وخيل إليهم أنه ما دام أعطاهم حق املغفرة للناس فبديهي أنه غفر هلم، بل قدسهم ووهبهم من  ،املوهبة العظيمة

وبذلك جتب طاعتهم والتزلف إليهم ومتلقهم على من أراد التقرب إىل املسيح واحلصول  ،روحه كما يدعون
حق (فقد سهل عليهم أن يؤمنوا مبقابلة  ،حبق الغفران –ملوكاً وصعاليك  –وإذ قد آمن الناس ، ضاهعلى ر
  .ومل يزدادوا طمعاً يف ذاك إال وازدادوا رهبة هلذا ،)احلرمان

ومن الوجهة املادية أثرت الكنيسة من عملية بيع الصكوك ثراء فاحشاً حىت أصبحت حبق أغىن طبقات 
  .نذاك مبا تكدس يف خزائنها من أموال وتدفق عليها من عطايا وهباتاتمع األورويب آ

ومن الوجهة السياسية قويت الكنيسة وتدعمت سلطتها باجلحافل الرببرية اليت تطوعت للقتال يف سبيلها 
وباملقابل اخنفضت سلطة امللوك الذين كانوا جنودا للكنيسة بأنفسهم يف  ،من أجل احلصول على الغفران

إال من تردد منهم أو حاول التملص من قبضتها فعوقب باحلرمان كما حدث لفريدريك  ،لصليبيةاحلروب ا
  .٢الثاين

                                                
  .٦٦/ ١٥: قصة احلضارة)  ١(
يرجع أعظم زعيم حتدى سلطات الكنيسة واستطاع مقاومتها مدة غري يسرية، و ، وهو)ينفريدريك الثا(اإلمرباطور  وه)  ٢(

إىل املؤثرات اإلسالمية يف ثقافته وشخصيته، فقد كان جميدا للعربية مغرما باحلضارة اإلسالمية، حىت أن الكنيسة امته ذلك 
انظر ، )أول احملدثني(وبعضهم  )أعجوبة العامل(يسميه بعضهم أما املفكرون املعاصرون ف ،)الزنديق األعظم(باعتناق اإلسالم ومسته 

  .، ويلز٣حول سريته كتاب الزنديق األعظم، وفصل أعجوبة العام، ج



 ٤٥٧

   ..كل هذه الثمار جنتها الكنيسة من جراء هذه املهزلة
   ..ولكن احلصاد اخلبيث الذي حصدته من جرائها ال ميكن وصفه

وكانت خسارا ا عظيمة عظم  ،هاوبداية لنهايت ،صكوك مسماراً يف نعش الكنيسةتلك الكانت لقد 
  :جنايتها

اإلقبال اهلائل على شراء الصكوك انكماش وفتور كالذي يصيب أي بدعة أو تلى فمن الوجهة االقتصادية 
 ..الكثري من موارد الكنيسة يف حني ازدادت طمعا وشراهة تفنضب ،ظاهرة جديدة بعد فترة من ظهورها

ويبيعوا  ،فكان اآلباء والقساوسة يتجولون يف اإلقطاعيات ،لةاضطرت إىل عرض الصكوك بطريقة مبتذف
مث زهيدة، وكلما ازداد العرض قل الطلب وتولد لدى الناس شعور داخلي بأن شراءها إضاعة  ،بأسعار خمفضة

  .أو على األقل فيما ليس مضمون العاقبة ،للمال فيما ال فائدة فيه
ديدة من الناس أخذت تظهر بوضوح منافسة للطبقتني ويف الوقت نفسه دامهت املسرح املايل فئة ج

تلك هي الطبقة البورجوازية وحصلت حتوالت أخرى كانت مبثابة  )رجال الدين(و  )النبالء(البارزتني آنذاك 
  .املؤشر لنهاية النظام اإلقطاعي جبملته

م تتبخر شيئاً فشيئاً بعد فقد بدأت تلك اهلالة القدسية احمليطة  ،ومن ناحية املكانة الدينية لرجال الدين
 ،زمان من ظهور هذه املهزلة وابتداء الناس يعتقدون أم كانوا خمطئني يف ذلك االندفاع األعمى والتسليم األبله

وعمق ذلك االعتقاد تنافس القساوسة على بيع الصكوك مقروناً بسريم السيئة وفجورهم الفاضح، وعجب 
والطغاة يتبوءون مقاعدهم يف امللكوت بربكة الصكوك اليت منحها هلم رجال الناس إذ رأوا كثرياً من األشرار 

فكان ذلك إيذاناً بالشك يف قداسة رجال الدين أنفسهم ومدى صالحهم واستحقاقهم للملكوت يف  ،الدين
  .ذوام
كان لصكوك الغفران وما أحاط ا من ظروف  ، فقدمن ناحية املركز السياسي والنفوذ الدنيويو
فقد رأوا أن  ،بسات أثره البالغ يف العالقة بني الكنيسة من جهة وامللوك واألمراء والنبالء من جهة أخرىومال

قبضة الكنيسة تزداد استحكاماً مع األيام وأم وشعوم ليسوا إال أدوات أو صنائع رجال الدين مينون عليهم 
ء الذي حصلت عليه الكنيسة جعلها تبدو منافساً كما أن الثرا ،بالعفو إن رضوا ويعاقبوم باحلرمان إن سخطوا

  .فكان يسيطر على اجلميع شعور موحد بالعداوة هلا واحلقد عليها ،قوياً ألصحاب اإلقطاعيات وكبار املالك
تربز للعيان حىت انتهزها ـ ال سيما صكوك الغفران ـ لذلك مل تكد بوادر االستنكار ضد تصرفاا  

ـ ولوال أن بعض املصلحني الكنسيني  ،ة حلماية احلركات املعارضة وتأجيج سعريهاامللوك واألمراء فرصة ساحن
  .وجدوا احلماية والعطف من األمراء والنبالء ملا جنوا من قبضة الكنيسة ونتائج قرارات حرماا ـولوثر خاصة 

اإلسالمي حيث احلياة الكرمية اليت يعيشها الشرق  ،حكاماً وحمكومني ،ومن ناحية أخرى رأى األوربيون
فهزت هذه الرؤية أنفسهم ورت عيوم لدرجة أن صكوك الغفران  ،ال كهنوت وال طغيان وال احتكار

  .ووعود الكنيسة بامللكوت أصبحت بالنسبة هلم هراء ال طائل حتته يبعث على االمشئزاز واالستخفاف
 انبعاث الشرارة األوىل اليت اندلعت ، فقد كانت صكوك الغفران سبباً مباشراً يفةاالجتماعيأما من الناحية 



 ٤٥٨

  .فالتهمت األوضاع االجتماعية وأودت بالتعاليم الكنسية والتقاليد الدينية كافة ،نرياا فيما بعد
صكوك الغفران بصفة مباشرة على هدم التعاليم الدينية من أساسها واالستهتار فقد ساعدت  ..وبذلك 

ها وأسهمت يف انتشار فكرة إنكار اآلخرة واجلنة والنار اليت ال يقوم دين بكل املعتقدات واألصول اإلميانية جبملت
    .بغريها

حيث نشأ عن الكفر برجل  ،وال زالت إىل اآلن شاهداً قوياً ومستنداً قاطعاً لكل أعداء الدين يف الغرب
  .الدين وتصرفاته كفر بالدين ذاته وما يتصل به من سلوك وخلق

أمام اإلنسان األورويب هو إما أن يؤمن بصكوك الغفران  وضعه أعداء الدينكان اخليار الصعب الذي لقد 
وإما أن يكفر ا فيلزمه باإلطار الذي حيويها  ،فيحكم على نفسه تلقائياً باجلمود والغباء والرجعية املتناهية

  .ال سيما اآلخرة ،بكامله إطار الدين والغيبيات
  :االستبداد السياسي

  .مل تكن تلك الثمار اخلبيثة اليت جنتها الكنيسة هي وحدها ما زرعت: التنظرت إىل مزرعتها، وق
  فهل زرعت شيئا آخر غري هذا؟:  قلت
  أليس كذلك؟ ..»وما هللا هللا  ،عطوا ما لقيصر لقيصرا «:لقد كانت تقول ..أجل: قالت
  .وال زالت تقوله ..لقد قالت ذلك ..بلى:  قلت
ال ليحكم  ..فيها طبية اجلماهري ارتدت على قيصر، وحولته عبدا هلا ولكنها يف الفترة اليت استغلت:  قالت

  .بالعدل الذي تقتضي شرائع العدل، وإمنا ليسد الفراغ الذي يعانيه م الكنيسة
  كيف حصل ذلك؟:  قلت
) كما يسموا ىف التاريخ األوروىب Temporalأو زمنية (لنفسها سلطة دنوية الكنيسة قد ادعت ل: قالت
 انازعتا األباطرة وامللوك وأخضعتهم لسلطا.  

أن ابن اله أنشأ الكنيسة بأن جعل الرسول بطرس أول  «:بيانا قال فيه )نقوال األول(صدر البابا فقد أ
وإن أساقفة روما ورثوا سلطات بطرس ىف تسلسل مستمر متصل، ولذلك فإن البابا ممثل اهللا على  ،رئيس هلا

يادة العليا والسلطان األعظم على مجيع املسيحيني، حكاما كانوا أو ظهر األرض جيب أن تكون له الس
   ١»حمكومني

خليقة بأن تكون صاحبة السلطة  ،بوصفها نظاماً إهلياً ،، فقد أعلن أن الكنيسة)جرجيوري السابع(أما البابا 
ني وأن يؤيد أو يرفض أن خيلع امللوك غري الصاحل ،بصفته خليقة اهللا يف أرضه ،ومن حق البابا وواجبه ،العاملية

  .حسب مقتضيات األحوال ،اختيار البشر للحكام أو تنصيبهم
من ذا الذي جيهل أن امللوك واألمراء يرجعون بأصوهلم إىل الذين  «:سخر من امللوك والشعوب بقولهقد و

هم يف حكم من ال يعرفون اهللا مث يتعالون ويصطنعون العنف والغدر ويرتكبون مجيع أنواع اجلرائم ويطالبون حبق
                                                

  .٣٥٢ص  ١٤قصة احلضارة لول ديورانت ج )١(
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    ١» جشعا وعماية وعجرفة ال تطاق –أي الشعب  –ال يقلون عنهم 
هو أن يطأطئ امللوك واألباطرة هلا وسلطانا شخصيا حبتا، وأرضيا حبتا، سوى تطلب وهي يف ذلك مل 

  .وأن يعلنوا أم خاضعون لسلطاا ،الرؤوس
ومني، مع وجود فترات من الصراع مارست الكنيسة ذلك السلطان بالفعل على احلكام واحملكوقد 

املتبادل، حيث يتمرد بعض امللوك واألمراء على سلطة البابا، ويشتد آخرون ىف حرم للبابوات حىت إم 
ولكن السلطة الغالبة كانت للكنيسة، تستمدها من سلطاا الروحى  ..ليعزلون البابا أو ينفونه أو يسجنونه

  .ا الكثيفة ومن أمواهلا الىت تضارع ما ميلكه امللوك وأمراء اإلقطاعالطاغى على قلوب الناس، ومن جيوشه
ذلك أن خالفا  «:قصة الصراع بني البابا هلدبراند وهنرى الرابع إمرباطور أملانيا فيقول )فيشر(وقد روى 
 فحاول ،)التقليد العلماىن(أو ما يسمى ) التعيينات(حول مسألة ) بني البابا واإلمرباطور(نشب بينهما 

ورد البابا خبلع اإلمرباطور وحرمه وأحل اتباعه واألمراء من والئهم له وألبهم عليه،  ،اإلمرباطور أن خيلع البابا
فعقد األمراء جممعا قرروا فيه أنه إذا مل حيصل اإلمرباطور على املغفرة لدى وصول البابا إىل أملانيا فإنه سيفقد 

جرب بني رعيته، ومل يكن ىف وسعه أن ينتظر وصول البابا، عرشه إىل األبد، فوجد اإلمرباطور نفسه كاأل
فضرب بكربيائه عرض احلائط واستجمع شجاعته وسافر جمتازا جبال األلب والشتاء على أشده، يبتغى املثول 
بني يدى البابا مبرتفعات كانوسا ىف تسكانيا، وظل واقفا ىف الثلج ىف فناء القلعة ثالثة أيام وهو ىف لباس الرهبان 
متدثرا باخليش حاىف القدمني عارى الرأس حيمل عكازه مظهرا كل عالمات الندم وأمارات التوبة حىت متكن من 

    ٢»الظفر باملغفرة واحلصول على رضا البابا العظيم 
رئيس  )تومس بكت(فقد حصل نزاع بني امللك هنري الثاين وبني  ،ويف بريطانيا حدثت قصة أخرى مماثلة

مث أن  ،سبب دستور رمسه امللك يقضى على الكثري من احلصانات اليت يتمتع ا رجال الدينب ،أساقفة كنتربري
فاعتزل امللك يف  .رئيس األساقفة اغتيل فروعت املسيحية وثار تأثرها على هنري ودمغته بطابع احلرمان العام

للبابا براءته من اجلرمية ووعد  مث أصدر أمره بالقبض على القتلة وأعلن ،حجرته ثالثة أيام ال يذوق فيها الطعام
وبالرغم من ذلك مل  ،وألغى الدستور ورد إىل الكنيسة كل حقوقها وأمالكها ،بأن يكفر بالطريقة اليت يرتضيها

حيصل على املغفرة حىت جاء إىل كنتوبري حاجاً نادماً ومشى الثالثة أميال األخرية من الطريق على احلجارة 
مث استلقى على األرض أمام قرب عدوه امليت وطلب من الرهبان أن  ،الدم منهماحايف القدمني يرتف  ،الصوان

  .٣يضربوه بالسياط وتقبل ضربام وحتمل كل اإلهانات يف سبيل استرضاء البابا وأتباعه
   ..ألجل هذاالتاريخ الكثري عن قصة الرتاع بني الكنيسة وبني األباطرة وامللوك لقد روى 

ر ظل حليف الكنيسة طيلة القرون الوسطى بسبب سلطتها الروحية البالغة وليس مثة شك يف أن النص
                                                

  .١٤٧/ ٢ :تاريخ أوروبا –فيشر )  ١(
  .٢٦٠ص  – ١تاريخ أوروبا  ج  –فيشر )  ٢(
  .وما بعدها ١٩٤/ ١٥انظر قصة احلضارة )  ٣(
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ولذلك فقد كان البابوات هم الذين يتولون تتويج امللوك  ،وهيكلها التنظيمي الدقيق واستبدادها املطلق
ن ومل يكن باستطاعة أحد االنفالت م ،كما كان يف إمكام خلع امللوك وعزهلم بإرادم احملضة ،واألباطرة

  .ومن رفض الرضوخ فإن حكمه غري شرعي ومن حق البابوية أن تعلن احلرب الصليبية عليه وحترم أمته ،ذلك
فريدريك (هو اإلمرباطور  ،أعظم زعيم حتدى سلطات الكنيسة واستطاع مقاومتها مدة غري يسريةلعل و
بسبب رفضه القيام حبملة صليبية  )عجرجيوري التاس(قد اشتد الرتاع بينه وبني البابا ف ..الذي سبق ذكره) الثاين

فحرمه البابا وشهر به يف رسالة علنية عدد فيها  –وكانت الكنيسة تعد امللوك جنوداً طائعني هلا  –على الشرق 
وثيقة ذات أمهية (هرطقاته وذنوبه، فكان على اإلمرباطور أن يدفع التهمة عن نفسه برسالة وصفها ويلز بأا 

ا أول بيان واضح صريح عن الرتاع بني مدعيات البابا يف أن يكون احلاكم املطلق على أل ،قصوى يف التاريخ
وبني مدعيات احلكام العلمانيني وقد كان هذا الرتاع يسري على الدوام كالنار حتت  ،عامل املسيحية بأسرة

ألمر يف ولكن فريدريك وضع ا .الرماد ولكنه كان يضطرم هنا على صورة ويتأجج هناك على صورة أخرى
  .١عبارات واضحة عامة يستطيع الناس أن يتخذوها أساسا الحتادهم بعضهم مع بعض للوقوف يف وجه الكنيسة
 ،على أن فردريك كان ظاهرة فذة مل تلبث أن ختتفي حتت قهر قرارات احلرمان والسطوة الكنسية الباغية

  .إال بعد أجيال عديدة مياثلهومل يعرف التاريخ األورويب من 

سلطان الكنيسة يتداعى ىف اية القرون فقد ظل  ..هذا االستبداد كصكوك الغفران مل يدم طوياللكن 
وأنه ليس للبابوات  ،)احلق االهلى املقدس(الوسطى حىت قام امللوك يعلنون أم هم احلكام ىف األرض مبقتضى 

  .عليهم سلطان إال السلطان الروحى وحده
أن الطغيان اجلديد يبعد تدرجييا هو غيانا بطغيان مع فارق واحد، طـ احلقيقة  ىفـ فاستبدلت أوروبا 

وفضال عن ذلك فقد كان انشقاق امللوك عن سلطان البابا يتخذ شكال  ،ويبعد الناس معه عن سلطان الدين
الىت أحاطت بأوروبا  وشجعت على ظهور  –السياسية واالقتصادية  –قوميا متزايدا، تسانده العوامل األخرى 

 كان هلا دور كبري ىف بروز الصراعات احلادة ىف أوروبا  أوال، مث ىف العامل لكله ىف صورة حروب ىتيات، الالقوم
  .استعمارية فيما بعد

                                                
  .جوزيف جاي ديس، ترمجة أمحد جنيب هاشم: وانظر كتاب الزنديق األعظم. ٢٢٤/ ٥: معامل تاريخ اإلنسانية)  ١(
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  الدميقراطية
  .املهم أن البذور يف األخري متردت على مزارعي الكنيسة: قلت
البذور لتنسجم مع  راحوا يشوهون ..ولكنها وقعت يف أيدي مزارعني ال يقلون عنها خطرا:  قالت

  .أهوائهم
  من هؤالء الدجالون؟:  قلت
   ..)الدميقراطيون(وأوهلم من ينعتون أنفسهم  ..كثريون:  قالت

وميلك  ،اليت تقوم علي حرية الفرد يف أن يعمل ما يشاءوهي  ..أتقولني هذا عن الدميقراطية: انتفضت قائال
 Laissezدعه يعمل ما يشاء (الرأمسالية يف نشأا  الذي أطلقتههو الشعار الشهري إن شعارها  ..ما يشاء
Faire ،  دعه مير من حيث يشاءlaissez Passer ( ١..   

   ..وحرية ..األحزاب داحلرية السياسية وتعدإا الدميقراطية اليت نشأ عنها 
  .فما هو إال رج كاذب سرعان ما يبدو عواره ..خفف عنك هذا: قاطعتين، وقالت

  فكيف تذمينها؟ ..له اآلن يسبح حبمد الدميقراطيةالعامل ك:  قلت
لقد حتولت مزرعة البشرية ألول مرة يف التاريخ إىل مزرعة إلنبات  ..والعامل كله اآلن موقد نريان: قالت

   ..وبني األفراد ..وبني الشعوب ..النريان بني الدول
  .ها إال أعظمها قروناوال يغلب في ..لقد حولت الدميقراطية العامل إىل عامل ثريان تتناطح

  :الرأي العام
   ..ولكن الدميقراطية هي النظام الوحيد الذي يرجع للرأي العام:  قلت

  ؟هل ترى لتلك اخلضر اليت تتربع يف ذلك احلقل رأيا: ابتسمت، ونظرت إىل مزرعتها، وقالت
  وأنا أحتدث عن البشر؟ ..هي خضر:  قلت
مث أطلقت على  ..قدور طبخت فيها خضر البشرية كما شاءتلقد صنعت الدميقراطية كثريا من ال:  قالت

  .تلك القدور ىحدإلعلك كنت يف يوم من األيام ضحية ) عام رأي(اسم ذلك الطبيخ 
  ما تقولني؟:  قلت
   .وسأبرهن لك على ما أقول ..اصرب علي:  قالت

منها  ..قدورا كثرية ألنفسهم ..أو اختذ الذين هلم مصلحة يف الدميقراطية ..لقد اختذت الدميقراطية
اليت توجه وسائل اإلعالم وغريها من  ..الصحافة واإلذاعة والسينما والتليفزيون واخلطبة واحملاضرة والكتاب

                                                
هم يقصدون به الذم ال املدح ويعنون به الدميقراطية اليت ، و)الليربالية(يطلق الشيوعيني علي الدميقراطية الغربية وصف )  ١(

  .ية استغالل الطبقة الكادحةيتمتع فيها الرأمساليون حبر
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  ..١الرأي العام حسبما تشتهي 
وما تزال من أشد اليت كانت الصحافة وهي  ..سأضرب لك مثاال على قدر من تلك القدور اخلطرية

  .وسائل التأثري
   ..الصحافة يف بالدنا حرة إن:  قلت
أضعاف الثمن الذي يف أحيان كثرية ال تستطيع أن تعيش بال معونة خارجية، فهي تتكلف ولكنها :  قالت

  .تباع به للجمهور
  مث تربح فوق ذلك أرباحا طائلة؟ ،فكيف تغطي الصحافة تكاليفها:  قلت
 –واإلعالنات  ..ت من أي طريق جتئعلي اإلعالنات مث علي اإلعانا ـأساسا  ـإا تعتمد  :  قالت

يكفي لقتل أي صحيفة فإنه ومن مث  ،يف يد الشركات واملؤسسات الصناعية أي يف يد الرأمسالية –بطبيعة احلال 
وال ضري يف  ،أن متنع عنها اإلعالنات فتسقط يف هاوية اإلفالس ،حرة تتجرأ علي املصاحل احلقيقية للرأمسالية

  .ية من مناوشات سطحية يف الصحف تنتقد كما تشاء دون أن تصيب اجلذورالوقت ذاته علي الرأمسال
فلنا  ،اليت تؤثر التأثري األكرب علي الرأي العام واقعة يف قبضة الرأمسالية إيل هذا احلد –فإذا كان الصحافة 

ال يتعارض مع أو يف القليل هي ما  ،أن نتوقع أن تكون األفكار اليت تصوغها وننشرها هي ما تريده الرأمسالية
   .املصاحل احلقيقة للرأمسالية

  ولكن هناك وسائل إعالم أخرى؟:  قلت
فهي واقعة بصورة أو بأخري يف ذات القبضة الشريرة  ..بقية وسائل اإلعالمو ،مثل الصحافةهي :  قالت

  .اليت توجه األفكار وتشكل املواقف للناس
  .ولكين مل أعرف ما يطبخ فيها ..عرفت القدر: قلت
  )الرأي اخلاص(يطبخ كل ما يريده ) الرأي العام(يف قدور :  تقال

  هل تفضلت بذكر مثل عن بعض أنواع الطبيخ؟:  قلت
    ..من أهم أنواع الطبيخ يف هذه النظام الذي حيركه أرباب األموال إشعال احلروب: قالت

لرأمسالية من مجيع وهو أمر يهم ا إشعال حرب يف مكان ما علي سطح األرض،السادة أرادوا لنفرض أن 
لتقبل  )الرأي العام(فكيف يهيأ  ..وأوهلا بيع السالح الذي يدر علي صانعية أرباحا خيالية ..الوجوه املتخيلة

  .مث املطالبة ا أخريا ،مث التحمس هلا ثانيا ،احلرب أوال
والرأي العام  ـيف نشر أخبار قصرية مثرية تثري عند الغافلني  –وكذلك وسائل اإلعالم  –تبدأ الصحف 

مث يصبح املوضوع . .مث يزاد يف طول اخلرب ويؤيت مبزيد من التفاصيل ..نوعا من التطلع واالنتباه ـدائما غافل 
… يزاد يف نغمة اإلثارة حيت تشحن النفوس بالوقود مث . .هو احلديث اليومي يف الصحافة واإلذاعة والتليفزيون

ا تبدأ الرأي العام متحمسفإذا رأت  ..سابقاوجهته الذي كانت قد مث تأخذ الصحافة يف استطالع الرأي العام 
                                                

  .مذاهب فكرية معاصرة، حممد قطب: انظر)  ١(
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انطالقا من مطالبات الرأي العام الذي طبخه أرباب تبدأ احلكومة يف االعداد مث  ..مطالبة احلكومة بالتحركيف 
ن وراء وتتحقق األهداف املطلوبة م ..ومعه املطامع الكثريةويباع السالح،  ،مث تنطلق شرارة احلرب. .األموال
  .املشروع

  ولكن هل يف الواقع ما يثبت هذا؟ ..وهو يدل على عقل ذكي ..هذا حتليل رائع: قلت
   ..جمرد مثال ..سأضرب لك مثاال ..كل الواقع يثبت هذا: قالت

وقتل فيها أربعون مليونا من الشباب  ،يف احلرب العاملية الثانية اليت امتدت فشملت معظم أرجاء األرض
وغري  ،تال غري الذين قتلوا من الرجال والنساء واألطفال بعيدا عن ميادين احلرب بالقنابل املدمرةيف ميادين الق

أي  ..بدأت صحافة احللفاء. .الذين قتلوا بتأثري القنبلتني الذريتني اللتني ألقيتا يف جنازاكي وهريوشيما
وخاصة (احلربية واألزمات اليت يثريها تتكلم عن هتلر واستعداداته  ..الدميقراطيات يف غرب أوربا ويف امريكا

وبدأت تكتب عن النازية وعن النظم الدكتاتورية  ،)أزمة ممر دانزج اليت اعتربت الشرارة األويل للحرب
أن تؤدب هذا  )العامل احلر(وأن علي الدميقراطيات اليت تشكل  ..وعداوا للحرية والدميقراطية وحقوق االنسان

  .تطري جلميع البشريةالطاغية الذي ينذر بشر مس
  ؟ !يؤذيك ما قيل يف هتلر ..فأنت نازية إذن:  قلت
وكان هتلر  ،عن هتلر والنازية الدكتاتورية حقا )العامل احلر(ماتقوله صحافة أكثر كان لقد  ..ال: قالت

بالفعل طاغرية جبارا يريد إذالل العامل وإخضاعه لسلطانه، ويصدر عن جنون عنصري مرتكز علي أفضلية 
   ..جلنس اآلري وجدارته بأن حيكم العامل كلها

هم كارمني الذين يؤلبون على ارمني  ..ولكن الذي يؤذيين أن الذي يقول ذلك ال يقل عن هتلر طغيانا
   ..لدواعي إجرامية
كانوا حيكمون العامل كله فقد  ..ال خيتلفون على هتلر طغيانا إن مل يكونوا يفوقونه فاءلاحللقد كان 

  .وجدارته أن حيكم كل شعوب األرض) الرجل األبيض(ويذلونه باسم حضارة  ،يومئذ
حقا بالنسبة للنازية وهتلر، أما ما كانوا يدعونه ووسائل إعالمهم قد كان ما تقوله صحافة احللفاء ل

فقد تبني كذبه كله عقب احلرب مباشرة حني خرج  ،ألنفسهم من أم هم محاة احلرية ومحاة حقوق اإلنسان
لقد محيناكم : بل قالوا هلم يف تبجح ،لفاء منتصرين من احلرب فضربوا بكل وعودهم للشعوب عرض احلائطاحل

  .ومثنها أن يكونوا خاضعني هلم يدورون يف فلكهم وخيدمون مصاحلهم ..من النازية فادفعوا مثن احلماية
   ..زلنا نعاين آثاره إىل اآلنوال  ..هذا طبيخ راح ضحيته عشرات املاليني من البشر: التفتت إيل، وقالت

  .ال يزال املسلمون املساكني يصلون ناره ..هناك طبيخ آخر تلى هذا
  ما هو؟:  قلت
حشيته يف إبادة اليهود ووعن  ،مجيع وسائل اإلعالم عن طغيان هتلرلقد حتدثت الصحافة ومعها :  قالت
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 ..١ة اليت حصلت لغريهم مل تقل شأنا وركزت وسائل اإلعالم على اليهود مع أن حوادث اإلباد. .وتعذيبهم
 ..يعطف علي قضية اليهود بعد إذ كان كارها هلم أشد الكرهليشحن الرأي العام ألن اهلدف من ذلك أن 

وقد أتيح للصحافة  ..وشيئا فشيئا يتعاطف الناس مع اليهود الذي يعذم النازي وحيرقهم أحياء يف األفران
ضرورة إنشاء وطن ل ران ما تشاء حىت تؤجج العواطف وحترك الرأي العامولوسائل اإلعالم أن تزيد يف األف

ليطبق على الفلسطينيني املساكني ما طبق على املسيح من التكفري عن خطايا  ..يف فلسطنيو ..قومي لليهود
  .هتلر والنازية

روج من ديارهم ارمني الذين أبوا اخلالعرب بل راح اإلعالم يؤجج الرأي العام ضد  ..ومل يكتفوا بذلك
   ..شعب اهللا املختارليسكنها 

وراح ضحيته فوق ذلك  ..راح ضحيته املاليني الكثرية .. جديدميهذا طبيخ قد: التفتت إيل، وقالت
  .وحصل بسببه لبذور البشرية تشويه خطري ال نزال نعاين آثاره ..مبادئ إنسانية أخطر وأعظم

خيص احلياة االجتماعية ال يقل  ..اال عن طبيخ آخرسأضرب لك مث: نظرت إىل مزرعتها بأسى، وقالت
  .شأنا

طلبا  ..لنفرض أن املطلوب هو تفكك روابط األسرة ونشر الفساد اخللقي وحتريض املرأة ضد الرجل
  .ملصاحل فئة من الناس يستهويها هذا السلوك

جة الزواج املبكر وذكر تبدأ الصحافة مبهامنها مثال أن  ..قد تتخذ وسائل اإلعالم ألجل هذا وسائل كثرية
  .مضارة

ن كال من الزوجني ومن مضاره اليت تذكرها مثال، وتؤيدها مبا تشاء من إحصائيات ودراسات أن تذكر بأ
مث قليل  ،مث قليل اخلربة باحلياة لصغر السن وقلة التجربة ،يكون قليل اخلربة باجلنس اآلخر نتيجة عدم االختالط

لذلك يلزم تأخري سن الزواج مع  ..جييئون يف أول عهد الزواج فتسوء تربيتهمالذين . .اخلربة بتربية األوالد
ويتأخر جمئ األوالد حيت  ،واكتساب اخلربة الالزمة للزواج ،إباحة االختالط حيت يتحقق التعارف بني اجلنسني

  .تزداد اخلربة فتحسن تربيتهم
موافق علي االختالط بعد  )أي عامر(مث يظل احلديث عن ضرورة االختالط يلح علي الناس حيت يتكون 

مث يظل احلديث يلح علي الناس حيت  ،مث يظل احلديث يلح علي الناس حيت يتحمسوا له ،إذا كان معارضا له
يبلغ حلماس لالختالط أن يتهموا كل معارض له بالرجعية والتخلف واجلمود والتأخر ويهددوه بأن عجلة 

  .التطور ستسحقه وتقضي عليه
ومينعها من مشاركة  ..ويقتل حيويتها ..إن الزواج الباكر واالجناب الكثري يفسد رشاقتها :أةمث يقال للمر

  .الرجل يف إدارة شئون اتمع
وتنظر إيل الزواج  ،تلح علي هذا األمر حيت خترج املرأة من فطرا ..ومعها سائر القدور ..وتظل الصحافة

                                                
  .للمسريي) املوسوعة اليهودية(انظر التفاصيل واألرقام املثبتة لذلك يف )  ١(
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البيت واالنشغال به  علي أنه  وإىل و يفسد مجاهلا ورشاقتها،نه عدأاالجناب علي  وإىل ..علي أنه قيد يعوقها
  .بل إهدار لكرامتها ،إهدار لطاقتها

مث يظل تأثري الصحافة ووسائل اإلعالم عليها حيت تري أن من حقها أن تستمتع  باحلياة استمتاعا حرا 
تؤخر الزواج حيت تشبع فمن حقها أن  ،دون أن يفرض علي استمتاعها قيد خلقي أو اجتماعي أو من أي نوع

ومن الرشاقة يف  ،ومن حقها أن تؤخر اإلجناب حيت تشبع من العمل خارج البيت. .من االستمتاع احلر
  .احلفالت وحلبات الرقص

أي من . ( .بل النسائي والرجايل كذلك ،النسائي علي األقل )الرأي العام(ويصبح ذلك كله من مقررات 
وهو املتحجر علي أوضاع عفي الزمن  ،عارض لذلك هو انون األبلهويصبح امل ،)مقررات العقل اجلمعي 
  .عليها وال ميكن أن تعود

وهكذا يشكل الرأي العام يف مطابخ الدميقراطية يف القدور اليت ميسكها املفسدون يف األرض ممن ميلكون 
  .املال واجلاه

  :الصراع والتفتيت
يتيح للبسطاء من الناس أن ينتخبوا من ميثلهم، ويطالب  فمن مزايا هذا النظام أنه ..ولكن مع ذلك:  قلت
  .حبقوقهم

إا تتعامل مع الناس الذين  ..أمل تفهم بعد من هم الناس الذين تتعامل معهم الدميقراطية: ابتسمت، وقالت
   ؟تشكلهم حبسب أهواء املستبدين

  .دميقراطية بوديكتاتورية ختتفي يف جالبي ..إا استبداد خيفي حرية
   ..ومنتخبون أحرارا ..وأنا أرى صناديق حرة ..كيف ذلك: تقل

  .ولكنك مل تصدق يف كون الناخبني أحرارا ..صدقت يف كون الصناديق حرة: قالت
  كيف ذلك؟:  قلت
  كما يشاء؟هل يتاح ألي إنسان أن يصل إيل الربملان ويوجه األمور :  قالت
  قراطية؟هذا ما أفهمه من الدمي:  قلت
أمل تعلم أن النظم الدميقراطية احلرة عبد رقيق ألهل  ..التزوير الذي تشهره الدميقراطية وهذا من:  قلت

  ؟الغنياء من الناسلاالنتخابية فلذلك ختضع املعركة  ..املال
عداء األبل ينظر إليهم على أم أولئك  ..مساكنيعلى أم املساكني وأولئك األغنياء ال ينظرون إىل 

ينظر إليهم من جهة و ..الذين يريدون أن ينهبوه وينتقصوا أرباحه ،الطامعون ،ن النعمةاحلاسدون ملا يف يده م
ينظر إليهم على أم أو  ..أولئك الطفيليون الذين ال حيسنون شيئا ويطمعون يف كل شئعلى أم أخري 

  .االغبياء الذين وقف م غباؤهم عن أن يصعدوا إيل القيم اليت وصلواهم إليها
  ؟يرشحون أنفسهم وينجحون يف االنتخاباتهناك فقراء أو متوسطي ولكن : قلت
  هناك؟ ولكن كيف يصلون إىل:  قالت
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  .وحتمل عنهم عبء املعركة االنتخابية ،حتملهمينضمون إىل أحزاب : قلت
   ..لتملي عليهم بعد ذلك ما تريد ..فاألحزاب تعرضهم كواجهة إذن: قالت

صبح يتغري أحواله كلها وتاحلزب إذا دخل اإلنسان يشهد أن أنت ترى والواقع  ..باإلضافة إىل ذلك
إما : ويف أحد موقفني ،وهو وحزبه يف أحد حالتني ال ثالث هلما ،صبح حمترفا يف عامل السياسيةوي ..خرآإنسانا 

 نفسه مقتنعا مبا تفعل ةسواء كان يف دخيل ،أن يكون حزبه يف احلكم فهو ملتزم بتأييد احلكومة يف كل ما تصنع
فهو ملتزم مبعارضة احلكومة القائمة يف  –أي خارج احلكم  –وإما أن يكون حزبه يف املعارضة  ..أو غري مقتنع

سواء كان يف دخيله نفسه مقتنعا  ،كل ما تصنع إال أن تكون مصلحة عامة أي يستفيد منها الرأمساليون مجيعا
  !باملعارضة أو غري مقتنع

من احلزب املعارض طاملا هو يف … واإلنسانية  ..واملبادئ ..والقيم ..العدل: وهكذا تسمع صيحات
وصار الدور علي  ..فإذا وصل إيل احلكم سلك ذات السلوك الذي كان ينتقده ويندد به من قبل ،املعارضة

لينتقد من احلكومة القائمة ذات األعمال اليت كان يسوغها  –الذي كان يف احلكم من قبل  –احلزب املعارض 
  .ويتصايح بدعاوي اإلنسانية والعدالة والقيم واملبادئ ، احلكملنفسه وهو يف

   ..حزب العمال يف بريطانياتعرف بدون شك  ت أن ..سأضرب لك مثال يوضح ذلك
  .لقد ظل حيكم بريطانيا عهودا طويلة ..أجل: قلت
فض أن فلما وصل إيل احلكم ر ،ظل وهو يف املعارضة ينادي بضرورة زيادة أجور العماللقد :  قالت

وسلك ذات السلوك الذي كان يعيبه من  ـ !أو عجز عن تنفيذه ـينفذ ما كان يدعو إليه وهو يف املعارضة 
  .وهو جتميد األجور خوفا من التضخم ،قبل علي حزب احملافظني

وينتقدون جبرأة، ويطالبون حبقوق  ،ويقولون قوله احلق ،هناك أحرارا يصلون إيل الربملانولكن : قلت
  .قوقأصحاب احل
  .القرارات تؤخذ باألصواتأنت تعلم أن  ..؟وما وزم يف االس النيابية ؟ولكن كم عدد هؤالء:  قالت
  .فاألخذ باألصوات حل عادل ..ذلكال ضري يف : قلت
 ،ال حني يكونون من أصحاب األهواء ،حني يكون أصحاب األصوات من العدولهو عادل وصاحل : قال

امللتزمني باملعارضة أو امللتزمني بالتأييد حبكم موقف احلزب الذي  ،األهواء فأما حني يكونون من أصحاب
وتنفذ مصاحل الرأمسالية  ..فعندئذ تضيع أصوات القلة من األحرار يف وسط أصوات الكثرة من املزيفني ،يتبعونه

ال الفتات الذي يتساقط يف لعبة احلرية والدميقراطية والتمثيل النيايب والربملان إ ،كلها من خالل اللعبة اهلائلة
  .أو يسقط حتت الضغط الشديد ،للتلهية أو يسقط عمدا ،الطريق

حرية أي  ..فهي احلرية الشخصية ،وكأمنا أنشئت من أجلها ،أما احلرية احلقيقية اليت تتيحها الدميقراطية
واحلكام  ،لرأمساليوناملعارضون واملؤيدون والشعب وا :هنا يلتقي اجلميعف ..االحلاد وحرية الفساد اخللقي

  .واحملكومون
وتوسعها حيث  ،إن الدميقراطية الليربالية تقيد احلرية حيق ينبغي أن توسع: التفتت إىل مزرعتها، وقالت
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قصة مقتل كنيدي رئيس لعلك تذكر  ..فحني متس مصاحل الرأمسالية فال حرية علي اإلطالق ..ينبغي أن تضيق
مث  ،م ألنه وقف يف طريق مصلحة من مصاحل الرأمسالية ١٩٦٣يف عام  حني قتل ،مجهورية الواليات املتحدة

  .لعب بقضيته لعبا حبيث ال تنكشف احلقيقة وال يوقع علي ارمني اجلزاء
مئذ هي وضع العامل علي حافة احلرب من أجل تنشيط صناعة السالح وقد كانت سياسة الرأمسالية يل
  .ت بالنسبة إليهممن أربح الصناعاتعلم ـ كما  ـوهي  ،وبيعه

ينطلق فيها من مصلحة الواليات املتحدة اليت هو رئيسها  ،ولكن كنيدي كانت له نظرة أخري خمتلفة
فقد كان رأي كنيدي أن املصلحة القومية للواليات املتحدة تقتصي دئه األحوال . .املنتخب لتحقيق مصاحلها

ي بدال من توجيه إيل صناعة احلرب اليت ال عائد منها لكي يوجه االنفاق إيل رفاهية الشعب األمريك ،العاملية
وخطا بالفعل  ،لذلك سعي إيل مصاحلة االحتاد السوفييت واالتفاق معه علي دئه األحوال العاملية. .علي الشعب

فمد يده إيل خروشوف الزعيم الروسي القائم باحلكم يومئذ لفتح باب احملادثات اليت  ،خطوة حنو إشاعة السالم
  .وخطا خرشوف من جانبه خطوة فقبل أن يدخل يف حمادثات السالم ،إيل توطيد السالم تؤدي

فضال عما فيه من إراحة أعصاب  ،ورغم أن هذا كان تصرفا حكيما من وجهة النظر األمريكية البحتة
صاحلها فإن الرأمسالية األمريكية ذاا مل توافق عليه ألنه ضد م ،العامل من اخلوف الدائم من نشوب احلرب

مع أن هذا االضراب يضر املصاحل  ،لذلك أنشأت إضرابا طويال يف مصانع الصلب علي سبيل اإلنذار ،الذاتية
املؤقتة للرأمسالية ولكنه يؤدي إيل كسب أكرب بالضغط علي كنيدي ليترك سياسة التهدئة اليت كان يقوم ا 

خر يف آهددوه مرة ثانية بإضراب  ، سياسيتهومضي يف ،فلما مل يأبه كنيدي باإلنذار ،باالتفاق مع خروشوف
وأصر علي السياسة اليت  ،وملا مل يرضخ بعد هذا اإلنذار الشديد، مصانع الصلب استمر مدة أطول من األوىل
قرروا أنه البد من التخلص  ـفضال عن إراحة العامل من اخلوف  ـرآها أكثر حتقيقا لصاحل الشعب األمريكي 

بل هو رئيس اجلمهورية املنتخب برضا  ،قتلوه وهو لس فردا عاديا من أفراد الشعب !هفقتلو ،منه بإجراء أشد
فلم جيد رئيس اجلمهورية املقتول  ،قتلوه مث لعبوا بالتحقيق! واملسئول عن مصاحل الشعب األمريكي كله ،الشعب

ومل جتد الدميقراطية  !يف أن يؤخذ له القصاص من قاتله ـوإن كان قتيال  ـضمانات التحقيق اليت حتفظ حقه 
ومضت القصة كلها كأا حادث .. كلها نفعا يف إقامة العدل يف قضية من القضايا اخلطرية يف التاريخ احلديث

  . .وطوي التحقيق !عادي ال يثري االنتباه وال يستحق اإلهتمام
  .تلك هي الدميقراطية حني متس املصاحل املباشرة للرأمسالية
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  الشيوعية
 قيم يف هذا مسيته كتابلك ، وقد صدر )املاركسية اآلسيوية(من أبرز اخلرباء يف شؤون أعلم أنك : قلت

  أهو جزء من حبثك عن النظم اليت حتول األرض إىل مزرعة طيبة؟ ..)القوميات والدولة السوفياتية(
   ..أجل:  قالت
  ول السوفيت يف ذلك احلني تطبيقها؟فكيف وجدت الشيوعية اليت حا: قلت

هل تتصور أن الذي حكم  ..أولئك األغبياء حاولوا أن يقلعوا اإلنسان من جذوره: التابتسمت، وق
  العامل يف ذلك احلني حفنة من الشيوعيني؟

  ومن حكمه غريهم؟: قلت
  .راحوا للبذور يشوهوا وحيرفوا ويتالعبون بقداستها لتنسجم مع أهوائهم ..حفنة من اللصوص: قال
  .قوق العمال والطبقات الضعيفةولكنهم كانوا ينادون حب: قلت
لشيوعية هى النظام اجلاهلى الوحيد الذى فرض على الدولة كفالة كل فا ..صدقت يف بعض هذا: قالت

تعترب و ،فهى تأخذ مقابل ذلك اجلهد الفرد كله ،ولكن ذلك مل يكن كرما إنسانيا منها ،فرد يعيش ىف ظلها
   ..ازعلى احلقيقة ال على ا )من ال يعمل ال يأكل(

مث إن الدولة تستذل الناس بلقمة اخلبز على حنو غري مسبوق ىف كل النظم الىت مرت ا اجلاهلية البشرية 
  .على األقل ىف التاريخ احلديث

ورمبا كان من احلق أن الناس كانوا دائما ىف جاهليات التاريخ مستذلني بلقمة اخلبز، يبيعون مقابلها بعض 
ولكن النظام البوليسى الصارم الذى حيكم الناس باحلديد والنار . .انيتهم أو كلهاوبعض إنس ،كرامتهم أو كلها

ومينع الناس بالرعب و اإلرهاب أن يفتحوا أفواههم بكلمة نقد واحدة ضد الدولة أو الزعيم املقدس  ،والتجسس
ياع الكرامة قدرا من الذل ومن ض ـمقابل لقمة اخلبز  ـإنه ليفرض على الناس . .أو املذهب أو النظام

  .اإلنسانية ال مثيل له  ىف نوعه ودرجته ىف كل النظم الىت تزعم أا نظم حضارية على مدار التاريخ
التفرقة الضخمة ىف كل جانب من جوانب احلياة بني أن يكون اإلنسان جمرد فرد باإلضافة إىل هذا تلك 

  .ال على الدرجات العلياوبني أن يكون عضوا ىف احلزب ولو ىف أسفل درجاته فض ،ىف القطيع
إن الطبقة البريوقراطية  «:)الطبقة اجلديدة(ىف كتاب  )تيتو(نائب الرئيس  )ميليوفان دجيالس(لقد قال 

الشيوعية اجلديدة صاحبة االمتيازات الضخمة تستخدم جهاز الدولة كستار وأداة لتحقيق مآرا وأغراضها 
وإذا ما اجته  ،سنجدها ليست أكثر من حقوق الربح وحرية السيطرةوإذا ما عدنا لدراسة امللكية فإننا . .اخلاصة

املرء إىل حتديد ربح الطبقة من خالل هذه احلقوق ىف إطار تلك احلرية فإن الشيوعية تتجه ىف النهاية إىل خلق 
   » شكل جديد من أشكال امللكية وخلق طبقة حاكمة مستثمرة جديدة

ىف أساليب احلكم مها الضمانة المتيازات طبقة جديدة تربز إن الطغيان الشيوعى واإلرهاب  «:ويقول
مع صدور الدستور اجلديد لالحتاد السوفيىت أن  ١٩٣٦لقد سبق أن أعلن ستالني عام  ..على املسرح السياسى
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وىف احلقيقة لقد مت ىف املعسكر الشيوعى القضاء التام على قوى . .الطبقة املستثمرة قد مت القضاء عليها ائيا
ولكن مع زواهلا بدأت تربز ىف صلب اتمع الشيوعى  طبقة  .رأمسالية الوطنية الىت استؤصلت متاما من اجلذورال

  .جديدة مل يسبق للتاريخ أن رأى مثيال
كما  ،ولقد أكدت هذه الطبقة أا أكثر تسلطا ىف احلكم من أى طبقة أخرى ظهرت على مسرح التاريخ

  .وأا تكرس أعىت أساليب الظلم ىف جمتمع طبقى جديد ،أعظم األوهامأثبتت ىف الوقت نفسه أا حتمل 
بل أصبحت ملكا مكتسبا للطبقة  ،لقد مت تأميم املقدرات املادية إال أنه مل جير توزيعها على أبناء الشعب

   .احلاكمة ولألعضاء القياديني للحزب والبريوقراطيني السياسيني
خبة املمتازة أفضل املساكن والبيوت كما شيدت هلم األحياء اخلاصة لقد حاز األعضاء الكبار من أفراد الن

إمنا  ،وحصل أمناء سر احلزب ورؤساء البوليس السرى ليس على السلطة العليا وحسب ،ومنازل االصطياف
أما بقية األعضاء من  ،على أمجل املساكن وأفخم السيارات وسواها من مظاهر األة والعظمة واالمتيازات

  .قد حازوا امتيازات متناسبة مع مراكزهم احلزبيةدوم ف
ووحدة الفكر والعمل ىف  ،وليس هناك أية طبقة أخرى ىف التاريخ تشابه الطبقة اجلديدة ىف وحدة متاسكها

وىف قدرا على إحكام القبضة على كل ما هو واقع حتت سيطرا منا مللكية اجلماعية حىت  ،دفاعها عن نفسها
  .١ية املطلقةالسلطة االستبداد

   ..ومع ذلك: قلت
   ..ما فائدة أن متأل البذور اليت تشوهها قوتا وإداما: قاطعتين بغضب قائلة

  .مل أفهم: قلت
  .ما فائدة أن ميأل الفالح أرضه بالسماد يف الوقت الذي يسيم فيه بذوره اخلسف:  قالت
   ..مل أفهم: قلت
بل راحت تفرض على الرعية العقائد  ..عيةإن الشيوعية مل تكتف بنظام عادل حيكم الر:  قالت
   ..واألخالق
  هل حقا ما تقولني؟: قلت
بل عشت بعض ذلك الواقع املرير الذي كان مير به املسلمون، وهم   ..لقد رأيت الواقع بعيين:  قالت

 فنحن ال نأكل من طعام ..دعونا منوت جوعا واتركوا لنا مساجدنا ..ال نريد خبزكم: يقولون للشيوعيني
  .بل نأكل من غيث السماء ..األرض

   ..لعل ذلك سلوك حفنة من ارمني: قلت
   ..بل تلك هي الفلسفة الشيوعية:  قالت

  .ويستحيل أن تنفصل الشيوعية عن فلسفتها
                                                

  .لسفر عبد الرمحن احلواىل، وهو من أحسن ما كتب ىف موضوع العلمانية )العلمانية(كتاب  انظر)  ١(
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  كيف ذلك؟: قلت
  .مقرونا باالقتصاد والسياسةاإلحلاد الشيوعية لتجد ؤلفات اذهب، واقرأ امل:  قالت

فالشيوعية تصر على أن هلا إحلادها اخلاص وهو يف  ..اإلحلادتبدأ من الشيوعية وسر ذلك يرجع إىل أن 
لقد قال يصف  ..الذي تاب من الشيوعية ووىل وجهه قبلة اإلسالم) غارودى(كما قال  ..)إجيايب(نظرها إحلاد 

يس رفضاً بل هو منطلقة ل) أي إنساين الرتعة(فهو يف جوهره إنسي  ،أما اإلحلاد املاركسي «:اإلحلاد الشيوعي
أما نتيجته فهي رفض كل حماولة حلرمان اإلنسان من قدرته املبدعة واملبدعة  ،تأكيد استقالل اإلنسان ،تأكيد
   » لذاا

مل يكتف  ،إن ما مييز اإلحلاد املاركسي البحت هو أنه على خالف سابقيه «:مث يقول يف تفصيل ذلك
ن أو جمرد وهم ولده اجلهل بل إن ماركس و أجنلز قد حبثا عن اصطنعها املستبدو ،باعتبار الدين خديعة فحسب

إىل أن األديان  ـكما يقول ماركس  ـفوصال  ،احلاجات اإلنسانية اليت تلبيها األديان ذه الصورة املخادعة
أن الدين ( هذه احلقيقة التارخيية و ..انعكاس لشقاء فعلي واحتجاج على هذا الشقاء :هي يف وقت واحد

  ١») الدين أفيون الشعوب(هي اليت يلخصها ماركس يف تعبري مقتضب ) لشقاء فعليانعكاس 
وجرياً مع املادية اجلدلية وتطبيقاً للتفسري االقتصادي للتاريخ حول عالقة الفكر بالوجود ترى الشيوعية أن 

ق املشاعر فاملادة هي األساس الوحيد وعنها ينبثق الفكر وتنبث ،الفكر البشري انعكاس للواقع املادي
  .ومن هذه املشاعر الدين نفسه ،واألحاسيس

  .أي إن وجود الناس هو الذي حيدد مشاعرهم وليس العكس
إذ وصل الفكر بالناس  ـمن األزمنة املوغلة يف القدم  «:وعند تفسري الدين على هذا األساس يقول أجنلز

إىل القول بأن أفكارهم  ـهم وحتت تأثري أحالم ،وهم بعد يف جهل تام ببنيام اجلسدية اخلاصة ـ
 ،بل من فعل روح خاصة تسكن هذا اجلسد وتفارقه حلظة املوت ،وأحاسيسهم ليست من فعل أجسادهم ذاا

   »منذ ذلك احلني اضطروا ألن يصطنعوا ألنفسهم أفكاراً عن عالقات هذه الروح مع العامل اخلارجي 
ولدت اآلهلة األوىل اليت اختذت خالل  –طبيعية عن طريق تشخيص القوى ال –وعلى هذا النحو متاماً  «

فنشأ على حنو طبيعي خالل … إىل أن حدث أخرياً عملية جتريد  ،التطور الالحق شكالً غري أرضي أكثر فأكثر
التطور العقلي، أن تولدت يف عقل الناس من اآلهلة املتعددين ذوي السلطة الضعيفة واملقيدة بعضهم حيال 

   ٢» احد املنفرد يف الديانات التوحيديةفكرة اإلله الو ،بعض
ومع ذلك يستنتج أجنلز أن املطالب اجلسدية هي منشأ االعتقادات الفكرية وأن الدين ما هو إال 

   ٣)االنعكاس اخليايل لألشياء البشرية يف دماغ اإلنسان(
                                                

  .١٤٦ – ١٤٤: مقتطفات: ينماركسية القرن العشر)  ١(
  .٦١: نصوص من أجنلز)  ٢(
  .١٣٣: املصدر السابق)  ٣(
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ن الدين ناشئ عن وما دام أن الوضع االقتصادي هو الذي يفسر وحيدد املطالب اجلسدية فإن النتيجة هي أ
أما ااالت األيدلوجية اليت حتوم أعلى يف الفضاء (األوضاع االقتصادية وال ينبغي أن يفسر إال على ذلك 

وقد وجدها العهد التارخيي أمامه  ،تعود إىل ما قبل التاريخ –اخل فإا مؤلفة من بقية  ..كالدين والفلسفة
 ،ه التصورات املختلفة اخلاطئة عن الطبيعة وعن تكون اإلنسان ذاتهإن هذ ،ملا قد نسميه اليوم غباء –فالتقطها 

فالتطور  ،وعن األرواح وعن القوى السحرية وهلم جرا ليس هلا يف األغلب غري أساس اقتصادي سليب
    ١» تصورا خاطئة عن الطبيعة… االقتصادي الضعيف لعهد ما قبل التاريخ تكون فيه 

 ،هو منبع كل عقيدة وتصور وأساس كل مبدأ وقيمة –طعام والشراب أو البحث عن ال –إذن فاالقتصاد 
… على املشاعر والفنون … على العلم واحلرب : بل إن الشيوعية لتطبق ذلك على كل معىن وسلوك إنساين

 ـمثالً ليس أصله الرغبة الفطرية يف اكتشاف احلقيقة  ـفالعلم  ،على كل شئ… على العالقات االجتماعية 
إذا كانت العلوم قد ضت فجأة بعد ليل  «:اموس الشيوعية شئ امسه الفطرة ولكنه كما قال أجنلزفليس يف ق

  » فإننا مدينون ذه املعجزة اجلديدة لإلنتاج ،ومنت بسرعة املعجزة ،القرون الوسطى املظلم بقوة ال ريب فيها
ن مصاحل طبقية مادية كانت تتضم… إن ما يسمى باحلروب الدينية  «:وعن احلروب تقول الشيوعية

ورغم أن الصراعات الطبقية كانت عندئذ مغلفة … فقد كانت هذه احلروب حروبا طبقية متاما  ،إجيابية
ورغم أن مصاحل وحاجات ومطالب خمتلف الطبقات كانت خمتفية خلف ستار ديين فلم يبدل  ،بشعارات دينية

    ٢» تلك األياموميكن تفسريه ببساطة من واقع ظروف  ،هذا شيئاً من األمر
يف التحليل األخري  –إن الناس عن وعي أو ال وعي يستمدون مفاهيمهم األخالقية  «:وتقول عن األخالق

أي من العالقات االقتصادية اليت ينتجون ا ويتبادلون  ،من العالقات العملية اليت يقوم عليها وضعهم الطبقي –
    ٣»فيها 

وليس اإلله كما يقول  )إن العمل هو الذي خلق اإلنسان(جنلز وليس أغرب من هذه األفكار إال قول أ
وحىت ال حنسن الظن فنحمل كالمه على ااز فقد شرح هذه العبارة  ،الرجعيون من البورجوازيني واإلقطاعيني

منذ مئات  «:يقول ـنرى فيه إىل جانب االستنباط العجيب االستمداد الساذج من الداورينية  ـشرحاً وافياً 
عرق من القردة الشبيهة بالبشر … كان يعيش يف مكان ما من الدائرة االستوائية … من ألوف السنني  عدة

  .وقد أعطانا داروين وصفاً تقريباً هلذه القردة اليت قد تكون أسالفنا ،بلغت تطوراً رفيعاً بوجه خاص
يتطلب أن تنجز  معيشتها الذي –متأثرة بالدرجة األوىل دون شك بنمط  –وقد أخذت هذه القردة 

أخذت تفقد عادة االستعانة بأيديها من أجل السري على  –األيدي من أجل التسلق غري وظائف األرجل 

                                                
  .١٨٧: املصدر السابق)  ١(
  .٤٦: حرب الفالحني يف أملانيا)  ٢(
  .١٥٩: نصوص من أجنلز)  ٣(
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    ١» وهكذا مت اجتياز اخلطوة احلامسة النتقال القرد إىل إنسان ،األرض واختذت أكثر فأكثر مشية عمودية
يئاً آخر غريه هو الذي يسري التاريخ وينشئ وإذا كان االقتصاد ذه املثابة فلماذا اعتقد الناس أن ش

األفكار؟ وكيف غابت هذه احلقيقة عنهم حىت أظهرها فالسفة الشيوعية؟ جييب الشيوعيون عن ذلك بسهولة 
ال غرابة يف ذلك فإن اإلنسان أصله قرد وظل جيهل هذه احلقيقة ظاناً أن العناية اإلهلية هي اليت خلقته  :قائلني

  . حىت عرف ذلك أخرياً
 ،ينسى الناس أن الظروف االقتصادية حليام هي منشأ احلقوق اليت لديهم «:ويعرب أجنلز عن ذلك قائال

    ٢» مثلما أم نسوا أم قد نسلوا من عامل احليوان
وانطالقاً من تأليه االقتصاد على هذا النحو وانطالقاً من اعتبار تاريخ اإلنسان هو تاريخ البحث عن 

النتكاس باإلنسان وجعل معدته هي العليا وروحه وعقله السفلي جاء يف التفسري االقتصادي ومن ا ،الطعام
  .للتاريخ

حتمية الصراع بني وأخطر ما يقوم عليه  ..خطرية فيها هالك اإلنسان ودمارهوهو تفسري يقوم على مبادئ 
وهو  ،ملصاحل املادية املتعارضةوبني ا ،وذلك يعين بالنسبة للمجتمع البشري الصراع بني الطبقات، املتناقضات

  ) امتالك وسائل اإلنتاج(و) البحث عن الطعام(وسببه الوحيد  ،صراع حام ال يهدأ على اإلطالق

                                                
  .١٦٠: املصدر السابق)  ١(
  .١٦٢: املصدر السابق)  ٢(
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  ـ نظام اإلسالم ٢
يكفيين ما ذكرته من مناذج عن نظم البشر، فحدثيين عن نظام اإلسالم الذي أبديت إعجابك : قلت
  .الشديد به
يف  ..يف هذه املزرعة بل كان نتيجة حبث طويل ..اشئا عن جمامالت شخصيةأنا مل أبد إعجابا ن:  قالت

  .بطون الفلسفات والتواريخ
  ما عالقة مزرعتك ذا البحث؟: قلت
احلفاظ  علىلقد رأيت يف عالقايت الطويلة مع البذور الزراعية أن هناك بذورا متتلك قوة عجيبة :  قالت

 ..وتقاوم كل األمراض والطفيليات ..وتواجه كل إعصار ..لفهي تنبت يف كل حم ..على شخصيتها وقوا
  .وهي مع ذلك كله تعطي مثارا يانعة طيبة تتوقف عليها حياة البشر والكائنات

  ؟ !أهذه البذور ال حتتاج إىل فالحني: قلت
  .ولكنها قد تعيش من دوم بنفس قوا وصالبتها ..هي حتتاج إليهم:  قالت
  .واعربي بنا إىل بذور البشر ..وردعيين من هذه البذ: قلت
  :الفرد
لقد حبثت عن النظم اليت حولت البشر إىل هذا النوع  املستعصي من البذور، فلم أجد إال نظام : قالت
  .اإلسالم

  .مل أفهم ما تقصدين: قلت
إن ف ..لقد علم حممد أو املصدر الذي تلقى منه حممد أن نظام البشر لو وكل إىل طائفة من الناس:  قالت

  .هذه الطائفة سوف تستهويها الكراسي والعروش، فتنحرف ببذور البشر عن الفطرة اليت فطروا عليها
  فماذا فعل؟: قلت
   ..بعث من التعاليم السامية واألدوية النافعة ما جيعل من كل فرد دولة قائمة بذاا جبميع أجهزا: قال

ملؤمنون تتكافا دماؤهم وهم يد على من سواهم ا «:«:لقد أشار حممد إىل هذه النتيجة العظيمة، فقال
    ١» ويسعى بذمتهم أدناهم

  .هل ميكن هناك أن يكون هناك نظام يف الدنيا يقوم على الفرد ..مل أفهم هذا: قلت
 ﴿:لقد ذكر القرآن هذا، فقال ..كل األنظمة تتالعب باألفراد لتجعلهم حمال صاحلا إلمالءاا: قالت

همقَو فختفَاس نيقماً فَاسوا قَوكَان مهإِن وه٥٤:الزخرف( ﴾ فَأَطَاع(  
لقد علل القرآن ذلك اهلوان الذي أصاب املصريني املستضعفني على يد الفراعنة املستكربين بالفسق 

  .واالحنراف الذي جعل فرعون يستخف م
                                                

  .رواه أبو داود والنسائي واحلاكم)  ١(
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   ..ليس فرعون وحده هو الذي مارس هذا األسلوب
راحوا خياطبون الرغبة والرهبة يف قلوب الرعية ليملوا هلا بعد  ..تبدين يف التاريخوكل املس ..كل الفراعنة
  .ذلك ما يشاءون

ليحول من الرعية محريا يركبهم سادم من  ..لقد رأينا النظام الدميقراطي كيف ينشر حرية االحنراف
  .الرأمساليني

ليحول من األفراد عجينة لينة يتالعب ا  ..ةورأينا مثله النظام الشيوعي الذي ال يعترف إال بالقيم املادي
  .احلزب ورفقاء احلزب كما يشتهون

  ؟ ..!واإلسالم: قلت
اإلسالم جعل للفرد ـ بفضل منظومة كاملة من التشريعات والتوجيهات ـ حصونا منيعة : قالت

  .يستحيل على أي حاكم يف الدنيا أن خيرقها
بينما يتشبث  ..رمي املسيحيون مسيحيتهم غري مبالني القد الحظت بنفسي يف االحتاد السوفييت كيف ي

  .وال يتنازلون عنه مهما كان ..املسلمون بإسالمهم
  .والنظام البد له من منظم ..ولكين أحبث عن النظام ..أعرف صمود اإلسالم: قلت
ها يف لقد وضع اإلسالم ـ بنصوصه املقدسة ـ مجيع النظم العادلة ومجيع احلرس القائمني علي: قالت

  .فاستغىن املؤمنني بإميام عن سياسة الساسة ..نفوس املؤمنني
  كيف ذلك؟: قلت
  .١سأذكر لك بعض ما يربهن لك على ذلك :  قالت

. .لط باملاءخبقانوناً مينع غش اللنب ـ وهو اخلليفة الثاين من خلفاء املسلمني ـ أصدر عمر بن اخلطاب 
  !الف؟ وهل تستطيع يده أن تقبض على كل غاشولكن هل تستطيع عني القانون أن ترى كل خم

  ..هذاأن يستطيع أن يفعل القانون أعجز من : قلت
الذي متتلئ به قلوب الرعية هو الذي يستطيع أن يطبق هذا بالقوانني وبغري اإلميان ولكن :  قالت

   ..القوانني
، البنت تذكرها مبنع أمري املؤمننيتريد أن ختلط اللنب طمعاً يف زيادة الربح، وبامرأة  يف ذلك احلني مر عمر

إن كان أمري املؤمنني ال يرانا : قائلة تردولكن البنت املؤمنة  ..إنه ال يرانا! أين حنن من أمري املؤمنني؟: األمفترد 
  .فرب أمري املؤمنني يرانا

عة املؤمنني ولذلك فإن طا ..لقد مأل اإلسالم قلوب األفراد شعورا بأن اهللا هو امللك وهو احلاكم األعلى
  .تتوجه له سواء عدل احلكام أو احنرفوا

فدفعه إىل صاحب . ومجعوا األقباض، أقبل رجل حبق معه) املدائن(ملا هبط املسلمون  أنه روى الطربي
                                                

  .، يوسف القرضاوي)اإلميان واحلياة(ه األمثلة يف انظر هذ)  ١(
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: فقال أخذت شيئاً؟: فقالوا له ..ما رأينا مثل هذا قط، ما يعدله ما عندنا وال يقاربه: األقباض فقال الذين معه
ال واهللا ال أخربكم لتحمدوين، : فقال من أنت؟: فعرفوا أن للرجل شأناً فقالوا..وال اهللا ما أتيتكم بهأما واهللا ل

فسأل عنه فإذا . .فأتبعوه رجالً حىت انتهى إىل أصحابه. .وال غريكم ليقرظوين، ولكين أمحد اهللا وأرضى بثوابه
  ).عامر بن عبد قيس(هو 

خيف محلها ويغلو مثنها، أداها بأنفسهم جنود خملصون لوجه اهللا ال  قد نقل إىل عمر كثري من الغنائم اليتو
  !إن قوماً أدوا هذا ألمناء: يريدون جزاءاً وال شكوراً، فقال يف إعجاب وتقدير

خرجت مع عمر بن اخلطاب إىل مكة فعرسنا يف بعض الطريق فاحندر بنا راع من : وقال عبد اهللا بن دينار
قل لسيدك أكلها : ـ اختباراً لهـ فقال ، إين مملوك: فقال، عين شاة من هذه الغنميا راعي، ب: اجلبل، فقال له

  فأين اهللا؟: فقال الراعي، الذئب
أعتقتك يف الدنيا هذه الكلمة، وأرجو أن : فبكى عمر مث غدا مع اململوك، فاشتراه من مواله، وأعتقه وقال

  .تعتقك يف اآلخرة
ال مهابة  ..قلوب حكام املسلمني الذين مألم مهابة اهللا واخلوف منههذا اإلميان هو الذي رىب العدالة يف 

   ..الربملان أو الشعب
واهللا !! بخ بخ!! عمر بن اخلطاب أمري املؤمنني «:وهو يقول لنفسه ..دخل حائطاًوقد  ..عمرمسع أنس 

   » !!اخلطاب، أو ليعذبنك ابنلتتقني اهللا 
عة املعروف بعام الرمادة ال يأكل إال اخلبز والزيت حىت أسود هو الذي جعله يف عام اااإلميان هذا و

  !بئس الوايل أنا إن شبعت والناس جياع: جلده، فيكلمه بعض الصحابة يف ذلك، فيقول
. فما باهلا؟: قال. هذه ابنيت: من هذه؟ فقال ابنه عبد اهللا: فقال. ورأى يوماً فتاة صغرية تتمايل من اجلوع

يا عبد اهللا، بيين وبينكم كتاب اهللا، واهللا ما أعطيكم إال : فقال. يف يدك فيصيبنا ما ترىإنك حتبس عنا ما : قال
  !أتريدون مين أن أعطيكم ما ليس لكم فأعود خائنا؟. ما فرض اهللا لكم

وكان متواضعاً يف اهللا، خشن العيش  «:اجلليلة وفتوحاته العظيمة هبعد أن ذكر أعماليصفه قال ابن كثري 
شديداً يف ذات اهللا، يرقع الثوب باألدمي وحيمل القربة على كتفيه، مع عظم هيبته، ويركب  خشن املطعم،

كفى باملوت (احلمار عرياً، والبعري خمطوماً بالليف، وكان قليل الضحك ال ميازح أحداً، وكان نقش يف خامتة، 
  )واعظاً يا عمر
يا أمري املؤمنني، يأتيك الرجالن، أنت  :علي بن أيب طالب يقول له جعد بن هبريةاخلليفة العادل وهذا 

  !أحب إىل أحدمها من أهله وماله، واآلخر لو يستطيع أن يذحبك لذحبك فتقضي هلذا على هذا
  .إن هذا شيء لو كان يل لفعلت، ولكن إمنا ذاك شيء هللا: فلهزه علي وقال: قال

خياصمه، » شريح«ه إىل القاضي فأقبل ب. وحيدثنا الشعيب أن علياً ضاعت منه درع فوجدها عند نصراين
  .هذه الدرع درعي ومل أبع ومل أهب: وقال علي

  .ما تقول فيما يقول أمري املؤمنني: فقال شريح للنصراين
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يا أمري : فالتفت شريح إىل على وقال! ما الدرع إال درعي وما أمري املؤمنني عندي بكاذب: فقال النصراين
  املؤمنني، ألك بينة؟

  .أصاب شريح، ما يل بينة :فابتسم علي وقال
أما أنا فأشهد أن هذه أحكام األنبياء، : فقضى بالدرع للنصراين، فأخذها ومس خطوات مث رجع، فقال

الدرع . أمري املؤمنني يدينين إىل قاضيه فيقتضي فيقضي عليه، أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً عبده ورسوله
  .وأنت منطلق إىل صفنيواهللا درعك يا أمري املؤمنني، سقطت منك 

  .أما إذ أسلمت فهي لك: قال
هو الذي حيكم اخلليفة والقاضي، فلم حياول اخلليفة املؤمن أن يتخذ القوة ألخذ حقه أو يؤثر اإلميان كان 

رغم ما يعتقد ـ على القاضي ليحكم يف صاحله، ومل حياول القاضي املؤمن أن يطوع النصوص إرضاء ألمريه 
  .واملسلم والنصراين سواء. األمري والسوقة: سيد على اجلميعفالشرع  ـ من صدقه

احلمد هللا الذي رزقين من الرياش ما : ويقول ـ وقد اشتراه بثالثة دراهمـ وكان علي يلبس القميص 
  !!أجتمل به يف الناس وأواري عوريت

خليفة، يرشد  كان علي ميشي يف األسواق وحده وهو: ومفتاح هذا الزهد وتلك العدالة ما قاله بعضهم
تلْك الدار الْآخرةُ نجعلُها للَّذين ال  ﴿:الضال، ويعني الضعيف، ومير بالبياع والبقال، فيفتح عليه القرآن، ويقرأ

نيقتلْمةُ لباقالْعاداً وال فَسضِ وي الْأَراً فلُوونَ عرِيدل العدل نزلت هذه اآلية يف أه: مث يقول، )٨٣:القصص) (ي
  .والتواضع من الوالة وأهل القدرة من الناس

أي زهد . .!مالك زاهد: يقولون: وهذا عمر بن عبد العزيز اخلليفة الراشد الذي يقول فيه مالك ابن دينار
  .عندي؟ إمنا الزاهد عمر بن عبد العزيز، أتته الدنيا فاغرة فاها، فتركها مجلة

أنت أمري : فقالت له.. درمهاً يشتري به عنبا، فلم جيد عندها شيئاًدخل على امرأته يوماً فسأهلا أن تقرضه 
  . هذا أيسر من معاجلة األغالل واألنكال غداً يف نار جهنم: فقال !املؤمنني وليس يف خزائنك ما تشتري به عنبا؟

حىت رد املظامل، وصرف إىل كل ذي حق حقه، وكان مناديه  -مع قصرها-وقد اجتهد يف مدة واليته 
أين الغارمون؟ أين الراغبون يف الزواج؟ أين اليتامى؟ أين املساكني؟ حىت أغىن كالً من : دى يف كل يومينا

  .هؤالء
اللهم إن عمر ليس : ومع عدله وزهده، ورده للمظامل، وشدته على نفسه وأقاربه كان يناجي ربه ليقول

  .أهالً أن تناله رمحتك، ولكن رمحتك أهل أن تنال عمر
بل جزى اهللا اإلسالم عين : فقال. جزاك اهللا عن اإلسالم خرياً يا أمري املؤمنني: جل فقال لهوأثىن عليه ر

  .خرياً
  أنت تتحدثني عن حكام عادلني قد جند مثلهم يف مجيع األمم؟: قلت 

   ..ولكن كأفراد تربوا على هدي اإلسالم، فامتألوا بالقيم النبيلة ..أنا ال أحتدث عنهم كحكام:  قالت
ذا بالفضائح الكثرية اليت تسمعها كل حني من القائمني على هذه النظم اليت تعترب نفسها يف قمة قارن ه
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   ..العدل واألخالق
  .لعضوضفترة طويلة باحلكم القد حكم املسلمون  ..ولكن نظم املسلمني العادلة مل تستمر طويلة: قلت
لك احلكم قاصرا على وظائف حمدودة لقد كان ذ ..ومع ذلك مل يؤثر فيهم ذلك النوع من احلكم:  قالت

فلذلك كانت حصون اإلميان اليت حصن ا اإلسالم الفرد املسلم  ..ال تكاد تكون هلا عالقة كربى بالرعية
  .حاجزا دون تأثري احلكام الظلمة

   ..سأضرب لك أمثلة عن النظام الذي كان حيكم اتمع بعيدا عن السلطة
أنه كان له شقق بعضها خبمسة دراهم، وبعضها بعشرة فباع غالمه يف  يروي الغزايل عن حممد بن املنكدر

غيبته ألعرايب شقة من اخلمسيات بعشرة فلما عاد ابن املنكدر وعرف، مل يزل يطلب ذلك األعرايب املشتري 
  .إن الغالم قد غلط فباعك ما يساوى مخسة بعشرة: طول النهار حىت وجده، فقال له

  .رضيت يا هذا قد: فقال األعرايب
إما أن تأخذ : فإنا ال نرضى لك إال ما نرضاه ألنفسنا، فاختر إحدى ثالث خصال. وإن رضيت: فقال

فرد عليه مخسة،  ..شقة من العشريات بدرامهك، وإما أن نرد عليك مخسة، وإما أن ترد شقتنا وتأخذ درامهك
  .وانصرف األعرايب

ن، منها ضرب قيمة كل حلة منه أربعمائة درهم، ويروي أنه كان عند يونس بن عبيد حلل خمتلفة األمثا
وضرب كل حلة مائتان، فمر إىل الصالة وخلف ابن أخيه يف الدكان، فجاء أعرايب وطلب حلة بأربعمائة 

فمشى ا وهي على يديه  -أي بأربعمائة-فعرض عليه من حلل املائتني، فاستحسنها ورضيها، فاشتراها 
ال تساوى أكثر من مائتني : فقال. بأربعمائة: لألعرايب بكم اشتريت؟ فقالفقال . فعرف حلته. فاستقبله يونس

انصرف معي فإن : فقال له يونس. هذه تساوى يف بلدنا مخسمائة وأنا أرتضيها: فقال. فارجع حىت تردها
ذلك وخاصم ابن أخيه يف . مث رده إىل الدكان ورد عليه مائيت درهم. النصح يف الدين خري من الدنيا مبا فيها

واهللا ما أخذها : فقال! أما استحييت؟ أما اتقيت اهللا أتربح مثل الثمن، وتترك النصح للمسلمني؟: وقال. وقاتله
  !! فهال رضيت له مبا ترضاه لنفسك: قال. إال وهو راض ا

كيف كانت هذه األخالق العالية منتشرة يف اتمعات اإلسالمية إىل عهد يذكر أبو احلسن الندوي و
حدثين بعض الثقات املعمرين الذين أدركوا عهد األشراف يف احلجاز، أن جتار مكة كانوا يف ذلك : قالقريب 

كان بعض : العهد على جانب عظيم من املواساة لزمالئهم، والنظر يف مصاحلهم واإلخالص واإليثار هلم، قال
ده من الربح والوارد، ومل يكن زميله التجار إذا أتاه زبون يف آخر النهار وقد باع ما يكفيه لقوت يومه وما حد

جتد عنده ما ! دونك هذا الدكان الذي هو جبواري «:اجلار سعيد احلظ يف ذلك اليوم، قال له يف لطف وهدوء
   » جتده عندي، وقد الحظت قلة الزبائن عنده هذا اليوم، فهو أحق بأن تشتري منه

عن مدينة إسالمية ـ املسلمني مدة طويلة  الذي أسلم بعد أن أقام يف بالدـ فايس  ويتحدث ليوبولد
وقفت على ذلك االستقرار الروحي يف حياة سكاا، إن أمنهم الباطين كان  «:فيقول )دمشق(عربية كبرية هي 

ميكن أن يرى يف الطريقة اليت كان أصحاب الدكاكني يعامل ا بعضهم بعضاً، أولئك التجار يف احلوانيت 



 ٤٧٨

نون ينادون على املارة، أولئك كانوا يبدون وكأمنا ليس فيهم أميا قدر من اخلوف الصغرية، أولئك الذين ال ي
واحلسد، حىت أن صاحب دكان منهم ليترك دكانه يف عهدة جاره ومزامحه، كلما دعته حاجة إىل التغيب بعض 

ما إذا كان الوقت، وما أكثر ما رأيت زبوناً يقف أمام دكان غاب صاحبه عنه يتساءل فيما بينه وبني نفسه، 
ويسأل الزبون عن  -للتاجر املزاحم-ينتظر عودة البائع، أو ينتقل إىل الدكان ااور، فيتقدم التاجر ااور دائماً 

أين . ويترك له الثمن على مقعده -ال بضاعته هو بل بضاعة جاره الغائب-حاجته ويبيعه ما يطلب من البضاعة 
   ١»؟ذه الصفقةيف أوروبا يستطيع املرء أن يشاهد مثل ه

  :اتمع
ولكن الفرد كالبذرة حيتاج إىل التربة الطيبة اليت  ..وعيت ما ذكرته من أمهية الفرد يف مجيع النظم: قلت

  .حتتضنه
  .فقد ركز على بناء اتمع بناء سليما بنفس تركيزه على الفرد ..وهذا ما فعله اإلسالم:  قالت
فلم يعد للنظام  ..امتألت ا اتمعات اإلسالمية الرعية عن راعيهافقد أغنت التربية العظيمة اليت  ..وهلذا

  .احلكام أي أمهية يف ظل جمتمع يعيش يف تكافل وتناصر وتناصح عجيب
والدولة بنظامها السياسي هي اليت تؤسس املدارس واملستشفيات ومجيع املرافق  ..كيف تقول ذلك: قلت

  .العامة اليت حتتاجها الرعية
فلم يعد  ..توىل اتمع اإلسالمي الذي نفخ فيه اإلسالم روح التكافل كل هذه الوظائف لقد:  قالت

ومل يعد للحاكم أي قدرة على استذالل رعيته ذه  ..للحاكم أي عالقة بأي حاجة من حاجات رعيته
  .احلاجات
   ..إن هذا لعجيب: قلت
  .األمثلة ما يربهن لك على ذلكوسأضرب لك من  ..هو الواقع الذي تدل عليه كل الدالئل:  قالت

لقد مألت النصوص املقدسة اليت يرتلها املسلمون كل حني حبا لبعضهم البعض، فصاروا كاجلسد الواحد 
  .إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى

يدة بن اجلراح، اذهب ا إىل أيب عب: أخذ عمر بن اخلطاب أربعمائة دينار، فجعلها يف صرة، مث قال لغالمه
: يقول لك أمري املؤمنني: فقال. .فذهب ا الغالم إليه. يف البيت ساعة حىت تنظر ما يصنع) تشاغل(مث تله 

تعايل يا جارية، اذهيب ذه السبعة إىل فالن، : وصله اهللا ورمحه، مث قال: اجعل هذه يف بعض حاجتك فقال
حىت أنفدها، ورجع الغالم إىل عمر فأخربه، فوجده قد أعد وذه اخلمسة إىل فالن، وذه اخلمسة إىل فالن 

يقول : اذهب ا إىل معاذ وتله يف البيت حىت تنظر ما يصنع، فذهب ا إليه، فقال: مثلها ملعاذ بن جبل، فقال
تعايل يا جارية، اذهيب إىل بيت فالن . رمحه اهللا ووصله: فقال. اجعل هذه يف بعض حاجتك: لك أمري املؤمنني

حنن واهللا : ذا، اذهيب إىل بيت فالن بكذا، اذهيب إىل بيت فالن بكذا، فاطلعت امرأة هي امرأة معاذ وقالتبك
                                                

   .باختصار١٦٧الطريق إىل مكة ص )١(



 ٤٧٩

فسر بذلك : مساكني، فأعطنا، فلم يبق يف اخلرقة إال ديناران فرمى ما إليها، ورجع الغالم إىل عمر فأخربه
  !!١ ام اخوة بعضهم من بعض: فقال

هذه : ما هذا؟ قيل هلا: لرمحن، فكان ألهل املدينة يومئذ رجة، فقالت عائشةوروى أن عرياً قدمت لعبد ا
كأين بعبد الرمحن بن  «:يقول أما إين مسعت رسول اهللا : عري عبد الرمحن بن عوف قدمت، فقالت عائشة

هي : فبلغ ذلك عبد الرمحن فقال. .» عوف على الصراط، مييل به مرة ويستقيم أخرى، حىت يفلت ومل يكده
  .٢وكان عليها أفضل منها، قال وهي يومئذ مخسمائة راحلة: وما عليها صدقة، قال راوي القصة

فالن أحوج إليه : رأس شاة فقال أهدى إيل رجل من أصحاب رسول اهللا : عن ابن عمر قالوروي 
حىت رجع إىل فبعث به هو أيضاً إىل آخر يراه أحوج منه، فلم يزل يبعث به واحد إىل آخر . مين، فبعث به إليه

  !األول، بعد أن تداوله سبعة
    ٣» وما أحد أحق بديناره ودرمهه من أخيه املسلم -أو قال حني-لقد أتى علينا زمان  «:عن ابن عمر قال

  أتدري ما السر الذي جعلهم يفعلون هذا؟: التفتت إيل، وقالت
  ؟ما هو: قلت
لقد جعلتهم جيودون بالغايل  ..آن وأحاديث حممدتلك التعاليم العظيمة اليت امتألت ا آيات القر:  قالت

وكان  ،كان أبو طلحة أكثر األمصار باملدينة ماالً من خنل: عن أنس قال ..والنفيس يف سبيل املصاحل العامة
يدخلها ويشرب من  وكانت مستقبلة املسجد، وكان رسول اهللا ) اسم حديقة له(أحب أمواله إليه بريحاء 
لَن تنالُوا الْبِر حتى تنفقُوا مما تحبونَ وما تنفقُوا من شيٍء  ﴿:فلما نزلت هذه اآلية: سماء فيها طيب، قال أن

يملع بِه قام أبو طلحة إىل رسول اهللا ، )٩٢:آل عمران) (فَإِنَّ اللَّه يا رسول اهللا، أن اهللا تبارك وتعاىل : فقال
أرجو برها . وإن أحب أموايل إىل بريحاء، وإا صدقة ﴾ ر حتى تنفقُوا مما تحبونَلَن تنالُوا الْبِ ﴿:يقول

ذاك ! ذاك مال رابح. .بخ بخ «:وذخرها عند اهللا، فضعها يا رسول اهللا حيث أراك اهللا، فقال رسول اهللا 
   ٤» مال رابح
تفي ا مثل هذه التصرفات اليت ولكن حاجات اتمع أعظم من أن  ..إن كل ما ذكرته طيب: قلت

  .تصدر عن فئات حمدودة
لقد كانت تنتشر كوعي عام يف اتمع يسد كل  ..مل تكن هذه تصرفات فئات حمدودة ..ال: قالت

  .حاجاته، ويكفي مجيع مصاحله
سأضرب لك مثاال على شريعة من شرائع اإلسالم استطاعت أن تليب من حاجات اتمع ما مل تستطع 

                                                
  .رواه الطرباين يف الكبري)  ١(
  .رواه ابن سعد)  ٢(
  .رواه البخاري يف األدب املفرد)  ٣(
  .البخاري ومسلم وغريمهارواه )  ٤(



 ٤٨٠

  .املعاصرة جبميع أساطيلها أن تفي بهالدول 
  ما هذه الشريعة؟: قلت
   ..الوقف:  قالت

صدقة جارية، أو علم نافع، : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث «:لقد مسع املسلمون حممدا يقول
    ١»أو ولد صاحل يدعو له 

فلذلك غطت  ..بعد موته فراحوا يتنافسون على أن يترك كل مسلم خلفه وقفا صاحلا يكتب له أجره
  .األوقاف اخلريية كل احلاجات االجتماعية

قد ض الوقف برسالة ضخمة يف إقامة املؤسسات اخلريية، ورعايتها، وبرزت أمهيته بوجه خاص، يف ل
توفر الرعاية االجتماعية، للطبقات الضعيفة، والفقرية، ولكل حمتاج إىل العون، والرعاية،كابن السبيل، وطالب 

، وتكاثرت األوقاف، وتنوعت تعبرياً عن ٢م، واملريض، بل اتسع نطاقه ليشمل أوجه احلياة االجتماعيةالعل
إحساس الواقفني، بأن هناك ثغرة يف اتمع ال بد أن تستر، أو منكراً جيب أن يزول، أو معروفاً مهمالً جيب أن 

  .٣يراعى
واألوقاف بدمشق ال حتصر «: دخلها قالومن مناذج ذلك ما ذكره ابن بطوطة عن أوقاف دمشق حينما 

أنواعها،ومصارفها لكثرا، فمنها أوقاف على العاجزين عن احلج، يعطى ملن حيج عن الرجل منهم كفايته، 
ومنها أوقاف على جتهيز البنات إىل أزواجهن، وهن اللوايت ال قدرة ألهلهن على جتهيزهن، ومنها أوقاف 

السبيل يعطون منها ما يأكلون، ويلبسون، ويتزودون لبالدهم، ومنها  لفكاك األسرى، ومنها أوقاف ألبناء
أوقاف على تعديل الطرق، ورصفها، ألن أزقة دمشق لكل واحد منها رصيفان يف جنبيه مير عليها املترجلون، 

   ٤»ومير الركبان بني ذلك، ومنها أوقاف لسوى ذلك من أفعال اخلري
مررت يوماً ببعض أزقة «: بطوطة يف دمشق وقف األواين يقولومن أطرف أنواع الوقف اليت حكاها ابن 

دمشق، فرأيت به مملوكاً صغرياً قد سقطت من يده صحفة من الفخار الصيين، وهم يسموا الصحن، 
فتكسرت، واجتمع عليه الناس، فقال له بعضهم أمجع شقفها، وامحلها معك لصاحب  أوقاف األواين، فجمعها 

فأراه إياها، فدفع له ما اشترى به مثل ذلك الصحن، وهذا من أحسن األعمال، فإن وذهب الرجل معه إليه، 
سيد الغالم ال بد له أن يضربه على كسر الصحن، أو ينهره، وهو أيضاً ينكسر قلبه، ويتغري ألجل ذلك، فكان 

                                                
  .أمحد)  ١(
 .١/١١مي انظر حممد بن عبد اهللا، الوقف يف الفكر اإلسال  ) ٢(
ص ) مناذج معاصرة لتطبيقاته يف أمريكا الشمالية(مجال برزجني، الوقف اإلسالمي وأثره يف تنمية اتمع . انظر  د  ) ٣(
 .م١٩٩٣، ضمن أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقف يف الكويت عام ١٤٠
 .١٠٤ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة ص  ) ٤(



 ٤٨١

  ١»هذا الوقف جرباً للقلوب، جزى اهللا خرياً من تسامت مهته يف اخلري إىل مثل هذا
ع الوقف وقف للقرض املايل بدون فائدة، ووقف خلتان األطفال اليتامى، وأوقاف لنظافة املدينة، ومن أنوا

وأوقاف إليناس املرضى، وأوقاف للنساء النافرات من أزواجهن، وأوقاف للمعاقني، هذا فضالً عن املساجد، 
، ويوقفون عليها األوقاف، يبنون املستشفيات وكان احملسنون واملستشفيات، والربط، واملدارس، واملكتبات،

وغريها، مما يصعب  والطرق، واملساكن، وكذا املدارس، واجلامعات وأنواع اخلدمات األخرى، كالسقاية،
  .٢حصره

  :األمة
ولكن اتمعات البد هلا من نظام سياسي  ..عرفت أمهية الفرد واتمع يف النظام اإلسالمي: قلت

  .ه مقارنة بغريهوهذا ما مل يفلح اإلسالم في ..حيميها
  وكيف عرفت أنه مل يفلح؟: قالت
  .لقد حكم املسلمون دول كثرية كان الرتاع بينها شديدا: قلت
ولكنها مل تكن ناجتة عن االستمداد من الشريعة  ..لقد وقعت أخطاء كثرية يف هذا الباب ..نعم: قالت
   ..بل كان مصدرها األهواء والعصبيات ..اإلسالمية

   ..ن ما حصل من ذلك ال يساوي شيئا أمام ما حيصل يف هذا العصرفإ ..ولكن مع ذلك
  كيف ذلك؟: قلت
إن اهتمامنا املتزايد بتفاصيل التاريخ السياسي للمسلمني هو الذي جعلنا حنمل تلك النظرة :  قالت

  .القاسية
  .مل أفهم ما الذي تريدين قوله: قلت
لسياسي يف مجيع التاريخ اإلسالمي وقارناه حباالت لو مجعنا حاالت االضطراب اليت مر ا احلكم ا: قالت
   ..لوجدنا االضطراب حاالت نادرة يف أماكن حمدودة يف عصور حمدودة ..االستقرار

وكل حكم  ..أال ترى أن الدولة الواحدة يف عصرنا متر يف عقد واحد من السنني جبميع أنواع احلكم
  حياول أن يلغي من قبله؟

  .عيشهاوحنن ن ..هذه حقيقة: قلت
ساد فيها  ..ولكن الدول اإلسالمية الكربى اليت حكمت بالد اإلسالم حكمته لقرون طويلة:  قالت

  .االستقرار فترات طويلة
  .ولكنها مظامل حمصورة جدا ..رمبا تكون قد وقعت بعض املظامل ..نعم
  .وحاجات اتمع: قلت

                                                
 .١٣٧املرجع السابق ص  ) ١(
 .٣١١، ٣١٠جي معروف، أصالة احلضارة العربية صانظر نا  ) ٢(



 ٤٨٢

 ..تكافله التام عن تغري السياسات واحلكاملقد ذكرت لك أن اتمع اإلسالمي حاول أن يستغين ب:  قالت
  .١وهذا ما ضمن للمجتمع استقرارا أعظم بكثري من استقرار السياسة

***  
املوضع حىت سقطت دموع حارة من عينيها، من حديثها إىل هذا ) هيلني كارير دانكوس(ما وصلت 

  ما يبكيك؟: فقلت هلا
  .شيئان:  قالت
  ما مها؟: قلت
وقف قومنا الذين تاهوا بأنفسهم وبعقوهلم ومبجالسهم الكثرية عن الفضائل العظيمة فم ..أما أوهلما: قلت

  .اليت جاء اإلسالم ا
وكاألمي الذي يفخر على  ..وهم يف ذلك كارم الذي يفخر على القضاة ..فراحوا يفخرون عليه

   . وكالفاسق الذي يفخر على القديسني ..العلماء
  والثاين؟: قلت
فراحوا ينازعوم  ..ك املسلمني الذين تصوروا نظام اإلسالم قاصرا على كراسي احلكامعلى أولئ: قالت

  .كراسيهم، ويشوهون أنفسهم ودينهم بذلك الرتاع
  ؟هل يرضى مسلم بأن حيكمه فاسق ..ولكن: قلت
ح الفرد فإذا صل ..التغيري يف اإلسالم يبدأ بإقامة دولة الفرد الصاحل ..التغيري ليس بذلك األسلوب:  قالت
  .وإذا صلح اتمع مل ميلك احلاكم إال أن يصلح أو يستقيل ..صلح اتمع
كيف تقفني من اإلسالم كل هذه املواقف، مث ال أراك  ..إين أعجب لك حضرة املستشرقة الفاضلة: قلت

  ؟ !تعلنني إسالمك
  .ذلك حلم مجيل عساين أفيق بعض األيام عليه: نظرت إىل األفق البعيد، مث قالت

  .مل أفهم ما تقصدين: قلت
  ؟رجاء جاروديأتعرف  :قالت
  وكيف ال أعرفه؟ ..أجل: قلت
وكان  ..لقد عرف كل األنظمة اليت حكمت البشرية يف مجيع مراحلها ..لقد كان أستاذا يل:  قالت

  .فأسلم ..يبحث عن نظام جيمع بني العدالة والرمحة، فلم جيده إال يف اإلسالم
  .رجاءسألتك عنك ال عن : قلت
  .أحيانا جتد لغريك من اجلرأة عن التعبري عنك أعظم مما جتده من نفسك:  قالت

   ..قالت ذلك، مث انصرفت
                                                

  )عدالة للعاملني(هناك تفاصيل كثرية مرتبطة باجلانب السياسي يف اإلسالم والشبهات املثارة حوله يف رسالة )  ١(



 ٤٨٣

  .انصرفت بعدها، ومعي بصيص جديد من النور اهتديت به بعد ذلك إىل مشس حممد



 ٤٨٤

  علومثامنا ـ 
من )العلوم(فت على يدها مثرة التقيت املستشرقة اليت قط ..يف اليوم الثامن من تلك األيام العشرة املباركة

   ..شجرة النبوة
) ١(اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خلَق  ﴿:تعاىلوهي الثمرة اليت عرفت ا سر كون أول آيات القرآن تبدأ بقوله 

  )العلق( ﴾)٥(لَّم الْإِنسانَ ما لَم يعلَم ع) ٤(الَّذي علَّم بِالْقَلَمِ ) ٣(اقْرأْ وربك الْأَكْرم ) ٢(خلَق الْإِنسانَ من علَقٍ 
وإمنا  ..فهذه اآليات الكرمية ـ اليت هي أول ما نزل من القرآن الكرمي ـ ال تشري إىل أمهية العلم فقط

   ..تشري أكثر من ذلك إىل ارتباط العلم باهللا وبالدين وباخللق
اخللق ـ سيكون وباال عظيما على  عنـ من مث وانفصاله  ..وقد عرفت منها أن انفصال العلم من الدين

  .وعلى البشرية ..العامل
قال  ..وعرفت ذه الثمرة سر ذلك التوبيخ والعقاب الذي ناله ذلك الرجل الذي سلخ علمه من دينه

ولَو شئْنا ) ١٧٥(يطَانُ فَكَانَ من الْغاوِين واتلُ علَيهِم نبأَ الَّذي َآتيناه َآياتنا فَانسلَخ منها فَأَتبعه الش ﴿:تعاىل
لَيلْ عمحثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تكَم ثَلُهفَم اهوه عباتضِ وإِلَى الْأَر لَدأَخ هنلَكا وبِه اهنفَعلَر كثْ ذَللْهي كْهرتت ثْ أَولْهي ه

  )القصص( ﴾)١٧٦(بوا بَِآياتنا فَاقْصصِ الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَ مثَلُ الْقَومِ الَّذين كَذَّ
وإمنا جعله يطغى تلك العلوم اليت  ..فقارون مل يطغه ماله فقط ..وعرفت ا سرا خطريا من أسرار قارون

  )٧٨من اآلية :القصص(﴾ إِنما أُوتيته علَى علْمٍ عندي ﴿:متيز ا بني الناس، فراح يقول
واليت امتأل ا  ..وعرفت ا سر النصوص املقدسة الكثرية اليت حتذر من فصل العلم عن الدين وعن اخللق

  .القرآن والسنة
   ..وعرفت ا سر إحلاح األولياء والقديسني من املسلمني على ربط العلم باخللق والدين

   ..وعرفت ا أسرارا كثرية ال أطيق ذكرها لك اآلن
***  
اليت وضعت يف الدفتر الذي  الضخمةمن األمساء  ١كانت املستشرقة املشهورة الدكتورة زيغريد هونكه

                                                
مستشرقة أملانية معاصرة، وهي زوجة الدكتور شولتزا، ، وهي Dr. Sigrid Hunke دكتورة زيغريد هونكههي ال)  ١(

وقد قضت هونكه مع زوجها . ق األملاين املعروف الذي تعمق يف دراسة آداب العرب واالطالع على آثارهم ومآثرهماملستشر
  .عامني اثنني يف مراكش، كما قامت بعدد من الزيارات للبلدان العربية

الرجل (امعة برلني، ووهو أطروحة تقدمت ا لنيل الدكتوراه من ج) أثر األدب العريب يف اآلداب األوروبية: (من آثارها
مشس العرب : (الذي ترجم بعنوان) مشس اهللا تسطع على الغرب(، و)١٩٩٥(وهو يتناول جانبا من احلضارة اإلسالمية ) واملرأة

  .، وهو مثرة سنني طويلة من البحث والدراسة)تسطع على الغرب
.. اإلسالم والعلوم اإلسالمية واحلضارة اإلسالمية وقد اخترناها للحوار معها يف هذا الفصل لشهاداا الكثرية املعروفة حول

وكان يرى يف تعمق . لقد أوصى حممد كل مؤمن رجالً كان أو امرأة بطلب العلم، وجعل من ذلك واجبا دينيا «:ومنها قوهلا
ويلفت أنظارهم .. ميانوكان يرى أن املعرفة تنري طريق اإل. أتباعه يف دراسة املخلوقات وعجائبها وسيلة التعرف على قدرة اخلالق

 



 ٤٨٥

ولذلك كنت أحتني الفرص للقائها، واحلديث معها، ألعرف سر ذلك املروق الذي شرفها  ..سلمين إياه املرشد
  .بتسجيلها يف ذلك الدفتر

ولكين مل  ..ضارة اإلسالمية اليت أنتجت تلك العلومواحل ،كنت أعلم مدى اهتمامها بالعلوم اإلسالمية
                                                                                                                                 
إىل علوم كل الشعوب، فالعلم خيدم الدين واملعرفة من اهللا وترجع إليه، لذلك فمن واجبهم أن يصلوا إليها وينالوها أيا كان 

أمل يصف الرب املعرفة الدنيوية : (مقرا Paulusوعلى النقيض متاما يتساءل بولس الرسول . مصدرها ولو نطق بالعلم كافر
؟ مفهومان خمتلفان، بل عاملان منفصالن متاما، حددا ذا طريقني متناقضني للعلم والفكر يف الشرق والغرب وذا اتسعت )ةبالغباو

مشس العرب تسطع .."( اهلوة بني احلضارة العربية الشاخمة واملعرفة السطحية املعاصرة يف أوروبا حيث ال قيمة ملعرفة الدنيا كلها
  ) ٣٦٩على الغرب، ص 

الفتية السائرة يف طريقها بعزم وثبات، أن اصطدمت بالديانات األخرى يف كل ] اإلسالمية[مل تلبث الديانة  «:نها قوهلاوم
فهنا يقف رجال املذاهب املسيحية وجها لوجه أمام رجال املذاهب اإلسالمية على أمت استعداد للمجادلة، وهنا تقسم هذه . مكان

املسلمني أنفهسم إىل مدارس ومذاهب، وكان من املمكن أن يؤدي هذا إىل اية النهضة اادالت واختالف وجهات النظر 
ولكن ما حدث كان على خالف ذلك متاما، فإن إكراه اإلسالم للفىت على أن جيرب قواه . العربية اإلسالمية وهي يف مهدها

مشس العرب تسطع (  »إفادة وأكسبه خربة ومرانا  الفكرية مع ديانات وفلسفات أخرى يف حماجات فكرية وفلسفية قد أفاده أكرب
  )٣٧٢على الغرب، ص 
وعلى العموم فإن جمال حرية .. ومل يكن لديه طبقة من الكهنة.. اإلسالم ال يعرف وسيطًا بني العبد والرب «:ومنها قوهلا

  ) ٣٧٢الغرب، ص مشس العرب تسطع على (  »..].. مما هو عليه احلال يف الديانات األخرى[الرأي كان أوسع 
. مل يكن املسجد تقليدا للكنيسة باملرة، حىت ولو ارتفعت سقوفه فوق عمد، كانت يوما ما، حتمل سقف كنيسة «:ومنها قوهلا

فليس املسجد بيت اهللا املقدس . فمفهوم املسجد خيتلف عند املسلمني متام االختالف منذ البداية عن مفهوم املسيحيني للكنيسة
فمن قبيل التربك، أصبح بناء الكنيسة يرمز حرفيا، وليس معنويا، إىل . ه املؤمن من اهللا عن طريق وساطة الكاهنالذي يتقرب في

وظلت الكنيسة حتمل هذا املعىن على مر . مملكة السماء اليت حيكمها املسيح وإىل البيت املقدس الذي هبط من السماء إىل األرض
ومل يفرض عليه .. فالعامل كله مسجد كبري بين هللا. األفكار، وكان هدفه بسيطًا واقعيا أما املسجد فقد حترر من تلك.. العصور

وعبادته ليست مرتبطة بوجود كاهن مبارك ميثل دور الوسيط بينه وبني ربه، فكل . اإلسالم ضرورة الصالة يف مسجد أو معبد
وهو ليس باملكان اخلاص الذي . مع هو الذي جيمع املسلمنيفاجلا.. إنسان يف نظره عبد هللا قادر على أن يؤم املصلني يف املسجد

. وهلذا مل يهتم املسلمون كثريا مبظهر املساجد اخلارجي. يرتفع بربكاته وقدسيته، كالكنيسة، على بقية منازل الناس ومساكنهم
إلمام مبالبسه العادية ال مييزه شيء عن والصالة للجميع على قدم املساواة فيقف العامل جبوار السقاء وقائد اجليش جبوار اجلندي، وا

وقد كان هذا األساس الدميقراطي لإلسالم هو الذي جعل املساجد تتسع وال ترتفع . فالكل سواسية كأسنان املشط.. اآلخرين
أو حسيا فهو واملسجد ال حياول التأثري على الفرد موضوعيا .. لتضم مزيدا من األروقة للمؤمنني املتساوين يف احلقوق والواجبات

  )٤٧٩ – ٤٧٧مشس العرب تسطع على الغرب، ص "( بيت اهللا، واهللا واحد ال شريك له ومل يكن له كفوا أحد
مل تكن املساجد جمرد أماكن تؤدى فيها الصلوات فحسب، بل كانت منربا للعلوم واملعارف، كما ارتفعت فيها  «:ومنها قوهلا

أمل يقل أقواالً، كان يكفي ألن يقوهلا يف روما حىت حياكم عليها بتهمة اهلرطقة؟ أو ليس . كلمات الرسول فوق جمد التدين األعمى
قالوا عن اإلسالم، : انظر(﴾  ٣٧٣مشس العرب تسطع على الغرب، ص (  »هو القائل بأن حرب الطالب أقدس من دم الشهيد؟

  )عماد الدين خليل



 ٤٨٦

  .أكن أعرف احملرك الذي حركها لذلك إىل أن التقيتها ذلك اليوم
يف ذلك الصباح الذي التقيتها فيه كنت مارا على جنان متتلئ بعناقيد العنب املباركة، فبقيت أنظر إىل 

  .اها وأكثرها إفادة للصحةتلك املصانع الصغرية الكثرية اليت تصنع ألذ العصائر وأشه
فسارعت إىل الدخول من غري استئذان  ..بينما أنا كذلك إذ مسعت أصواتا ترفع تكاد تقترب من اخلصومة

  .ألفك اخلصومة، أو أمنع حدوثها
   ..يف ذلك احلني رأيت تلك املستشرقة اليت طاملا حلمت باجللوس إليها

 ..إن هذه جرمية: رأة عظيمة لصاحب البستانلقد كانت هي صاحب الصوت املرتفع، وكانت تقول جب
   ..وجرمية حبق العنب ..جرمية حبق اإلنسانية
  .ولكن كل الناس يفعلون ذلك: قال هلا الرجل

  ؟ ..!أو يف جنوم ..وهل تتبعهم يف جرائمهم: قالت
  لست أدري ملا تتحاملني علي ذه الصورة؟: قال هلا الرجل

فكيف ال أحتامل عليك، وأنت  ..ومن الترياق مسا ..ومن الدواء داء ..ألنك حتول من الربكة خبثا: قالت
  ؟ !خترب بنيان اهللا، والطبيعة اليت طبع اهللا عليها األشياء

إال قد أثر فيك، ويف  ..وسكنك بني أولئك املتخلفني ..ال أرى إال أن رحلتك لتلك البالد: قال هلا الرجل
   ..ويل احلرية املطلقة يف أن أحوله داء أو دواء ..وعنبها عنيب ..ضيفاألرض أر ..فدعيين أفعل ما أشاء ..عقلك

   ..انصرف إىل عمالهقال ذلك بغضب شديد، مث 
وقد ورث  ..هذا الرجل أخي: أما أنا، فاقتربت منها، وسألتها عن سر اختالفها مع هذا الرجل، فقالت

ولكنه هذه  ..ليأكله الناس كما خلقه اهللا ،كاوقد كان يبيع عنبه كل سنة طيبا مبار ..هذا البستان من زوجة له
  .وبتأثري مجاعة من ارمني قرر أن يبيعه لصانعي اخلمور، ليحولوا منه مسا زعافا ..السنة

  .وال يرون بذلك بأسا ..إن كل الناس يفعلون ذلك: قلت هلا
   ..ااعتبار املنكر معروفبل على  ..أن جيتمع الناس على عدم إنكار املنكر ..وهذا هو اخلطر األكرب: قالت

مىت يأيت اليوم : رمت ببصرها إىل األفق البعيد، وسالت دمعة حارة من عينها، مث قالتقالت ذلك، مث 
وتعود  ..ليعود اإلنسان إىل اإلنسان ..وعلى هؤالء العباد ..الذي تشرق فيه مشسك يا حممد على هذه البالد

  .احلياة إىل احلياة
  مع من تتحدثني؟: قلت
 ..لقد من اهللا علي أن أعيش بني ثلة من املسلمني استظلوا بظالل حممد ..أشواقي هي اليت تتحدث: تقال

  .وعرفت بعدنا عن اإلنسان واحلياة ..فعرفت اإلنسان، وعرفت احلياة ..وأشرقت عليهم أشعة مشسه
ال  ،ان كامنا خمتفياوحنن أمة العلوم اليت فجرت من أار العلوم وحبارها ما ك ..؟!كيف تقولني هذا: قلت

  .تراه األبصار، وال تسمع به اآلذان
  .وحنن من األمة اليت غرقت يف تلك األار والبحار، فلم جتد منقذا: قالت
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  ما تقصدين؟: قلت
وأكلنا من شجرها مجيعا تشبه تلك اجلنة اليت  ..إن العلوم وتطبيقات العلوم اليت فتحنا أبواا كلها: قالت

ع فارق بسيط هو أن آدم أقدم مرة واحدة على األكل من تلك الشجرة اليت ي عن األكل م ..دخل إليها آدم
  .بل رحنا منزج من مثار تلك الشجرة مجيع مثارنا، وخنلط مسها جبميع طعامنا ..ولكنا مل نأكل مرة واحدة ..منها

  .نهاوحنن دخلنا إليها بأكلنا م ..ولكن آدم خرج من اجلنة بأكله من تلك الشجرة: قلت
على األقل ـ وحنن نغبط آدم، فقد خرج  ..بل خرجنا من اإلنسانية ..حنن مل خنرج من اجلنة فقط: قالت

   ..بإنسانيتهـ 
  ؟ !أنت متشائمة كثريا:  قلت
   ..عندما تكون يف الظالم ال تبصر غري الظالم: قالت
  ؟ !شريةأليس هناك بصيص من النور ميكن أن خيترق حجب الظالم ليعيد ار الب: قلت
يل أمل كبري  ..سيعود ..وسيعود ..وقد نعمت به البشرية فترة طويلة ..ذلك كائن ال حمالة ..أجل: قالت

  .يف ذلك
  .فإين ال أطيق فك ألغازك ..أفصحي:  قلت
   ..لست أدري هل مسعت ذا االسم أم ال ..أنا زيغريد هونكه ..أعرفك بنفسي أوال: قالت
وقد مسعت بكتابك عن إشراقة مشس اإلسالم  ..من أملانيا ..نا من بلدكوأ ..لقد مسعت به ..بلى: قلت
  .وقد تعجبت من كتابتك له ..على الغرب
  .لقد بثثت فيه بعض ما علي من دين حنو تلك األمة العظيمة اليت غرس شجرا حممد: قالت
  ولدين حممد؟ ،لني كل هذا امليل حملمديمت كما الذي جعل: قلت
وحافظ  ..وحافط على العنب، فلم حيوله إىل مخر ..ى اإلنسان، فلم حيوله إىل حيوانألنه حافظ عل: قالت

  ..على األار، فلم حيوهلا إىل مستنقعات
حىت أولئك البدائيني البسطاء الذين مل تنفتح هلم فتوح العلم  ..ليس حممدا وحده هو الذي فعل هذا: قلت
  .فعلوا هذا
  .وبني ما فعله أولئك البسطاء ،ار حممدفرق عظيم بني ما فعله حممد ومث: قالت
  ما الفرق بينهما؟:  قلت
ولكن الثمار اليت رباها حممد على عينه فتحت  ..ومل يغريوها ..أولئك البسطاء مل تنفتح هلم العلوم:  قالت

  .كوانفال يتناولون منها ما حيرف اإلنسان، وما حيرف األ ..هلا خزائن العلوم لكن تربية حممد جعلتهم يتأدبون
، فراحوا حيافظون على أصالة )٣٠من اآلية: الروم(﴾ ال تبديلَ لخلْقِ اللَّه  ﴿:لقد مسعوا رم يقول هلم

  .اإلنسان وأصالة األكوان
من : فاطر(﴾ إِنما يخشى اللَّه من عباده الْعلَماُء إ ﴿:ومسعوا رم يربط بني العلم واإلميان، فيقول هلم

  .، فراحوا ميزجون بني العلم واخلشية)٢٨اآلية
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فراحوا يفرون  ..وبطروا بالعلم ..واحنرفوا بالعلم ..ومسعوا رم حيدثهم عن الطواغيت الذين حرفوا العلم
  .ويربطون علمهم برم، وبإميام، ومبصاحل البشرية اليت كلفوا برعايتها ..من سلوكهم

واتلُ  ﴿ ..القرآن من خرب ذلك الذي سلخ علمه عن إميانه فال ينطبق عليهم إال ما ورد يف ..أما قومنا
اوِينالْغ نطَانُ فَكَانَ ميالش هعبا فَأَتهنم لَخا فَانسناتآي اهنيي آتأَ الَّذبن هِملَيإِلَى  ع لَدأَخ هنلَكا وبِه اهنفَعا لَرئْنش لَوو

ه عباتضِ والْأَرينمِ الَّذثَلُ الْقَوم كثْ ذَللْهي كْهرتت ثْ أَولْهي هلَيلْ عمحثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تكَم ثَلُهفَم اهوا وكَذَّب 
  )١٧٦-١٧٥:األعراف(بِآياتنا فَاقْصص الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَ

حيث تلهث البشرية كل حني ويف  ..من اكتشافات هذا العصر هذا املثال يكاد ينطبق متاما على الكثريإن 
  .غذي ذلك اللهث الذي ال ينقطعتستغل العلم لوت كل جمال،
فال ميكن لعقلي أن يقبل الدعوى من غري  ..إن يف كالمك هذا دعاوى كثرية حتتاج إىل برهان:  قلت

  .برهاا
ث طويل يف األديان واملذاهب واألفكار حبثا وسأحدثك عن احلقائق اليت اكتشفتها بعد حب ..اجلس: قالت

  .فلم أجدها إال يف دين حممد ..العرفانعن شجرة العلوم اليت سقيت مبياه اإلميان، وأشرقت عليها مشس 



 ٤٨٩

  اجلاهلية علومـ  ١
  ؟ !فهل سنبدأ باحلديث عن اجلاهلية:  قلت
رف احلقائق إال إذا قارنتها وال يعرف ش ..ال تعرف قيمة الفضائل إال إذا قارنتها بالرذائل: قالت
  .باألباطيل
  فبأي جاهلية حتبذين أن نبدأ حديثنا؟:  قلت

  :املسيحية
  .أو بالدين الذي ختلصت منه هذه احلضارة ..بالدين الذي تنتسب إليه هذه احلضارة ..باملسيحية: قالت
تبحث يف حقائق األزل وهي  ..فاملسيحية دين امللكوت ال دين امللك ..علومال عالقة للمسيحية بال: قلت

  .ال يف أباطيل الفناء
فتعال  ..لقد أتيحت للمسيحية، ولرجال الدين، وللكنيسة أن تكون هلا يف فترة طويلة عالقة بالعلم: قالت

  ؟١بنا نرى ماذا فعلت يف تلك الفرصة العظيمة اليت أتيحت هلا
أخي أن حيرف به هذه العصارات مبثل التحريف الذي يريد : نظرت إىل عناقيد العنب املتدلية، وقالت

 ..فتبنت اجلهل الذي اعتربته علما، وقاومت العلم الذي اعتربته جهال ..املباركة، حرفت الكنيسة احلقائق
  .نصرت اجلهل، وحولت العلم عن وجهة الدين، لينفصل عن الدين: فأخطأت خطأين ال نزال نصلى نارمها

  .فحدثين عن اخلطأ األول: قلت
بت الوثنيات إىل عقائد املسيحية، وتسربت طقوس الوثنية إىل شعائرها، تسربت اخلرافات كما تسر: قالت
  .ومل تكتف بقبوهلا، بل راحت حتتكرها، وتعتربها عقائد الزمة حيرم من جحدها ..إىل علومها

إن أكثر أصحاب الوظائف العلمية حىت يف أوج العصور الوسطى كانوا ينتمون إىل نوع  «:يقول برننت
حيث أن الكنيسة بدرجة ال نكاد نفهمها اليوم تتدخل  ،وكانوا جزءاً من الكنيسة ،أنواع املنظمات الدينيةمن 

   »يف كل لون من ألوان النشاط البشري وتوجهها وخباصة النشاط العقلي 
وإذن فقد كان الرجال الذين يتلقون تعليمهم يف الكنيسة يكادون حيتكرون احلياة العقلية،  «:ويقول

نت الكنيسة منصة احملاضرة والصحافة والنشر واملكتبة واملدرسة والكلية، وكان أصحاب امليول الفلسفية يف فكا
متأثرين بتراثهم من الفكر اإلغريقي يف  ،الدول الرومية سواء من رجال الكنيسة أو من املسيحيني العاديني

ا جهودهم يف التوفيق بني معتقدام الدينية وقد بذلو ،ال سيما آراء أرسطو وبطليموس ،ميادين العلم والفلسفة
، وهي خليط من نظريات اإلغريق )الفلسفة املسيحية(ونشأ عن ذلك فلسفة مركبة تسمى .وآرائهم الفلسفية

فقد  ،وظواهر التوراة واألناجيل وأقوال القديسني القدامى، وملا كان العلم والفلسفة يف ذلك العصر شيئاً واحداً
سيحيون يف صرح فلسفتهم كل ما وصل إليه العلم البشري يف عصرهم من النظريات الكونية أدمج الفالسفة امل

                                                
  .ذكرها انظر املراجع اليت تتحدث عن العلمانية اليت سبق)  ١(



 ٤٩٠

ورأت الكنيسة يف هذه الفلسفة التوفيقية خري معني على الدفاع عن تعليمها ضد املارقني  ،واجلغرافية والتارخيية
يدة املسيحية ذاا وامتدت يد والناقدين، فتبنتها رمسياً وأقرا جمامعها املقدسة حىت أضحت جزءاً من العق

   ١»التحريف فأدخلت بعض هذه املعلومات يف صلب الكتب الدينية املقدسة 
لقد تبنت الكنيسة آراء أرسطو يف الفلسفة والطب ونظرية العناصر األربعة ونظرية بطليموس يف أن 

 ..وتوما االكويين وما أضاف إىل ذلك كله القديس أوغسطني وكليمان اإلسكندري ..األرض مركز الكون
واعتربت هذا املزيج من اآلراء البشرية أصوالً من أصول الدين املسيحي وعقائد مقدسة ال يصح أن يتطرق إليها 

  .الشك
تذكر بأن اهللا خلق العامل  ..وقد كانت هذه العلوم املسيحية تشتمل على معلومات تفصيلية عن الكون

نسان يف جنة عدن على مسرية يومني من البصرة بالضبط، م، وتوج ذلك خبلق اإل.ق ٤٠٠٤ابتداء من سنة 
) آشر(والعجيب أا ظلت مصرة على هذا الرأي حىت مطلع القرن التاسع عشر، فقد طبع كتاب األسقف 

  .٢م  ١٧٧٩الذي حيمل هذه النظرية سنة 
م بـ لكنه على أقصى آرائها وقع بعد خلق آد ،أما تاريخ الطوفان فتختلف فيه تقاومي التوراة

  .م.ق ١٧٤٢، ومعىن ذلك أنه كان سنة ٣سنة)٢٢٦٢(
ومن الطريف أن جملساً كنسياً كان قد أعلن يف بداية القرن العاشر للميالد أن القرن األخري من حياة 

  .٤العامل قد استهل، ألن اهللا قد جعل املدة بني إنزال ابنه واية العلم ألف سنة فقط
   ..هذه بعض معلوماا التارخيية

ما معلوماا الطبية، فقد كانت أفضل وأجنح الوسائل العالجية يف نظرها إقامة الطقوس لطرد الشياطني أ
  .اليت جتلب املرض، ورسم إشارة لصليب ووضع صور العذراء والقديسني حتت رأس املريض ليشفي

  فما اخلطأ الثاين؟ ..عرفت اخلطأ األول: قلت
وذلك بفضل  ..ار العلوم اليت أنتجتها الشجرة اليت غرسها حممدلقد أتيح لقومنا أن يروا بعض مث:  قالت

مراكز احلضارة اإلسالمية يف األندلس وصقلية وجنوب إيطالية اليت كانت بتشع نور العلم واملعرفة على القارة 
املستغرقة يف دياجري اخلرافة واجلهل، فاستيقظ العقل األورويب من سباته وأخذ يقتبس عن املسلمني طرائق 

  .البحث ومناهج التفكري اليت جتعله يكد ويعمل يف جمال اختصاصه
   ..ويف ذلك احلني وقع اخلطأ الثاين الذي ال نزال نعاين آثاره

والذين مل يكونوا يف نظرهم غري  ..لقد ثارت ثائرة رجال الكنيسة على الذين يتلقون علوم الكفار
                                                

  .فما بعد ١٠١انظر استمداد املسيحية من الفلسفة من كتاب املشكلة األخالقية والفالسفة ص)  ١(
  .١٦ص ١ج: انظر معامل تاريخ اإلنسانية)  ٢(
  .٢١٨:إظهار احلق: انظر)  ٣(
  .٣٧٩/ ١٤:انظر قصة احلضارة)  ٤(



 ٤٩١

   ..املسلمني
حماكم التفتيش يف كل مكان تتصيدهم وتذيقهم صنوف فلذلك أعلنت حالة الطوارئ ضدهم، وشكلت 

وبذلك قامت  ..وأصدرت منشورات بابوية جديدة تؤكد العقائد السابقة وتلعن وحترم خمالفيها ..النكال
  .املعركة بني الكنيسة والعلم، وأخذت تزداد سعاراً مبرور األيام

الفلكية، فقبل هذه ) ١٥٤٣(كوبرنيق لقد كان من أول النظريات العلمية اليت صادمت الكنيسة نظرية 
النظرية كانت الكنيسة املصدر الوحيد للمعرفة، وكانت فلسفتها تعتنق نظرية بطليموس اليت جتعل األرض مركز 

  .الكون، وتقول أن األجرام السماوية كافة تدور حوهلا
ومل ينج من  ،التفتيش فلما ظهر كوبرنيق بنظريته القائلة بعكس ذلك كان جديراً بأن يقع يف قبضة حمكمة

إال أن  ،بل ألن املنية أدركته بعد طبع كتابه بقليل، فلم تعط  احملكمة فرصة لعقوبته ،ذلك ألنه كان قسيساً
، ومنعت تداوله وذكرت أن ما فيه هو وساوس شيطانية )حركات األجرام السماوية(الكنيسة حرمت كتابه 

  .مغايرة لروح اإلجنيل
بعث ) جردانو برونو(ولكن رجالً آخر هو  ،بلهاء أن أمر هذه النظرية قد انتهىوقد ظن رجال الكنيسة ال

النظرية بعد وفاة صاحبها، فقبضت عليه حمكمة التفتيش، وزجت به يف السجن ست سنوات، فلما أصر على 
  .م وذرت رماده يف اهلواء وجعلته عربة ملن اعترب١٦٠٠رأيه أحرقته سنة 

، فأيد جتريبياً ما نادى به )التلسكوب(قد توصل إىل صنع املرقب ) اليلوج(وبعد موته ببضع سنوات كان 
أسالفه نظرياً، فكان ذلك مربراً للقبض عليه وحماكمته، وقضى عليه سبعة من الكرادلة بالسجن مدة من 

   ..١الزمان، وأمر بتالوة مزامري الندم السبعة مرة كل أسبوع طوال ثالث سنوات 
تنتهي بالطريق اليت انتهى ا برونو أعلن ارتداده عن رأيه، وهو راكع على قدميه وملا خشي على حياته أن 

والكتاب  ،سجني راكع أمام فخامتك ..وقد بلغت السبعني من عمري ..أنا جاليلو «:أمام رئيس احملكمة قائالً
   »أرفض وألعن وأحتقر القول اإلحلادي اخلاطئ بدوران األرض  ،املقدس أمامي أملسه بيدي

بل أضاف إليه التعهد بتبليغ احملكمة عن كل ملحد يوسوس له الشيطان بتأييد  ..مل يكتف ذا التعهدو
  .٢هذا الزعم املضلل

فما الذي جعل الكنيسة تصر على تلك اآلراء كل ذلك اإلصرار، مع أن ذلك مل يذكر يف الكتاب :  قلت
  .املقدس

لقد رأت الكنيسة أن األرض جيب أن تكون  ..؟!قدسوهل تتبىن الكنيسة شيئا مما يف الكتاب امل:  قالت
وعليها متت عملية اخلالص والفداء،  ،جتسد فيها ..الذي هو املسيح ..مركز الكون الثابت ألن األقنوم الثاين

  .وفوقها يتناول العشاء الرباين
                                                

  .١/١٠٠٨:معامل تاريخ اإلنسانية)  ١(
  .٣/٣٤٨وانظر كذلك تكوين العقل احلديث  ٢٠٥/توفيق الطويل : والفلسفةقصة الرتاع بني الدين )  ٢(



 ٤٩٢

مس تغرب األرض قائمة إىل األبد، والشمس تشرق والش «:وأضافوا إىل هذا ما فهموه من قول التوراة
  )  ٦-٥/ ١:سفر اجلامعة: انظر( »وتسرع إىل موضعها حيث تشرق 

من خطل الرأي أن يعتقد اإلنسان (أما كروية األرض وسكىن جانبها اآلخر، فنفتها الكنيسة حبجة أن 
وقالت إنه لو  ،بوجود أناس تعلو مواطئ أقدامهم على رؤوسهم وبوجود نباتات وأشجار تنمو ضاربة إىل أسفل

ا الزعم لوجب أن ميضي املسيح إىل سكان الوجه اآلخر من األرض وميوت مصلوباً هناك من أجل صح هذ
    ١»خالصهم 
  فهل أفلحت الكنيسة يف نصرة آرائها ومقاومة اهلراطقة؟:  قلت
فلم يكد القرن السابع عشر يستهل حىت كان لنظرية كوبرنيق وما أضاف  ..العكس متاماعلى : قالت

  .يلو آثار واسعة، ظلت راسخة يف الفلسفة األوروبية عامةإليها برونو وجال
وذلك ما أحدث أثرا خطريا يف ثقة اجلماهري بالكنيسة جعلتهم يشكون يف سالمة معلوماا، وهو أثر له 

  .أمهيته القصوى
هزت فكرة الثبات املطلق اليت كانت مسيطرة على العقلية  ،لقد قدم ذلك الصراع إحياءات فلسفية جديدة

  .وربية وحطت كذلك من قيمة اإلنسان ومكانته يف الوجوداأل
وتولد من تلك  ..واألخطر من ذلك كله هو ما حصل من ثورة العلماء على الكنيسة كما ثار العامة عليها

  .الثورة جاهلية جديدة فصلت العلم عن املبادئ واملثل
  فهل سكتت الكنيسة؟: قلت
عن أي حماولة توفيق حتفظ للعلم حرمته، وحتفظ للدين ومل تبحث  ..الكنيسة مل تسكت ..ال: قالت

  .قداسته
  فماذا فعلت؟:  قلت
   ..سالح اإلرهاب اليت تدربت على استعماله يف احلروب الصليبية وحماكم التفتيش:  قالت

 ،فقد قاسى العلماء أنواع االضطهاد ..لقد كان القرن السابع عشر هو القرن الذهيب حملاكم التفتيش
اليت حتتوى على أمساء ) القوائم البابوية(ضدهم أساليب القمع الوحشية وظهرت الفهارس أو واستخدمت 

الكتب احملرمة، وكان وجود شيء من هذه الكتب يف حوزة إنسان ذريعة لسوقه إىل حمكمة التفتيش وتعريضه 
  .ألليم عقاا

رئيس بلدية يف أملانيا ألنه  لقد قاومت الكنيسة كل حماولة للتجديد وإن كانت نافعة خرية، فقد كفرت
اخترع غاز االستصباح حبجة أن اهللا خلق الليل ليالً والنهار اراً، وهو مبخترعه يريد تغيري مشيئة اخلالق فيجعل 

  .الليل اراً
واضطرب حبل الكنيسة بظهور الروح اجلديدة اضطراباً واضحاً وألقت بكل ثقلها يف معركة كانت يف 

                                                
  .٣/٣٤٨وانظر كذلك تكوين العقل احلديث  ٢٠٥/توفيق الطويل : قصة الرتاع بني الدين والفلسفة)  ١(



 ٤٩٣

الناس، ال سيما املثقفون الذين انتهزوا الفرصة وخيل إليهم أن األقدار قد القت أيهم غىن عن دخوهلا أمام 
  )العلم والتجربة(مفتاحاً سحرياً خيلصهم من سجن الكنيسة وأغالهلا ذلك هو مفتاح 

  فهل سكت الناس؟:  قلت
ات الكنيسة لقد بدأ العنب يف ذلك احلني ـ حبكم تصرف: نظرت إىل عناقيد العنب نظرة أمل، مث قالت

   ..احلمقاء ـ يتحول إىل مخر
وأصبحت  ..بدأت خطايا الكنيسة واملسيحية اليت كانت تغطى بستار القداسة تفتضح ..لكن مع ذلك

  .ال: للناس ـ وللعلماء على األقل ـ اجلرأة الكافية ليقولوا للكنيسة
طبق املنهج العقلي على فقد  ..بل لعله أعنفهم ..ذلك اليهودي املتحرر من هؤالء) سبينوزا(وكان 

اليت ترى أنه جيب أن تدرس ) مدرسة النقد التارخيي(الكتاب املقدس نفسه، ووضع األسس اليت قامت عليها 
ري، وليست شأى على أساس أا تراث ب ..الكتب الدينية على النمط نفسه الذي تدرس به األسانيد التارخيية

  .وحياً إهليا
مستدالً مبا  ،من تطبيق هذا املنهج ـ أن أسفار التوراة مل يكتبها موسىوقد استنتج سبينوزا ـ انطالقا 

    ١»مل يأت نيب مثله من بعده  «:وقول كاتب السفر ،جاء يف سفر التثنية من ذكر موت موسى ورثائه
  ٢)توضع هلا إال بعد موسى بقرون عديدة (واستطاع أن يثبت أن التوراة قد عينت أماكن بأمساء مل 

 ..)سقوط اإلمرباطورية الرومانية واضمحالهلا(ون النقد التارخيي للمسيحية يف كتابه يبا طور جويف إجنلتر
  .فقد ابتدع مذهب الشك املطلق الذي كان ثورة نفسية على اإلميان املطلق طوال القرون املاضية مأما هليو

العقل اإلنساين باألمل  ال شيء يزحم «:أن يوجه نقده إىل عقيدة اخلطيئة قائالً) باسكال(كما استطاع 
كعقيدة اخلطيئة األصلية، وأنه ليبدو أبعد ما يكون عن العقل أن يعاقب إنسان من أجل خطيئة اقترفها أحد 

   »أسالفه منذ أربعة آالف سنة 
، فقد خطا خطوة أبعد من ديكارت بأن طالب بإخضاع الوحي للعقل عند التعارض )جون لوك(أما 

ليفسح للوحي جماالً، فقد أطفأ نور كليهما وكان مثله كمثل من يقنع إنساناً بأن يفقأ  من استبعد العقل «:قائالً
  »عينيه ويستعيض عنهما بنور خافت يتلقاه بواسطة املرقب من جنم سحيق

وهو مبدأ التسامح الديين وإعطاء احلق لكل  ،كما دعا إىل تطبيق مبدأ جديد على احلياة األوربية آنذاك
  .ق ما يشاء ويكفر مبا يشاء من األديان واملذاهبإنسان يف أن يعتن

  فكيف سكتت الكنيسة على هؤالء؟:  قلت
لقد ظل صوم خافتاً أمام بطش حماكم التفتيش، وضغط اتمع الذي كان يدين باملسيحية ويراها : قالت

رضوا شخصياً ولكن تراثهم مع ذلك تعرض للحرق واملصادرة كما تع ..ولذلك مل حيرقوا ..جزءاً من كيانه
                                                

  .من هذه السلسلة) الكلمات املقدسة(رسالة : انظر)  ١(
  .حسن حنفي: مجةرسالة يف الالهوت والسياسة لسبينوزا، تر: انظر)  ٢(



 ٤٩٤

إال أن تفجر الربكان العلمي يف كل مكان واخلالفات الداخلية بني  ..لإليذاء واملضايقة من قبل الكنيسة
  .الطوائف املسيحية شغلتها عن إعطائهم ما يستحقون من االهتمام

ام كما أن النظريات اجلديدة عن الكون يف هذا القرن قد غمرت  األفكار الفلسفية، واستأثرت باالهتم
  .البالغ من قبل األوساط الدينية والعلمية على السواء

  فهل توقف النقد عند ذلك احلد املؤدب؟:  قلت
   ..بل جتاوز النقد حد األدب ليفسح األمر إلله العقل الذي خلف إله الكنيسة:  قالت

   ..لقد نقد الكنيسة نقدا الذعا ..لقد ظهر فولتري الذي كان أعدي أعداء الكنيسة آنذاك
ى بالالئمة على بولس كان أول ما انتقده العقيدة املسيحية يف التثليث وجتسيم االله والصور املقدسة وأحنو

االعتقاد بأشياء مستحيلة أو بأشياء (ولذلك كان اإلميان باملسيحية يف نظره هو   ،الذي طمس املسيحية وحرفها
إن  ،تتساقط بعد مساعها صوت األبواقتستعصي على الفهم فاحلية تتكلم واحلمار يتحدث وحوائط أرحيا 

  )اإلميان على هذا النحو هو على ما يقول أرازم هو اجلنون
أما اخلطيئة األوىل فريفضها فولتري، ويعتربها إهانة هللا وااماً له بالرببرية والتناقض، وذلك للتجرؤ على 

  . ١من حديقته القول بأنه خلق األجيال البشرية وعذا ألن أباهم األول قد أكل فاكهة
وقد انتقد فولتري الطقوس السبعة نقدا مريرا، وسخر من الكتاب املقدس سخرية الذعة تتجلى يف قوله 

وقوله عن صيام  ..»من الواضح أن اهللا مل يكن قويا يف اجلغرافيا «:تعليقا علي معلومات التوراة اجلغرافية
أن الطقوس والشعائر والعبادات و االحتفاالت الدينية (، ويري )دواء للفقراء ال يتعاطاه األغنياء( املسيحية 

  )جرائم حملية يعاقب عليها كل من يزاوهلا ألا ضارة باتمع خاصة إذا متت يف صورة أضاح وقرابني
إن التوحيد بني الدين والدولة هلو أبشع نظام لذلك جيب إلغاؤه  «:أما آراؤه السياسية، فقد عرب عنها بقوله

   »خر خيضع فيه رجال الدين لنظم الدولة وخيضع فيها الراهب للقاضي وإقامة نظام آ
    ٢»إنه ال ميكن طاعة البشر باسم طاعة اهللا البد من طاعة البشر باسم قوانني الدولة  «:وقال

                                                
  .٨٠، ٧٨ص  ٨سلسلة تراث اإلنسانية ج )  ١(
ن مواقفه من أعلن توبته عوقد كان فولتري صرح ببعض التصرحيات ضد اإلسالم قبل أن يعرفه، ولكنه بعد معرفته )  ٢(

  .األضواء ال تسلط إال على أقواله األوىل، أما أقواله األخرية فقد طُمستولكن   ، ومن حممد اإلسالم
قد هدم حممد الضالل السائد يف العامل لبلوغ احلقيقة، ولكن يبدو أنه « :يعترف بأنه كان ضحية األفكار السائدة اخلاطئةهو ف

  » يوجد دائماً من يعملون على استبقاء الباطل ومحاية اخلطأ
عليكم الطعام والشراب طوال  أيها األساقفة والرهبان والقسيسون إذا فُرض عليكم قانون حيرم« :مث يقول يف قاموسه الفلسفي

إذا حرم .. من مالكم للفقراءباملائة  ٢,٥إذا فُرض عليكم إعطاء .. إذا فرض عليكم احلج يف صحراء حمرقة.. النهار يف شهر الصيام
من  إذا كنتم تتمتعون بزوجات تبلغ مثاين عشرة زوجة أحياناً، فجاء من حيذف أربع عشرة.. عليكم شرب اخلمور ولعب امليسر

  »  !هذا العدد، هل ميكنكم اإلدعاء خملصني بأن هذه الشريعة شريعة لذّات؟
 



 ٤٩٥

  فهل سكتت الكنيسة؟: قلت
ياعه لقد جزعت الكنيسة من هذه االنتقادات واآلراء جزعا شديدا ولعنت فولتري وأش ..ال:  قالت

حىت أنه قال  ،وتعرض فولتري للمضايقة واالضطهاد من قبل رجال الالهوت ..وكفرم وحرمت قراءة كتبهم
   ١»لقد قصت حماكم التفتيش جناحيك  ..أنت طائر يف قفص حماكم التفتيش «:خماطبا إنسان ذلك العصر

  :العقالنية
  فما اجلاهلية الثانية؟ ..عرفت هذا ووعيته: قلت
كرد فعل ضد  ٢وهي جاهلية لبست لباس العقل ..سست اجلاهلية األوىل للجاهلية الثانيةلقد أ:  قالت

   ..للكفر بالكنيسة وبكل دينوهي جاهلية تدعو  ..الكنيسة من العلمموقف 
  .وقد كان رد فعل ..هذا موقف طبيعي: قلت
ن العقالء أن ينظروا لقد كان يف إمكا ..فالدين ليس حمصورا يف الكنيسة ..ولكنه رد فعل خاطئ:  قالت

  .يف األديان ويدرسوها دراسة موضوعية ليبحثوا عن احلقيقة، ويسلموا هلا
  أمل يفعلوا؟:  قلت
  .لو فعلوا ملا وقعنا فيما وقعنا فيه: قالت
  فماذا فعلوا؟:  قلت
املخرب  وصار ..لقد صار العقل هو اإلله اجلديد لذلك العصر ..لقد استبدلوا إله الكنيسة بإله العقل: قالت
  .وصار البشر هم القرابني اليت تقدم حملرقة كنيسة العلم ..هو الكنيسة
  .فال طاقة يل بفهم ألغازك ..أفصحي عن مرادك:  قلت
كان  «:لقد وصف برننت ذلك العصر الذي ابتدأت فيه عبودية العقل املصارع إلله الكنيسة، فقال: قالت

السر الكربى لعامله اجلديد، العقل هو الذي يسوق الناس إىل فهم العقل للرجل العادي يف عصر التنوير هو كلمة 
وبفهمه للطبيعة يصوغ سلوكه طبقاً هلا، وبذلك يتجنب  ..وهذه هي كلمة السر الثانية الكربى ..الطبيعة

ة مماال احملاوالت العابثة اليت قام ا يف ظل ألفكار املسيحية التقليدية اخلاطئة، وما خيالفها يف األخالق والسياس
   ٣»يناقض الطبيعة 

إن املسيحية  «:وقد بني أن السبب يف هذا يعود إىل املسيحية اليت طبعتها الكنيسة بطابعها اخلاص، قال

                                                                                                                                 
 إن أقل ما يقال عن حممد أنه قـــد …لقد قام الرسول بأعظم دور ميكن إلنســان أن يقوم به على األرض« :ويقول

، وقد أشرنا إىل هذا يف » مرة جاء بكتاب وجاهد، واإلسالم مل يتغري قط، أما أنتم ورجال دينكم فقد غريمت دينكم عشرين
  .الرسالة السابقة من هذه السلسلة

  .٨٧ – ٨٠ص  ٨مقتطفات من سلسة قراءات إنسانية ج )  ١(
  .نقصد بالعقالنية هنا كل املناهج العلمية اليت تستبعد الوحي، ال املنهج الفلسفي املعروف الذي اشتهر به ديكارت وغريه)  ٢(
  .٤٧٦، ٤٧٤ :أفكار ورجال)٣(



 ٤٩٦

التقليدية مل تعد قادرة على أن متد املستنريين بنظرية كونية فقد بدأ الناس يعرفون ما يكفي من اجليولوجيا لكي 
 ..ق م وتاريخ قصة الطوفان بعيدا االحتمال ٤٠٠٤بعام ) آشر(ه األسقف يبني أن تاريخ اخلليقة الذي حدد

إن الرياضة كانت ضد هذا املبدأ فإن أي نظام رياضي حمترم ال يسمح : ولكن مبدأ التثليث يف املسيحية مثالً
ت يف القرن إذا أمكن إحياء املي ؟أما عن املعجزات فلماذا توقفت ،بأن يكون الثالثة ثالثة وواحداً يف آن واحد
   ١»األول، فلماذا ال حييا يف القرن الثامن عشر

 ..لقد ختلص اإلنسان يف هذا العصر من القيود اليت كانت تربطه بالكنيسة، فراح يتمرد عليها يف كل شيء
وامتاز ذلك العصر بشعور اإلنسان فيه بشخصيته املطلقة ومبعارضته للسلطة  «:عصريصف هذا الرايوبرث قال 

وقد أعلت النهضة شأن الطبيعة اإلنسانية واحلياة . .ذهابه شوطا بعيدا ىف اعتبار العامل كله وطنا لهو ،وذويها
ولذلك يسمى العلماء الذين خصصوا أنفسهم . .الدنيوية خمالفة ىف ذلك طريقة التفكري ىف القرون الوسطى

من خري ما أحدثه هؤالء اإلنسانيون  وكان. .)اإلنسانيني(لدراسة آداب اليونان والرومان والعلوم عند القدماء 
وهو رأى كان قد أمهل ىف عصر  ،أعىن الرأى القائل بأن اإلنسان ينبغى أن يفكر بنفسه لنفسه ،)منو الفردية(

   ٢»عبودية العقل 
بل بدأ يبحث عن  ،٣لقد انطلق العقل من أغالله يف ذلك العصر، ومل يعد مقيداً بأغالل الثنائية الديكارتية

بالفعل، وتعالت أصوات الباحثني والفالسفة منادية بأن ) إهلا(يسلك طريقه لكي يتصرف كما لو كان ذاته، و
العقل هو احلكم الوحيد والعقل هو كل شيء وما عداه فوهم وخرافة، ابتداء بالوحي وانتهاء بالفداء والصلب 

  .فكلها أباطيل مضللة وعقائد مرذولة ألا ال تتسق مع العقل.. والرهبانية
إنه طاملا كانت العصور الوسطى ىف الواقع عصورا  «:يقول جرين برينتون عن احلركة اإلنسانية وفنوا

فإن فن  ،وطاملا أن عصر النهضة يعىن على األقل حماولة العودة إىل الوثنية الالدينية إن مل نقل الزندقة ،دينية
    ٤»رية بوهيمية أما فن عصر النهضة فيتمتع حب ،العصور الوسطى يرتبط بالكنيسة

ومن  ،فاملذهب العقلى يتجه إىل إزالة اهللا وما فوق الطبيعة من الكون «:يقول برينتون عن املذهب العقلىو
الوجهة التارخيية فإن منو املعرفة العلمية وازدياد االستخدام البارع لألساليب العلمية يرتبط بشدة مع منو الوضع 

   ٥»العقلى حنو الكون 
إن حتصيل اإلنسان للحقائق الكونية ومعرفته ا ال  «:ر حممد البهى عن املذهب التجريىبويقول الدكتو

. .ومعىن ذلك أن احلس املشاهد ال غريه هو مصدر املعرفة احلقيقية اليقينية ،يكون إال بالتجربة احلسية وحدها

                                                
  .٤٧٦ :أفكار ورجال)١(
  .١٢٠ – ١١٩دار الكتاب العرىب بريوت ص  –مبادئ الفلسفة، ترمجة حممد امني )  ٢(
  .سنتحدث عنها بعد قليل)  ٣(
  .٢٧ترمجة عبد الرمحن مراد ص  –منشأ الفكر  احلديث )  ٤(
  .٢٧ترمجة عبد الرمحن مراد ص  –منشأ الفكر  احلديث )  ٥(



 ٤٩٧

والبحث عن العلة  ،الطبيعية احلسية أما انتزاع املعرفة مما وراء الظواهر .ففى العامل احلسى تكمن حقائق األشياء
وهلذا تكون كل نظرية أو كل فكرة عن وجود له طابع احلقيقة فيما وراء  .فأمر جيب أن يرفض ،ىف هذا اال

   ١»احلس نظرية أو فكر مستحيلة 
 ،وهذا يتفق املذهب العقلى مع املذهب التجريىب ىف البعد عن اهللا وجتنب البحث عن الغاية من اخللق

   .لنظر ىف الطبيعة بدال من النظر فيما وراء الطبيعة أى ىف عامل اجلس بدال من عامل الغيبوا
  .بل وجود كماالت اهللا ..يقتضي وجود اهللا ..واملنطق العقلي ..ولكن العقل:  قلت
  .إن رد فعل العقالنيني على الكنيسة جعلهم ينفرون من اإلله نفورا كليا: قالت
  فبم استبدلوه؟:  قلت
صار لزاماً على الذين نبذوا اإلميان  «:)سول(كما يقول  ..لقد حلت الطبيعة حمل اإلله ..بالطبيعة:  تقال

  ٢»باهللا كلية أن يبحثوا عن بديل لذلك ووجدوه يف الطبيعة
، أو عبادة الطبيعة، وليست هذه العبارات )تأليه الطبيعة(وكتب الفكر الغريب تسمي ذلك العصر عصر 

فكل صفات اهللا اليت عرفها الناس عن املسيحية نقلها فالسفة الطبيعة  ،تعملة على احلقيقة متاماًبل هي مس ،جمازاً
  .مع فارق كبري بني اإلهلني يف نظرهم ،إىل إهلهم اجلديد

وهو  ..فإله الكنيسة حقود يعذب الساللة البشرية ويقتل ابنه ألن اإلنسان األول أكل فاكهة من حديقته
د االعتباطية على حرية اإلنسان ويقيده بااللتزامات ويفرض عليه الرهبانية واخلضوع املذل إله متعنت يضع القيو

  .مثليه على األرضمل
طقوساً وال صلوات،  يأما الطبيعة فإله جذاب رحب الصدر ليس له كنيس وال التزامات وال يستدع

  .ة يف وضوح وصراحةوكل ما يطالب به اإلنسان أن يكون إنساناً طبيعياً يليب مطالبه الطبيعي
وال كتاب  ..وميزة اإلله اجلديد أنه ليس له رجال دين ـ كما للكنيسة ـ يستعبدون الناس ألنفسهم

وله كتب علمية هي  ..بل له دعاة من أمثال روسو وفولتري وديدرو ..وال أسرار علياً مقدسة ..مقدس متناقض
  )روح القوانني(و) العقد االجتماعي(و) دائرة املعارف(

القانون الطبيعي جيعل الكون مترابطاً متناسقاً ال اضطراب فيه وال خلل، وباملقابل جعلت الطبيعة و
لإلنسان قانوناً يكفل له السعادة التامة ولكن النظم اإلنسانية واألديان طمست هذا القانون فشقي اإلنسان 

  .وتعذب
يف القرن التاسع ) كومت(إنسانياً عند  تلك هي املبادئ األوىل للمذهب الطبيعي الذي تبلور ليصبح ديناً

  )قوانني الطبيعة(فسرياً آلياً حسب القوانني اليت مسيت توعنه انبثقت املاديات املتعددة اليت تفسر الكون  ،عشر
  فكيف بدأ ذلك؟: قلت

                                                
  .وصلته باالستعمار الغرىب ص الفكر اإلسالمى احلديث)  ١(
  .٥١:املذاهب االقتصادية الكربى: جورج سول)  ٢(



 ٤٩٨

قد انفصلت الفلسفة عن الدين بادئ ذى بدء ونبذت ل ..مل يبدأ ذلك دفعة واحدة بطبيعة احلال:  قالت
ث فيما وراء الطبيعة  كما كانوا يطلقون على أمور الغيب املتعلقة باهللا وخلقه هلذا الكون، والغاية من هذا البح
  .والوحى الرباىن املتضمن للقيم الدينية الىت ينبغى أن يتبعها اإلنسان من أجل اخلالص ىف اآلخرة ،اخللق

باعتباره كائنا موجودا ىف الطبيعة، ال واجتهت الفلسفة إىل دراسة الطبيعة والكون املادى، واإلنسان 
  .بوصفه كائنا قد خلقه اهللا لغاية معينة وهدف يؤديه

وكان التقدم العلمى الذى حدث منذ بدء النهضة أحد العوامل اهلامة الىت ساعدت على اجتاه الفكر 
   .األورىب ذلك االجتاه من خالل املذهب العقلى والتجريىب

بيق املنهج العقلي يف الفكر واحلياة، واستثىن من ذلك الدين والعقائد وقد بدأ ديكارت ـ أوال ـ بتط
وموضوعه استغالل القوى الطبيعية وأدواته  ،الكنسية والنصوص املقدسة وكان يرى أن ميدان العلم الطبيعة

مضايقة بني الرياضة والتجربة، وخيتص الدين مبصائر النفس يف العامل اآلخر، ويعتمد على االعتقاد والتسليم، فال 
  .١العلم والدين، وال سلطان الحدمها على اآلخر 

بل أغرم تفاهة آراء  ،ومع ذلك فقد وجد فالسفة آخرون معاصرون هلؤالء مل ترق هلم هذه الفلسفة
  .الكنيسة وحقدهم عليها أن يهامجوا التعاليم الدينية هجوماً مباشراً

    ..مث كان نيوتن ونظرياته خطوة دافعة على الطريق
وكشف  ..الىت جيرى الكون املادى مبقتضاها )قوانني الطبيعة(فقد اكتشف نيوتن بعض ما مسى عندهم 

وقد كان ، أى القانون الذى يفسر ظواهر الطبيعة بردها إىل أسباا الظاهرة )قانون السببية(عما يسمى عندهم 
  .فى األسباب الغيبيةأى ن ،هذا ىف أوروبا ذريعة لنفى األسباب غري الظاهرة وغري احملسوسة

   »إن السببية دم كل ما بنته اخلرافات واإلهلامات واملعتقدات اخلاطئة ىف هذا العامل  «:يقول برينتون
ونعىن ا الكون  –ولكن صانع هذه الساعة الكونية  ،اإلله ىف عرف نيوتن أشبه بصانع الساعة «:يقولو

أما الرجال على هذه األرض  ،ه أن جيعلها تعمل حىت األبدفبإمكان ،مل يلبث أن شد على رباطها إىل األبد –
                                                

احدمها : ، وتتلخص نظريته يف االعتقاد بوجود منبعني للتصورات١٩/ اميل بوترو : العلم والدين يف الفلسفة املعاصرة)  ١(
واآلخر الفطرة مبعىن أن الذهن البشري ، فنحن نتصور احلرارة والنور والطعم والصوت ألجل احساسنا  بذلك كله، االحساس

  .فالنفس تستنبط من ذواا، ميلك معان وتصورات مل تنبثق عن احلس وإمنا هي ثابتة يف صميم الفطرة
وما إليها من أفكار تتميز بالوضوح ) اهللا والنفس واالمتداد واحلركة(هي فكرة ) ديكارت(وهذه التصورات الفطرية عند 

إن  «:وهذه االزدواجية الديكارتية وجدت هلا نظرياً يف منهج بيكون التجرييب الذي قال عنه أندرسن.شريالكامل يف العقل الب
فعند بيكون ميكن أن تكون أي قضية خاطئة متاماً يف نظر العقل،  ،»أعظم مآثر بيكون الفصل بني العلم البشري والوحي اإلهلي 

  .ولكنها صحيحة متاماً ألا نظر الدين
أن املذهب االزدواجي ليس إال مرحلة طبيعية يف سلم التدرج من اإلميان املطلق بالوحي إىل اإلنكار املطلق له والواقع   

  )منشورات عويدات ٥مدخل اىل فلسفة ديكارت ـ سلسلة املكتبة الفلسفية رقم : راجع(
  



 ٤٩٩

وإنه ليبدو أن ليس مثة داع أو فائدة من الصالة  ،فقد صممهم اإلله كأجزاء من آلته الضخمة هذه ليجروا عليها
    ١»الذى ال يستطيع إذا ما أراد التدخل ىف شئون عمله ،إىل اإلله صانع هذا الساعة الكونية الضخمة

وخاصة إذا ما كان  ،واعتربوا فكرة اإلله فكرة شريرة ،لكن مثة أناس ذهبوا إىل أبعد من ذلكو «:ويقول
ليس مثة وجود أن وهم يعتقدون  ،وأطلقوا على أنفسهم بكل فخر اسم امللحدين ،إله الكنيسة الكاثوليكية
ميكن فهمه باللجوء إىل ويقولون إن الكون ليس إال جمموعة متحركة ذات نظام معني  ،ملسيح أو إلله املسيحية

    ٢»السببية املعتمدة على أساس العلوم الطبيعية 
ألن كل  ،إنه ألقرب إىل الطبيعى واملعقول أن نشتق من صور املادة كل شئ موجود «:ويقول راندال

تنقل احلركة  ،ونراها فاعلة متحركة ،وخنترب كل حلظة نتائجها بأنفسنا ،حاسة من حواسنا تربهن على وجودها
من أن نعزو تكون األشياء لقوة جمهولة ولكائن روحى ال يستطيع أن خيرج من  ،تولد القوة دون انقطاعو

    ٣»كائن بعجز حبكم اجلوهر املنسوب إليه أن يفعل أى شئ أو أن حيرك أى شئ ،طبيعته ما ليس هو بذاته
ع عشر، فظهرت الفلسفة هكذا سار االجتاه املادى املادى امللحد خبطوات حثيثة حىت جاء القرن التاس

والذى . .الوضعية الىت تقول بسيادة الطبيعة على الدين والعقل، واعتبارها هى األصل الذى ينبثق عنه كل شئ
  )فرباخ(و )أوجست كومت(وكان من أهم فالسفتها  ،يبعث األفكار ىف العقل البشرى

إن  ،لسفة تدعو إىل سيادة الطبيعةن هذه الفإ «:خالصة هذه الفلسفة، فقال الدكتور حممد البهىلقد قدم 
قد قامت ىف جو معني حيث تولدت الرغبة ىف نفوس كثري من العلماء والفالسفة ملعارضة  ،مل نقل عبادا

فقام هذا  ،الكنيسة الىت كانت متلك نوعا خاصا من املعرفة تستغله ىف معارضة خصومها وهى املعرفة الدينية
وقامت هذه الفلسفة الوضعية على أساس تقدير  ،جوم الشديد عليها باسم العلمالفريق من العلماء والفالسفة باهل

  .الطبيعة وحدها مصدرا للمعرفة اليقينية
ومعىن تقديرها للطبيعة على هذا النحو أن الطبيعة ىف نظرها هى الىت تنقش احلقيقة ىف ذهن اإلنسان، وهى 

ال ميلى عليه من ذاته  –هلذا  –واإلنسان  ،سانهى الىت تكون عقل اإلن. .الىت توحى ا وترسم معاملها
وكذا ما يتصوره العقل من نفسه ! !خداع للحقيقة وليس حقيقة) ما وراء الطبيعة(إذ ما يأتى من . .اخلاصة

  !وهم وختيل للحقيقة وليس حقيقة أيضا
 كل ذلك ..)عقليةاملثالية ال(ومثلها  ..خداعا )أى ما بعد الطبيعة(وهو وحى  ،وبناء على ذلك يكون الدين

إذ هى تصورات اإلنسان من نفسه من غري أن يستلهم فيها الطبيعة  ،وهم ال يتصل حبقيقة هذا الوجود الطبيعى
    ٤»املنثورة الىت يعيش فيها وتدور حوله 

                                                
  .١٥١منشأ الفكر احلديث ص )  ١(
  .١٥٢منشأ الفكر احلديث ص )  ٢(
  .٤٣٩، ص ١احلديث جتكوين العقل )  ٣(
  .، بتصرف٢٩٩ – ٢٩٨ص . الفكر اإلسالمى احلديث وصلته باالستعمار الغرىب الطبعة الثانية)  ٤(



 ٥٠٠

وليد الطبيعة الىت تتمثل ىف فهو  –أى ما فيه من معرفة  –إن عقل اإلنسان ىف منطق هذه الفلسفة أما 
ولكن  ،إنه يفكر ..ولكن خالقه هو الوجود احلسى ،إنه خملوق ..البيئة واحلياة االقتصادية واالجتماعيةالوراثة و

ليس هناك عقل سابق  .وصانع القيد واجلرب هو حياته املادية ،إنه مقيد جمرب ..عن تفاعل مع الوحود احمليط به
عقل اإلنسان ومعرفته . .طريق الوحىكما أنه ليست هناك معرفة سابقة لإلنسان عن  ،على الوجود املادى

   .١يوجد أن تبعا لوجود اإلنسان املاى مها انطباع حلياته احلسية املادية الىت يتنفسها
مل تكن هذه هي النظريات الوحيدة اليت فصل فيها العلم عن اهللا : نظرت إىل عناقيد العنب حبزن، وقالت

   ..وعن اإلنسان وعن احلقائق
   ..ال تزال مسوم فلسفاهم تنتشر يف مدارسنا وجامعاتنا ..نلقد ظهر دجالون كثريو

  .والتفسري املادي للكون ..إىل أن ظهر ماركس فرعون اإلحلاد ليبشر باجلدلية املادية:  قلت
   ..ليؤسسا ألقواله) هيجل(و )فيشته(لقد لقد ظهر قبله :  قالت

سفى يسمح بوجود املتناقضات ىف بحث عن تصور فلالذي يالتفكري اجلدىل لقد جاء هذان الدجاالن ب
ينفى وجود التناقض ىف ) الذى يسمى املنطق الصورى(ذلك أن املنطق اليوناىن القدمي  ..الكون واحلياة ويفسرها

فوجود أى شئ هو ذاته نفى  ،ويقيم تفكريه على أساس أن الشئ ونقيضه ال ميكن أن جيتمعا ،الكون واحلياة
   .قاطع لوجود نقيضه
كانت له  ـوأن كان قد رجع إىل الفكر اإلغريقى يستمد منه  –ألوروىب منذ عصر النهضة ولكن الفكر ا

عصر  ـحىت إذا كان النصف الثاىن من القرن الثامن عشر امليالدى  .التفاتات خمتلفة عنه ىف جماالت متعددة
من  ،ة وحياولون تفسريهسيادة العقل ىف الفكر األورىب قام فالسفة يشريون إىل وجود التناقض ىف الكون واحليا

  )هيجل (و )فيشته(أبرزهم 
فقد استخدم مبدأ النقيض كى يدعم سيادة العقل كمصدر للمعرفة  ،)م ١٨١٤ – ١٧٦٢(فأما فيشته 

  .مقابل الدين والطبيعة
مث لدعم فكرة  ،فيستخدم مبدأ النقيض لتأكيد قيمة العقل من جهة ،)١٨٣١ – ١٧٧٠(وأما هيجل 

  .٢يعترب اهللا عقال وهو تأكيد الوحى كمصدر أخري للمعرفة، األلوهية من جديد، و
انبثقت عنه الطبيعة  ـوهو اهللا عنده  ـتصور أن هناك فكرة مطلقة أطلق عليها اسم العقل املطلق قد و

 مث انتقلت الفكرة من الطبيعة أو العقل املقيد إىل ،ألا مقيدة ومتفرقة وهى عنده العقل املقيد ،وهى تغايره متاما
وهو جامع الدعوى  ،وهو العقل ارد الذى هو اية الطبيعة احملدودة وغايتها ،جامع يلتقى فيه الشئ ونقيضه

  . ومقابلها
إذن فالعقل  ..وىف الفن والدين والدولة واجلماعة والفلسفة ،وهذا العقل ارد يتمثل ىف القانون واألخالق

                                                
  .٢٩٩:املرجع السابق)  ١(
  .بتصرف ٢٨٩عن الفكر اإلسالمى احلديث ص )  ٢(



 ٥٠١

جامع للفكرة ىف العقل املطلق : لعاملة املذكورة جامع للمتقابلنيارد الذى يتحقق ىف أى وحدة من هذه القيم ا
 ،ذلك أنه ليس له إطالق العقل املطلق وال حتديد عقل الطبيعة. .وللفكرة ىف العقل املقيد وهو الطبيعة ،وهو اهللا

  .ل الدعوىولذا يعترب جامع الدعوى ومقاب ،بل فيه إطالق بالنسبة إىل الطبيعة وتقييد بالنسبة للعقل املطلق
جاء داريون يؤله الطبيعة ويقول عنها إا فقد  ..نظرية التطورباإلضافة إىل هذين، فقد استلهم ماركس 

وأن التطور  ..ويؤكد أن اإلنسان هو اية سلسلة التطور احليوانية ..ختلق كل شئ وال حد لقدرا على اخللق
هو نتيجة  –تدرج ا من الكائن الوحيد اخللية إىل اإلنسان مث  ،الذى أنشأ احلياة املادية امليتة أول مرة –ذاته 

وبصورة حتمية ال ميلك الكائن احلى اخلروج عليها   ،وأنه يتم مستقال عن إرادة الكائن احلى ،أسباب مادية حبتة
  .وال معارضتها وال الوقوف ىف طريقها

  :املادية
  جاهلية أخرى؟ فهل أورثت هذه اجلاهلية الثانية ..فهمت هذا ووعيته: قلت

ولدت هذه اجلاهلية اليت توشحت بوشاح العقل، فلسفات  ..أجل: نظرت إىل عناقيد العنب بأمل وقالت
وكلها حولت هذه العناقيد الطاهرة مخرا معتقة خيرج من  ..أخرى، كلها امتألت ا مجيع علومنا ومدارسنا

  .إنسانيته كل من اقترب منها
  ما هي هذه الفلسفات؟:  قلت
كلها فلسفات مادية حتتقر اإلنسان، وحتتقر ما أنيط به من وظائف، بل حتتقر الكون ومتلؤه : قالت
   ..باخلراب

  ؟١مل وصفتها باملادية: قلت
اليت تتضمنها املناهج اإلنسانية العلوم فجميع نظريات  ..ألا كالدجال ال ترى إال بعني واحدة:  قالت

وال بالقيم  ،وقائمة على املفهوم املادي الذي ال يؤمن باألديان املرتلةمغلوطة وناقصة ات الدراسية احلديثة نظري
  .األخالقية املرتبطة بالدين

وهي اليت يرجع إليها  ،وهي تقوم يف جمموعها على مفهوم زائف وباطل هو أن البيئة هي اليت ختلق تراثها
  .الفضل يف تنشئة الفرد وتوجيهه واإلشراف على سلوكه

لدور الذي يقوم به الدين يف تكوين األفراد وجتاهل وجود الدين كلية أو اعتباره قد ومعىن هذا إنكار ا
  .على حد تعبري دوركامي، خرج من األرض كما خرجت اجلماعة نفسها

إىل إقامة منهج التشكيك يف القيم واملثل والعقائد ) بوضعه أبرز منظري علم االجتماع(قد عمد دوركامي ل
قوامه أن كل الظاهر نسبية متغرية متبدلة، ال تثبت على حال وال تستقر على وضع  واألخالق من منطلق مفهوم

  .ألا يف كل يوم يتبدل احلال حبال
قاعدة مضطردة يف كل جماالت دراسات االجتماع بل صار هذا  ..ليس هذا خاصا بعلم االجتماع

                                                
     .، أنور اجلنديملفهوم الفطرة والعلم جتاوزات العلوم االجتماعية واإلنسانية: انظر)١(



 ٥٠٢

  .والنفس واألخالق وتاريخ األديان
بل هناك علوم كثرية  ..احلضارة ليست هي العلوم اإلنسانية وحدهاولكن العلوم اليت نشرا هذه : قلت

  .نشأ عنها هذا الترف الذي يعيشه أهل هذا العصر
مبا أن العلوم اإلنسانية هي األساس الفكري الذي ميأل عقول املكتشفني واملخترعني، فإم راحوا :  قالت

   ..ا به اإلنسان، ويدمروا به األكوانمبا أملى عليهم أولئك الدجالون يسخرون سالح العلم ليقتلو
كل ذلك سببه  ..وأنواع الدمار اليت قتلت احلياة فيها ..إن أنواع األسلحة اليت تنشر الصراع على األرض

  .تلك املفاهيم اليت بين على أساسها العلم الذي حتول إىل معول هلدم احلياة وهدم اإلنسان



 ٥٠٣

  اإلسالم علومـ  ٢
وملاذا مل حيصل للمسلمني ذلك الفصام  ..فحدثيين عن اإلسالم ..وم اجلاهليةعرفت اجلاهلية وعل:  قلت
  .بني علومهم وبني اإلسالم األسود

مناهج من وكل ما توصلت إليه البشرية  ..ألن اإلسالم هو دين العلم والعقل والتجربة واملنطق: قالت
   ..البحث عن احلقيقة

وحيث على  ..فإن اإلسالم يعتمد على العقل واملنطق ..دفلئن كانت املسيحية تعتمد على اإلميان ار
  .طلب العلم الذي يغذى به العقل واملنطق

  :التعميم
 ..فإن اإلسالم أمر بتعميمه على الكل ..ولئن كانت املسيحية جعلت العلم حمصورا يف طائفة حمدودة

فالتعرف على اهللا الذي هو : بديةالعلم يف اإلسالم ركن من أركان الدين ال يقل عن اإلميان والشعائر التعف
  ) ١٩من اآلية: حممد(فَاعلَم أَنه ال إِلَه إِلَّا اللَّه  ﴿..:جوهر الدين وأصله وغايته وموضوعه حيتاج إىل العلم
، مث كرر هذا )١:العلق(  ﴾اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خلَق  ﴿:وهلذا كان أول أمر من أوامر هذا الدين هو

  ) ٣:العلق(﴾ اقْرأْ وربك الْأَكْرم ﴿:مر يف قولهاأل
لَقَد من اللَّه علَى الْمؤمنِني إِذْ بعثَ فيهِم رسوالً من  ﴿:والقرآن يعترب وظيفة الرسل هي وظيفة املعلمني

تالْك مهلِّمعيو كِّيهِمزيو هاتآي هِملَيلُو عتي فُِسهِمبِنيٍ أَناللٍ مي ضلُ لَفقَب نوا مإِنْ كَانةَ وكْمالْحو آل ( ﴾اب
  ) ١٦٤:عمران

أَلَم يأْتكُم نبأُ ﴿..وأخرب أن كل األنبياء جاءوا أقوامهم بالبينات، وهي العلوم الواضحات اليت قويت أدلتها
ذين من بعدهم ال يعلَمهم إِلَّا اللَّه جاَءتهم رسلُهم بِالْبينات فَردوا الَّذين من قَبلكُم قَومِ نوحٍ وعاد وثَمود والَّ

  ) ٩:ابراهيم( ﴾لَيه مرِيبٍ أَيديهم في أَفْواههِم وقَالُوا إِنا كَفَرنا بِما أُرسلْتم بِه وإِنا لَفي شك مما تدعوننا إِ
بل إن القرآن فوق ذلك كله أخرب عن مزية اإلنسان اليت أهلته للخالفة يف األرض، وأهلته للتكرمي الرباين، 

وعلَّم آدم الْأَسماَء كُلَّها ثُم عرضهم علَى الْمالئكَة فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسماِء  ﴿:فقال يقص قصة بداية خلق اإلنسان
آدم أَنبِئْهم نتم صادقني قَالُوا سبحانك ال علْم لَنا إِلَّا ما علَّمتنا إِنك أَنت الْعليم الْحكيم قَالَ يا هؤالِء إِنْ كُ

مالس بغَي لَمي أَعإِن أَقُلْ لَكُم قَالَ أَلَم هِمائمبِأَس مأَهبا أَنفَلَم هِمائمبِأَس متا كُنمونَ ودبا تم لَمأَعضِ والْأَرو اتاو
  )٣٣ـ  ٣١:البقرة( ﴾تكْتمونَ 

انطالقا من هذا وردت النصوص الكثرية عن حممد باحلض على العلم والترغيب فيه ورفع مكانة أهله، فقد 
 عبادة الْفقْه، وأَفْضلُ الدينِ الْورعأَفْضلُ الْ «:، فقال:أخرب بأن العلم نوع من أنواع العبادة، بل هو من أفضلها

«١  
                                                

  .رواه الطرباين يف معاجيمه الثالثة ويف إسناده حممد بن أيب ليلى)   ١(



 ٥٠٤

قَليلُ الْعلْمِ   «:، وقال١» فَضلُ الْعلْمِ خير من فَضلِ الْعبادة، وخير دينِكُم الْورع «:وصرح بذلك فقال 
دبقْهاً إذَا عِء فركَفَٰى بِٱلْمو ،ةادبريِ الْعكَث نم ريخ أْيِهبِر بجالً إذَا أُعهِء جركَفَٰى بِٱلْمو ،وقال٢»اللَّه ،:»  بِدا عم

شيٍء عماد وعماد ٰهذَا  اللَّه بِشيٍء أَفْضلَ من فقْه في دينٍ ولَفَقيه واحد أَشد علَى الشيطَان من أَلْف عابِد، ولكُلِّ
ينِ الْفالد٣» قْه   

يا أَبا ذَر َألنْ  «:وقايس بني بعض النوافل وبني طلب العلم، فقال أليب ذر، وقد رأى حرصه على النوافل
لَّمعفَت ودغَألنْ تو ،ةكْعائَةَ رم لِّيصأَنْ ت نم لَك ريخ ابِ اللَّهتك نةً مآي لَّمعفَت ودغلْتالْع ناباً مب  لَم أَو لَ بِهممِ ع

ةكْعر أَلْف لِّيصأَنْ ت نم لَك ريخ لْ بِهمع٤»ي    
أَفْضلُ الصدقَة أَنْ يتعلَّم الْمرُء الْمسلم علْماً ثُم  «:وأخرب أن تعليم العلم ال خيتلف عن الصدقات، فقال

ملسالْم اهأَخ هلِّمع٥» ي  
فَضلُ الْعالمِ علَى الْعابِد كَفَضلي علَى   «:أَحدهما عابِد واآلخر عالم، فَقَالَ: رجالَنه ذُكر لنه ويروى أ

اكُمنقَالَ» أَد ثُم ، :» حا، ورِهحي جلَةَ فمى النتضِ حاَألرو اتٰمولَ السأَهو ،هكَتالَئمو إنَّ اللَّه وتى الْحت
   ٦» لَيصلُّونَ علَى معلِّمِ الناسِ الْخيرِ

من يرِد اللَّه  «:وطلب العلم لذلك دليل على خريية العبد الطالب للعلم، بل دليل على اجتباء اهللا له، قال
م بِٱلتعلُّمِ، والْفقْه بِٱلتفَقُّه، ومن يرِد اللَّه بِه خيراً يا أَيها الناس إنما الْعلْ  «:، وقال٧»بِه خيراً يفَقِّهه في الدينِ

 ينِ، وي الدف هفَقِّهاُء ﴿يلَمالْع هادبع نم ٰى اللَّهشخا يمإن )٨» )٨٢: فاطر  
مد وهو يعدد فضل وهذا االجتباء هو الذي يؤهله للجنة وهلذا التكرمي الذي أخرب حممد عنه،  قال حم

جنِحتها من سلَك طَرِيقاً يلْتمس فيه علْماً سهلَ اللَّه لَه طَرِيقاً إلَى الْجنة، وإنَّ الْمالَئكَةَ لَتضع أَ «:طالب العلم
السٰموات ومن في اَألرضِ حتى الْحيتانُ في الْماِء، لطَالبِ الْعلْمِ رِضاً بِما يصنع، وإنَّ الْعالم لَيستغفر لَه من في 

، إنَّ اَألنبِياَء لَم يورثُوا وفَضلُ الْعالمِ علَى الْعابِد كَفَضلِ الْقَمرِ علَى سائرِ الْكَواكبِ، وإنَّ الْعلَماَء ورثَةُ اَألنبِياِء

                                                
 .الطرباين يف األوسط، والبزار بإسناد حسن)   ١(
ورويناه : الطرباين يف األوسط ويف إسناده إسحاق بن أسيد وفيه توثيق لني، ورفع هذا احلديث غريب، قال البيهقي)   ٢(

  .بن الشخري مث ذكرهصحيحاً من قول مطرف بن عبد اللَّه 
 .الدارقطين والبيهقي)   ٣(
  .ابن ماجه بإسناد حسن)   ٤(
 .رواه ابن ماجه بإسناد حسن من طريق احلسن عن أيب هريرة)   ٥(
ٍء معلِّم الْخيرِ يستغفر لَه كُلُّ شي«: حديث حسن صحيح، ورواه البزار من حديث عائشة خمتصراً قال: الترمذي، وقال)   ٦(

  .»حتى الْحيتانُ في الْبحرِ
 .البخاري ومسلم وابن ماجه)   ٧(
 .ويف إسناده راوٍ مل يسم، الطرباين يف الكبري)   ٨(



 ٥٠٥

   ١» إنما ورثُوا الْعلْم فَمن أَخذَه أَخذَ بِحظٍّ وافرٍديناراً والَ درهماً 
 وجلَّ ما من رجلٍ تعلَّم كَلمةً، أَو كَلمتينِ، أَو ثَالَثاً، أَو أَربعاً، أَو خمساً مما فَرض اللَّه عز «:وقال

إالَّ د نهلِّمعيو نهلَّمعتةَفَينلَ الْج٢» خ   
: عن صفْوانَ بنِ عسالٍ الْمرادي قَالَوخيرب عن بعض صور التكرمي اليت يقابل ا املأل األعلى أهل العلم، فَ

لَه فَقُلْت ،رمأَح لَه درلَى بىٌء عكتم جِدسي الْمف وهو بِيالن تيأَت :إن ولَ اللَّهسا رفَقَالَي ،لْمالْع أَطْلُب ي جِئْت :
اً حتى يبلُغوا السماَء مرحباً بِطَالبِ الْعلْمِ إنَّ طَالب الْعلْمِ تحفُّه الْمالَئكَةُ بِأَجنِحتها ثُم يركَب بعضهم بعض «

طْلُبا يمل هِمتبحم نا مين٣» الد  
من جاَءه أَجلُه وهو يطْلُب الْعلْم لَقي اللَّه ولَم  «:دا يرفع درجة أهل إىل درجة األنبياء، فيقولبل إن حمم

ةوبةُ النجرإالَّ د ـنيبِيالن نيبو هنيب كُن٤» ي   
ب علْماً فَأَدركَه كَتب اللَّه لَه من طَلَ «:أما األجور املعدة ألهل العلم، فإا أضعاف مضاعفة، قال حممد

  ٥» كفْلَينِ من اَألجرِ، ومن طَلَب علْماً فَلَم يدرِكْه كَتب اللَّه لَه كفْالً من اَألجرِ
من  إذَا مات ابن آدم ٱنقَطَع عملُه إالَّ «:ومن أكرب ميزات أجر العلم أن أجره غري منقطع، قال حممد

ثَالَث :و لَهعدحٍ يالص لَدو أَو ،بِه فَعتنلْمٍ يع أَو ،ةارِيج قَةد٦» ص  
إنَّ مما يلْحق الْمؤمن من عمله وحسناته بعد موته علْماً علَّمه   «:ويف حديث آخر مفصل، قال حممد

و صدقَةً تركَه أَو مصحفاً ورثَه، أَو مسجِداً بناه أَو بيتاً البنِ السبِيلِ بناه، أَو نهراً أَجراه، أَ ونشره وولَداً صالحاً
هتوم دعب نم قُهلْحت هاتيحو هتحي صف هالم نا مهجر٧» أَخ  

أهله اختلف يف رفعه ووقفه، وكال األمرين سواء، فالصحابة  وقد ورد وصف مفصل لفضل العلم وفضل
علَّموا الْعلْم، فَإنَّ تعلُّمه للَّه خشيةٌ وطَلَبه عبادةٌ، ت «:مل يتربوا إال على يدي حممد، فعن معاذ بن جبل قال

ل هيملعتو ،ادجِه هنثَ عحالْبو ،بِيحست هتذَاكَرمالَلِ والْح مالعم هنةٌ البقُر هلَأله ذْلَهبقَةٌ، ودص هلَمعالَ ي نم
                                                

ال يعرف إال من حديث عاصم بن : أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه والبيهقي، وقال الترمذي)   ١(
مبتصل، وإمنا يروى عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن مجيل عن كثري بن قيس عن رجاء بن حيوة، وليس إسناده عندي 

  .١/٥٩: الترغيب والترهيب .أيب الدرداء عن النيب وهذا أصح
  .أبو نعيم، وإسناده حسن لو صح مساع احلسن من أيب هريرة)   ٢(
صحيح اإلسناد، وروى ابن ماجه حنوه : حلاكم وقالأمحد والطرباين بإسناد جيد واللفظ له، وابن حبان يف صحيحه، وا)   ٣(

  .باختصار
  .الطرباين يف األوسط)   ٤(
  .الطرباين يف الكبري، ورواته ثقات وفيهم كالم)   ٥(
  .مسلم وغريه)   ٦(
عين حفره ومل ي: أَو نهراً كَراه، وقال: ابن ماجه بإسناد حسن والبيهقي، ورواه ابن خزمية يف صحيحه مثله إال أنه قال)   ٧(

  .يذكر املصحف



 ٥٠٦

دحالْمو ،ةبري الْغف باحالصو ،ةشحي الْوف اَألنِيس وهو ،ةنلِ الْجلِ أَهبس ارنمامِ ورالْحو ،ةلْوي الْخثُ ف
يجعلُهم في الْخيرِ السراِء والضراِء، والسالَح علَى اَألعداِء والزين عند اَألخالَِّء، يرفَع اللَّه بِه أَقْواماً فَوالدليلُ علَى 

غَبرت ،أْيِهِمٰى إلَى رهتنيو ،هِمالعٰى بِفدقْتيو مهآثَار صقْتةً تمةً قَائا  قَادهتنِحبِأَجو ،هِملَّتي خكَةُ فالَئالْم
امعأَنو رالْب اعبسو ،هاموهرِ وحانُ الْبيتحابِسٍ، ويطْبٍ وكُلُّ ر ملَه رفغتسيو ،مهحسماةُ الْقُلُوبِ تيح لْمَألنَّ الْع ه

من الظُّلَمِ، يبلُغُ الْعبد بِٱلْعلْمِ منازِلَ اَألخيارِ والدرجات الْعلَٰى في الدنيا واآلخرة،  من الْجهلِ، ومصابِيح اَألبصارِ
الْحرامِ، وهو إمام  لُ منالتفَكُّر فيه يعدلُ الصيام، ومدارسته تعدلُ الْقيام، بِه توصلُ اَألرحام وبِه يعرف الْحالَ

  . ١»الْعملِ، والْعملُ تابِعه، يلْهمه السعداُء، ويحرمه اَألشقياُء
ومل يكتب  ..إنه رجل مل يدخل مدرسة وال جامعة ..أتدري من قال هذه النصوص: نظرت إيل، وقالت

  .أن تقوم على يده أكرب ضة علمية عرفتها البشريةومع ذلك شاء اهللا  ..ومل يقرأ رسالة واحدة ..حرفا واحدا
  ما تقولني؟:  قلت
منذ قال حممد تلك النصوص هرعت كل أمة حممد تنهل من العلم صغارها وكبارها ورجاهلا :  قالت
  . حىت الشيوخ الكبار كانوا حيتضرون، وهم يطلبون العلم ..ونساؤها

يا أبا عبد اهللا، أنت قد بلغت هذا :  حمربةً، فقال لهرأى رجل مع أيب :قال صاحل بن أمحد بن حنبل،روى 
   ٢» مع احملربة إىل املقربة «:فقال! ومعك احملربة حتملها؟: يعين ؟املبلغ، وأنت إمام املسلمني

كنت يف إحدى سفرايت ببغداد، فمر بنا أمحد بن حنبل وهو يعدو، ونعاله : وقال حممد بن إمساعيل الصائغ
 ؟إىل مىت تعدو مع هؤالء الصبيان ؟يا أبا عبد اهللا، أال تستحي: ا مبجامع ثوبه، فقاليف يده، فأخذ أيب هكذ

   ٣» إىل املوت «:قال
، وكان الرهبان عندنا يتقربون إىل الدين يف ذلك الوقت الذي كنا فيه عبيدا للكنيسة وفالحني عند رجال

واجلامعات، ويعتربون ذلك من أقرب القرب  كان املسلمون يتنافسون يف بناء املدارس واملكتبات ..اهللا باجلهل
  .٤ إىل رم

لتعليم الصبيان القراءة، والكتابة، والقرآن وبعض فانتشرت الكتاتيب اليت متثل املدارس االبتدائية اليت تقام 
وقد ذكر بعض املؤرخني أا وجدت  ،العلوم العربية، والرياضيات، وقد وجدت هذه الكتاتيب قدمياً يف اإلسالم

  . ٥وكانت من الكثرة حبيث عد ابن حوقل ثالمثائة كتاب يف مدينة واحدة من مدن صقلية ،عصر الصحابة يف

                                                
  .ورفعه غريب جدا: قال املنذريرواه ابن عبد الرب يف كتاب العلم )   ١(
 .٣١ ص، اجلوزي البن، أمحد اإلمام مناقب)   ٢(
 .٣٢ ص، اجلوزي البن، أمحد اإلمام مناقب)   ٣(
كيف نوجهها لدعم اجلامعات وتنمية  ، األوقاف يف العصر احلديث: استفدنا املعلومات الواردة هنا من كتاب: انظر)  ٤(

  .خالد بن علي بن حممد املشيقح/ د، )دراسة فقهية(مواردها 
  .٤١٨،  ٣/٤١٧معجم البلدان : ينظر)  ٥(



 ٥٠٧

وكان الكُتاب يف بعض البلدان من السعة حبيث يضم مئات وآالفاً من الطالب، ومما يروى عن أيب القاسم 
ولذلك كان أبو القاسم حيتاج  ،جداًوكان كتابه فسيحاً  ،البلخي أنه كان له كتاب يتعلم به ثالثة آالف تلميذ

   ١إىل أن يركب محاراً ليتردد بني طالبه وليشرف على شؤوم 
  .احملسنني الذين جيعلوا وقفا لوجه اهللامتول بأموال مجيعا وكانت هذه الكتاتيب 

بعد أن  بدأ إنشاؤهاواليت  ..فقد كانت أموال املوقفني تتوجه لبناء املدارس الكبار ..باإلضافة إىل هذا
  .استقرت حركة الفتوحات اإلسالمية نسبياً، وبعد أن تضاعف إقبال طالب العلم على حلقات املساجد

ويذكر التاريخ نفراً من  ،كثر بناء هذه املدارس حىت مألت مدن العامل اإلسالمي من أقصاه إىل أقصاهقد و
منهم صالح الدين األيويب الذي  ،األمصارأمراء املسلمني كانت هلم اليد الطوىل يف إنشاء املدارس يف خمتلف 

  .أنشأ املدارس يف مجيع املدن اليت كانت حتت سلطانه يف مصر، ودمشق، واملوصل، وبيت املقدس
  .نور الدين الشهيد الذي أنشأ يف سورية وحدها أربعة عشر معهداًومنهم 

إنه يف كل مدينة : ارس حىت قيلومنهم نظام امللك الوزير السلجوقي الذي مأل بالد العراق وخراسان باملد
يف العراق وخراسان مدرسة، وكان هذا الوزير كلما وجد يف بلدة عاملاً متيز وتبحر يف العلم بىن له مدرسة 

  . ووقف عليها وقفاً، وجعل فيها دار كتب
مبا والتجار يتسابقون يف بناء املدارس والوقوف عليها  ،وجبانب هؤالء العظماء كان األمراء واألغنياء
وكثريون جداً هم الذين جعلوا بيوم مدارس وجعلوا ما  ،يضمن استمرار وإقبال الطالب على الدراسة فيها

  . فيها من كتب وما يتبعها من عقار وقفاً على طالب العلم الدارسني فيها
ليت تغلها حىت إن ابن جبري الرحالة األندلسي هاله ما رأى يف املشرق من كثرة املدارس والغالت الوافرة ا

  .٢فدعا املغاربة أن يرحلوا إىل املشرق لتلقي العلم ،أوقافها
ويكفي برهاناً على كثرة أوقاف املدارس واملساجد يف دمشق أن النووي مل يكن يأكل من فواكه دمشق 

  .طيلة حياته؛ ألن أكثر غوطتها وبساتينها أوقاف
فإن غريها من احلواضر  ،حبست عليهاوإذا كانت دمشق قد اشتهرت بكثرة مدارسها واألوقاف اليت 

وكل ذلك جاء مثرة  ..والقاهرة كثرت فيها املدارس ،والبصرة، والقريوان ،والكوفة ،وقرطبة ،اإلسالمية كبغداد
   .من مثرات األموال املوقوفة اليت خصصت للدراسة العلمية

ر أن هذا التطور مرده فذك ،ابن خلدون ما شاهده يف القاهرة من التطور العلمي واحلضاري وقد وصف
إىل األموال املوقوفة من أراض زراعية ومبان وبيوت وحوانيت، وأن هذه األموال اليت حبست على املؤسسات 
التعليمية يف القاهرة أدت إىل أن يفد إىل هذه املدينة طلبة علم وعلماء من مغرب العامل اإلسالمي ومن مشرقه يف 

                                                
  .٣٧ص) ٣٨٢(جملة الوعي اإلسالمي عدد )  ١(
  .١٦-١٥رحلة ابن جبري ص: نظرا)  ٢(
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  . ١لك منا العلم وازدهر يف خمتلف الفروع والتخصصاتسبيل احلصول على العلم ااين، وبذ
وكانت الدراسة يف تلك املدارس تشبه الدراسة الثانوية والعالية يف عصرنا احلاضر، وكان التعليم فيها 

  :جلميع أبناء األمة دون تفرقة بني فئة وأخرى، وكان الطالب الذين يدرسون فيها نوعني
من بالد نائية ويدخل مع هؤالء الذين ال تساعدهم أحواهلم املادية أن  الغرباء الذين وفدوا: النوع األول

وهو قسم  ،وكان هلذا النوع من الطالب غرف خصة للنوم ومكتبة ومطبخ ومحام ،يعيشوا على نفقات آبائهم
   .داخلي

ذويهم ميثلون الطالب الذين يرغبون يف أن يرجعوا يف املساء إىل أهليهم و: والنوع الثاين من الدارسني
  . وهؤالء يف قسم خارجي

وكانت بعض املدارس باإلضافة إىل ما تقدمه لطالا من علم ترعاهم صحياً،  ،وكال النوعني يدرس جماناً
  .فقد كان جبوار بعض املدارس مستشفى لعالج املرضى من الطالب باان

ع واحد من فروع العلم، عرفت املدارس التخصص العلمي يف إنشائها، حيث كانت تقام املدارس لنوقد و
 ـومدارس  ،ومن مث كانت هناك مدارس لتدريس القرآن وتفسريه وحفظه وقراءاته، ومدارس للحديث خاصة

ومدارس للطب، وأخرى يف كل جمال من جماالت  ،للفقه لكل مذهب فقهي مدرسة خاصة به ـ وهي أكثرها
   .التخصص العلمي
فيها كَملَ بناء : بعض هذه املدارس، فقالني وسبعمائة ابن كثري يف حوادث سنة إحدى وثالثوقد ذكر 

املدرسة املستنصرية ببغداد ومل ينب مدرسة قبلها، ووقفت على املذاهب األربعة، من كل طائفة اثنان وستون 
وشيخ طب، وعشرة  ،ومدرس لكل مذهب، وشيخ حديث، وقارئان وعشرة مستمعني ،وأربعة معيدين ،فقيهاً

وقدر للجميع من اخلبز واللحم واحللوى والنفقة ما فيه  ،ومكتب لأليتام ،ن بعلم الطبمن املسلمني يشتغلو
  .٢كفاية وافرة لكل واحد

الدراسة يف تلك املدارس مفتوحة لكل راغب يف العلم دون قيد أو شرط، وكان طالب هذه قد كانت و
وكان األساتذة الذين يقومون  ،قراءاملدارس يتمتعون بكل الرعاية من طعام وشراب وعالج وإقامة للغرباء والف

وكان املتخرجون من هذه املدارس مينحون  ،بالتدريس فيها ينتخبون ممن شهد هلم الشيوخ بالكفاءة العلمية
إجازة علمية باسم شيخ املدرسة، وما كان يسمح لألطباء مبمارسة مهنة الطب إال بعد نيل هذه الشهادة أو 

   .اإلجازة من كبري أطباء املدرسة
املواعظ واالعتبار كوقد ألفت يف تاريخ املدارس مصادر عدة حاولْت استقراء أعدادها وما يدرس فيها، 

العقود اللؤلؤية للخزرجي و ..)هـ٦٨٤ت(األعالق اخلطرية البن شداد و ..)هـ٨٤٥ت(للمقريزي 
لفوطي تلخيص جممع اآلداب البن ا ..)هـ٩٢٧ت(الدارس يف تاريخ املدارس للنعيمي و ..)هـ٨١٢ت(

                                                
  .٢٧٩، والعرب البن خلدون ص١/٨٨مقدمة ابن خلدون : نظرا)  ١(
  .١٣/١٣٩البداية والنهاية : انظر)  ٢(
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وكلها وثائق تارخيية تدل على مدى انتشار العلم يف أقطار العامل اإلسالمي منذ نشر حممد تلك  ١)هـ٧٢٣ت(
  .التعاليم السامية

وحلقات الدرس يف  ،وزوايا العلم ،للمدارساحملسنون من املسلمني والواقفون أدرك باإلضافة إىل هذا فقد 
قتصار على تشييد األبنية وتوفري جهاز للتدريس غري كاف فاهتموا وأن اال ،املساجد أمهية الكتاب لنشر العلم

بوقف الكتب عليها لتكون وسيلة ميسرة للتحصيل واملراجعة، توفر مادة علمية يستند إليها املعلم واملتعلم يف 
أو رباط وقف على طلبة العلم  ،أو جامع ،فأصبح من املعتاد وجود مكتبة يف كل مدرسة ،وقت واحد

  .٢وغريهم
  . ٣وقف الكتب مبكة يف القرن اهلجري األول كما يف مكتبة عبداحلكيم ابن عمرو اجلمحيابتداء وكان 

ويف القرن الثاين ظهرت بيت احلكمة ببغداد وكان من بني أقسامها مكتبة حظيت بعناية جمموعة من 
   .خلفاء بين العباس وخباصة املأمون

ها مساعدة العلماء والباحثني بتوفري أكرب قدر من مصادر ومكتبة بيت احلكمة كان اهلدف من وراء إنشائ
  .٤املعلومات هلم لتسهيل سبل الدرس واملطالعة والتأليف والترمجة ملن يرغب يف ذلك 

حبيث ميكن القول بأنه قلما ختلو مدينة من  ،وانتشرت خزائن الكتب الوقفية منذ القرن الرابع اهلجري
   .كتب موقوفة

اخلزائن وتوافرها يف األندلس أن أبا حيان التوحيدي النحوي كان يعيب على وبلغ من انتشار هذه 
  ٥» أنا أي كتاب أردته استعرته من خزائن األوقاف ،اللَّه يرزقك عقال تعيش به «:مشتري الكتب، ويقول

أنه كان فيها عشر خزائن للوقف وذلك يف القرن السابع اهلجري : ويذكر ياقوت احلموي عن مدينة مرو
وقفها  ،مل أر يف الدنيا مثلها كثرة، وجودة، منها خزانتان يف اجلامع إحدامها يقال هلا العزيزية «:ول عنهاويق

وكان فيها اثنا عشر ألف جملد أو ما يقارا، واألخرى يقال  ..رجل يقال له عزيز الدين أبو بكر عتيق الزجناين
وخزانة أخرى يف املدرسة  ،حممد بن منصور يف مدرستههلا الكمالية وا خزانة شرف امللك املستويف أيب سعيد 

العميدية وخزانة د امللك أحد الوزراء املتأخرين ا، واخلزائن اخلاتونية يف مدرستها والضمريية يف خانكاه 
  ٦»هناك وكانت هذه اخلزائن سهل التناول ال يفارق مرتيل منها مئتا جملد، وأكثره من غري رهن 

رحلته إىل مصر بعد أن اطلع على أحوال مكتباا ودور العلم فيها وعاش يف بعضها، وقال ابن جبري يف 

                                                
  .١٩الوقف وبنية املكتبة العربية ص: نظرا)  ١(
 .٢١الوقف وبنية املكتبة العربية للدكتور حيىي حممود ساعايت ص: انظر)   ٢(
  .٤/٥١األغاين لألصبهاين   ) ٣(
  .٣٢الوقف وبنية املكتبة العربية ص  ) ٤(
  .٣٣ة صالوقف وبنية املكتبة العربي: انظر  ) ٥(
  .٥/١١٤معجم البلدان : انظر  ) ٦(
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أن األماكن يف هذه املكتبات  ـ أي مصرـ ومن مناقب هذا البلد ومفاخره  «:واستفاد من أمواهلا املوقوفة
يصلح أحواله  خصصت ألهل العلم فيهم، فهم يعتربون من أقطار نائية فيلقى كل واحد منهم مأوى إليه ومآالً

  .١»  به مجيعاً
وكانت هذه املكتبات بكتبها الوقفية إضافة إىل املكتبات اخلاصة مثل مكتبات اخللفاء واألمراء والوزراء 

فقد اعتمد عليها  ،وراء حركة االزدهار العلمي اليت شهدها العامل اإلسالمي على مدى قرون طويلة ،والعلماء
  .ووضع مصنفام ،مراجعامالعلماء وطالب العلم يف دراستهم و

  :االنفتاح
ويف مصادر العلم  ..ولكن اإلسالم مع توسعه يف األمر بطلب العلم إال أنه ضيق يف العلم املطلوب: قلت
  .فخصه مبا يتعلق بالكتاب والسنة ومل ينفتح على باقي الثقافات ..املطلوب

ثقافات األجنبية، واستفاد منها، وتعامل لقد انفتح اإلسالم على مجيع ال ..األمر عكس ذلك متاما: قالت
لعلم املسلمني أن احلكمة ضالة املؤمن أىن  ..يأخذ منها ما يراه مفيدا، ويرد ما ال يراه صاحلا ..معها بإجيابية تامة

  .وجدها، فهو أحق ا
يونانية ففي الوقت الذي قام رجال ديننا بتكفري كل انفتاح علمي كان فقهاء املسلمني يقرؤون الفلسفة ال

  .والثقافة اهلندية ومجيع أنواع الثقافات
يناقشوا مناقشة  ..بل يتعاملون تعامل الند للند ..ولكنهم ال يتعاملون معها تعامل اخلاضع الذليل

  .موضوعية علمية ال نزال نفتقد مثلها
و املنطق لم يقبل املسلمون املنطق األرسطي، ونقدوه من مجيع عناصره، وكونوا هلم منطقًا آخر، هف

  .االستقرائي
فقد أدرك مفكرو اإلسالم متام اإلدراك أنه ال بد من وضع منهج يف البحث خيالف املنهج اليوناين، حيث 

ن هذا املنهج إمنا هو تعبري عن حضارة خمالفة، وتصور حضاري خمتلف، وقد وصل املسلمون إىل فكرة أ
وأخذ ا ، هج االستقرائي احلديث بصبغتها اخلاصةالالزمة لكل ذات، وهي الفكرة اليت صبغت املن )اخلواص(

وأعلن املسلمون أن اإلنسان يتوصل إىل القضية اجلزئية قبل التوصل إىل القضية ، جون استيورت مل وغريه
  .الكلية

هو قياس الغائب على الشاهد، : واختلف قياس املسلمني عن قياس أرسطو، فاعترب املسلمون القياس
كلي إىل أحكام جزئية،  مما قياس أرسطو الذي هو حركة فكرية ينتقل فيها العقل من حكفوصلوا إىل اليقني، أ

  .فإنه يوصل فقط إىل الظن
اليونان التجريب والتجربة، وجاء منطق أرسطو أكرب معرب عن روح اليونان، فيه احتقر ويف الوقت الذي 

دعا إىل وضع منهج ومنطق خمتلف يف كل  رفضه املسلمون إميانا بروح احلضارة اإلسالمية وروح القرآن الذي
                                                

  .١٥رحلة ابن جبري ص: ينظر  ) ١(
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  . خصائصه عن منطق أرسطو وروح احلضارة اليونانية
تفكروا يف خلق اهللا،  «:البحث يف آثارهيدعو إىل ومنهج القرآن منهج ينأى عن البحث يف الشيء ذاته و

من النظرة املفكرة وكان ذلك العمل اإلسالمي هو مصدر التحول العاملي  ،» وال تفكروا يف ذات اهللا فتهلكوا
للدنيا املعزولة عنها املسقطة لإلرادة والتكليف القائمة على التشاؤم واالنسحاب والعجز إىل نظرة التكليف 

  .واإلرادة والبناء والعمل
صحح املسلمون أغالط أرسطو وجالينوس وأفالطون يف الفلسفة والعلوم والكثري من أخطاء الفلسفة وقد 

التنجيم وبطالن القول بأن بعض الكواكب جيلب السعادة، وبعضها جيلب النحس،  اليونانية، وأبطل صناعة
زعم قوم أن الفلك والنجوم : قال ابن حزمكما  ..اليونان أخذوه من غري برهان وال قياسوعللوا ذلك بأن 

كتها تعقل، وأا ترى وتسمع، وهي دعوى باطلة بال برهان، وصحة احلكم أن النجوم ال تعقل أصال، وأن حر
أبدا على رتبة واحدة، ال تتبدل عنها، وهذه صفة اجلماد الذي ال اختيار له، والواقع أنه ليس للنجوم تأثري يف 

  .أعمالنا، وال هلا عقل تدبرنا به، والنجوم أيضا ال تدل على احلوادث املقبلة
على دراسة  )التباين(وأبان علماء املسلمون ضعف نظام بطليموس ونقط القصور فيه، وقد عكف 

بطليموس، وحقق مواقع كثري من النجوم، وصحح حركات القمر والكواكب السيارة، وخالف بطليموس يف 
ثبات األوج الشمسي، وأنكر الغزايل ما قاله فالسفة اليونان من أن بالسماء حيوانا وأن له نفسا، ونقد األطباء 

جالينوس، ومن طريق التجربة واالختبارات املسلمون طب اليونان، ورفضوا األخذ ببعض نظرات أبقراط و
الشخصية، ورفض ابن النفيس قبول نظرية جالينوس عن الدور الذي تلعبه الرئتان يف نقل الدم من جتويفة القلب 

  .الواحدة إىل األخرى، وأعلن أا خاطئة
المية والعلوم اليت يصدرها قومنا تذكر أن الثقافة اإلساملنشورات والكتب ولكين قرأت كثريا من : قلت

   ..اإلسالمية جمرد نقل للثقافة اليونانية
ليس الطب اإلسالمي إال جمموعة ترمجات كتبت باللغة  «:ساجنور وجو داريالنوففي الطب مثال يقول 

   »العربية، من قبل فارسيني ويهود ومسيحيني 
لكن هذا . يف أوروباكانت سيطرة الطب اإلسالمي يف القرون الوسطى سيطرة كاملة  «:ويقول دارميربغ

مل يغري جوهر العلم، فقد كان وبقي جالينوسيا فالطب العريب بأمجله، ما هو إال ترمجة أو باألحرى تزييف 
   »وتزوير للطب األغريقي 

أن امليزة املهمة للطب العريب هو حفظه ونقله للمؤلفات اليونانية العديدة اليت كانت  «:ويقول باريايت
  »للقرون الوسطى  منسية يف اجلزء األول

   »ن الطب اإلسالمي ما هو إال الطب اليوناين القدمي، البسا حلة جديدة إ «:ويقول كاستيجليوين
ليست املؤلفات العربية إال ترمجة لكتب ديوسكوريدس وجالينوس  «:ويقول الكاتب روتر  دي  روزمون

   »وما كان معروفاً يف تلك األيام 
حلياة إىل املدرسة البيزنطية مع الرازي وابن سينا يف القرن العاشر، ومع لقد عادت ا «:ويقول الكسندرامي
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واألمهية الكربى اليت نستطيع إعطاءها . الزهراوي يف القرن الثاين عشر، ومع ابن رشد  يف القرن الثالث عشر
   »هلؤالء العلماء، هو انتقال العلوم اليونانية عن طريقهم إىل مدرسة سالرين 

فإننا ال جند هلم أي اكتشاف يف . ن رداءة الطب العريب شيء واضح وأكيدإ «:قولباربيون فيأما 
وكل ما جنده هو بعض الكتب يف علم جس النبض، ودراسة احلرارة . التشريح، وأي تقدم يف الفيزيولوجيا

   »  أما باقي كتبهم فما هي إال كالم ومناقشات ال معىن هلا وال مضمون. واستعمال بعض األدوية اجلديدة
فلذلك ال أحتاج  ..وتعرف أسلوب تفكريهم، والطريقة اليت يبثون ا مواقفهم ..أنت تعرف قومنا: قالت

  .ألم يلقون باملواقف اليت متلى عليهم، وال يلقون باملواقف اليت جيدوا بالبحث املوضوعي ..إىل الرد عليهم
يكتفوا بترمجة املؤلفات اليونانية واهلندية، مل املسلمني أن ولكين أقول لك ـ وخصوصا يف هذا اجلانب ـ 

عطوا للطب شكالً مل يكن معروفاً من قبل، وكانت مدارسهم أعطوا العامل أطباء بكل معىن الكلمة، وألكنهم 
  . جامعاته على نفس النمط، وعلم فيها ما كان يعلم يف املدارس اإلسالمية جعلمثالً اقتدى الغرب ا، ف

ذ الطب بفضل األطباء املسلمني، شكالً جديداً مل يكن معروفاً من قبل، ال عند منذ القرن العاشر أخف
  : وكان هذا الطب اجلديد يرسخ على ثالث ركائز متينة ،إبقراط وال جالينوس وال عند غريهم

وله اهتمام  ،تشخيص األمراض ووصف أمراض جديدةوهو يقوم على  ..نظام طيب للتعليم واملمارسةفهو 
   .ة واكتشاب أدوية جديدةعلم الصيدلب

كان هذا التنظيم يعتمد على مدرسة للعلم تعطى فيها فقد  ..تنظيم التعليم الطيب وممارسة مهنة الطبأما 
وإىل جانب هذه املدارس، كانت بيوت الكتب تغص باملؤلفات ، الدروس النظرية وتشرح فيها الكتب العلمية

ومستشفيات بغداد . ضى، يعطي فيها املعلم الدروس العمليةكما كانت هناك مستشفيات للمر ،من كل األنواع
  . والري وابن طولون أمثلة حية على ذلك
. فقد كان على من يود ممارسة مهنة الطب، احلصول على أجازه لذلك ،وكانت هناك قواعد هلذا النظام

ان هلذه اللجنة احلق وك ،وكانت هذه اإلجازة، تعطى من قبل جلنة تتشكل من أعضاء هلم خربة ويرأسها عامل
  .يف سحب اإلجازة ممن كانت معلومام  غري كافية

 )امللكي(ىل جانب هذا التنظيم، كان الطب يف مضمونه ويف مادته جديداً فكتب احلاوي للرازي، وإو
عتمد األطباء املسلمون على تشخيص كل ابل . البن العباس، والقانون البن سينا، مل تكن ترمجة لكتب القدماء

  .ض بظواهر عديدة، وعلى اكتشاف ووصف أمراض مل تكن معروفة قبالًمر
اباً أو تك ٢٤فموسوعة احلاوي للرازي كانت مؤلفة من : وكانت املؤلفات الطبية اإلسالمية عديدة وهامة

  . فصالً وحتتوي على كل املعلومات الطية املعروفة يف القرن العاشر
ن كان ابن سينا قد إو، ، وبدون منازع، طيلة القرون الوسطىوكان كتاب القانون البن سينا مرجعاً طبياً

  )أمري األطباء( فقد كان لقبه يف الغرب ،)الشيخ الرئيس(لقب يف الشرق باسم 
فمنذ  ،وللعرب فضل كبري يف ضته وتطوره ،كان علم الصيدلة منظماً كغريه من العلوم وإىل جانب هذا

، الذي )نشاجة الرطبة(والعطارين وجند قواعد وقوانني الصيدلة يف كتاب القرن العاشر، جند فرقا  بني الصيادلة 
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  . ١٢٣٦كتب يف سنة
 ،وقد انتشر الطب اإلسالمي وتطور بسرعة هائلة فكان هناك منذ القرن العاشر أطباء ذوو شهرة واسعة

فقد كان هناك  ..سبانيا على األخصإواستفادت أوروبا كلها من ازدهار الطب اإلسالمي عموماً وازدهاره يف 
أوروبيون يدرسون الطب اإلسالمي يف اجلامعات اإلسالمية، ومن أشهرهم جرييرب دورياك، جريار دي كرميونه، 

  .. ارنو  دي فيلنوف وقسطظني اإلفريقي
وأوىل هذه املدارس هي مدرسة سالرين يف جنوب إيطاليا، ومن بعدها مدرسيت مونبليه وباريس يف 

  .١فرنسا
  :القيم

ناحية مهمة متيز ا العلم يف اإلسالم عن العلم الذي نعاين ويالته :  عناقيد العنب حبزن، مث قالتنظرت إىل
  .بنفس القدر الذي نتنعم خبرياته

  ما تقصدين؟: قلت
  .والنيات الصاحلة اليت كانت حترك طلبة العلم والعلماء ..واآلداب الرفيعة ..القيم:  قالت

  .بالعلم يف اإلسالم حدا مل تبلغه أي حضارةلقد بلغ االهتمام مبزج التربية 
وقد وصف القرآن  ..فقد اعترب اإلسالم اإلميان والتقوى والصالح من أهم خصائص العلماء وطلبة العلم

وا  ﴿:م يسجدون هللا وخيشعون ويبكون حني يسمعون آياتهأهل العلم بأأُوت ينوا إِنَّ الَّذنمؤال ت أَو وا بِهنقُلْ آم
ويقُولُونَ سبحانَ ربنا إن كَانَ وعد ربنا لَمفْعوالً ويخرونَ لْعلْم من قَبله إِذَا يتلَى علَيهِم يخرونَ للْأَذْقَان سجداً ا

   )١٠٩ـ  ١٠٧: االسراء( ﴾لَألذْقَان يبكُونَ ويزِيدهم خشوعاً 
 تعاىلمن أويت من العلم ما ال يبكيه خلليق أن ال يكون أويت علماً ينفعه، ألن اهللا  «:قال عبد األعلى التيمي

  » اآليات السابقة نعت العلماء، مث قرأ 
إنما يخشى اللَّه من عباده العلَماُء إنَّ اللَّه عزِيز غَفُور  ﴿:وقد وصف القرآن العلماء بام أهل خشية

)٢٨ :فاطر(  
أَمن هو قَانِت آناَء اللَّيلِ ساجِداً وقَائماً يحذَر اآلخرةَ  ﴿:حيذرون عذابه ويرجون رمحته هم بأمووصف

  )٩ :مرالز(  َأللْبابِويرجو رحمةَ ربه قُلْ هلْ يستوِي الَذين يعلَمونَ والَّذين ال يعلَمونَ إنما يتذَكَّر أُولُوا ا
هذا أوان  «:فشخص ببصره إىل السماء، مث قال ،كنا مع رسول اهللا  :عن أيب الدرداء قاليف احلديث و

يا رسول اهللا، وكيف  :فقال زياد بن لبيد األنصاري ،» يختلَس العلم من الناس، حىت ال يقدروا منه على شيء
ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت  «:ه نساءنا وأبناءنا، فقالفواهللا لنقرأنه ولنقرئ ؟يختلَس منا وقد قرأنا القرآن

  »  ؟ألعدك من فقهاء أهل املدينة،  هذه التوراة واإلجنيل عند اليهود والنصارى فماذا يغين عنهم
                                                

اإلسالم : ، موقعالدكتور عبد الرحيم حجازي عامل أساسي يف خروج أوروبا من عصر الظالم،: الطب اإلسالمي: انظر)  ١(
  .ست
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أال تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء، فأخربته بالذي  :قلت :فلقيت عبادة بن الصامت، قال   :قال جبري
اخلشوع، يوشك أن تدخل مسجد  :درداء، إن شئت أخربتك بأول علم يرفع من الناسصدق أبو ال :قال، قال

  »  اجلماعة فال ترى فيه رجالً خاشعاً
العلم  «:مالك يقول، وكان » ليس العلم بكثرة الرواية، إمنا العلم خشية اهللا «:وهلذا كانوا يقولون

إن حقّاً على من طلب العلم أن يكون له  «:وقال، » واحلكمة نور يهدي به اهللا من يشاء، وليس بكثرة املسائل
  »  وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعاً ألثر من مضى قبله

  »  أتقاهم لربه «:قال ؟من أفقه أهل املدينة :وقيل لسعد بن إبراهيم
لست أدري كيف تطرحني مثل هذه الطروحات يف عصرنا هذا الذي بلغ العلم فيه شأوا بعيدا مل : قلت

  .عصر من العصوريصله 
   ..ألن كل السلبيات اليت نعانيها يف حياتنا سببها تسخري العلم يف خدمة أهواء الشياطني:  قالت

تصور لو أن القائمني على برامج التلفزيون واإلنترنت وغريها من وسائل العصر كان هلم من اخلشوع 
  ت ترى هذا الواقع؟أكن ..والتقوى ما حيول بينهم وبني صناعة اإلجرام اليت ميارسوا

   ..ال: قلت
 ..فراحوا يصنعون هلم أحدث األسلحة وأفتكها ..ولو أن أولئك العلماء الذين مدوا أيديهم للطغاة:  قالت

  أكانوا يقدمون على صناعة تلك األسلحة؟ ..كانوا ممتلئني تقوى وخشوعا
   ..ال: قلت
ة الكربى ليحولوا من السموم أدوية قاتلة ولو أن أولئك العلماء الذين احتكرم شركات األدوي:  قالت

  تنشر وهم الصحة الكاذبة كانوا ممتلئني خشوعا أكانوا يقدمون على ذلك؟
   ..ال: قلت
ولو أن خرباء التغذية الذين راحوا يتالعبون بأغذية اهللا ليحولوها مسوما قاتلة كانوا ممتلئني خشوعا :  قالت

  أكانوا يقدمون على ذلك؟
   ..ال: قلت
ولو أن مهندسي األزياء ومصممي املوضة كانوا ممتلئني خشوعا أكانوا يقدمون على مثل تلك : قالت

  التصاميم اليت تنشر اخلراب يف اتمعات؟
   ..ال: قلت
   ..فقد رأيت إذن أن كل املصائب اليت تعانيها هذه احلضارة سببها انعدام التقوى واخلشوع:  قالت

رة العلوم اليت غرسها حممد كوا شجرة مسقية مباء التقوى والورع ولذلك كان من الثمار العظيمة لشج
  .فلذلك مل تنحرف بالبشرية عن الفطرة اليت خلقها اهللا عليها ..واإلميان

  :الرفاه
  .ولكن ناحية مهمة رمبا تكون قد غابت عنك ..ما ذكرته صحيح: قلت
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  ماهي؟: قالت
ولذلك مل يهتم  ..م الذي يقصده هو العلم بالدينولكن العل ..لقد اهتم اإلسالم بالعلم ..نعم: قلت

   ..املسلمون بعلم الدنيا
إن  «:لقد اعترب الغزايل من أول مواصفات العلماء إدراكهم حلقارة الدنيا جبانب ما أوتوا من العلم، فقال
نعيمها  أقل درجات العامل أن يدرك حقارة الدنيا وخستها وكدورا وانصرامها وعظم اآلخرة ودوامها وصفاء

وجاللة ملكها ويعلم أما متضادتان، وأما كالضرتني مهما أرضيت إحدامها أسخطت األخرى، وأما 
ككفيت امليزان مهما رجحت إحدامها خفت األخرى، وأما كاملشرق واملغرب مهما قربت من أحدمها بعدت 

. يف اآلخر حىت ميتلىء يفرغ اآلخر عن اآلخر، وأما كقدحني أحدمها مملوء واآلخر فارغ فبقدر ما تصب منه
فإن . فإن من ال يعرف حقارة الدنيا وكدورا وامتزاج لذاا بأملها مث انصرام ما يصفو منها فهو فاسد العقل

املشاهدة والتجربة ترشد إىل ذلك فكيف يكون من العلماء من ال عقل له؟ ومن ال يعلم عظم أمر اآلخرة 
ان فكيف يكون من العلماء من ال إميان له ومن ال يعلم مضادة الدنيا لآلخرة ودوامها فهو كافر مسلوب اإلمي

وأن اجلمع بـينهما طمع يف غري مطمع؟ فهو جاهل بشرائع األنبـياء كلهم، بل هو كافر بالقرآن كله من أوله 
أسري الشيطان قد إىل آخره، فكيف يعد من زمرة العلماء؟ ومن علم هذا كله مث مل يؤثر اآلخرة على الدنيا فهو 

    ١»أهلكته شهوته وغلبت عليه شقوته فكيف يعد من حزب العلماء من هذه درجته؟ 
إن هذا الكالم العظيم الذي نطق به الغزايل كما نطق به مجيع علماء اإلسالم هو الذي : ابتسمت، وقالت

  .اأعطى لعلوم املسلمني تلك الروحانية العميقة واآلداب الرفيعة اليت نفتقر إليه
 ..ألن اإلسالم ال يفرق بني علوم الدنيا وعلوم الدين ..والغزايل ال يقصد ما فهمته من ترك علوم الدنيا

  .فالدنيا البد أن ختضع يف اإلسالم للدين ليقيها من االحنراف
 ..والغزايل نفسه ـ الذي استندت إليه يف ذلك الفهم ـ يعترب مجيع ما نسميه علوم الدنيا من علوم الدين

مث هذه العلوم ما « :لقد قال يف بيان نسبة هذه العلوم للقرآن ..من العلوم اليت يفتقر إليها يف فهم القرآن بل
فان مجيعها مغترفة من حبر واحد من حبار معرفة اهللا  عددناها وما مل نعدها ليست أوائلها خارجة عن القرآن،

أن البحر لو كان مدادا لكلماته لنفد البحر قبل أن و ،وقد ذكرنا أنه حبر ال ساحل له ،تعاىل وهو حبر األفعال
 :عن ابراهيم  تعاىلمثال الشفاء واملرض كما قال اهللا ـ وهو حبر األفعال ـ فمن أفعال اهللا تعاىل  ،تنفد

ىن ذ ال مع، إوهذا الفعل الواحد ال يعرفه اال من عرف الطب بكماله، )٨٠:الشعراء( وإِذَا مرِضت فَهو يشفنيِ
   ٢» ومعرفة الشفاء وأسبابه ،املرض بكماله وعالماته للطب اال معرفة

وضرب مثاال آخر عن ذلك بعلم الفلك، وهو  ـ فيما نرى ـ علم حمض إال إذا هدف من ورائه إىل 
ومن افعاله تبارك وتعاىل تقدير معرفة الشمس والقمر ومنازهلما حبسبان « :حتقيق مصلحة من املصاحل ـ فقال

                                                
  .١/٦٠: اإلحياء)  ١(
  .٤٥: جواهر القرآن)  ٢(
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هو الَّذي جعلَ الشمس ضياًء والْقَمر  :تعاىلوقال، )٥:الرمحن( الشمس والْقَمر بِحسبان :تعاىلل اهللا وقد قا
ابسالْحو نِنيالس ددوا علَمعتازِلَ لنم هرقَدوراً ون )تعاىلوقال، )٥من اآلية: يونس:  رالْقَم فسخو 

 ذَلك بِأَنَّ اللَّه يولج اللَّيلَ في النهارِ ويولج النهار في اللَّيلِ وأَنَّ اللَّه سميع بصري (:تعاىلوقال، )٨:مةالقيا(
وال يعرف ، )٣٨:يـس( والشمس تجرِي لمستقَر لَها ذَلك تقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ :تعاىلوقال، )٦١:احلج(

حقيقة سري الشمس والقمر حبسبان وخسوفهما وولوج الليل يف النهار وكيفية تكور أحدمها على اآلخر اال من 
    ١» عرف هيئات تركيب السموات واألرض وهو علم برأسه

ذي خلَقَك فَسواك يا أَيها الْأنسانُ ما غَرك بِربك الْكَرِميِ الَّ :تعاىلوضرب مثاال آخر عن ذلك بقوله 
ككَّباَء را شم ةورص ي أَيف لَكدفَع )ال من عرف تشريح إ« ، فال يعرف مراد هذه اآلية )٨ـ  ٦:االنفطار

وقد أشار يف القرآن يف مواضع اليها  األعضاء من االنسان ظاهرا وباطنا وعددها وأنواعها وحكمتها ومنافعها،
 «  

ر بصريته اإلميانية يذكر بأن العلوم ال تنحصر يف علوم عصره، ويتنبأ بعلوم كثرية ستظهر بل إن الغزايل بنو
بل أقول ظهر لنا بالبصرية الواضحة اليت ال يتمارى فيها أن « :للوجود، كلها تغترف من حبار أفعال اهللا، فيقول

وعلوم  وة اآلدمي الوصول اليها،ن كان يف قإو يف االمكان والقوة أصنافا من العلوم بعد مل خترج من الوجود،
 يعرفها، كانت قد خرجت اىل الوجود واندرست اآلن فلن يوجد يف هذه األعصار على بسيط األرض من

    ٢»وعلوم أخر ليس يف قوة البشر أصال ادراكها واإلحاطة ا 
اهللا، ودي اإلميان، ومثل الغزايل بني النورسي مدى الفوائد اليت جتىن من هذه العلوم إذا ما استنارت بنور 

ـ هذه العلوم اليت . .كالفيزياء والكيمياء والنبات واحليوان -العلوم اليت تبحث يف حقيقة املوجودات « :فيقول
جل » احلكيم« ميكن ان تكون حكمة حقيقية مبشاهدة التجليات الكربى السم اهللا »  حكمة االشياء« هي 

وبرؤية هذه التجليات يف منافع االشياء ومصاحلها تصبح . ية، ورعايةجالله يف االشياء، وهي جتليات تدبري، وترب
واىل ذلك الظهري تصبح حكمة فعالً، وإالّ »  كيماحل« تلك احلكمة حكمة حقاً، أي باستنادها اىل ذلك االسم 

ال يف فإما أا تنقلب اىل خرافات وتصبح عبثاً ال طائل من ورائها أو تفتح سبيالً اىل الضاللة، كما هو احل
  » الفلسفة الطبيعية املادية

ويذكر علة مهمة لذلك غابت عن العلوم احلديثة، فأغرقتها يف اجلزئية، وأبعدا عن مجال الوحدة 
ن نظر النبوة والتوحيد واالميان يرى احلقائق يف نور االلوهية واآلخرة ووحدة إ« :والتناسق والكمال، فقال
التجرييب والفلسفة احلديثة فانه يرى االمور من زاوية االسباب املادية الكثرية أما العلم  ،الكون ألنه متوجه اليها

فرب غاية عظيمة جليلة لدى اهل الفلسفة . فاملسافة اذن بني زاوييت النظر بعيدة جداً ،والطبيعة ألنه متوجه اليها
تقدم اهل العلم التجرييب وهلذا فقد . تافهة وصغرية ال تكاد ترى بني مقاصد علماء اصول الدين وعلم الكالم

                                                
  .٤٦: جواهر القرآن)  ١(
  .٤٧: القرآنجواهر )  ٢(
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كثرياً يف معرفة خواص املوجودات وتفاصيلها واوصافها الدقيقة يف حني ختلفوا كثرياً حىت عن ابسط املؤمنني 
  » وأقلهم علماً يف جمال العلم احلقيقي وهو العلوم اإلهلية السامية واملعارف االخروية

  .لك بنا وبالفلسفة اليونانية اليت كانت مهتمة بالعلومرمبا يكون الغزايل والنورسي وغريمها تأثرا يف ذ: قلت
   ..مل يستمد الغزايل وال النورسي وال مجيع علماء اإلسالم هذه املعاين النبيلة إال من القرآن ..ال:  قالت

لَه  إِنا مكَّنا ﴿:يشري إىل هذه الناحية، ويعتربها من متكني اإلنسان يف األرض، ففيه عن ذي القرننيفالقرآن 
  )٨٤:الكهف( في الْأَرضِ وآتيناه من كُلِّ شيٍء سبباً

بل إن القرآن نوه بأنواع الصناعات، وقد كانت حمتقرة يف اجلاهلية ال يقوم ا إال العبيد أوعامة الناس 
  :وبسطاؤهم
ر الْحديد حتى إِذَا ساوى آتونِي زب ﴿:ونوه ا، وذكر اشتغال األنبياء والصاحلني ا صناعة احلديد، فذكر

ولَقَد آتينا داود  ﴿..:)٩٦:الكهف( بين الصدفَينِ قَالَ انفُخوا حتى إِذَا جعلَه ناراً قَالَ آتونِي أُفْرِغْ علَيه قطْراً
لَقَد  ﴿:، بل قرن بإنزال احلديد إنزال الكتاب)١٠:سـبأ( حديدمنا فَضالً يا جِبالُ أَوبِي معه والطَّير وأَلَنا لَه الْ

زأَنو طسبِالْق اسالن قُوميانَ ليزالْمو ابتالْك مهعا ملْنزأَنو اتنيا بِالْبلَنسا رلْنسأَر عافنمو يددش أْسب يهف يددا الْحلْن
عيلاسِ ولنلزِيزع قَوِي بِ إِنَّ اللَّهيبِالْغ لَهسرو هرصني نم اللَّه لَم )٢٥:احلديد (  

واللَّه جعلَ لَكُم من بيوتكُم سكَناً وجعلَ لَكُم من  ﴿:وذكر الصناعات النسيجية وأنواعها وأغرضاها
هفُّونختسوتاً تيامِ بعالْأَن لُوداعاً إِلَى جتما أَثَاثاً وارِهعأَشا وارِهبأَوا وهافوأَص نمو كُمتإِقَام مويو نِكُمظَع موا ي

  ) ٨٠:النحل( حنيٍ
بالَ وبوأَكُم في الْأَرضِ تتخذُونَ من سهولها قُصوراً وتنحتونَ الْجِ ﴿:وذكر ما يرتبط بالعمران من أعمال

ينفِْسدضِ مي الْأَرا فثَوعال تو وا آالَء اللَّهوتاً فَاذْكُريب )٧٤من اآلية: ألعراف(  
 والْخيلَ والْبِغالَ والْحمري لتركَبوها وزِينةً ويخلُق ما ال تعلَمونَ ﴿:وذكر الصناعات املرتبطة بالنقل

 ﴿..:)٣٧:هود( لْفُلْك بِأَعينِنا ووحيِنا وال تخاطبنِي في الَّذين ظَلَموا إِنهم مغرقُونَواصنعِ ا ﴿..:)٨:النحل(
ه ومن آياته أَنْ يرسلَ الرياح مبشرات وليذيقَكُم من رحمت ﴿..:)٢٢:املؤمنون( وعلَيها وعلَى الْفُلْك تحملُونَ

أَلَم تر أَنَّ الْفُلْك تجرِي في  ﴿..:)٤٦:الروم( ولتجرِي الْفُلْك بِأَمرِه ولتبتغوا من فَضله ولَعلَّكُم تشكُرونَ
  ) ٣١:لقمان( الْبحرِ بِنِعمت اللَّه ليرِيكُم من آياته إِنَّ في ذَلك لَآيات لكُلِّ صبارٍ شكُورٍ

وهو الَّذي سخر الْبحر لتأْكُلُوا منه لَحماً طَرِياً وتستخرِجوا منه حلْيةً  ﴿:وذكر الصناعات البحرية
ربكُم الَّذي يزجِي  ﴿: ..)١٤:النحل( تلْبسونها وترى الْفُلْك مواخر فيه ولتبتغوا من فَضله ولَعلَّكُم تشكُرونَ

  ) ٦٦:االسراء( لَكُم الْفُلْك في الْبحرِ لتبتغوا من فَضله إِنه كَانَ بِكُم رحيماً
بل إن القرآن دعا إىل بذل كل اجلهود لتحصيل مجيع أنواع القوى، ويدخل فيها هذا النوع من أنواع 

وأَعدوا لَهم ما استطَعتم من قُوة ومن رِباط الْخيلِ ترهبونَ بِه عدو اللَّه  ﴿:القوى، قوة الصناعة والسياسة، ففيه
كُمودعو )٦٠من اآلية: ألنفال(  

والقرآن ال ينهى عن هذه العلوم بذاا، وإمنا ينهى على ما تفرزه يف اإلنسان من قيم الطغيان حني يبتدئ 
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ويا قَومِ استغفروا ربكُم ثُم توبوا إِلَيه يرسلِ  ﴿:فالقرآن حيكي عن هود قولهوائه ال باسم اهللا، فيها باسم أه
نيرِمجا ملَّووتال تو كُمتةً إِلَى قُوقُو كُمزِدياراً وردم كُملَياَء عمالس )٥٢:هود (م فهو مل خيربهم بأن نتيجة إميا

  . باهللا زوال قوم اليت كانوا حيرصون على الظهور ا، بل أخرب عن زيادة قوم
بل أخرب القرآن أن القوة اليت ال تستضيء دي اهللا مصريها اهلالك احملتم، ولذلك يدعو إىل السري يف 

أَولَم  ﴿:ياااألرض للبحث عن مصري احلضارات العظيمة اليت مل يبق منها إال فلول آثار تدل على مدى طغ
اروا الْأَرض وعمروها يِسريوا في الْأَرضِ فَينظُروا كَيف كَانَ عاقبةُ الَّذين من قَبلهِم كَانوا أَشد منهم قُوةً وأَثَ

  )٩:الروم( ه ليظْلمهم ولَكن كَانوا أَنفُسهم يظْلمونَأَكْثَر مما عمروها وجاَءتهم رسلُهم بِالْبينات فَما كَانَ اللَّ
 ﴿:وذلك ألن أخطر ما تنفخه الصناعة يف عقول أصحاا ذلك االغترار بالقوة، والذي حجبهم عن اهللا

وةً أَولَم يروا أَنَّ اللَّه الَّذي خلَقَهم هو أَشد منهم بِغيرِ الْحق وقَالُوا من أَشد منا قُ فَأَما عاد فَاستكْبروا في الْأَرضِ
  )١٥:فصلت( قُوةً وكَانوا بِآياتنا يجحدونَ

ولكنه بقي على املستوى النظري، فلم يستطع املسلمون أن يترمجوا  ..رمبا يكون ما ذكرته صحيحا: قلت
  .نهض بالعلم، وحتقق به مصاحل البشرتلك التوجيهات القرآنية إىل أفعال ت

لقد ضوا ـ على ضوء تلك  ..بل مل يفعل املسلمون غري ما أمرهم به دينهم ..ال: انتفضت قائلة
التوجيهات املقدسة ـ فحققوا يف التراث الذي وصل إليهم من األمم املختلفة، ونقحوه، وأضافوا إليه كما 

  .ديثةكبريا من العلم لواله ما قامت احلضارة احل
  فكيف مل يصلوا إىل ما وصلنا إليه من تطور؟: قلت
فاملبادئ النظرية قد تستدعي الواحدة  ..ال شك أنك تعلم أن التقدم العلمي يسري بطريقة خاصة: قالت

   ..لكن حتويل تلك النظريات إىل تطبيقات عملية ال يستغرق وقتا طويال ..منها قرونا عديدة
ت الزمنية اليت كان يستغرقها الوصول من الكشف العلمي النظري إىل مقارنة بني الفترالقد أجريت 

مدى التسارع الذي يصل إليه هذا فوجدت  ..التطبيق يف ميدان اإلنتاج منذ عصر الثورة الصناعية حىت اليوم
 .التطبيق العملي

النظري  لتطبيق املبدأ) م  ١٨٣٩ - ١٧٢٧( سنة  ١١٢إىل ـ على سبيل املثال ـ قد احتاج اإلنسان ل
لكي يتوصل من النظريات ) م  ١٨٧٦ - ١٨٢٠( سنة  ٥٦واحتاج إىل  ..الذي يبىن عليه التصوير الفوتوغرايف
 ..لظهور االتصال الالسلكي) م  ١٩٠٢ - ١٨٦٧( سنة  ٣٥إىل و ..العلمية اخلالصة إىل اختراع التليفون

( سنوات  ٦و ..للتلفزيون) م  ١٩٤٥ - ١٩٢٢( سنة  ١٢و ..للرادار) م  ١٩٤٠ - ١٩٢٥( سنة  ١٥وإىل 
( سنوات  ٣و ..للترانزستور) م  ١٩٥٣ - ١٩٤٨( سنوات  ٥و ..للقنبلة الذرية) م  ١٩٤٥ - ١٩٣٩
وهكذا ترى مدى التسارع الذي يسري به التطبيق العلمي بعد  ..إلنتاج الدوائر املتكاملة) م  ١٩٦١ - ١٩٥٩

 .أن توفر الكم الكبري من النظريات العلمية
  .تقصدين أن املسلمني كان ميكن أن يصلوا إىل هذا التطور التكنولوجي الذي وصلنا إليه :قلت
لوال ما أصام من ضعف، وما أصام بسببنا من  ..كل البشائر كانت تدل على ذلك ..أجل:  قالت
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  .عدوان
  .لقد قطفنا مثرات علومهم ناضجة لنخلط فيها احلق بالباطل، واملنفعة باملضرة

  يف ميادين العلوم؟ظهر علماء مسلمون فهل : قلت
سأضرب لك أمثلة  ..يف كل ميادين العلوم كان للعلماء املسلمني موقع الريادة والسيادة والسبق:  قالت

  .١تقرب لك ذلك، أو تربهن لك عليه 
حنو مظاهر الكون وعالقاا ـ منطلقني من اهتمام القرآن بالكون ـ املسلمني الفلك اجته علماء لقد 

فربطوا حركة املد واجلزر حبركة القمر، وطبقوا حساب املثلثات على األرصاد  الفلكية،  ،سباا ومسببااوأ
وقاسوا أبعادها عن األرض،   ،وقاسوا أجرام  الشمس والقمر والنجوم بطرق هندسية حسابية قريبة من احلقيقة

مما أدى إىل تسهيل حساب املسافات بني وتأسس على أيدهم علم املثلثات الكروية يف القرن الرابع اهلجري 
، )كم  ٤١٢٤٨(  األمكنة على األرض، كما قاسوا حميط األرض بأمر اخلليفة املأمون بطريقة مبتكرة فبلغ 

ثانية،  ٢٤دقيقة و ٤٦يوماً ومخس ساعات و ٣٦٥من حساب السنة مبقدار ) القرن الرابع( ومتكن البتاين 
  .ايل دقيقتان واثنان وعشرون ثانيةوالفرق بني  تقديره والتقدير احل

. .واعتمد املسلمون على الرصد الفلكي املستمر من مراصدهم املمتدة من مراغة ومسرقند إىل اشبيلية
وطوروا آالت الرصد من االسطرالبات واملناظري املتنوعة،  وعرفوا أن األرض تدور حول الشمس منذ القرن 

مستندين على علم ) التقاومي ( شقي، ووضعوا اجلداول الرياضية الثامن اهلجري على يد ابن الشاطر الدم
  . .األزياج

ـ  أثر النجوم يف حياة اإلنسان ـ الذي يعين وكان أبرز علماء الفلك املسلمني ينكرون التنجم 
  .اخلوارزمي والفرغاين والبريوين، وهذا من أثر العقيدة اإلسالمية عليهمك

نهضة العلمية األوروبية حيث ال زالت مصطلحام تستعمل يف علم وقد مهد علماء الفلك املسلمني لل
  .وكلمة امصطلح ١٦٠تها بـ يأحصقد و ،الفلك املعاصر

) القرن الرابع اهلجري ( ابتكر العامل املسلم أبو احلسن علي االقليدسي فواهتم املسلمون بالرياضيات، 
تقدم احلساب ويف اختراع اآللة احلاسبة نظام  الكسر العشري يف احلساب، مما كان له أثر كبري يف 

ووضع املسلمون علم اجلرب الذي الزال يعرف بامسه العريب يف خمتلف لغات . .يف العصر احلديث) الكومبيوتر(
) اجلرب واملقابلة ( كتابه املشهور ) هـ ٢٣٥ت ( حيث ألَّف حممد بن موسى اخلوارزمي  Algebraالعامل  

  . .)هـ٢١٨-١٩٨( يف عصر املأمون 
ووضع املسلمون اللبنات األوىل للهندسة التحليلية عندما حلوا املعادالت التكعيبية الصعبة، كما  برعوا يف  

) البصريات( يف العديد من املسائل يف علم املناظر ) هـ٤٣٠ت٠اهلندسة التطبيقية حيث طبقها ابن اهليثم 
  .. ملستوية واملقعرة واحملدبة واألسطوانيةلتحليل الشعاع وانعطافه وانكساره وانعكاسه على املرايا ا

                                                
  )أنور اجلندي(املعلومات العلمية الواردة هنا مقتبسة من حمال خمتلفة من كتابات )  ١(
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وأضافوا إليه اكتشاف جيب  ،وقام املسلمون بتنظيم علم  املثلثات وهو يبحث يف الزوايا وعالقتها باألبعاد
    .وقاطع التمام) املماس( الزاوية وجيب التمام والظل 

 ،ة كحامض الكربيتيك والنيتريكواملسلمون هم الذين أنشأوا علم الكيمياء واكتشفوا بعض أجزائها املهم
والكحول، وقاموا بعمليات التقطري والترشيح والتصعيد والتبلور والتكليس، وهيأوا األدوات واملختربات الالزمة 
هلذه العمليات، وال زالت كثري من مصطلحام تستعمل يف الكيمياء املعاصرة، وقد  بىن املسلمون صناعتهم 

صناعة العقاقري وتنقية املعادن وصناعة الورق واألقمشة والزجاج ودبغ اجللود على اكتشافام العلمية مثل 
  .أكرب عامل يف جمال التأليف والبحث يف هذا العلم) هـ٢٠٠ت ( وصناعة العطور، واعترب ابن حيان 

يف الطب والعمليات اجلراحية مستخدمني ) املرقد( هم أول من استخدم املخدر  فاملسلمونأما يف الطب 
كما اكتشف األطباء املسلمون العديد من األمراض .. سفنجة املخدرة من حملول األفيون يستنشقها املريضاإل

فاكتشف ابن سينا املرض املعروف اليوم باالنكلستوما وهي الدودة اليت وصفها باملستديرة،  ،وشخصوها
ألف يف علم التشريح  الدورة الدموية الصغرى بعد تشريح القلب، كما)  ٦٨٦ت ( واكتشف ابن النفيس 

بعلم )  هـ  ٤٠٤ت (واهتم أبو القاسم الزهراوي .. كتاباً، وبذلك استقل هذا الفرع من العلوم الطبية
وصار كتابه بعد  ترمجته إىل الالتينية يدرس يف أوربا  ،اجلراحة ووصف أكثر من مائيت آلة جراحية مع صورها
ياطة العمليات اجلراحية ألول مرة، كما كان الرازي قد مخسة قرون، واستعمل الزهراوي خيوط احلرير يف خ

أول ) هـ  ٣٦٩ت ( وألَّف ابن اجلزار القريواين .. استعمل اخليوط املصنوعة من أمعاء احليوانات ألول مرة
كتاب يف طب األطفال، وقد استمرت عنايتهم بطب األطفال حىت وصلوا إىل تلقيحهم ضد اجلدري الذي كان 

  .رب العريبمعروفاً يف املغ
استقل علم الصيدلة، وأحلقوا الصيدلية باملستشفى، وأجروا امتحاناً للصيادلة منذ القرن املسلمني وعلى يد 

الثالث اهلجري، ومنوا علم العقاقري بالتأليف يف األدوات املفردة واملركبة، وظلت كثري من األمساء العربية 
اضر، وظلت مؤلفام يف الصيدلة يستفاد منها يف أوروبا للعقاقري تستعمل يف اللغات األخرى حىت الوقت احل

  .حىت أوائل القرن التاسع عشر
ومن املهم اإلحاطة مبدى انتشار األطباء يف اتمع اإلسالمي،  فقد جرى امتحان ألطباء بغداد يف خالفة 

عروفني، وهو عدد كبري  يف هـ،  فأجيز مثامنائة ونيف وستني طبيباً غري أطباء دار اخلالفة امل ٥١٣املقتدر عام 
  .ذلك العصر

بدمشق وكانت ) هـ  ٩٦ - ٨٦( وقد أنشئت املستشفيات يف اإلسالم منذ خالفة الوليد بن عبد امللك 
مث انتشرت املستشفيات يف أرجاء العامل  ،متخصصة باألمراض املعدية لوقاية اتمع ومساعدة العجزة واملرضى

واملستشفى النوري بدمشق ) هـ ٣٧١( هر منها املستشفى العضدي ببغداداإلسالمي يف العصر العباسي واشت
وكانت . ومستشفى مراكش زمن دولة املوحدين) هـ  ٦٨٣(واملستشفى املنصوري بالقاهرة ) هـ ٥٤٩(

هذه املستشفيات منظمة تنظيماً يقرب من تنظيم املستشفيات يف عصرنا، يف حني كان أكرب مستشفى بباريس 
  .م على التقزز واالمشئزاز ١٧١٠بعث وصف توردو الفرنسي له سنة ي) أوتيل ديو(
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وقد  ،)اإلكلينيكي ( وقد أحلق املسلمون املعاهد الطبية باملستشفيات مما جنم عنه تقدم الطب السريري 
مؤسسة طبية تعليمية مع املستشفيات املنتشرة من فارس إىل  ٤٣ )ماكس ماير هوف(ذكر املستشرق األملاين 

  .مراكش
إن االعتراف العاملي جبهود املسلمني  يف الطب   يظهر يف املوسوعات العلمية ويف صوريت الرازي وابن 
سينا املعلقتني يف كلية الطب جبامعة باريس، ويف إطالق اسم الرازي على قاعة من أفخم قاعات جامعة 

   .برنستون األمريكية
يف تطور علم البصريات ) هـ ٤٣٠ت( يثم فتظهر جهود ابن  اهل) الفيزياء(أما يف علوم الطبيعة 

وفيزيولوجية األبصار، وكان حبثه يف العدسات قد مهد لظهور العدسة املكربة للمجهر والتلسكوب، وجهود 
وحبث املسلمون يف الصوت ومتوجاته يف  ،البريوين يف بيان أن سرعة الضوء أعظم بكثري من سرعة الصوت

  .املسموعةاألثري، وهو أساس اختراع اإلذاعة 
طرقاً واخترعوا آالت متكنوا بواسطتها من معرفة الوزن النوعي لعدد من املسلمني كما استبط علماء 

املعادن واألحجار، وحبثوا يف الضغط اجلوي وعرفوا بأن اهلواء كاملاء حيدث ضغطاً من أسفل إىل أعلى مما مهد 
  .السبيل الختراع البارومتر ومفرغات اهلواء

، ووصف ابن اجلوزي مخسني آلة ميكانيكية كالساعات )علم  احليل(م امليكانيكا وأمسوه واهتموا بعل
املائية والنافورات مع صورها باأللوان اجلميلة، كما  حبثوا يف هذا  العلم نظرياً مثل موضوعات القوة وأنواعها 

مما   ،جلذب واجلاذبية األرضيةوتصادم األجسام وتساقطها، وطبيعة الزمان واملكان وقوة ا ،واحلركة وقوانينها
  .بيقلب مفاهيمنا عن كثري من النظريات اليت كانت تنسب إىل علماء الغر

فبحثوا يف حركة املد واجلزر وربطها أبو ) علم اآلثار العلوية ( وأهتم العرب بعلم الظواهر اجلوية وأمسوه 
حية للمد واجلزر على الكرة األرضية ورمسوا خرائط توضي. بطلوع القمر وغيابه) هـ ٢٧٢ت ( معشر الفلكي 

رسالة يف آالت ملقياس ارتفاع الغيوم واألخبرة، ) هـ  ٣١٠ت  ( ووضع النرييزي . منذ القرن اخلامس اهلجري
آراء أر سطو يف تعليل الظواهر اجلوية ورفض ) هـ ٣٣٥ت (وصحح إبراهيم بن سنان بن ثابت بن قرة 

كما رفض التأثر باخلرافات السائدة عند اليونان واليت تأثر ا أر سطو التعصب األعمى آلرائه من قبل معاصريه 
) القرن السابع ( كما علّل كمال الدين حسن الفارسي . واعتمد التجربة  يف ردوده على أر سطو ،يف تعليله

  .ظاهرة قوس قزح تعليالً صحيحاً
وعلم  ،ونشأ عندهم علم البيطرة بعلم احليوان والنبات وصنفوا يف أنواعها وصفاا،املسلمون واهتم 

وقد ظهر تأثري دراسام على نظام الري املعقد يف  ،الفالحة فصنفوا يف ذلك كله منذ القرن الثالث اهلجري
العصر العباسي والذي ضم مائة قناة للري، كما ظهر على املستوى الراقي للحدائق والبساتني  وخاصة  يف 

  .األندلس
بل لوالها ملا قامت  ..أم نقلوا هذه العلوم لقومنا الذين استفادوا منها كثرينا وامليزة الكربى للمسلمني

  .هذه العلوم احلديثة
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طمس هذه احلقيقة والزعم بأن النهضة األوروبية بنيت على تراث اليونان مباشرة بعض احلقدة حاول لقد  
دة تؤكد أن أوروبا يف عصر النهضة الدراسات احلديثة اجلالكن وإضافام الكبرية،  املسلمني دون وساطة 

وطبعت منها  بعد  اختراع الطباعة يف  ،اعتمدت على ترمجة املؤلفات العربية ودرستها يف جامعاا عدة قرون
البن سينا ) القانون ( طبع كتاب ( منتصف القرن اخلامس عشر امليالدي عشرات الطبعات يف سنني قليلة 

يف )  احلاوي (  وطبع كتاب ) ١٥٠٠ - ١١٧٤(  وعشرين  سنة مخس عشر مرة  خالل  ثالمثائة وست 
م يف صقلية، ومثة  ١٢٧٩الطب للرازي مرارا وتكرارا حىت القرن الثامن عشر بعد ترمجته إىل الالتينية سنة 

مؤلفات أساسية عديدة ترمجت  يف القرن العاشر واحلادي عشر وظلت متداولة  يف اجلامعات ولدى العلماء 
كلما أمعن اإلنسان يف دراسة املصادر األصلية للنهضة األوروبية  «:، ومن هنا قال فؤاد سزكني)لة قروناً طوي

   » ازداد تصوره أن هذه النهضة املزعومة أشبه ما تكون  بالولد الذي نسب إىل غري أبيه احلقيقي 
***  

ن يف حمل قريب منا وقد كا ..من حديثها إىل هذا املوضع حىت أقبل أخوها) زيغريد هونكه(ما وصلت 
أعتذر إليك ـ أخيت ـ على ذلك السلوك املشني الذي : وقال ـ والدموع تسيل من عينيه ـ ..يتنصت لنا

   ..سلكته معك
وقد مسعت من احلقائق ما جعلين أندم على هذه النية اليت  ..لقد كنت أنتصت حلديثك مع هذا الرجل

   ..لفاضل على أن أحافظ على العنب حىت يبقى عنباوأنا اآلن أعاهدك، وأعاهد هذا الرجل ا ..نويتها
إن يل  ..وأعدك فوق ذلك بأن أحبث عن أسرار ذلك الرجل الذي تزينت احلياة مبجيئه، وأظلمت بفقده

  .أشواقا حنوه لست أدري سرها
  .قال ذلك، مث انصرف، ليتركها ودموعها ختتلط بابتسامتها

   ..أخوك رجل طيب: قلت هلا
فيا  ..فهذا أخي مبجرد مساعه حديث حممد حتول إىل ما رأيت ..دين حممد علي ال ينتهيإن  ..انظر: قالت

  .ومل تسمع حملمد ..خسارة البشرية اليت مل تسمع مبحمد
   ..فمع كل هذه األشواق واحملبة مل تعلين إسالمك ..أنا أعجب لك: قلت
  .لهأحيانا يتطلب منك حبك للشيء أن تكتم حمبتك  ..١ذلك سر آخر : قالت

                                                
ويطيب يل هنا أن أُثَـلثَ بثالثة  «:قول مؤلفه ـ مل أجد امسه ـ ) مستشرقون أعلنوا إسالمهم(ورد يف مقال بعنوان )  ١(

والذي بينت فيه، كما هو  )مشس العرب تسطع على الغرب(كتاب الشهري األثايف، قصة العاملة األملانية زيغريد هونكة صاحبة ال
معلوم، فضل حضارة املسلمني ومتدم على الغرب وضته األخرية بعد عصور الظالم اليت غطت أوروبا يف غطيطها قرونا 

د أن يكون له مثيل بني األوربيني وأحبت زيغريد هونكة اليت تملّك حب العرب وثقافتهم وجمدهم شغاف قلبها مبا ال يكا.. طويلة
  .اإلسالم حلبها هلم ولعلمها بأنه هو الذي أخرجهم بني األمم خري أمة أخرجت للناس

كنت يف  :وقد حدثين خبربها الدكتور علي الدفاّع عامل الرياضيات املعروف يف جامعة البترول بالظهران بنفسه مشافهة قال
ا وقد حتدثت إىل الدكتورة هونكة وكنت مطلعا على كتاباا وإنصافها لعقيدتنا وحضارتنا ورأيتها أحد املؤمترات العلمية يف أورب
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  مل؟:  قلت
هل ترى أحدا من الناس  ..مث كتبت مجيع شهادايت لإلسالم ..أرأيت لو أين أعلنت إسالمي: قالت
  سيقبلها؟
   ..ال أظنهم يفعلون:  قلت
  .فال تسألين املزيد من األسئلة ..هذا ما أطيق أن أجيبك عنه: قالت
  ؟ !فأنت مسلمة تكتمني إسالمك:  قلت
  .مث ال حيبه ..وليس هناك من يراه ..هركنمث ي ..ليس هناك أحد يعرفه:  قالت

قالت ذلك، مث انصرفت تطلب أخاها، وانصرفت على إثرها، ويف قليب بصيص جديد من النور اهتديت 
  . به بعد ذلك إىل مشس حممد

                                                                                                                                 
بأن حياتك العلمية : قال فأجبتها.. وما هذا احللم: فقالت يل!! إن يل حلما مجيال أرجو له أن يتحقق: وقد كبِرت سنها قلت هلا

واملسلمني وتارخيهم أرجو أن يكون هلذه احلياة احلافلة وهذه السرية العلمية املميزة والثقافية الطويلة يف الدفاع عن مآثر العرب 
وقد رأيت عينيها اغرورقتا بالدموع مث قالت يل : قال حمدثي!! تكملة مجيلة وأن ختتم بأحسن ختام وذاك بأن تدخلي يف اإلسالم

مر عام أو أكثر حىت مسعت خرب اعتناقها لإلسالم ومسعت خرب  قال فما » بيين وبني ذلك قاب قوسني أو أدىن «:بالعربية الفصيحة
   .. وفاا بعد ذلك مبدة رمحها اهللا

وعندما سئلت يف أحد املؤمترات اإلسالمية ما نصيحتها للمرأة العربية اليت تريد طي املاضي وخلع احلجاب، قالت زيغريد 
األمريكية أو الروسية قدوة حتتذيها، أو أن تدي بفكر عقدي مهما كان ال ينبغي هلا أن تتخذ املرأة األوربية أو  .. «:هونكة

مصدره، ألن يف ذلك متكينا جديدا للفكر الدخيل املؤدي إىل فقدها مقومات شخصيتها، وإمنا ينبغي عليها أن تستمسك دي 
انون الفطرة اليت فُطرنَ عليها، وأن اإلسالم األصيل، وأن تسلك سبيل السابقات من السلف الصاحل، الاليت عشنه منطلقات من ق

تلتمس العربيةُ لديهن املعايري والقيم اليت عشن وفقا هلا، وأن تكيف تلك املعايري والقيم مع متطلبات العصر الضرورية وأن تضع 
  » نصب عينيها رسالتها اخلطرية املمثلة يف كوا أم جيل الغد العريب، الذي جيب أن ينشأ عصاميا يعتمد على نفسه
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  تاسعا ـ فنون
الفنون من  يف اليوم التاسع من تلك األيام العشرة املباركة، التقيت املستشرق الذي قطفت على يده مثرة

   ..شجرة النبوة
أَفَلَم ينظُروا  ﴿:التنبيه إىل اجلمال الذي اشتملت عليه السماءيف  تعاىلوهي الثمرة اليت عرفت ا سر قوله 

السماِء بروجاً وزيناها ولَقَد جعلْنا في  ﴿ ..)٦:ق(﴾ إِلَى السماِء فَوقَهم كَيف بنيناها وزيناها وما لَها من فُروجٍ
رِيناظلن١٦:احلجر(﴾ ل(  

والْأَرض مددناها وأَلْقَينا فيها رواسي وأَنبتنا ﴿:وقوله يف التنبيه على اجلمال الذي اشتملت عليه األرض
   )٧:ق(﴾ فيها من كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ

أَمن خلَق السماوات والْأَرض وأَنزلَ لَكُم من السماِء ماًء  ﴿:ق األرضوقوله يف التنبيه على مجال حدائ
مقَو ملْ هب اللَّه عم ا أَإِلَههرجوا شبِتنأَنْ ت ا كَانَ لَكُمم ةجهب ذَات قائدح ا بِهنتبلُونَ فَأَندع٦٠:النمل(﴾ ي(.. ﴿ 

 متراكباً ومن ذي أَنزلَ من السماِء ماًء فَأَخرجنا بِه نبات كُلِّ شيٍء فَأَخرجنا منه خضراً نخرِج منه حباًوهو الَّ
اً وغَير متشابِه انظُروا إِلَى ثَمرِه إِذَا أَثْمر النخلِ من طَلْعها قنوانٌ دانِيةٌ وجنات من أَعنابٍ والزيتونَ والرمانَ مشتبِه

  )٩٩:األنعام(﴾ وينعه إِنَّ في ذَلكُم لَآيات لقَومٍ يؤمنونَ
ولَكُم فيها جمالٌ حني ترِحيونَ وحني  ﴿:وقوله يف التنبيه على اجلمال الذي جعله اهللا يف األنعام

  )٨:النحل(﴾ الْخيلَ والْبِغالَ والْحمري لتركَبوها وزِينةً ويخلُق ما ال تعلَمونَو ﴿..)٦:النحل(﴾ تسرحونَ
وهو الَّذي سخر الْبحر لتأْكُلُوا منه لَحماً طَرِياً وتستخرِجوا  ﴿:وقوله يف اجلمال الذي جعله اهللا يف البحر

  )١٤:النحل(﴾ يةً تلْبسونها وترى الْفُلْك مواخر فيه ولتبتغوا من فَضله ولَعلَّكُم تشكُرونَمنه حلْ
خلَق  ﴿ ..)٦٤من اآلية: غافر(﴾ وصوركُم فَأَحسن صوركُم ﴿:اإلنسانوقوله يف التنبيه على مجال 

بِالْح ضالْأَرو اتاومالسريصالْم هإِلَيو كُمروص نسفَأَح كُمروصو ٣:التغابن(﴾ ق(:..﴿  اكوفَس لَقَكي خالَّذ
لَكد٧:االنفطار(﴾ فَع(  

يا بنِي آدم خذُوا زِينتكُم عند كُلِّ مسجِد وكُلُوا  ﴿:وقوله يف احلض على أخذ الزينة واالهتمام باجلمال
براشونيرِفسالْم بحال ي هرِفُوا إِنسال ت٣١:ألعراف(﴾ وا و(  

صنع اللَّه الَّذي أَتقَن كُلَّ شيٍء إِنه خبِري  ﴿:وهو يصف مجال أفعاله ودقة صنعه تعاىلوفوق ذلك كله قوله 
﴾ خلَقَه وبدأَ خلْق الْأنسان من طنيٍ الَّذي أَحسن كُلَّ شيٍء ﴿ ..)٨٨من اآلية: النمل(﴾ بِما تفْعلُونَ

  ) ٧:السجدة(
وعرفت به سر نصوص أخرى كثرية توجه األبصار واألمساع ومجيع وسائل اإلحساس واإلدراك إىل النظر 

   ..إىل اجلمال املبثوث يف األشياء وتذوقه وشكر اهللا عليه
سيس اجلميلة اليت يعرب عنها بأمجل قصائد مديح ربه وهذا ما جيعل من كل مسلم فنانا ذواقة ممتلئا باألحا

  .ومحده
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***   
، ومل أكن أعرفه، ولكين ١)سري هاملتون جيب(كان من ضمن األمساء اليت وضعت يف دفتر املرشد اسم 

                                                
، ولد يف )١٩٦٧ – ١٨٩٥( Sir Hamilton R. A. Gibbسري هاملتون الكساندر روسكني جب هو )  ١(

. اإلسكندرية، مث انتقل إىل اسكتلندا وهو يف اخلامسة من عمره للدراسة هناك ولكنه كان ميضي الصيف مع والدته يف اإلسكندرية
وتدرج ١٩٢١اً يف مدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية جبامعة لندن عام عمل حماضر. التحق جبامعة أدنربة لدارسة اللغات السامية

. وانتخب لشغل منصب كرسي اللغة العربية جبامعة أكسفورد ١٩٣٧يف املناصب األكادميية حىت أصبح أستاذً للغة العربية عام 
امعة هارفارد بعد أن عمل أستاذاً للغة العربية انتقل إىل الواليات املتحدة األمريكية ليعمل مديراً ملركز دراسات الشرق األوسط جب

  .يف اجلامعة
عضو مؤسس يف امع العلمي املصري، تفرغ لألدب العريب وحاضر مبدرسة هو إمام املستشرقني اإلنكليز املعاصرين، وهو 

  .املشرقيات بلندن
اره وقد تأثر مبستشرقني كبار من أمثال باإلضافة إىل اهتمامه اللغوي فقد أضاف إىل ذلك االهتمام بتاريخ اإلسالم وانتش

  .تومارس آرنولد وغريه
( ودراسات يف األدب العريب املعاصر وكتاب ) ١٩٣٣) (الفتوحات اإلسالمية يف آسيا الوسطى( من أبزر إنتاج جب 

غة واآلداب والتاريخ إىل وقد انتقل جيب من دراسة الل). إىل أين يتجه اإلسالم( وشارك يف تأليف ) االجتاهات احلديثة يف اإلسالم 
وله .دراسة العامل اإلسالمي املعاصر وهو ما التفت إليه االستشراق األمريكي حينما أنشأ الدراسات اإلقليمية أو دراسات املناطق

  .وله كتاب عن الرسول ) اإلسالم( مث أعاد نشره بعنوان ) احملمدية ( كتاب بعنوان 
إذا رأى أحد أن إحلاح القرآن على فعل اخلري غري كثري أثبتنا له باحلجة القاطعة  «:الفصلومن أقواله اليت جعلتنا خنتاره هلذا 

لَّيس الْبِر أَن تولُّواْ وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَـكن  ﴿:خطأه وسقنا إليه ذلك التعريف الشامل للرب يف تلك اآلية العظيمة
تامى والْمساكني وابن السبِيلِ اللّه والْيومِ اآلخرِ والْمآلئكَة والْكتابِ والنبِيني وآتى الْمالَ علَى حبه ذَوِي الْقُربى والْيالْبِر من آمن بِ

وحني الْبأْسِ  والضراِء عهدهم إِذَا عاهدواْ والصابِرِين في الْبأْساِءوالسآئلني وفي الرقَابِ وأَقَام الصالةَ وآتى الزكَاةَ والْموفُونَ بِ
فالرب إذن تاج اإلميان احلق، حني يدرك املؤمن أخريا أن اهللا شاهد  ،)١٧٧البقرة ( ﴾ أُولَـئك الَّذين صدقُوا وأُولَـئك هم الْمتقُونَ

  )٢٥٤دراسات يف حضارة اإلسالم، ص ( » يف كل أفكاره وأعمالهأبدا، ويستجيب لشهوده 
. هذه، إذن، هي الرسالة اليت بلغها القرآن إىل اجليل األول من املسلمني وظل يبلغها إىل مجيع األجيال منذ ذلك العهد «:وقوله

تصل بشؤون احلياة العامة، ودعوة واحد مطلق وآخر م: فالقرآن سجل لتجربة حية مباشرة يف ميدان األلوهية، جتربة ذات طرفني
وحني يتبع املسلم أوامر القرآن ويسعى ليستكنه روح . للمخلوق كي ينظم حياته ليتمكن من األخذ بنصيب يف تلك التجربة

تعاليمه، ال بفكره فحسب بل بقلبه وروحه أيضا، فإنه حياول أن يستملك شيئًا من الرؤى احلدسية ومن التجربة اليت كانت 
ولو مل يكن هذا اإلميان شعبة من عقيدته ملا تناقصت . ويعظم يف عينيه مغزى كل آية فيه، إلميانه بأنه كالم اهللا. احلبيب للرسول

  )٢٥٤دراسات يف حضارة اإلسالم، ص ( » قيمته لديه من حيث هو منبع حي لإلهلام واالستبصار الديين
أن املواقف الدينية اليت : سبقته فذلك ال يغري هذه احلقيقة أيضا وهي مهما يكن أمر استمداد اإلسالم من األديان اليت «:وقوله

  )٢٥٥ – ٢٥٤دراسات يف حضارة اإلسالم، ص ( » عرب عنها القرآن ونقلها إىل الناس تشمل بناء دينيا جديدا متميزا
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ومل أكن أدري سر ذلك إىل أن التقيته يف ذلك اليوم  ..كنت أمسع حببه لألدب العريب وللفنون اإلسالمية
  .لمت سر ذلك احلبفع ..املبارك

 ..خرجت إىل منتزه من املنتزهات الطبيعية اليت مل متتد إليها بعد يد اإلنسان ،يف ذلك اليوم من أيام الربيع
وقد احترت إذ رأيت املنتزه خاليا، وكأن اجلماهري زهدت يف الطبيعة العذراء، فراحت تبحث عن الطبيعة اليت 

  .تالعبت ا يد الصناع
ستلقيا على عشب ذلك املنتزه، وهو يترمن بشعر عريب فصيح، يتغىن به، ويكاد جسمه لكين رأيت رجال م

  .يرقص مع ترنيماته
مل أشأ أن أكدر عليه صفوه، ولكين يف نفس الوقت كنت مشتاقا أن أحدثه، فقد ناسب ذوقه ذوقي 

امتزج مع األحلان  فأنا أحب الشعر، وأتذوقه كما ال أتذوق أي فن من الفنون، وخاصة إذا ..وسلوكه سلوكي
  .الطيبة اليت حتيله نغمات روحية رفيعة

 :علي بن أيب طالبورحت أترمن بقول  ..غري بعيد عنه ..استلقيت مثل استلقاءته
  إِن اجلمالَ مجالُ العقلِ واألدبِ   ليس اجلمال بأثوابٍ تزيننا 

  .قرأأعد علي ما كنت ت: فانتفض الرجل من مكانه، وأسرع حيث اخلطا إيل، وقال
   ..أعدت عليه البيت، لكن بقراءة سريعة له

  .فال ينبغي أن يهان الشعر هكذا ..أعده كما كنت تقرؤه ..ال:  قال
ق الرفيع ووهذا هو الذ ..وهذا هو الفن ..هذا هو األدب ..أرأيت: أعدت قراءته كما طلب مين، فقال

                                                                                                                                 
: ى صحيحا ما ذكرناه سابقًا وهوعلى الرغم مما قام به العلماء املتأخرون من تطوير لعلم كالم إسالمي منهجي، يبق «:وقوله

أن مجهور اجلماعة اإلسالمية كان يتألف من شعوب أحدثت لديها ممارسة حقائق الدين ممارسة حدسية أثرا أقوى وأسرع من كل 
  )٢٥٥دراسات يف حضارة اإلسالم، ص ( » اثر خلفه أي قدر من اجلدل العقلي أو من حذاقته وبراعته

شا إذا اقتصرنا على النظر إىل هذه العقيدة نظرتنا ملذهب الهويت أتقن بشكل وراثي من جيل إىل إننا خنطئ خطأ فاح «:وقوله
إا على العكس من ذلك يقني وإميان حي يتجدد ويتأكد باستمرار يف قلوب املسلمني وأرواحهم . جيل منذ ألف وثالمثائة سنة

لقد عارض املذهب السين املتمسك بشكل عام ترمجة القرآن . وأفكارهم، ولدى العريب بشكل خاص، حني يدرس النص املقدس
إىل اللغات اإلسالمية األخرى على الرغم من أن النص العريب يظهر يف بعض األحيان مقترنا بترمجة تركية أو فارسية أو أُردية 

ل عقالين مستندة يف إن هذا املوقف يستند على حماكمة شرعية متماسكة تصوغ حججها إىل حد ما بشك. وغريها من اللغات
والواقع أن القرآن ال ميكن ترمجته بشكل أساسي كما هي احلال بالنسبة . ذلك على اعتبارات بعيدة عن هذا الشكل العقالين

إذ ليس باإلمكان التعبري عن مكنون القرآن باللغة العادية، وال ميكن أن يعرب عن صوره وأمثاله ألن كل عطف أو . للشعر الرفيع
والقرآن كذلك له حالوة وطالوة ونظم بديع مرتب ال . راعة لغوية جيب أن تدرس طويالً قبل أن ينبثق املعىن للقارئجماز أو ب

وال شك أن تأويل كلمات القرآن إىل لغة . ميكن حتديده ألا تعد بسحرها أفكار الشخص الذي يصغي إىل القرآن لتلقي تعاليمه
  )٣١ – ٣٠االجتاهات احلديثة يف اإلسالم، ص ( »..ب النقي إىل فخارأخرى ال ميكن إال أن يشوهها وحيول الذه

  .قالوا عن اإلسالم، عماد الدين خليل: انظر
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  .الذي يرفع اإلنسان إىل اإلنسان
  أم أنك عريب؟ ..ألك عالقة بالعرب؟ ..أراك مهتما باألدب العريب: قلت
  أنا مل جيذبين إىل هذا األدب كونه عربيا؟: قال
  فما الذي جذبك إليه؟: قلت
أنا رجل أحب الفنون الرفيعة، وأشعر أن إنسانية اإلنسانية ال تكتمل إال بالفن الرفيع الذي ينمي : قال

  .لكونذوقه، ويصقل مداركه، وحييله طائرا مجيال حيلق يف مساء ا
تنتج يف كل يوم من ) هوليود(ففيها بلدة يقال هلا  ..فارحل إىل أمريكا ..ما دمت ذه الصورة: قلت

  .أنواع الفنون ما أنتجته البشرية يف عمرها مجيعا
  .وامتألت بالغثاء منها ومن أهلها ومن فنها ..وسكنت فيها ..قد عرفت تلك البلدة: قال
اذهب وانظر إىل تلك اللوحات  ..هنا يف باريس واحد منها ..مليةفاذهب إذن إىل املتاحف العا: قلت

  ..الزيتية اليت تباع مباليني الدوالرات
ألن كل شخص يقرأ منها  ..تلك اللوحات ال متثل يل أي شيء ..ولكين مل أشعر بشيء ..قد ذهبت: قال
  .ما يشاء

  وما احلرج يف ذلك؟:  قلت
ال الفن الذي يضعين أو حيدث يف تأثريا مؤقتا سرعان ما  ..فعينأنا أحبث عن الفن الرفيع الذي ير:  قال

  .يزول
  .أنت تبحث عن الفن املرتبط باإلميان: قلت
   ..أجل:  قال
  .فاذهب إىل الكنائس، فهي متتلئ بالصور واأليقونات:  قلت
   ..ولكين مل أر إال آهلة تزاحم إله الكنيسة ..لقد زرت الكثري منها: قال
   ..جبك شيءأراك ال يع: قلت
   ..لقد ظفرت بغاييت ..بلى: قال
  أين؟: قلت
  .وعند ورثة حممد ..عند حممد:  قال
  أنت مسلم إذن؟: قلت
ولكين أشعر أنه ليس هناك دين يستحق أن يتبعه عاقل وذواقة مثل  ..إىل هذه الساعة لست مسلما: قال
  .اإلسالم

  مل؟: قلت
جاله عن فن حيلق باإلنسان إىل اآلفاق العليا من مراقي لقد حبثت يف دور الفن وألوانه وأنواعه ور: قال
  .فلم أجده إال يف دين حممد ..الكمال
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  .لكأين بك أحد من أحبث عنهم ..من أنت؟:  قلت من غري أن أشعر
  ما تقصد؟: قال

  لكن من أنت؟ ..ال أقصد شيئا: تداركت املوقف، فقلت
  )هاملتون جيب(أنا :  قال
  .املستشرق املعروفأنت العامل و ..أعرفك: قلت
  .وفوق ذلك أنا الباحث عن الفنون العاشق هلا ..أجل: قال
  ما الذي جذبك إليه؟ ..أعلم حبك لألدب العريب: قلت
  .واألدب بالنسبة يل أرفع أنواع الفنون وأرقها وأبلغها يف التعبري عن املشاعر ..حيب للفن:  قال
  فهل حتدثين عن نتيجة أحباثك؟: قلت
قد وجدت بعد تأمل طويل أن الفن الرفيع هو الفن الذي حيقق غايتني جليلتني كالمها ل ..أجل:  قال

  .ترفعان اإلنسان إىل أعلى مدارج الكمال
  ما مها؟:  قلت
  .التهذيب والتوحيد:  قال
  وما وجه احلصر يف ذلك؟ ..ما تقصد بذلك؟:  قلت
وسبيكة الذهب  ..كسبيكة الذهب هو ..لقد وجدت أن اإلنسان معدن ال خيتلف عن سائر املعادن: قال

  .ال يعرف مجاهلا إال بعد صقلها وتزيينها وذيبها
  .والتوحيد:  قلت
   ..ليس للعقود وال األسورة أي قيمة ما مل تؤد الغاية منها: قال
  .فأنت ترى أن الغاية من الفن هي الوصول إىل التوحيد: قلت
  .ولن جتد السكينة يف غري التوحيد ..كينةألن الغاية من الفن أن يوصلك إىل الس ..أجل:  قال
  .فهل حتدثين عما توصلت إليه: قلت
  .فأنا ال أبشر إال بذلك ..يسرين ذلك:  قال
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  ـ فنون اجلاهلية ١
  فهل سنبدأ باحلديث عن فنون اجلاهلية؟: قلت
ها بالثمرة وال تعرف الثمرة الطيبة إال مبقارنت ..فال يعرف اإلسالم من ال يعرف اجلاهلية ..أجل:  قال

  .اخلبيثة
  فبأي جاهلية نبدأ؟: قلت

  :املسيحية
  .وحرفت التهذيب ..وعددت التوحيد ..باجلاهلية اليت عقدت البساطة:  قال
  من تقصد؟:  قلت
  .املسحية اليت عقدا الكنيسة: قال
  .وليست مدرسة فنية ..ولكن املسيحية دين: قلت
  .هناك فكرة يف الدنيا ال تعرب عن نفسها بأسلوب فين ويستحيل أن تكون ..لكل دين مدرسته الفنية: قال
  وملاذا اعتربت تعبريها جاهلية؟ ..؟فكيف عربت املسيحية عن نفسها:  قلت
  .لقد حبثت املسيحية يف الفنون اليت تستطيع ا أن تعرب عن ذاا، فلم جتد إال الصور والتماثيل: قال
  مل اختارا دون غريها؟:  قلت
املسيحية مل يكن هلا من احلصون ما كان لإلسالم، فلذلك  ..ولكنها فرضت عليها ..ترهي مل خت:  قال

  .اخترقت، وسهل التالعب ا إىل أن صارت وثنية، أو اقتربت من الوثنية
بل حتولت فنوا إىل طقوس  ..فقد اخترقت أيضا يف فنوا ..فكما اخترقت املسيحية يف عقيدا وشريعتها

  .عن طقوس الوثنينيشعائرية ال ختتلف 
  .شريعة التوراة حترم التصوير وحنت التماثيل وتعده من أعمال الوثنينيولكن :  قلت
  فهل تراه مقدسا عندنا؟ ..وشريعة التوراة دعت إىل تقديس السبت:  قال
   ..ال:  قلت
   ..وكذلك غريه ..فكذلك هذا: قال

 ..بارة عن حمدثات تروق لرجال الدينأنت تعلم أن املسيحية كلها ـ جبميع شعائرها وطقوسها ـ ع
أو املشبعة بأهواء السلطة  ..وسرعان ما تتحول قرارام املشبعة بأهوائهم ..وسرعان ما يقررون ..فيجتمعون

  .ابالقداسة، ونظل نتعبد  امث نأيت حنن لنصفه ..اليت حتكمهم إىل دين
  أهذا ما حصل مع الفن املسيحي؟: قلت
 مث منت تدرجيياً ـحمدودة النطاق  ـبادة الصور والتماثيل كأي بدعة أخرى نشأت علقد  ..أجل:  قال
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  .١الثاينوانتشرت يف أرجاء واسعة لكنها مل تدخل يف صلب الديانة املسيحية بصفة رمسية إال يف جممع نيقية 
نظر كانت الكنيسة أول أمرها تكره الصور والتماثيل وتعدها بقايا من الوثنية وت «:يقول ول ديورانت

ولكن انتصار املسيحية يف عهد قسطنطني وما  اآلهلة،الذي يهدف إىل متثيل  الوثينبعني املقت إىل فن النحت 
وملا أن  ،كان للبيئة والتقاليد والتماثيل اليونانية من أثر كل هذا قد خفف من حدة مقاومة هذه األفكار الوثنية

فتهم وتذكرهم وظهرت هلم وملرمي العذراء كثري من تضاعف عدد القديسني املعبودين نشأت احلاجة إىل معر
يزعموا أا متثل املسيح فحسب بل عظموا معها خشبة الصليب حىت لقد  اليتومل يعظم الناس الصور  ،الصور

   » أصبح الصليب يف نظر ذوى العقول الساذجة طلسماً ذا قوة سحرية عجيبة
وأطلق الشعب  «:مة كانتشار النار يف اهلشيم، فقالويذكر ديورانت كيف انتشرت هذه الوثنية بني العا

فحول اآلثار والصور والتماثيل املقدسة إىل معبودات يسجد هلا الناس ويقبلوا ويوقدون  ،العنان لفطرته
تتبع  اليتويف البالد  ..الشموع وحيرقون البخور أمامها ويتوجوا باألزهار ويطلبون املعجزات بتأثريها اخلفي

يسة اليونانية بنوع خاص كنت ترى الصور املقدسة يف كل مكان يف الكنائس واألديرة واملنازل مذهب الكن
وأخذت املدن الىت تتهدد أخطار الوباء أو  ،واملالبس نفسها مل ختل منها واحلليوحىت أثاث املنازل  واحلوانيت

للنجاة من . .فيها من األولياء والقديسنيأو على ما  ،ااعة أو احلرب تعتمد على قوة ما لديها من اآلثار الدينية
   ٢» الكوارث
  .لقد مسعت أن بعض قومنا قاموا يف وجه هذا النوع من الوثنية:  قلت
فقد  ..ولكن ذلك ـ لألسف ـ مل يتم بالصورة املثلى ..٣لقد حصل ذلك بتأثري اإلسالم ..نعم:  قال

جتمع جملس من أساقفة الغرب دعا إليه البابا ابل إنه  ..ظل املتعصبون من رجال الدين هم احلكم يف هذا
  .٤الصور والتماثيل حمطميوصب اللعنة على ) الثاينجرجيورى (

 «:التايل، والذي عدل نوعا ما كان سائدا من عبادمالقرار صدر  ٧٨٧سنة  الثاينجممع نيقية ويف   
بل يف البيوت وعلى  ،هنوتية فقطبنية املقدسة واملالبس الكحنكم بأن توضع الصور يف الكنائس واألال إنا 

ألننا إن أطلنا مشاهدة ربنا يسوع املسيح ووالدته القديسة والرسل وسائر القديسني يف  ،اجلدران يف الطرقات
ال  ،فيجب أن تؤدى التحية واإلكرام هلذه الصور ،صورهم شعرنا بامليل الشديد إىل التفكري فيهم والتكرمي هلم

   ٥»بالطبيعة اإلهليةال تليق إال  اليتالعبادة 
كما تصور فصورت اهللا ن الكنيسة جترأت إبل  ،املسيح وأمهليت األمر اقتصر على : سكت قليال، مث قال

                                                
  .انظر الكتب اليت تتحدث عن العلمانية اليت سبق ذكرها)  ١(
  .٢٤/١٥٤قصة احلضارة )  ٢(
  .انظر الفصل األول من هذه الرسالة)  ٣(
  .١٤قصة احلضارة )  ٤(
  .١٦٤: يف النصرانيةحماضرات )  ٥(
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   ..املخلوقني
هو الدين  اإلسالميالدين  «:)ناصر الدين دينيه(لقد قال الفنان الذي هرب من املسيحية إىل اإلسالم 

أما يف املسيحية فإن لفظ اهللا حتوطها  ..ريا أو ما إىل ذلك من األشكالالوحيد الذي مل يتخذ فيه اإلله شكالً بش
فمن  ،لرجل شيخ طاعن يف السن قد بانت عليه مجيع دالئل الكرب والشيخوخة واالحنالل اآلدميةتلك الصورة 

صيحون ونسمع القوم ي ،جتاعيد الوجه غائرة إىل حلية بيضاء مرسلة مهملة تثري يف النفس ذكرى املوت والفناء
وقد متثل أمامهم  ،وال نعجب لصيحام وهم ينظرون إىل رمز األبدية الدائمة ،فال نرى للغرابة حمالً) ليحي اهللا(

كذلك  ؟وكيف ال يطلبون له احلياة ،فكيف ال خيشون عليه من اهلالك والفناء ،شيخاً هرماً قد بلغ أرذل العمر
هم جيعلونه يف مثل تلك املظاهر املتهالكة تراه يف متحف ف اليهودي،الذي ميثل به طهارة التوحيد ) يا هو(

   ١»القدمية املصورة  اإلجنيلالفاتيكان ونسخ 
نفهم اهللا إال عن طريق تصوره بالصور  أنال ميكننا « :والعجب أن أحد علمائنا الكبار يقول مقررا

    ٢»البشرية 
  ؟أتدري كيف تسربت هذه الوثنية إىل املسيحية: التفت إيل، وقال

   ..ال:  قلت
لقد كان هدف األكرب ملبشرينا هو إدخال أكرب عدد من الناس، ولو على حساب املبادئ والقيم :  قال

  .وهذا ما ختتلف فيه مع اإلسالم اختالفا جذريا ..والقوانني اليت حتفظ صفاء الدين
التمسك  شديدةوكانت  ..اجلزر الربيطانية يف املسيحيةلقد دخلت بعض  ..على ذلك سأضرب لك مثاال

ذلك اصطنع اللني مع من بقى ) جرجيورى (وملا رأى البابا  ،ودار بينهم وبني الكنيسة صراع طويل ..ابوثنيته
وأجاز حتويل اهلياكل إىل كنائس بأن حتول عادة التضحية بالثريان يف يسر ولطف إىل  ،من الوثنيني إجنلترايف 

هو حتوهلم من أكل حلم البقر حني  ،رأ على اإلجنليز من تغريملديح اهللا، وذا كان كل ما ط ألنعشهمذحبها 
    ٣» حيمدون اهللا إىل محد اهللا حني يأكلون حلم البقر

  :التيه 
  فهل وجدوا فنا صاحلا خيدم ما وجدته من أهداف بعدها؟ ..لقد طلق الناس الكنيسة: قلت
  ، فكذلك ال يالم الفن؟وكما أن الثمرة ال تالم على نوعها ولوا ..الفن مثل الثمرة: قال
  فمن امللوم؟:  قلت
أو من  ،هل جتتنون من الشوك عنبا «:كما قال املسيح ..البذرة هي اليت تنتج الثمرة ..البذرة:  قال

إجنيل ( » وأما الشجرة الردية فتصنع أمثارا ردية ،هكذا كل شجرة جيدة تصنع أمثارا جيدة ..احلسك تينا
                                                

  .٢٥: أشعة خاصة بنور القرآن)  ١(
  .١٤: اهللا واحد أم ثالوث)  ٢(
  .٣٦٨: ١٤قصة احلضارة )  ٣(



 ٥٣٢

  )١٧-٧/١٦:مىت
  فما البذرة؟: قلت
  .هي األفكار اليت متأل عقل صاحبها وقلبه، فيأىب إال أن يعرب عنها مبا يطيق من صنوف التعبري: قال
  .ولكين سألتك عن أنواع الفنون اليت هرع إليها قومنا بعد أن طلقوا الكنيسة ..فهمت هذا: قلت
  .لقد توزعت عقوهلم تبحث عن أي شيء يغطي ذلك اللهث وراء احلقيقة ..قد أجبتك: قال
  فهل وجدوها؟:  قلت
  .مع أا كانت أقرب إليهم من حبل الوريد ..لألسف قل من وجدها:  قال
  فما الذي منعهم منها؟:  قلت
فلذلك وقعوا يف وديان سحيقة مل تزدهم إال  ..الكرب الذي كانت نفوسهم ممتلئة به منعهم ..أنفسهم: قال

  .بعدا عن احلقيقة
  .هذا كالم عام أريد تفاصيله: قلت
ولكين سأذكر لك مناذج عن ذلك التيه الذي وقع فيه قومنا، ووقع فيه الفن  ..كثرية هي تفاصيله: قال

  .بسبب ضياعهم
  :ـ الكالسيكية اجلديدة ١ 

  فما النموذج األول؟:  قلت
لقد  ..وجاهليتهم األوىل ..جذورهم األوىلـ بعد أن طلقوا الكنيسة ـ أول قبلة التفت إليها قومنا : قال
  .فعادوا إىل اخللف يبحثون عنها ..أن الكنيسة مل تلب مطالبهم النفسية وجدوا

  تقصد املدرسة الكالسيكية؟: قلت
األوربية باحلركة الىت نشأت ىف إيطاليا، واستهدفت ) عصر النهضة(فقد اقترن ما نسميه  ..أجل:  قال

متييزا هلا عن كتابات رجال الكنيسة  )اآلداب اإلنسانية(بعث اآلداب اإلغريقية القدمية اليت أطلق عليها أسم 
  .الالهوتية

لقد فوجئت أوروبا الغارقة ىف سبات القرون املظلمة بنور احلضارة اإلسالمية فانبهرت به وأحست بواقعها 
  .املرير حتت ضغط الكنيسة الىت جثمت على فكرها وشعورها وسلوكها وأفقدا اإلحساس بإنسانيتها

: النفسية األوربية ىف مأزق حرج إذ تصادم ىف داخلها دافع ومانع قويان وهذه اليقظة املفاجئة أوقعت
 ،األول دافع االستمتاع بنور اإلسالم والدخول ىف فردوس حضارته حيث التوازن الفريد بني الدنيا واآلخرة

   .نيسةففى ظله تنطلق إنسانيتهم لتعرب عن ذاا بعيداً عن أغالل الرهبانية وشطط الك ،وبني الروح واجلسد
  . واآلخر مانع التعصب والعداوة احلاقدة لإلسالم وحضارته تلك الىت عمقتها احلروب الصليبية

وكان املانع أقوى من الدافع، فخرجت أوربا من ذلك التناقض النفسى بالبحث عن وسيلة تتيح هلا 
سالم وأهله ومل تكن تلك اخلالص من براثن السلطة الكهنوتية الطاغية دون أن تتخلى عن تعصبها وعداوا لإل

ببعث تراثها الوثىن اإلغريقى وااللتصاق به السيما جوانبه الشهوانية ) اجترار املاضى(الوسيلة سوى عملية 
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  .البهيمية
  فكيف مل تثر عليه؟ ..لقد كان للكنيسة بعض سلطة يف ذلك احلني: قلت
أفضل لديها من إقبال أتباعها  ولكنه ـ مع ذلك ـ كان ..لقد أزعج هذا التوجه الكنيسة ..نعم: قال

  .على اإلسالم
ا، وتسيطر على الوضع حبيث تبقى عقائدها وتصوراا تصبغ هلقد حاولت جهدها أن تسري املوجة لصاحل

األدب، وتظل بصماا بارزة ىف فنه املنحوت واملرسوم، ولكن عوامل التحرر واالنطالق كانت أقوى من 
طو خطوات كبرية وجريئة للوصول إىل علمانية كاملة لألدب والفن حواجزها، واستطاع عصر النهضة أن خي
  . ١عليها قام األدب العلماىن احلديث وارتكز

ولكين حبسب ما أعلم هو الفن الذي توىل  ..أراك تتكلم عن هذا النوع من الفن باعتباره جاهلية: قلت
الغايات التعليمية واحترام  ووظفه خلدمة ،باملبادئ األخالقية هوربط ..العواطف اإلنسانية العامةالتعبري عن 

  .التقاليد االجتماعية السائدة
سأذكر لك بعض خصائص هذا التوجه  ..وفيه كثري من الباطل ..وفيه بعض احلقيقة ..هذا ما يقال: قال

  .لترى نواحي اجلاهلية فيه
ة هو إحياء اآلداب لقد كانت اخلطوة األوىل اليت خطاها هذا النوع من الفن يف انفالته من الكنيس

 ءحيث استطاع أدباء وفنانو النهضة النفاذ إىل عامل آخر خارج من مألوف عصرهم وال أثر فيه لشي ..اإلغريقية
  .من الالهوتيات

لقد نفذوا أول األمر من كوة صغرية، لكنها ظلت تتسع حىت انتفض بناء الكنيسة والتقاليد من أساسه، 
وذلك ما يعده الفكر  ،يم جديدة ومعايري سبقوا ا النهضة الفكرية العقالنيةوطلعوا على الفكر األوروىب مبفاه

  . احلديث أعظم مآثر النهضة
، وطاملاً أن عصر النهضة يعىن على ةإنه طاملا كانت العصور الوسطى ىف الواقع عصوراً ديني «:)برننت(قال 

 نأما ف ،فإن فن العصور الوسطى يرتبط بالكنيسة األقل حماولة العودة إىل الوثنية الالدينية إن مل نقل الزندقة،
وكان النحاتون والرسامون ىف ذروة عصر النهضة  ،وهذه هى حقيقة األمر ،عصر النهضة فيتمتع حبرية بوهيمية

فالفنان بدأ شيئا يشبه نوع احلياة، وحشياً  ،يقلدون العرى الكالسيكى، كما يقلدون كل شئ كالسيكى آخر
   »نه عظيم األمهية ومن املفروض أنه ال يزال يقوده فاحشاً جمازفاً، ولك

لقد كان فنانو عصر النهضة الذين كرسوا جل حيام الفنية لغرض جعل املعتقدات املسيحية  «:ويقول
واضحة تبدو ىف أمجل مظاهرها للعيان يستمرون ىف القيام باألعمال الىت ورثوها علن الرواد السابقني للعصور 

ول الفن ىف العصور احلديثة إىل فن علماىن تقريباً حىت أن الفن الديىن كاد خيتفى، أو هذا وقد حت ،الوسطى
   »باألحرى أصبح ىف الدرجة الثانية استنتاجاً وتقليدياً 

                                                
   .مذاهب فكرية معاصرة، حممد قطب: انظر) ١(
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إن بترارك ورابله  .إن الكتاب اخلياليني هم الفنانون القريبون من قلب الوضع اإلنساىن حنو احلياة «:ويقول
رسامني والنحاتني واملوسيقيني الذين ال نزال نعلم أمساءهم هم نوع من الرجال الذين وشكسبري وسرفانتس وال

ينشدون طريقاً وسطاً بني املسيحية التقليدية كما خلفتها العصور الوسطى، وبني العلمانية احلديثة الىت يبدو أا 
ضد التقليد املسيحى خالل  كان هؤالء الفنانون ىف مترد مدرك كثرياً ..تقلع جذور السحر والسر من الكون

العصور الوسطى ـ لقد أنكروا مستنداً وبات عليهم ـ وهذا أكثر أمهية ـ  أن يبحثوا بل يقيموا مستنداً 
وككل  ،فقبول هؤالء العلماء ارد ألى شئ كتبه قدماء اليونانيني والرومانيني مل يكتف به رجال الفكر ،آخر

وكانوا بذلك كاملهندس  ،هؤالء الفنانون إىل اليونانيني والرومانيني شخص أمل بكل ما له عالقة بالعقل عاد
    ١»املعماريني حيث أعادوا جتديد موادهم 

  .٢هذه هي املربرات النفسية اليت انطلقت منها املدرسة الكالسيكية، أو العصر الكالسيكي
ى هذا النوع من الفن فهل تر ..لقد وضعت معيارين للحكم على الفنون، مها التوحيد والتهذيب: قلت

  مناقض هلما؟
  .فال ميكن ملن زرع شوكا أن جيين عنبا ..وال ينبغي أن يكون األمر إال كذلك ..كل املناقضة: قال
  .فحدثين عن دالئل ذلك: قلت
هذه املدرسة كما ذكرت لك ـ أو هذا العصر ـ انطلق رد فعل على الكنيسة وعلى احنرافات : قال
   ..الكنيسة

  .ألن الكنيسة كانت تلغي كليهما ..واإلنسان ..ل ما اهتم به هو احلياة الدنياولذلك كان أو
  .هذا مكسب جيد: قلت
والصراع ال  ..ورد الفعل صراع ..وإمنا نتج رد فعل ..ألنه مل ينتج فعال ..ولكنه مكسب منحرف:  قال
  .يأيت خبري

ل احلديث عن الثالوث والقديسني لقد كانت الكنيسة حتصر كل النشاط الفكرى والفىن ألتباعها ىف جما
  .واملالئكة واملعجزات وكبت املشاعر واألحاسيس اإلنسانية أيا كانت ما مل تكن ىف حدود دائرا الالهوتية

  )نسانيةاإل(وهلذا جاءت هذه احلركة تناقض ذلك متاما حىت أطلق عليها وصف 
ىف جمال السياسة، فقد خرج على ) فيللىمكيا(ىف هذا اال مبثل ما قام به ) م١٣٢١ت (لقد قام دانىت 

                                                
  .٣٣، ٢٨، ٢٧: منشأ الفكر احلديث)  ١(
ومنهم الكاتب الكبري .. بية، ال مذاهب أدبيةيرى بعضهم أن التعبري األليق هو اعتباره ما يسمى مبذاهب األدب عصورا أد)  ٢(

إن مذاهب األدب اليت حياول النقاد حماكمة األدب العريب إليها، هي يف مجلتها مذاهب غربية،  «:أنور اجلندي، فقد قال يف هذا
: ء عصوروضعت مسمياا ومناهجها بعد قيام ظواهرها يف اآلداب األوروبية، وهي يف احلق ليست مذاهب، وإمنا هي أمسا

كالكالسيكية والرومانسية وغريمها، وهي تتصل يف جمموعها بتاريخ األمم اليت وضعت هذه املذاهب، فلماذا تنقل لتكون قوانني 
   »خيضع هلا أدبنا الذي خيتلف من حيث تكوينه وطابعه وتارخيه، وبيئته ومظاهر حياته عن هذه اآلداب؟
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وابتداء منه أخذ األدب األورىب حبل اإلنسان شيئا فشيئا  ،الكنيسة خروجاً صرحياً، وناقص تقاليدها ومقاييسها
  .وارتباط الفن بالغاية الكربى من وجود اإلنسان ..وبذلك انتقضت عروة التوحيد ..)اإلله(حمل 

ى نبه إليه دانىت ومعاصروه ـ املنطلق حملاولة تأليه اإلنسان وتصويره لقد صار االهتمام باإلنسان ـ الذ
وأشياعه ىف هذا ) سارتر(على أنه اله حقيقى، وهى احملاولة الىت بدأت ىف القرن التاسع عشر واكتملت على يد 

  .القرن مروراً بتأليه الطبيعة الذى دعا إليه عصر التنوير
على رأس ) جيوتو(كما وقف صديقه ومعاصره املصور الرسام )  دانىت( يقف  «:ذلك، فقال) داونز(ذكر 

 ءحقبة جديدة ىف تطور الفكر البشرى، وملا كان كالمها فناناً عظيماً، فإما عربا أصدق تعبري عن ذلك الشي
  »اجلديد الذي رمبا كان جييش ىف صدور الكثري من معاصريهم، ولكنهم مل يستطيعوا اإلفصاح عنه كما أفصحا

أو هو بتعبري آخر االهتمام بشئون اإلنسان ىف احلياة  ..)اإلنسانية(اجلديد هو  ءوهذا الشي «:ويقول
  .الدنيا

ونستطيع أن نتفهم خطورة هذا اجلديد الذى يزاحم القدمي إذا قارناه بالعقائد املسيطرة على أذهان الناس 
وقد  ،ال متهيداً الستقبال احلياة األخرىومؤداها أن احلياة الدنيا ليست إ… ىف ذلك العصر عن احلياة والكون 

هيمن هذا االعتقاد على الناس ىف القرون الوسطى جيالً بعد جيل حتت سطوة الكنيسة وسيطرا العاتية على 
مجيع نواحى النشاط اإلنساىن ومجيع املؤسسات االجتماعية بينما كان علم العلماء كله يدور حول املبادئ 

   » الدينية والعقائد الكنسية
مث جاء عقب ذلك عصر االستنارة، وهو أول تبديل جديد طرأ على الناس ىف نظرم للحياة،  «:ويقول

   »فاجتهوا إىل أحضان الطبيعة يستوحون منهما أسرار الكون ووضعوا ثقتهم املطلقة ىف مقدرة العقل اإلنساىن 
كرى ىف ناحية االهتمام بشؤون كان جماهلم الف…  ،وقد نادى ذا نفر من عباقرة ذلك العصر «:ويقول

  »اإلنسان ىف هذه الدنيا وترك االهتمام بشؤون اآلخرة 
فكان فنان هذه النهضة كما كان دانىت شاعرها فقد أخذ جريتو يرسم على ) جيوتو ( وأما  «:ويقول

لطبيعة صوراً وأقاصيص حلياة القديس فرانسيس عرض ا رسوماً من الناس وا) أسيزى ( جدران كنائس مدينة 
والطري واحليوان والزهور من واقع احلقيقة واملشاهدة وهو حدث جديد ىف الفن وخروج التقليد القدمي ىف 

   .»تصوير العذراء والطفل وتصوير القديسني 
فليس إذن  ،حدثاً ضخماً مل يسبق له مثيل ،إن ملحمة الكوميديا كانت حدثاً جديداً ىف األدب «:ويقول

   »ألم شعروا عند ظهورها أن أدبا أوروبيا جديداً قد انبثق فجره ) اإلهلية(لناس بلقب من العجب أن يدعوها ا
 ،إن الناس كانوا يعتقدون ما علمتهم الكنيسة من أن كل إنسان يكفر باملسيحية جزاؤه جهنم «:ويقول

زين جديدة للعقاب وأما من يؤمن ا فمآله إىل اجلنة، وجاء دانىت فخرج من تلك العقيدة القدمية وأقام موا
وعندما ننظر اليوم إىل الوراء جند شاعراً يوزع بالقسطاس العقاب والثواب  ..والثواب على أساس من األخالق

بدالً من أن يوزعها البابا، فإننا ال نرى ىف عمله شيئا خارقاً غري أنه بالقياس إىل عصره كان ال شك انقالباً 
   »خطرياً 
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إن خري دراسة يقوم  «:بقوله) ١٨(عندما عرب عن فلسفة القرن التاىل  وقد صدق الشاعر بوب «:ويقول
وقد كان شكسبري قبله خري من قام ذه الدراسة، واحلق أن شكسبري ميثل  ،»ا البشر هى دراستهم لإلنسان 

مته وهى ىف لباا تتلخص ىف اكتشاف اجلنس البشرى لقي ،أرقى ما بلغت إليه حركة النهضة األوربية بأمجعها
   ١»وأمهيته الىت كانت قد ضاعت على مر العصور 

   ..وهو االحنراف عن غاية التهذيب ..وبذلك بدأ االحنراف الثاين للفن
ويكون بعده عن التهذيب  ..فكل فن يبتعد عن التوحيد البد أن يبتعد عن التهذيب ..وذلك شيء منطقي
  .بقدر بعده عن التوحيد

   ..فقد ابتعد مبثل ذلك عن التهذيب ..عن التوحيدومبا أن هذا املذهب ابتعد كثريا 
لقد عاد املذهب املناهض للكنيسة وللرهبانية، فأحيا اإلباحة الرومانية، وأعاد معها إحياء املذهب 

  .األبيقورى ىف التمتع بضروب امللذات واالنغماس يف الشهوات اجلسدية
، ويعبد اللذة ىف وقت ال تزال يتسم بطابع كالسيكى خاص يقدس اجلسد ةوهكذا كان عصر النهض
ووجه زعماء ذلك العصر أنظار الناس إىل مثالب الرهبانية حبجة منافاا  ،الرهبانية فيه هى املثل األعلى

   .، وهو الوصف الذى كانوا يتسترون به)لإلنسانية(
واضحاً منذ  احلقيقة أن هذا االهتمام باإلنسانية عاش بصورة قوية «:)تكوين العقل احلديث(يقول مؤلف 

فاحلياة الىت صورها هومريوس ىف املالحم الوثنية تعكس لنا الوجود  ،العصور الىت سبقت غزوة املسيحية للربابرة
وقد انتشر خالل القسم املتأخر من . …وجل ما استطاع التقليد املسيحى هو أن يشوه مسعتها … اإلنساىن 

وكانت هذه األغاىن كثرية  ،متع الصريح باحلياة وملذااالقرون الوسطى تيار من األغاىن املبتذلة متجد الت
  »التحرر مفرطة ىف وصف النواحى احليوانية 

  : وكمثال على ذلك هذه القصيدة املبتذلة
  …حنن ىف جتوالنا مغتبطون مشرقون     
  …نأكل حىت الشبع نشرب حىت الثمالة     
  …منرح إىل األبد ننهل من اجلحيم     
  …عضنا بعضنا ببصدور تلتصق     

وعندما نشأ أدب علماىن عامى مل جيد إال أن يصدر من نفس التمتع الوثىن خبريات احلياة الرفيع منها 
ومن اجلدير … حولوا الفروسية املسيحية إىل متجيد للحب اإلنساىن ) التروبادور(والوضيع، فالشعراء املغنون 

فاألقاصيص الفرنسية  ،افة الربجوازية ىف املدنباملالحظة أن أكثر هذه القصائد صراحة وواقعية نشأت من الثق
البذيئة وصفت بصورة حاذقة التمتع بضروب احلياة كما كان حيصل ىف الواقع ومتيزت بشغف خاص بسرد 
قصص املاكرين األوغاد ومثالب الكهنة كما جند ذلك ىف قصائد شوسر ومعرض صور األوغاد الىت رمسها 

                                                
  .٣٦٨ – ٣٦٢من : مقتطفات: كتب غريت وجه العامل)  ١(
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  .بوكاشيو
 ،انفجرت العاصفة بكامل عنفها على رأس الراهب «:يف ذلك العصر، فقاللقد رسم بعضهم صورة للفن 

ذلك أن فشل الراهب ىف حتقيق الطهارة الىت بشر ا جعلت أدب القرون الوسطى منذ والدته يعطى لزالت 
وجاء أحذق اإليطاليني وأجرؤهم إطالقاً  ،وصورته بأنه أكثر حيوانية من سواه ،الراهب صورة أكثر بشاعة

كل قيمة للتقشف والقداسة، وذهب أبعد من ذلك ىف رسالته ) حياة الرهبانية(فأنكر ىف كتابه … زفاال لورن
عن اللذة الىت يتفق فيها مع املذهب األبيقورى، فأعلن أن املرأة املتزوجة بل املستهترة أيضا هى أفضل من 

وينعت موت اإلنسان ىف سبيل بالده أو  ،نهألا تسعد الرجل أما الراهبة فهى تعيش ىف تبتل ال فائدة م ،الراهبة
  .من أجل أى مثل أعلى بأنه ال يقره العقل

وميثل الفن اإليطاىل  ،ما يشبه الوثنية اخلالصة بالرجوع إىلوهذا التحول املفاجئ يوحى ىف بعض األحيان 
رية هل نستطيع التفريق أحسن متثيل املزج الكامل بني املسيحية والوثنية فلو ألقينا نظرة على بعض الرسوم الشه

   » بني اهللا واملالك والعذراء والصىب وكيوبيد والقديس 
… ثار اإليطاليون على األخالق املسيحية، واستبدلوا ا جمرد التمتع باملاليني من أشكال اجلمال  «:وقال

  … الكبري  لكن الشعوب الشمالية وجدت ىف احلياة أكثر من اجلمال وقد مثل هذه الروح فيما كتب رابليه
أن رب من أولئك الرعاع ذوى العقول  «وتتجسم روح ثورة النهضة ىف مقطع يطلب منارابليه فيه 

اإلخوان اخلشنني الرهبان الذين  ،اهليئة املرائني مدعى اإلميان نالزائفة املاكرين والقديسني املزورين الوقوري
احتقارهم قدر ما أكرههم أنا وإنىن ألقسم لك أهرب من هؤالء الرجال عليك بكراهيتهم و… يلبسون النعال 

  ١»أنك إن فعلت فستجد نفسك أفضل حاالً 
وقد تلى هذه اجلاهلية جاهليات أخرى عمقت ما بدأ به هذه  ..هذه هي بداية جاهلية التيه والضياع

  .والبعد عن اإلنسان ..اجلاهلية من البعد عن اهللا
  : ـ الرومانسية ٢

  )العصر احلديث(عصر النهضة وابتدأ ما يسمونه لقد خرجت أوروبا من : قلت
   ..بل ارتدت عليها كما ارتدت على الكنيسة ..)الكالسيكية(ومل تطق أوروبا االستمرار مع : قال
   ..٢)عصر التنوير(لقد ارتدت عليها فيما يسمى : قلت
  ) الرومانسية(هو  ..أو عصر فين جديد ..وقد بدأ مذهب فين جديد ..أجل:  قال
يهتم بالنفس اإلنسانية وما تزخر به من عواطف  فينمذهب إن مسعة الرومانسية بيننا طيبة، فهي : قلت

  .ومشاعر وأخيلة
                                                

  .١٩٨ – ٢/١٨٥: راندال: مقتطفات من)  ١(
هي أحد العوامل الكربى اليت كانت باعثاً ونتيجة يف آن واحد للفكر الرومانسي  )م١٧٩٨(ال شك أن الثورة الفرنسية )  ٢(

  .املتحرر واملتمرد على أوضاع كثرية، أمهها الكنيسة والواقع الفرنسي وما فيه
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ولكنه اهتمام منصرف عن الركنني األساسني اللذين جيعالن األدب سلما للكمال والتهذيب : قال
  .واإلصالح
  ما تقصد؟:  قلت
لقد  ..)ثالثة قرون من األدب(ما قاله مؤلفو كتاب  لعل أصدق تعبري عما حصل يف ذلك العصر هو:  قال

إن القرن الثامن عشر مل خيصص للدين، وإمنا خصص للعلم والسياسة، فلم يعد زعماؤه قساً مسيحيني  «:قالوا
لقد كان التغري عميقاً ومن نواح عدة كان القدمي واجلديد عن طرىف نقيض، .. …بل فالسفة طبيعيني … 

الدائر  لقد أصبح القديسني ،أشياء هذا العامل قد تراجع أمام التطلع إىل أشياء هذا العامل فالتطلع إىل ما وراء
ومل يعد العامل مكاناً  ،حول حمور اهللا عاملا إنسانيا حموره هذا العامل واحلياة الىت كانت تسري ذا الكتاب املقدس

حىت اهللا ذاته مل يعد (!) ث حىت التافه منه حيث العناية اإلهلية دائمة احلضور والفعل تضبط وتدير كل ما حيد
أدارت اآللة وتركتها ) علة أوىل( ،بل أصبح قوة عاقلة سحيقة البعد ال شخصية ،أبا حيب ويرهب ،شخصياً

   »!) ؟(تعمل بنظام كامل وفق نواميس رياضية وفيزيائية ويسوع ابن اهللا أصبح يسوع ابن اإلنسان
   »بل اإلنسان  ،رى هو اهللاومل يعد موضوع البحث للجنس البش «
وحتسني حال اإلنسان ميكن توقعها ال عن طريق الدين بقدر ما ميكن توقعها عن طريق العلم والتربية  «

  »والسياسة الىت ا يستطاع إصالح اتمع
أي  ..)تأكيدها على سيادة القلب وحياة النفس الداخلية ( هذه هي امليزة األول للرومانسية، وعنها نشأ 

  .صر كل االهتمامات ىف حدود الكائن البشرى، بل ىف أعماق النفس الفرديةح
وهلذا ينتقد الرومانسيون الكالسيكية بأن اهلدف منها تصوير البشر، ال كما هم فعلياً ولكن كما هم 

وحنوا  ،مما جعل األدب تقليدا وليس تعبرياً، ولذلك فقد أمهل الرومانسيون املالحم وحوروا املسرحيات..مثالياً
فالكتابة الفنية تأتى ىف صورة اعترافات أو سرية ذاتية والشعر يصبح غنائيا  ،باألدب منحى شخصياً داخلياً

عاطفياً يعرب عن املعاىن الوجدانية للبشر كالعشق والفرح واألمل ويبتغى ـ بالدرجة األوىل ـ إثارة السامع 
   .وامتاعه

ذلك طابع الفروسية الىت كانت ىف ريعان شباا إذ احتضنت ة لئوكان من أبرز العوامل االجتماعية املهي
  .الرومانسية حىت اندجمت ىف كياا، وأصبح الرومانسيون اللسان املعرب عن احلياة الفروسية خبصائصها وفضائلها

 ،القائمة بني االجتاه الرومانسى واملسيحية) رد الفعل(وقد أفصح بعض زعماء املذهب عن عالقة 
، ومن مث فهى مسؤولة عما أصاب اإلنسانية من )تصيبه بامليالخنوليا(ا عرفوها تكبت اإلنسان  وفاملسيحية كم

وقد عزا الناقد الرومانسى األملاىن شليجل الكآبة إىل الدين املسيحى الذى جعل اإلنسان (االنطواء والكآبة  
    ١)منفياً يشتاق إىل وطنه البعيد

على التعبري عن الذات جهد أولئك ىف أن حيولوا الشرق الصوىف  وانطالقاً من ذلك ومتشياً مع التركيز
                                                

  .١/١٣٤: ثالثة قرون من األدب)  ١(
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إىل حب عذرى أو إباحى يعرب عنه ىف أسلوب غنائى، ويتجه إىل ) يسوع(املسيحى الذى كان يتجه إىل اهللا أو 
  )الطبيعة(اجلمال اخلارجى للمحبوب الذى كان ىف الغالب امرأة وأحياناً 

  .إذن عن الغايات اليت ذكرافقد احنرفت الرومانسية بالفن : قلت 
فقد انتشرت يف ذلك العصر عبودية إهلني مقدسني بدل أقانيم الكنيسة  ..وذلك شيء طبيعي ..أجل: قال

  )الوحى(والعقل الذي حل حمل  ..)اهللا(الطبيعة اليت حلت حمل  ..)الطبيعة والعقل (مها 
وكان لكشف كوبرنيكس  ،وثوقاً أعمىوقد وثق اهلاربون من طغيان الكنيسة العلمى ىف مقدرة العقل 

وملا كان جل  ،وقانونني جاليلو ونيوتن ومبادئ بيكون وديكارت العقلية أعظم األثر ىف متجيد العقل بل عبادته
  .مهم إغاظة الكنيسة واالنتقام من عبوديتها فقد اشتطوا وغلوا ىف ذلك إىل أبعد احلدود

م من مطاردة الكنيسة حىت بدأ بعضهم يبحث عما إذا لكنهم ما كادوا يلتقطون أنفاسهم وتستقر أعصا
    ؟جديراً مبا أعطى من قيمة وتقديس أم ال) العقل(كان إله 

وهى أن العقل عاجز حقاً عن تفسري الطبيعة، وإذ كان كذلك فهو أعجز عن  ..وكانت النتيجة مرة
   .تفسري النفس اإلنسانية وفهمها

وأقوى من العقل  ،حب من العقالنية مبنطقها اجلامد وقوالبها احملددةواستطاعوا أن يكتشفوا طريقاً آخر أر
، ذلك الشعور الذى ميتطى آفاق اخليال الواسعة، )الشعور العاطفى(أال وهى  ،اختراقاً لألسرار وتبديداً للغموض

  .فيسرب أغوار الذات اإلنسانية العميقة ويستجلى مجال الطبيعة
ويداً رويداً عن األرض وحيلقون ىف الفضاء السحيق ولكن إىل غري وهكذا أخذ الرومانسيون يرتفعون ر

  .ومن غري طريق املسيحية ..اهللا
كما كانوا  ،كانوا يتحدثون عن احلب، ويبحثون عن اجلمال، ويفلسفوا ىف أساليب ضبابية كثيفة

الستكناه أسرار الكون يتحدثون عن الشياطني واملالئكة والسحر والعوامل اهولة ىف حماوالت دائبة ويائسة 
   .وحتقيق السعادة الداخلية

وأصبحوا ينقبون عن احلقائق األبدية ـ ال ىف الكتاب املقدس، وال ىف املؤلفات العقلية ـ ولكن ىف 
صفحة الطبيعة اخلالبة ومناظرها احلاملة، وكل هذا أفضى م إىل مثالية معرفة جوفاء أعظم ىف بعض جوانبها من 

   .ا على الكالسيكينيتلك الىت انتقدوه
ونتيجة أخرى مهمة هى أن الرومانسية باعتقادها أن غاية النشوة وقمة السعادة تكمن ىف أن يطلق 

والشعور ) اهللا(حمل ) الطبيعة(اإلنسان عنان نفسه لتذوب ىف حب الطبيعة ويفىن الصوىف ىف معبوده ولذا أحلت 
  .حمل العقل

وكل الكالم اجلميل املعسول الذى قيل لتربير هذه  «جديدة وذا تكشفت الرومانسية عن صورة وثنية 
إىل آخر هذه اجلمل … إننا نعبد اهللا ىف خلقه  ..)صورة اهللا(اهللا وأن اجلمال ) حمراب(أن الطبيعة : الوثنية

بد كل هذا الكالم ال يستطيع أن خيفى تلك الروح الوثنية الغارقة ىف الوثنية الىت تع. .الرباقة) الرومانتيكية(



 ٥٤٠

    ١»والروح غنية باحملسوسات … بالروح ) اهللا(احملسوس ىف حقيقة األمر ألا تعجز عن إدراك 
 ،الذى هو صورة لذاته) راهب سافوى(لقد عرب روسو ـ رائد الرومانسية ـ  عن ذلك أوضح تعبري ىف 

ة يسبح حبمدها إنه راهب بالفعل، ولكنه خيتلف جذرياً عن رهبان الكنيسة، فهو راهب ىف صومعة الطبيع
   .ويقدس هلا

وكذلك ) فاوست (وجوته ) مقال عن اإلنسان(وقصائد بوب ) االعترافات مثالً(وىف كتابات روسو 
  .ضرام مناذج واضحة للمذهب الرومانسى ىف أوج جمدهأكيتس والمارتني و

  :الواقعيةـ  ٣
  .لقد ارتددنا على الرومانسية كما ارتددنا على الكالسيكية:  قلت
 ﴿:لقد عرب القرآن عن هذه االرتدادات اليت تصيب من ال يصيب احلق، فقال ..ذلك شيء طبيعي :قال

ووجد اللَّه عنده فَوفَّاه  والَّذين كَفَروا أَعمالُهم كَسرابٍ بِقيعة يحسبه الظَّمآنُ ماًء حتى إِذَا جاَءه لَم يجِده شيئاً
هابسابِ حسالْح رِيعس اللَّه٣٩:النور(﴾ و(  

وحبه للماء جيعل يلهث وراء  ..فالظمآن حسبما تشري إليه هذه اآلية يظل ظمآن ما دام ال جيد إال السراب
  .ولكن السراب ال يتحول إىل ماء ..كل سراب طمعا يف أن يكون ماء

  فأين القرار؟:  قلت
 ..وال يكون إال يف التوحيد ..القرار ال يكون إال عند اهللا ..﴾ عنده ووجد اللَّه ﴿:لقد ذكرته اآلية:  قال

  )٣من اآلية: القمر(﴾ وكُلُّ أَمرٍ مستقر ﴿:لقد قال القرآن
القرار والسكينة والطمأنينة مفردات ال ميكن أن توجد إال يف النصوص املقدسة اليت مل متتد إليها يد 

  .العابثني
  جلديد الذي خلف الرومانسية؟فما السراب ا: قلت
   ..عقلك يدل عليه: قال
   ..مل أفهم:  قلت
فإنه سيفر من اخليال ليبحث  ..ما دامت الرومانسية اليت هي هروب للخيال مل تطفئ ظمأ اإلنسان:  قال
   ..عن الواقع
  فقد خلفتها الواقعية إذن؟:  قلت
  .ئل مل تسبق إليهالقد وقعت الواقعية يف رذا ..وبئس اخللف كان ..أجل:  قال
  كيف كان ذلك؟:  قلت
اهلروب من  ..)عصر اهلروب(لقد كانت الرومانسية خبياهلا اجلانح صورة صادقة ملا ميكن أن يسمى : قال

                                                
  .٢٢٧ – ٢٢٦: جاهلية القرن العشرين)  ١(



 ٥٤١

وجاءت الثورتان الفرنسية والصناعية  ..١املاضيواهلروب من نري اإلقطاع، واهلروب من تقاليد  ،طغيان الكنيسة
أن ) األدب(ومية، وتغريت مالمح احلياة تغرياً بارزاً، فكان ال بد لصورة احلياة وجاءت احلروب الدينية والق

  .تتغري كذلك
يف هذا العصر ـ الذي دخلت فيه اآللة حياة اإلنسان ـ مل ينحصر االهتمام باإلنسان دون اآللة 

ملعيشى وجزء وعلى واقعه ا ..بل اقتصر ـ من اإلنسان ـ  على وضعه الدنيوى ومكانته االجتماعية ،فحسب
  .معني من نزواته ورغباته والظروف احمليطة به الىت يتأثر ا سلباً وإجياباً

  .ل اهلابطحوكعادتنا يف السقوط احلر سقطنا سقوطاً مفاجئا من الفضاء السحيق إىل الو
ة لقد كانت الرومانسية حتاول تصوير أعلى ما ميكن أن يصل إليه اإلنسان من القوة واملثالية ىف مواجه

حىت نزواته وأهوائه، فجاءت الواقعية لتصوره ىف أدىن ما ميكن أن يصل إليه من اهلبوط  وحتدى اإلله أو الطبيعة أ
  . ىف حلظات الضعف القاتلة

) الواقعية(ولكنه يف  ..لقد كان اإلنسان ـ يف الرومانسية ـ يصارع األقدار، وحياول إخضاع الطبيعة
   .ساقطةينهزم بضعف أمام نزوة عابرة ولذة 

لقد أخذ الواقعيون على الرومانسية أا يف مجيع أعماهلا الفنية تقتصر على تصوير اإلنسان املثاىل واللحظة 
  .ولذلك راحوا للواقع يصورونه، بل يفضحونه من غري حماولة ذيبه ورفعه ..املثالية واملنظر املثاىل

وهلذا جوزيت  ..السبب يف كل تلك املصائب لقد كان احنراف الكنيسة هو: نظر إىل األفق البعيد، وقال
   ..مبا صنعت

   ..لقد كال هلا هذا النوع من الفن من اهلجوم ما مل يتجرأ عليه من سبقه
يرد كثرياً ىف األدب الشعىب الوسيط ذكر القسيس اجلشع والقسيس  «:)قصة الفكر الغرىب(يقول مؤلف 

. .وكذلك ال يعطينا شوسر صورة طيبة عن رجال الدين ،الفاسق والقسيس املغرور الذى تشغله أمور الدنيا
ومع ذلك فلم يكن ىف كل هذا إال قليل من املرارة وإمنا كان يرمى إىل إنزال القسيس إىل املستوى البشرى العام 
ومل يقصد إىل حتدى بناء املسيحية الفلسفى والديىن أى نظرا الشاملة إىل الكون كما قصد إىل حتديها ىف أيام 

  »تري وتوم بني فول
والىت حوكم بسببها آنذاك، ففى أحد فصوهلا  ..جلوستاف فلوتري) مدام بوفارى(وكمثال على ذلك رواية 

تسأل ربة الرتل القسيس عما إذا كان يريد جرعة من النبيذ فيتعذر وينصرف، وما أن اطمأن الصيدىل إىل أنه مل 
فوصفه بأنه ناب، فقد بدأ رفضه أبغض ألوان  حىت أبدى رأيه ىف مسلكه،… يعد يسمع وقع قدمى القس 

وحياولون أن يستعيدوا األيام الىت كانت الكنيسة تتقاضى فيها  ،الرياء إذ أن القساوسة حيتسون اخلمر ىف اخلفاء
  .الضرائب من رعاياها
 ،أنه رغم قولك يستطيع أن يطوى أربعة من أمثالك على ركبتيه: يقول صاحب الرتل «ومن مشاهدها 

                                                
  .٢٢١: جاهلية القرن العشرين: انظر)  ١(



 ٥٤٢

  ..ساعد رجالنا على ختزين العشب اجلافلقد 
لو كنت ىف مركز (!) مرحى، أرسلو بناتكم إذن ليعترفن أمام رجال من هذا الصنف : فريد الصيدىل

   .ىف سبيل مصلحة البوليس واألخالق. .احلكم ألمرت بأن يقصد القساوسة ىف كل شهر
   .كف عن هذا يا مسيو هوميه فأنت كافر ال دين لك: فريد اآلخر

رغم نفاقم . .وإن لدى من التقوى ما يفوق ما لدى هؤالء ،ديىن اخلاص ،بل ىل دين: ويرد الصيديل
ولكىن ىف … أؤمن بالكائن األعلى أؤمن بوجود خالق كيفما يكن كنهه  ،ودجلهم إنىن على العكس أعبد اهللا

املرء ليستطيع أن إن … ألمسن من ماىل رجاالً ال يصلحون لشىء … غري حاجة ألن أذهب إىل الكنيسة 
إن إهلى هو إله سقراط وفرنكلني وفولتري . .يهتدى إىل اهللا ىف غابة أو ىف حقل أو حىت مبجرد تأمل قبة األثري

ـ يقصد روسو ـ ومن املؤمنني مببادئ ثورة ) سافوا(إنىن من أنصار اإلميان الذى دعا إليه قس  ،وبرياجنيه
عوماً يسري ىف حديقته وعصاه ىف يده ويودع أصدقاءه أجواف وال أستطيع أن أعبد إهلا مز ،اخلالدة ١٧٨٩
هذه مجيعاً ىف حد ذاا سخافات تناقض متاماً كل قوانني  ،وميوت صارخاً مث يبعث بعد ثالثة أيام ،احليتان
وىف هذا ما يوضح لنا ضمنا كيف أن القسس ظلوا دائماً متشبثني جبهل صلد ال يلني حياولون أن  ،الطبيعة
  » لبشر معهم ىف جوفهيدفنوا ا

والىت أخذت تتحلل  ..وعلى مثل هذا منت احلركة الواقعية وترعرعت مواكبة احلياة األوربية ومصورة هلا
  . فشيئاً من عقائد املسيحية الكنسية وأخالقها شيئاً

  :الالمعقولـ  ٤
   ..مث ارتددنا على الواقعية: قلت
  .فسقطنا يف أوحال الالمعقول ..بسبب ضغوط الواقع ارتددنا على الواقعية: قال
  ؟ !الالمعقول:  قلت
  .وحنن ال نزال نئن حتت وطأة هذا النوع من الفن ..أجل: قال
  كيف سقطنا كل هذا السقوط؟: قلت
   ..أمهها الدجالون ..١لقد اجتمعت أسباب كثرية : قال

                                                
  :منها)  ١(
احلربان العامليتان ومها الكارثة الىت حطمت القيم واألعراف والقوانني، وأذهلت بفظائعها املروعة عقول البشر، وال يزال . ١

  . خميلة الناس ويؤرق شعورهمالتهديد الذرى احتمال نشوب حرب ثالثة يسيطر على 
التفسخ االجتماعى حيث األسرة حمطمة واملشاعر النبيلة مفقودة والتنافس الضارى على أشده مما جعل اإلنسان يعيش ىف . ٢

  . دوامة رهيبة من القلق ال جيد موطئ قدم تسكن نفسه إليه منذ والدته حىت مماته
اليت أفقدت الناس قيمة األحكام املطلقة واإلميان والثقة ىف أية أسس ثابتة ) النسبية(النظريات العلمية اجلديدة ال سيما . ٣

وعامة، مث إا تستعمل ىف حبوثها عن الكون واإلنسان أرقاماً مذهلة يعجز العقل عن تصورها وتتكلم بلغة حمرية مربكة جتعل املرء 
  . إدراك مدلوالا وتفسري معمياافريسة تناقض حاد بني إميانه الوثيق بعلميتها وصدقها وبني عجزه عن 

 



 ٥٤٣

  ؟!الدجالون: قلت
  .١ولعلك مررت يف حياتك مبن حدثك عنهم ..أنت تعرفهم: قال
  من تقصد؟  :قلت
  .فصار اإلنسان غري اإلنسان ..من أعطوا صورة لإلنسان احنرفت ا عن معىن اإلنسان:  قال
وفرويد وغريهم من بناة الفكر الذي  ..وفريزر ..وماركس ..أنت تريد داروين ..فهمت قصدك: قلت

  .تنبين عليه هذه احلضارة
  : وقد كان لداروين وفرويد أعظم األثر ىف ذلك ..أجل:  قال

فالداروينية ولدت ىف النفسية األوربية شعورين عميقني ال ميكن للفن األوروىب مهما تعددت مدارسه 
  :ومناهجه إال أن يكون تعبرياً عن أحدمها

أما األول، فحيوانية اإلنسان الىت تلغى املشاعر الروحية متاماً، وجتعل الكائن البشرى كتلة من اللحم كأى 
   .إرواء غرائزه البهيمية، واحلصول على أكرب قسط من املتاع اجلسدى احملضحيوان آخر ال هم له إال 

وأما الثاين، فالشعور بتفاهة احلياة وحقارا ونفى أي غاية سامية لوجودها، وهو الشعور الذى عربت عند 
  . ٢مدارس الضياع املختلفة حتت أمساء وشعارات شىت
وقد صاغته ىف فلسفة نظرية منمقة  ..وصلة إياه إىل احلضيضوأما الفرويدية، فقد عمقت االجتاه احليواين م

  .جتعل الوصال اجلنسى هو الغاية والوسيلة، بل جتعله حمور احلياة وحمور البحث ومناط التفكري وعلة العلل
وعمقت كذلك الشعور بالضياع واحلرية، ألن فلسفتها اجلنسية ـ حول العقل الباطن والالوعى 

  . ثالية ـ قدمت العوض املعاكس لإلميان واإلحساس الروحىوالالشعوري واألنا امل
  فما الثمار؟ ..هذه البذور: قلت 

لقد جنينا وجنت أخالقنا وقيما من ذلك الزقوم الذي غرسه أولئك  ..ال جيىن من الشوك إال الشوك: قال
  .الشياطني ما ال نزال نصلى بناره

  .فال دليل أقوى من التفصيل ..وفصل ..أفصح: قلت
   ..أول مثرة جنيناها من شعورنا حبيوانيتنا وضياعنا هو اإلباحية املفرطة: لقا

لقد قال  ..امسح يل بأن أصارحك بأننا يف مجيع مراحلنا تارخينا األديب والفين مل ننفك عن اإلباحية :قلت

                                                                                                                                 
الوسائل الفنية اجلديدة كالسينما والتليفزيون والصحافة املتطورة ودور النشر الكبرية تلك الىت جعلت تعميم املادة األدبية . ٤

: انظر(والضياع  وذيوعها أمراً ميسوراً للغاية وخلقت جواً من التنافس ومذاهبه، فإنه يتذبذب بني اجتاهني رئيسني مها اإلباحية
  )العلمانية، لسفر احلواىل

  )إنسانية(و) قيم(انظر الفصول السابقة، خاصة )  ١(
  .كما سنرى يف هذا املبحث)  ٢(



 ٥٤٤

  ١»إن اخلشونة والفحش من الصفات الدائمة تقريباً ىف ثقافتنا الغربية  «:برننت
ذيئة ومثلها املسرحيات املبتذلة ىف عصر النهضة، مث عبادة اللذة واجلمال ىف الرومانسية،  مث فاألغاىن الب

  .وتظل الصورة تفحش إىل أن تصل إىل األدب املكشوف ..الدعوة الصرحية إىل الفجور ىف األدب الواقعى
   .. محأة الرذيلةوقد كان هذا النوع من الفن الذي سقطنا فيه مرحلة خطرية من مراحل سقوطنا يف:  قال

   ..لقد ظهر فنانون كثريون يف ذلك العصر كرسوا فنهم وحيام كلها لإلباحية
الذى كان أبيقورياً بأوسع ) اللياىل(شاعر ) الفريددى موسيه(فأنت تعرف  ..لن أحتاج لذكر أمثلة لذلك

  .معاىن الكلمة
الصغري املشهور بقصة  .. والصغريوألكسندر دوماس، الكبري ..)كولومبيا(صاحب قصة ) بروسبري(ومثله 

  .وغريهم كثري ..)أنديانا(و) ليليا(صاحبة ) جورج ساند(والكاتبة العربيدة  ..)غادة الكاميليا(
ودخل هذا االجتاه  ،إن أدب كل هؤالء حمصور ىف متجيد الرذيلة وتربير أعمال العاهرات واإلشفاق عليهن

  .وهى مدرسة إباحية متخصصة) أميل زوال( ا الكاتب اليهودى الىت يتزعمه) الطبيعية(مرحلة أمت باملدرسة 
أصبح املقياس الوحيد للفن اجليد والفن الردئ هو اللذة  «:١٨٩٨لقد قال تولستوى عن هذا االجتاه سنة 

الشخصية، فاخلري هو ما يبعث اللذة ىف نفوسهم وهذا هو اجلميل، وبذا ارتدوا إىل تصور اإلغريق البدائيني 
   ٢»وطبقاً هلذا الفهم ىف احلياة تكونت نظرية ىف الفن  ،م أفالطونالذين أدا

إننا نشبه الفن املعاصر ـ مع غرابة هذا التشبيه  ـ بامرأة تبيع جسدها إلرضاء الذين يبتغون  «:ويقول
س وقفا على فالفن املعاصر يشبه العاهر ىف أدق التفاصيل فهو مثلها لي ،اللذة بدالً من أن جتعله مستودعاً لألمومة

  »وهو مثلها كله إغراء وكله هدم  ،وهو مثلها قابل للبيع دائما ،وهو مثلها مبهرج ،عصر معني
مث جاءت احلرب األوىل، فاكتسب هذا االجتاه قوة واستشرت رذائله ىف األوساط العامة واال اإلقبال 

غالل مشاعر الناس واللعب على إنتاجه الرخيص ووجدها اهلدامون واملتكسبون فرصة لنفث مسومهم واست
  .بعواطفهم وإثارة غرائزهم

( و) أبناء وعشاق( الذى كتب عدة روايات منها  ،١٩٣٠) ديفيد هربرت لورانس(ال شك أنك تعرف 
واليت أُثارت ضجة كربى ىف إجنلترا بسبب جرأا املتناهية ىف تصوير العالقات اجلنسية، ) عشيق ليدى تشارىل

  .بداية الستيناتومل تنشر كاملة إال مع 
الىت صادرا حمكمة القضايا اخلاصة بعد أن  ١٩٤٦سنة ) مذكرات مقاطعة هيكث(وبعده طلع ولسن بـ 

عشرين دوراً  «:بيع منها مخسون ألف نسخة ىف حنو أربع أشهر، وهى تصور بالتفصيل الدقيق كما قال هاميان
    ٣»من أدوار العملية اجلنسية يقوم ا أربع عاهرات 

                                                
  .٢٩٧: قصة الفكر الغرىب)  ١(
  .٨٤: يوسف الشاروىن: دراسات أدبية)  ٢(
  .٧٥: ستانلى هاميان: النقد اآلدىب)  ٣(
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بل هناك عدد ال حيصى ممن تفننوا ىف تصوير أعمال الدعارة والعهر مربيني ومسوغني  ..هؤالء فقطليس 
وال  ،حيث اجلمهور يتلهف لقراءا واملنتجون يتسابقون إلخراجها مشاهد حية ،وأوقفوا حيام األدبية لذلك

  .رذيلةغرابة ىف أن أكثر الروايات األدبية العاملية انتشاراً هى أكثر إسفافاً و
وهذا كله ىف نطاق األدب اجلاد أو اهلادف الذى يعد جزءا من التراث احلضارى البشرى، والذى تكتبه 

   .شخصيات أدبية مرموقة وترصد له اجلوائز واملسابقات الدولية والقومية ويكتب له النقاد واملعلمون
 ..بالدنا ملء السمع والبصرفهو ىف  ،أما ما يسمى األدب املكشوف الذى ال يصح أن يسمى أدباً حبال

ويستغرق أوقات املاليني من  ..ويسيطر على دور العرض السينمائى ..ويستنفذ الصحافة ..ميأل احلوانيت
  .حىت األطفال تكتب هلم مسلسالت جنسية وروايات جنسية ومسرحيات جنسية ..الناس

  فما الثمرة الثانية؟ ..هذه الثمرة األوىل: قلت
فكل املذاهب الفكرية الفلسفية االجتماعية عجزت عن إعطاء اإلنسان أى نوع من  ..الضياع والتيه: قال

  . أنواع الثقة والطمأنينة
  .منحصرا ىف اجتثاث موروثات الكنيسة اهلشة ..لقد كان دورها منحصرا يف رد الفعل

جوده قد وأمام العمالق امليكانيكى الرهيب وسيطرة اآللة الطاغية شعر اإلنسان بأنه قد سحق وأن و
   .تضاءل إىل حد أدىن مما كان عليه وهو يواجه جربية الكنيسة واضعا مصريه بني يدى قدرها احملتوم

وأصبحت مشكلة اإلنسان  ،لقد حتققت نبوءة شبنجلر وتكهنات أورويل عن مستقبل القطيع البشرى
 »سى مشكلة بالنسبة لنفسى أصبحت أنا نف «:فالكلمة الىت قاهلا أوغسطني ،العظمى ىف احلياة هو وجوده حياً

  .مل تعد خاصة بالفالسفة بل باتت ترددها شفاه الفرد العادى من أجيال الضياع
  .والوصول هلا ..هذه فرصة عظيمة للبحث عن احلقيقة: قلت
فلذلك آثر لذة  ..ولكن الالمعقول كان متغطرسا متكربا عن احلقيقة وعن البحث عن احلقيقة:  قال

  .ذة الوصولالضياع والتيه على ل
إننا ال نؤمن أبداً باملعاىن اجلامدة اجلاهزة الىت يقدمها النظام اإلهلى  «:يصرح بكل برودة الفنإن هذا 

إن األشكال : القدمي لإلنسان وعلى أثره نظام القرن التاسع عشر العقالىن، ولكننا نضع كل أملنا ىف اإلنسان
    ١»الىت خلقها هى الىت تستطيع إعطاء العامل معىن

  مل هذا التكرب على النظام اإلهلي؟: قلت
  .مع اختالط املدارك اليت جعلتهم يرون الكون متناقضا تعجز عقوهلم عن تفسريه ..وهم احلرية: قال

  )الفن للفن(ومل يظل هذا االعتقاد فكرة جمردة، بل بىن عليه الدستور العلمى للفن الذى ينص على أن 
ليس الصواب الزعم أننا خندم  «:)الوحيد املمكن للكاتب هو األدب االلتزام(لقد قال يعضهم حتت عنوان 

ىف روايتنا قضية سياسية مهما كانت قضية تبدو لنا عادلة، وحىت لو كنا ىف حياتنا السياسية حنارب ىف سبيل 
                                                

  .٦٣، ٦٢: معجم األدب املعاصر)  ١(
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ىن معا ،معاىن تارخيية: معروفة) كذا(انتصارها، إن احلياة السياسية تضطرنا دون انقطاع إىل افتراض معاىن 
وقبل العمل ال  ،ففى نظره ليس هناك من شىء معروف مسبقاً ،إن الفن أكثر تواضعاً أو أكثر طموحاً ،أخالقية

ال يقني وال قضية وال رسالة فالظن أن عند الروائى شيئا يريد أن يقوله وأنه يبحث بعد ذلك : يوجد شىء
    ١»كيف يقوله ميثل أخطر عمل مناقض للحقيقة 

  فما الثمرة الثالثة؟ ..الثانيةهذه الثمرة : قلت
  .مدارس الضياع: قال
  ؟ !ما مدارس الضياع: قلت
  .هي مدراس كثرية تأسست من بذرة الالمعقول لتزيد يف ضياع اإلنسان عن حقيقة اإلنسان: قال
  فهال عرفتين ببعضها؟: قلت
   ..ىومنسي يف أخر ..فنحن نصبح يف مدرسة ..بل ال بد أنك تعرفها ..لعلك تعرفها: قال
  .حدثين عنها:  قلت
  ؟!الوجوديةتعرف :  قال
، )الغثيان(صاحب الفيلسوف واألديب )م١٩٠٥ولد (جان بول سارتر تلك اليت تنتسب إىل : قلت

سيمون دي بوفوار اليت قضت حياا كلها معه دون عقد زواج تطبيقاً وعشيقه  ..)الباب املغلق(و، )الذباب(و
  .٢ملبادئ الوجودية

مل تستطيع أن تشخص الداء فضالً عن تقدمي  ،لوجودية ليست سوى ثورة سلبية يائسةفا ..نعم: قال
تلك  ،الدواء، وكل ما تستطيع أن تقول بصدق أا قدمته لإلنسانية هو عرض بعض جوانب املأساة البشرية

ديان ولكنها ال فهى ترفض اإلميان باهللا كما تصوره األ ..)البحث عن اإلله(املأساة الىت تعرب عنها مجلة واحدة 
  .جتد البديل

واإلنسان الذى حتاول تأليهه حمصور مقهور أمام القدر الكوىن وأمام سيطرة اآللة وأما وضعه التارخيى 
  .احملدد

  .وهي رب من الضياع والتناقض إىل شعارات شىت كاحلرية عند سارتر، والعبث عند البري كامو
  اذكر يل غريها؟ف ..وأعرف مدى ضياعها ..أعرف الوجودية: قلت
وتبتدئ من اخلط الذى تبتدئ منه الوجودية،  ..فهي مدرسة حديثة تم بالشعر والرسم ..السريالية: قال

                                                
  .٦٣:معجم األدب املعاصر)  ١(
م وقد منى آراءه وتعمق فيها ١٨٥٥-١٨١٣ترجع بذور مذهب الوجودية إىل الكاتب الدامنركي كريكا جورد )  ٢(

وقد أكد هؤالء الفالسفة أن .. م١٨٨٣م، وكارك يسربز املولود عام ١٨٨٩الفيلسوفان األملانيان مارتن هيدجر الذي ولد عام 
  .عقلية، بل هي دراسة ظواهر الوجود املتحقق يف املوجودات فلسفتهم ليست جتريدية

  .والفكر الوجودي لدى كريكاجورد عميق التدين، ولكنه حتول إىل ملحد إحلاداً صرحياً لدى سارتر
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ولكنها تفترق عنها ىف اإليغال يف الالمعقول واألعراض عن اخلوض ىف حقائق التاريخ واملشادات الفكرية 
   .اهول بال موضوعيةوالبحث املنطقى فيما يفوق اإلدراك إىل اخلوض ىف أعماق 

وهي ترجع يف أصلها إىل نظرية فرويد عن العقل الباطن، فهي تريد أن جتعل من العقل  ..أعرفها: قلت
  .الباطن احلقيقة النفسية بالذات، وحتول الفن إىل كتابة آلية إليضاحه

ويتميز بأن أبطاله وهو نوع من أدب الضياع الذي مييل إىل التشاؤم واالبتذال  ..ومنها فن التفسخ: قال
  .هم نوع من الكائنات الىت فقدت الثقة ومبستقبلها والىت ال تؤمن أبدا بإمكان قيامها اليوم حبياة إنسانية

وهو اجتاه حديث ظهر بعد احلرب العاملية الثانية متأثراً بفظائعها ترتكز فلسفته على  ..ومنها فن املستحيل
  .يت مؤجل حبيث ال يهتم أحد بإنقاذهاإلحلاد القانط واعتقاد أن اإلنسان هو م

وإنتاجه هو عبارة عن ذلك العمل املؤمل الذى  ،، وهو نوع أخر أكثر تشاؤما وقنوطاًالعدمي ومنها الفن
  )إن اإلنسان قد مات(يصرخ بصوت عال ىف كل صرخة من صرخاته املبتورة 

  ..وغريها من الفنون الكثرية اليت تولد كل يوم
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  ـ فنون اإلسالم ٢
فحدثين  ..وأحسب أن كل الناس يعرفوا، فهم يصبحون عليها وميسون ..عرفت فنون اجلاهلية: قلت

  .عن فنون اإلسالم
بل مدرسة فنية عريقة نشأت على  ..فالقرآن لوحة فنية عظيمة ..فنون اإلسالم تنطلق من القرآن: قال

  .أساسها مجيع الفنون اإلسالمية
  على الفن اإلسالمي؟هل طبقت املقاييس اليت ذكرا : قلت
  .وقد وجدت املعاين اإلسالمية العظيمة مصاغة بقوالب غاية يف اجلودة ..أجل: قال

  :التهذيب
  .فقد ذكرت أنه غاية جليلة من غايات الفن ..فلنبدأ بالتهذيب: قلت
لقد رسم القرآن للفن اإلسالمي األسلوب الصحيح الذي يرفع به الواقع من االحنطاط إىل : قال
  .ومن السقوط إىل الصعود ..اعاالرتف

لترى سر تلك الرتعة النبيلة اليت صاحبت الفن  ١اقرأ سورة يوسف يف القرآن، وقارا بكتابنا املقدس
  .اإلسالمي مقارنة بأدبنا وفننا الذي استوحى بذاءته وفحشه من نفس القصة يف الكتاب املقدس

  .خالل ذلك وحياول أن يعاجله من ..فننا يصور الواقع كما هو: قلت
وهو الذي  ..الفن الراقي النبيل هو الذي ميأل النفس طهرا وعفافا ومسوا ..وهذا سر احنرافه وجاهليته: قال

  .يعني الرتعة الطيبة يف النفس، ال الذي يعني الشياطني عليها
  !قمن األخالو.. من القيمو. .املنسلخ من الدين. .اهلابط الذي يبحث عنه فننا هو الواقعإن الواقع 

ففى الفترة الىت استغرقتها الرومانسية وارتدت بعدها إىل الواقع كان الناس قد ساروا خطوات على خط 
مث تقول هذا هو الواقع . .فجاءت الواقعية لترصد واقعهم حيث هم ،العلمانية املنسلخة من الدين فهبطوا

  !البشرى
وأما أن هذا الواقع البشرى  ،ال شك فيه فأما كون هذا هو الواقع الذى كان عليه الناس وقتئذ فهذا حق

ـ الىت ارتفع الناس فيها إىل قمم  تبدو  ،تكذبه فترات اهلدى ىف حياة البشريةو ،على إطالقه فأمر يكذبه التاريخ
وينبغى أن حياولوا على  ،ولكنها كانت واقعا عاشه الناس بالفعل ،كأا خياالت ـىف هذا الواقع املنحرف 

  .إىل ذلك املستوى السامق أو يعودوا إىل قريب منه الدوام أن يعودوا
أن يصورهم ىف صورة غري واقعية من أجل إرضاء املثل وأن يدارى على هبوط الناس أتريد من الفن : قلت

  .٢العليا
                                                

  )الكلمات املقدسة(انظر هذه املقارنة يف )  ١(
  .مذاهب فكرية معاصرة، ومنهج الفن اإلسالمي، حملمد قطب: انظر)  ٢(
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وأنه واقع لكن هناك فرقا بني تصوير الواقع على أنه واقع،  ..فالفن املزور ال يستطيع أن يعيش ..ال: قال
وبني تصويره على أنه هو الواقع اإلنساىن الذى ال ميكن  ،األصل الذى كان ينبغى أن يكون عليهمنحرف عن 

  !تعديله أو ال ينبغى تعديله أو ال يعنينا تعديله
 ،ن أحدمها يصور الواقع املنحرف بروح اإلنكار، ويدعو إىل االرتفاع عنهكول .كالمها تصوير للواقع

  .مزيدا من اهلبوط –دائما  –النتيجة احلتمية  واآلخر يعطيه شرعية الوجود فتكون
وراودته الَّتي هو في بيتها  ﴿:لقد ذكر القرآن يف سورة يوسف منوذجا للواقع، فقد ورد يف قصة يوسف

 نسي أَحبر هإِن اذَ اللَّهعقَالَ م لَك تيه قَالَتو ابواَألب غَلَّقَتو فِْسهن نونَ عمالظَّال حفْلال ي هإِن ايثْو٢٣(م (
نه من عبادنا الْمخلَصني ولَقَد همت بِه وهم بِها لَوال أَنْ رأَى برهانَ ربه كَذَلك لنصرِف عنه السوَء والْفَحشاَء إِ

  )يوسف(﴾)٢٤(
الَ ما قَ ﴿:ا اللقطة األخرية هى األوبة والتوبة والترفع واالرتفاعإمن. .ولكن هذه ليست اللقطة األخرية

الْعزِيزِ اآلنَ حصحص خطْبكُن إِذْ راودتن يوسف عن نفِْسه قُلْن حاش للَّه ما علمنا علَيه من سوٍء قَالَت امرأَةُ 
فِْسهن نع هدتاوا رأَن قالْح  نيقادالص نلَم هإِن٥١(و ( دي كَيدهال ي أَنَّ اللَّهبِ ويبِالْغ هنأَخ ي لَمأَن لَمعيل كذَل

 نِنيائ٥٢(الْخ (يحر ي غَفُوربي إِنَّ ربر محا روِء إِالَّ مةٌ بِالسارَألم فْسفِْسي إِنَّ النن ئرا أُبمو م)٥٣(﴾) 
  )يوسف

وهبه صادقا ىف  ..ومنوذج الواقعية اهلابطة هو األدب الذى يدعى الواقعية وهو ىف الواقع يدعو إىل اهلبوط
مث ملاذا ال يسمى ؟ !فلماذا يصر على التقاط اللحظات اهلابطة وحدها ويتجنب حلظات االرتفاع ،ادعاء الواقعية

  ؟!اهلبوط بامسه احلقيقى وهو اهلبوط
إذا ف ..ما ذكرته من هذه القيود هو الذي جعل الفن اإلسالمي فنا هزيال متخلفا عن سائر الفنون إن: قلت

 ـغري الشعر ـ كثرياً من األلوان الفنية فإننا نرى باآلداب االغريقية والرومانية، األدب اإلسالمي  ارناما ق
  .تنقصه، مثل القصة واملسرحية واملالحم الشعرية

فال جند يف احلضارة اإلسالمية أي متاثيل كتلك التماثيل اليت تركها  ..النحت ومثل ذلك يقال يف فن
  .الرومان وغريهم من أصحاب احلضارات العريقة

  ولكن هل هذا من النقص أم من الكمال؟ ..صدقت يف هذا: قال
  ما تقصد؟: قلت
 ..ة واون ليمتعكأرأيت لو أن أحدهم ظل طول الليل يسرد عليك حكايات كاذبة مملوءة باخلراف: قال

  أختتاره أم ختتاره الذي حيكي لك قصة قد تكون قصرية، ولكنها مبنتهى النظافة واجلمال والعفاف؟ 
  .بل أختار الثاين: قلت
يف صياغاته آهلة نفسها شر يضع املالحم اليت حتأن لقد أنف شعرهم من  ..وهذا ما فعل املسلمون: قال

واجلمال، وكان يأنف من روايات األساطري امليثولوجية ملنافاا العتقاداته، الشر واخلري والنار واحلرب والشعر 
 .وخروجها على مألوف تصوراته هللا والقوى اليت يرمز اليها مبا وراء الطبيعة
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  فأين توجه؟: قلت
أو إىل القصة القصرية  ..إىل شعر نظيف يشكل البيت الواحد منه موسوعة قيمة يف األخالق الرفيعة: قال

   ..أو إىل اإلنشاد الطيب الذي يعمق املعاين اجلميلة يف النفوس .. متأل النفس باإلميان والتقوى والصالحاليت
  والنحت والتصوير؟: قلت
  .لقد توجه املسلمون إىل اخلطوط يصوغون منها أمجل اللوحات الفنية املعربة: قال
  .ذلك ال يكفي: قلت
ورمبا تكون لك بعض األمور ال أمهية هلا، ولكن يف  ..لكل شعب من الشعوب طريقة تعبريه الفين: قال

  .نظر آخرين تكتسي أمهية كربى
والذوق ملك لصاحبه، والكمال يف الفن هو استخدام الذوق خلدمة التربية  ..الفن ـ يا صاحيب ـ أذواق

  .النبيلة
ة، ترفع البشر من غلب الشعر العريب يضم مدائح كاذبفأ ..ولكن ما ذكرته من هذه املعاين مل حيصل: قلت

احلكام والقواد وزعماء القبائل والعشائر اىل مصاف املثالية املغرقة، فجودهم كالبحر أو الريح املرسلة، 
وشجاعتهم فوق التصور، وأخالقهم ال مأخذ فيها، وال ضعف يف بنائها، وبيام معجز ال ركاكة وال إسفاف، 

ون الشعر والشعراء بالنفاق والكذب الصراح، والتزلف ومن هنا يرم ..ووجوههم مشرقة كالشموس أو البدور
 ..وإغفال جانب اجلماهري يف املطالبة حبياة أسعد وأرغد

ولكنه يصب يف صاحل الفن اإلسالمي، ويف خدمته هلذه الغاية العظمى  ..إن كل ما ذكرته صحيح: قال
  .من الفن غاية التهذيب

  كيف ذلك؟: قلت
  .ور واقع املنحرفني كما هو مبجونه وصراعه واحنرافهأال ترى أن فننا يتوجه ليص: قال
  .فهو على األقل يصور الواقع ..أرى ذلك: قلت
وهي يف تلقيها تنشغل عن  ..والنفوس تتلقى منها ..إن الفن مدرسة ..ولكنه ميأل النفوس بالكدورات: قال

  .جرامولذلك متتلئ بقيم اإلجرام إذا أدمنت مشاهد اإل ..الوقائع باملفاهيم والقيم
  .وشعر املديح الذي اشتهر يف اإلسالم: قلت
الشاعر يف مدائحه حياول ان يرسم صورة مثالية رائعة ملا جيب أن يكون عليه املمدوح، إن فضيلة إن : قال

الكرم اذا وضحت يف األذهان، واختذت أغنية أو قصيدة تترمن ا احملافل، وارتبطت بشخصية من الشخصيات، 
والتغين بالعدالة  ..الفضيلة يؤدي اىل ترمسها والنسج على منواهلا، فتسود فضيلة الكرم فعالً فإن إشاعة مثل هذه

  . واحلرية والنبل، وربط املمدوح ا، يلفت النظر إليها وجيعلها باملمارسة واحلديث الطويل عنها حقيقة كائنة
ذلك، ولكنا نرى العامة يرددون  وامتأل شعره حكمة بسبب ..لقد مدح املتنيب بقصائده الكثري من األمراء

  .فقد انشغلوا بالغاية عن الواسطة ..شعره من غري أن يعرفوا أمريا من األمراء
  )٢٢٤:الشعراء(﴾ والشعراُء يتبِعهم الْغاوونَ﴿:ففيه ..ولكن القرآن ذم الشعر: قلت
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ا، فقد جاء بعد تلك اآلية السابقة بل وجهه حنو الوجهة النبيلة، وهلذ ..القرآن مل ينهى عن الشعر: قال
وأَنهم يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ ) ٢٢٥(أَلَم تر أَنهم في كُلِّ واد يهِيمونَ  ﴿:تعليل سر ذلك، واستثناء الذين آمنوا

نتصروا من بعد ما ظُلموا وسيعلَم الَّذين ظَلَموا إِلَّا الَّذين َآمنوا وعملُوا الصالحات وذَكَروا اللَّه كَثريا وا) ٢٢٦(
    )الشعراء( ﴾)٢٢٧(أَي منقَلَبٍ ينقَلبونَ 

   ١» إن من الشعر حكما «:وقد قال حممد يبني الغاية اليت ينبغي أن يتوجه هلا الشعر
  :قام به الشعر يف هذا اال وقد قال الشاعر يبني الدور العظيم الذي ..أجل ذلك ما صحيح: قلت

ىن املكارمبت ما درى  بناةُ املعايل كيفرعها الشناللٌ سولوال خ  
  :التوحيد

  .فحدثين عن الغاية الثانية ..عرفت الغاية األوىل من غايات الفن: قلت
  .وهي عبودية الفن هللا ..الغاية الثانية هي التوحيد: قال
  ما تقصد؟: قلت
  .فنا كيف توجهت الفنون يف مجيع اجلاهليات إىل خدمة اآلهلة املزامحة هللالقد عر: قال
  .أجل: قلت
  .مقابل هذا، فقد توجه الفن اإلسالمي إىل التوحيد الذي ميأل القلوب معرفة هللا وحمبة له: قال
  أين أجد هذا يف الفن اإلسالمي؟: قلت
  .الرقيقة يف حمبة اهللا وذكر كماالته اذهب إىل دواوين الصاحلني الكثرية لترى تلك األشعار: قال
  .ولكن ليس الفن شعرا وحده: قلت
  .فاذهب إىل تلك االس اليت تترمن بتلك القصائد لتحوهلا إىل أحلان متوج جبميع معاين اإلميان: قال
  .قد مسعت بعضها وأثرت يف نفسي تأثريا عميقا: قلت
  .واملوسيقى اليت متأل النفس بالضياع والقلب باألمل فقارن ذلك مبا تسمعه من قومك من أنواع الغناء: قال

***  
من حديثه إىل هذا املوضع حىت سالت دموع حارة من عينيه مل ميلك ) سري هاملتون جيب(ما وصل 

  ما يبكيك؟: حبسها، فقلت له
  .كالمها مأل قليب حبزن وانقباض وكآبة ..أمران: قال
  ما مها؟: قلت
  .يه قيادة الفن يف عصرناأما أوهلما فهو من آلت إل: قال
  ما به؟: قلت
فكل  ..هم مل يكتفوا مبا وصل إليه اإلنسان من احنراف عن إنسانيته، بل راحوا يعمقون هذا السقوط: قال

                                                
  .، وابن ماجةحسن صحيح: الترمذي، وقال)   ١(
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  .يوم ينتج لنا الشياطني الذين حيتكرون وسائل اإلعالم من ألوان الغثاء ما يزيد به تيه اإلنسان عن اإلنسان
  فما الثاين؟ ..مل له مبثل تأملكوأنا أتأ ..عرفت هذا: قلت
   ..أولئك املسلمون: قال
  ما م؟: قلت
أراهم يعرضون دينهم واحلقائق العظيمة اليت جاء ا يف أسلوب جاف قاس جعلهم وجعل دينهم : قال

  .عرضة للتهكم
  فما تريد منهم؟: قلت
  ما يريد املريض من طبيبه؟: قال
  .العالج: قلت
كنات ومهدئات وتطييب نفس، فال ميكن للطبيب أن يغرس سكينه والعالج حيتاج إىل مس: قال

  .الستئصال اآلالم من دون كل ذلك
   ..أجل: قلت
ولكن أولئك ااملسلمني مل يفعلوا هذا يف مداوام للبشرية، وقد ختلوا يف ذلك عن هدي سلفهم : قال

  .صحيحالصاحل، وأتاحوا بذلك اال للمجرمني لينحرفوا بالبشرية عن مسارها ال
قال ذلك، مث انصرف، وانصرفت خلفه ومعي بصيص جديد من النور اهتديت به بعد ذلك إىل مشس 

  .حممد
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  عاشرا ـ حضارة
يف اليوم العاشر من تلك األيام العشرة املباركة، التقيت املستشرق الذي قطفت على يده مثرة احلضارة من 

   ..شجرة النبوة
يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم  ﴿:على لسان هود ـ عليه السالم ـ ىلتعاوهي الثمرة اليت عرفت ا سر قوله 

: هود( ﴾ ربي قَرِيب مجِيبمن إِلَه غَيره هو أَنشأَكُم من الْأَرضِ واستعمركُم فيها فَاستغفروه ثُم توبوا إِلَيه إِنَّ 
  )٦١من اآلية

 ..ه اآلية غاية جليلة من الغايات اليت خلق من أجلها اإلنسان، وهي عمارة األرضفقد عرفت من هذ
  .ولكن ال باخلراسانة املسلحة وحدها، بل بذكر اهللا والتقرب إليه

***  
  

وقد  ..١)كوستاف لوبون(كان من األمساء املارقة اليت سجلت يف الدفتر الذي سلمين إياه املرشد اسم 

                                                
  .م، وهو طبيب، ومؤرخ فرنسي، عين باحلضارات الشرقية١٨٤١ولد عام  Dr. G. Lebonكوستاف لوبون   هو)  ١(

  )حضارة العرب يف األندلس(، و)احلضارة املصرية(و، )١٨٨٤باريس ) (حضارة العرب: (من آثاره
  ) قلوب مع حممد(يف رسالة  وله شهادات كثرية جدا لإلسالم ـ سنعرض هلا

ثبتت أصول شريعة الرسول وفنون العرب ولغتهم أينما حلت، ومل يدر يف خلد « :ومن الشهادات املرتبطة ذا الفصل قوله
أحد من الفاحتني الكثريين الذين قهروا العرب إقامة حضارة مقام حضارة العرب، وانتحلوا كلهم دين العرب وفنوم، واختذ 

ربية له لغة، وتقهقرت أمام اإلسالم يف اهلند ديانات قدمية، وجعل اإلسالم مصر الفراعنة القدمية، اليت مل يكن للفرس أكثرهم الع
واليونان والرومان فيها سوى نفوذ قليل، عربية تامة العروبة، وعرفت أقوام اهلند والفرس ومصر وأفريقية هلم سادة غري أتباع حممد 

  ) ٢٧حضارة العرب، ص (»  ادة غري املسلمني بعد أن رضوا باإلسالم دينافيما مضى ومل يعرفوا هلم س
ساعد وضوح اإلسالم البالغ وما أمر به من العدل واإلحسان كل املساعدة على انتشاره يف العامل، ونفسر ذه املزايا « :وقوله

أيام حكم قياصرة القسطنطينية فأصبحوا سبب اعتناق كثري من الشعوب النصرانية لإلسالم، كاملصريني الذين كانوا نصارى 
مسلمني حني عرفوا أصول اإلسالم، كما نفسر السبب يف عدم تنصر أي أمة بعد أن رضيت باإلسالم دينا، سواء أكانت هذه 

  ) ١٢٥حضارة العرب، ص (»  األمة غالبة أم مغلوبة
املغلوبني أحرارا يف أديام، فإذا حدث أن اعتنق بعض أن القوة مل تكن عامالً يف انتشار القرآن، فقد ترك العرب . .«:وقوله

ا األقوام النصرانية اإلسالم واختذوا العربية لغة هلم فذلك ملا رأوا من عدل العرب الغالبني ما مل يروا مثله من سادم السابقني، ومل
  ) ١٢٨ – ١٢٧حضارة العرب، ص (»  كان عليه اإلسالم من السهولة اليت مل يعرفوها من قبل

جلعل أوربا مسلمة، حلقق لألمم املتمدنة وحدا الدينية، وألنقذ أوربا، ] يف اجتياز أوربا[لو وفق موسى بن نصري « :وقوله
  ) ٢٦٧حضارة العرب، ص (»  على ما حيتمل، من دور القرون الوسطى الذي مل تعرفه إسبانية بفضل العرب

لعلمية واختراعام وفنوم ظهرت لنا حقائق جديدة وآفاق واسعة، كلما أمعنا يف درس حضارة العرب وكتبهم ا« :وقوله
ولسرعان ما رأينا أن العرب أصحاب الفضل يف معرفة القرون الوسطى لعلوم األقدمني، وأن جامعات الغرب مل تعرف هلا، مدة 
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إال أين مل أكن أعرف سر ذلك  ..والذي مأل به كتبه الشديد باحلضارة اإلسالمية،تأثره  كنت أعرفه، وأعرف
  .إىل أن التقيته يف ذلك اليوم املبارك

بل كان كل من  ..ومل أكن وحدي يف ذلك التصور ..عندما رأيته يف البدء تصورته جمنونا قد فقد عقله
  .كان معنا يف ذلك احملل حيمل ذلك التصور

فقد كانت  ..حي باريس كانت تسكن غابة مل يفكر إنسي وال جين يف قطع أشجارهايف ضاحية من ضوا
   ..وكانت القلب الذي ميدها بدماء احلياة ..الرئة اليت تتنفس منها باريس

ولكنهم يف ذلك اليوم أحضروا كل ما أمدم به هذه احلضارة من وسائل التدمري ليقطعوا أشجار تلك 
  .ليقيموا بدهلا مصنعا للكوكاكوال ..هلابل جيتثوها من أصو ..الغابة

  . أو لتجتثها من أصوهلا ..هاواقتربت من األشجار لتقطع ،وجاءت اآلالت
ال  ..اتركي يل أسريت ..ابتعدي أيتها اآلالت احلمقاء: لكنها فوجئت برجل يصيح فيها كما يصيح اانني

  .تقطعي جذوري
  . عوا يف ذلك املوقفضحك أصحاب اآلالت وغريهم من الناس الذين اجتم

ملعونون أنتم يا من خلفتم عادا  ..ملعونة أنت أيتها احلضارة اليت دم احلياة: استمر يف صياحه يقول
   ..ملعون كل من يقطع أشجار اهللا ليستبدهلا بشراب الشياطني ..ومثودا وسدوما وعمورية

                                                                                                                                 
قًا، وأن التاريخ مل يعرف أمة أنتجت ما مخسة قرون، موردا علميا سوى مؤلفام، وأم هم الذين مدنوا أوروبا مادة وعقالً وأخال

  ) ٢٦حضارة العرب،ص(»  أنتجوه يف وقت قصري، وأنه مل يفقهم قوم يف االبتداع الفين
تأثري العرب عظيم يف الغرب، وهو يف الشرق أشد وأقوى، ومل يتفق ألمة ما اتفق للعرب من النفوذ، واألمم اليت « :وقوله

شوريني والفرس واملصريني واليونان والرومان، توارت حتت أعفار الدهر ومل تترك لنا غري أطالل كانت هلا سيادة يف العامل، كاآل
والعرب، وإن تواروا أيضا، مل تزل عناصر حضارم، وإن شئت . دارسة، وعادت أدياا ولغاا وفنوا ال تكون سوى ذكريات

  ) ٢٧ – ٢٦حضارة العرب، ص (»  فقل ديانتهم ولغتهم وفنوم، حية
وسعت دائرة التعليم العام، واستدعي األساتذة من خمتلف أقطار العامل، وبلغ علم الفلك درجة رفيعة من التقدم، « :وقوله

ونقلت إىل العربية كتب علماء اليونان والالتني وصارت تدرس يف .. وانتهى إىل نتائج مل ينته إليه األوروبيون إال يف العصر احلاضر
وأقدم العرب على تلك املباحث، اليت مل . ث العرب يف آثار القدماء فسبقوا األوروبيني إىل ذلك ببضعة قرونمجيع املدارس، وحب

ونشاط، وأكثروا من إنشاء املكتبات العامة واملدارس واملختربات يف كل مكان، وكانت هلم اكتشافات : يكن هلم عهد ا، بشوق
  ) ١٧٣حضارة العرب، ص (»  مهمة يف أكثر العلوم

أن العرب استطاعوا أن يبدعوا حضارة جديدة : ومها.. كلما تقدمنا يف الكتاب بدا لنا، بوضوح، أمران جوهريان« :وقوله
مستعينني مبا استعاروا من الفرس واليونان والرومان، وأن حضارة العرب كان هلا من املناعة ما استطاعت أن يمن به على الربابرة 

أعانت بال استثناء على نشر نفوذ العرب، وأن أمما قدمية قدم .. ر لنا أن مجيع أمم الشرق الكثريةوقد ظه. الذين حاولوا هدمها
  ) ٢٧حضارة العرب، ص (»  العامل، كاملصريني واهلنود، اعتنقت ما جاءها به العرب أو ورثتهم من احلضارة والدين واللغة

  )وقالوا عن القرآن، لعماد الدين خليلقالوا عن اإلسالم، : انظر.. (وغريها من الشهادات الكثرية
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ن تلك األيادي اآلمثة امتدت إليك أل ..حىت أنت أيتها اآللة اخلرساء ملعونة: نظر إىل اآلالت، وصاح
   ..وصنعتك

هذه هي حضارة : فصاح فيهم، وهم ميسكون به ..أسرع رجال الشرطة إليه ليبعدوه عن طريق اآلالت
هذه هي احلضارة اليت حلمت ا  ..هذه هي حضارة املعتقالت والسجون والزنازن والدماء ..اجلربوت

  .الشياطني منذ ابتدأت الشياطني
  .لتدع لآلالت ممارسة ما تتقنه من أدوار ،مث قيدته بعيدا عن تلك األشجار ..شرطة عن ذلك احمللأبعدته ال

  )كوستاف لوبون(ويف ذلك املوقف الشديد الذي تنفطر له القلوب التقيت  ..يف ذلك احلني
ئنا مطم ..اقتربت من ذلك الرجل الذي تومهوه جمنونا، فوجدته مع كل ذلك الصياح هادئا غاية اهلدوء

  .عظيم الطمأنينة
   ..أراك ناقما على احلضارة: قلت
حنن يف بدائية تفوق بدائية البدائيني إن كان هناك  ..ليس هناك شيء امسه حضارة ..؟!أي حضارة: قال
  .بدائيون

ألست ترى  ..وأحيت من احلياة ما كان خامال ..حضارتنا الغربية اليت نشرت العلوم والفنون: قلت
ل على الرعايا لتعطيهم ما وصناديق االنتخابات اليت تتجو ..اليت تزور األفالك واملركبات ..ناطحات السحاب

  يريدون؟
مشى على  ..أو السوبر شيطان ..السورمبان ..اإلنسان ..١نعم : قال بأمل شديد، وهو شارد الذهب

كية إىل ما وراء وأرسل الكامريات الفل ..القمر، وأرسل السفن إىل املريخ والزهرة وأورانوس واملشتري
 ..وزرع األرض بامليكنة ..وأرسل اسات الفضائية تقيس األشعات اخلفية يف أرجاء الكون ..الشمس

واستولد اجلديد املبتكر من الفواكه والثمار، واخترع السيارة والقطار  ..وضاعف احملصوالت باهلندسة الوراثية
سبات والذاكرة الكمبيوترية املذهلة وصنع األعاجيب احلواخترع ا ..والطائرة والصاروخ والتليفزيون والفاكس

  .يف الطب واجلراحة
وزرع أجهزة  ..وزرع الشعر واجللد والكبد والكلية واألمعاء والرئتني ..زرع قلوب املوتى يف األحياء

لصفر وأنشأ بنوكا حيفظ فيها احليوانات املنوية والبويضات يف درجة حرارة حتت ا ..السمع والبصر يف الدماغ
  .وتكون حتت الطلب حينما يريد أن يستولد منها أجياال جديدة ،لتعيش سنوات

   ..وأوشك أن يقضي على التيفود والتيفوس وشلل األطفال واجلذام ..قضى على اجلدري
 ..مليون سنة ضوئية ١٥وامتد بصره عن طريق املناظري الفلكية العمالقة، فأصبح يرى مشوسا على بعد 

وامتد مسعه إىل ما وراء  ..امل األصغر عن طريق اهر، فأصبح يرى امليكروبات والفريوساتواخترق بصره الع
  .فالتقط ضوضاء االنفجار الذي بدأ به الكون ..ارات

                                                
  .ببعض التصرف.. ، ملصطفى حممود)سواح يف دنيا اهللا(الكالم التايل هلذا منقول من ) ١(
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أما قوة ذراعه فقد تعملقت إىل روافع وصواريخ وقنابل ذرية وهيدروجينية وحتولت إىل قوة تدمريية 
   ..هائلة

   ..جزات هذه احلضارة العظيمةهذه بعض من ..نعم:  قلت
  .إن االحنطاط أقل وصف ميكن أن توصف به هذه احلضارة ..أي عظمة هذه: التفت إيل، وقال بغضب

  .وقد يأ هلا ما مل يتهيأ ألي حضارة يف الدنيا ..كيف ذلك: قلت
  .. شبكة االنترنتلقد متكن اإلنسان من خياطة  ..أجل ..أجل:  قال
  .يتصل ا أطراف العامل للتجارة اإللكترونية ونشر العلوم واملعارف ..العجائب عجيبةإا  ..أجل: قلت
ومجيع  ..والقمارها يف نشر الدعارة تاستعملحضارة سدوم وعمورية  ..ولكن هذه احلضارة انونة: قال

  .أنواع االحنراف
 ..ابتعد يا حممد: ةبكل قو الرجلفصاح  ..)حممد(بينما حنن كذلك إذ مسعنا رجال ينادي عامال باسم 

  .فإن هؤالء سيزجون بك يف هاوية اجلحيم ..وعد إىل أصلك ..عد إىل بلدك ..فأولئك جمرمون
  مع من تتحدث؟: قلت
  أليس كذلك؟ ..)حممد(لقد ذكروا اسم : قال
   ..هو أحد العمال ..بلى:  قلت
إىل حممد ليغسل األدران اليت  ومره أن يلجأ ..طلب منه أن يبتعد عن هؤالء ارمنياو ..اذهب إليه:  قال

  .مأله ا هؤالء ارمون
  إيل أي حممد يلجأ؟: قلت
 ..ذلك الذي رفع اإلنسان إىل عامل اإلنسان ..إىل ذلك الذي مزج حضارة األرض حبضارة السماء:  قال

  .ذلك الذي بىن حضارة القيم واملثل العليا
  تقصد نيب العرب؟:  قلت
  .ولن يقوم ..ر وأقام حضارة مل يقم يف الدنيا مثلهابل أقصد النيب الذي بش: قال
بل  ..بل كان يركب احلمار، ويأكل الشعري ..ولكن حممدا مل ينجز أي إجناز مما أجنزته حضارتنا: قلت

  .أحيانا ال جيد ما يأكل، فيعصب احلجر على بطنه من اجلوع
  .من التخمة أن ميوت بطنهأقل فقري ميكنه لو أطاع  ..وحنن اآلن يف عصر التخمة

ولكنا نفر من جوعنا وآالمنا وكآبتنا إىل أنواع كثرية  ..والكآبة ..واألمل ..بل حنن يف عصر اجلوع: قال
  .فال يزيدنا أكلنا هلا إال جوعا وأملا وكآبة ..من السموم
  .مل أفهم ما تقصد: قلت
   ..حضارة مث تومهت أا ..حنن يف جاهلية لبست لباسا مزركشا، ووضعت عطورا سامة: قال
  .األرض علىفليست هناك حضارة  ..إن مل يكن ما حنن فيه حضارة:  قلت
  .فليس هناك حقيقة يف األرض ..إن كانت هذه حضارة: قال
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  أهذه احلضارة تناقض احلقيقة؟:  قلت
فستقطع آخر  ..ولو ترك هلا الزمام قرنا آخر ..وتصارع كل شيء ،هذه احلضارة تناقض كل شيء:  قال

   ..وستقتل آخر إنسان يف األرض ..ألرضشجرة يف ا
   ..أنت متشائم كثريا: قلت
  .أنا مع أملي وصياحي وكآبيت متفائل كثريا ..ال:  قال
  مل؟:  قلت
   ..ألن هذه احلضارة تقتل نفسها، وتقطع جذورها:  قال

  أال ترى إىل هذه اآلالت اليت جتتث هذه األشجار؟
  .وأنا متأمل مثلك لذلك ..بلى:  قلت
  .ستصيب هذه احلضارة اللعنة اليت أرسلتها هذه األشجار  :قال
  .ستدمر األرض إذن:  قلت
  .ستعمر عمرانا مل تعمر مثله ..بل ستعمر:  قال
  ألست متناقضا فيما تقول؟:  قلت
بىن على تهذه احلضارة ستموت كما ماتت قبلها كل احلضارات الطاغية ل ..بل أنا متفائل ..ال:  قال

  .سماءأنقاضها حضارة ال
  ومن الذي يرتل لنا حبضارة السماء؟:  قلت
  .مرة أخرى يرتهلا نعن أ الذي أنزهلا أول مرة لن يعجز:  قال
  .مل أمسع ذا ..وهل نزلت حضارة من السماء:  قلت
لتعود مثارها  ..هي ال تزال حية نضرة تنتظر فقط من يسقيها ..إا احلضارة اليت غرس شجرا حممد: قال

  .وتسقي ظمأها ..ديد تطعم جوع البشريةالطيبة من ج
  .أراك تعود إىل حممد: قلت
لوال أن يل ثقة كبرية يف إنقاذ ورثة حممد لإلنسان وحلضارة اإلنسان لكنت اآلن يف مارستان : قال
  .زاد تفاؤيل الوحيد إن ذلك هو ..ماويف ورثته العظ ..إن أملي يف ذلك الرجل العظيم ..اانني

   ..باحلضارة اإلسالميةأراك مغرما : قلت
فلم أجد  ..وسألت إنساا وبنياا ..لقد طفت احلضارات البشرية مجيعا، وحبثت يف تراثها وآثارها: قال

  .حضارة أطهر وال أصفى وال أرفع من احلضارة اليت أقامها حممد
  فمن أنت؟ ..لكأين بك أحدهم: قلت
   ..)كوستاف لوبون(أنا : قال
  .حلضارة املسلمنياملستشرق العاشق :  قلت
  .وترفع اإلنسان ..حتفظ األكوانأنا الباحث عن احلضارة اليت : قال
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  .لقد كنت مشتاقا للقائك ألسألك عن سر ذلك التفاين الذي أبديته جتاه حضارة املسلمني: قلت
  .فأنا ال أبشر إال بذلك ..يسرين أن أجد من يسمعين: قال
  فهل وضعت مقاييس متيز ا احلضارات؟: قلت
واليت تنطق ا العقول اليت ال تزال عقوال  ..ولكن احلقائق األزلية اليت وردت يف القرآن ..مل أضع أنا: قال

  .هي اليت وضعت تلك املقاييس
  فهل مها مقياسان؟: قلت
  .ولكنهما يؤوالن إىل واحد ..أجل:  قال
  ما مها؟:  قلت
  .ا يؤول إىل السالموكالمها يؤول إىل الفظرة، وكالمه ..الفطرة والسالم:  قال
  .مل أفهم هذه األلغاز:  قلت
 ﴿:عن اهللا موسى عندما سأله فرعونلقد نطق القرآن ـ كتاب احلقائق األكرب ـ فقال على لسان : قال

  ) ٥٠:طـه(﴾ قَالَ ربنا الَّذي أَعطَى كُلَّ شيٍء خلْقَه ثُم هدى
  .واخلروج عنها هو الشذوذ ..الربنامج هو الفطرةوهذا  ..فاهللا جعل لكل شيء برناجما يسري عليه

  .ولكنه صراع مع الداخل ..والشذوذ هو نوع من الصراع
فإذا  ..وهي التوافق والتكامل واالنسجام ..فهو الفطرة اليت حتكم العالقات بني الكائنات ..وأما السالم

  .وكان يف نفس الوقت شذوذا ..خرج عنها كان صراعا
  .نت تريد أن تقول بأن الفطرة هي سالم الداخل، والسالم هو فطرة اخلارجأ ..فهمت قصدك:  قلت
فلم أجد حضارة تكتمل هلا الفطرة  ..وقد طبقت هذه املقاييس على مجيع أنواع احلضارات ..أجل: قال

  .مع السالم إال يف اإلسالم
   ..هذه دعوى:  قلت

  والدعاوى إن مل تقيموا عليها بينات فأبناؤها أدعياء
   ..احلياة كلها واتمعات كلها دليل على صدق هذه الدعوى: قال
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  ـ حضارة اجلاهلية ١
  فهل نبدأ حبضارة اجلاهلية؟:  قلت
   ..ال ميكن أن تعرف فضل حضارة اإلسالم من دون مقارنتها حبضارة اجلاهلية: قال
  فعن أي جاهلية تريد أن نتحدث؟:  قلت
  .وأا األمل الذي انتظرته البشرية طويال ..١اية التاريخ ذه احلضارة اليت ذكر قومنا أا : قال
  أمل يكونوا حمقني؟:  قلت
فوجدا تتربع على قمة الشذوذ،  ..لقد طبقت املقياسني اللذين ذكرما لك على هذه احلضارة: قال

   ..وعلى قمة الصراع
لكربياء والغفلة ما جعلها مث وجدا فوق ذلك قد مجعت شرور احلضارات السابقة، وأضافت إليها من ا

  .تسد آذاا وأبصارها عن كل صاحل ومصلح
  :الشذوذ

  .٢فلنبدأ بشذوذ هذه احلضارة :  قلت
                                                

طرح نظريته، أو فكرته، الذي   Francis Fokoyama( ياباين فرانسيس فوكوياما المريكي األفكر امل هذا ما زعمه)  ١(
  .يف دميومة الصراع)  Danial Pipes( مع كل من لويس، هنتنجتون، ودانيال بايبس  ، وهو خيتلف)اية التاريخ ( حول 

يرى أن هذا الصراع كان قائماً بالفعل بني هذه احلضارات، مث انتهى اآلن لصاحل احلضارة الغربية، بعد وصول البشرية إىل  وهو
وقد انتهت زعامة العامل إىل هذه .. وهو احلضارة الغربيةاملرحلة األخرية من اكتماهلا، أي بعد وصوهلا إىل النموذج األوحــد، 

  .احلضارة، لذا وجب على مجيع شعوب األرض أن تنطاع هلا
الليربايل يف السياسة، والرأمسايل يف االقتصاد مها وحدمها النظامان اللذان يتناسبان مع الفطرة اإلنسانية ؛ : النظام الغريبأي أن 

لك الفطرة من نشدان للكرامة ؛ فهما ميثالن لذلك اية التاريخ يف هذا اال، جمال النظم السياسية ألما اللذان حيققان ما يف ت
  .واالقتصادية، وأن هذا هو الذي يفسر سري العامل كله حنومها

ا ، وإن كان قد سبقه National Interest م  مبقال نشره يف جملة ١٩٨٩العنصرية يف صيف وقد طرح هذه النظرية  
إن تاريخ العامل يتجه من الشرق إىل الغرب، ألن أوروبا هى اية التاريــــخ عــــلى حنو مطلق، كما : ( هيجل بقوله

  .. ) كانت آســـيا هى بدايته
ذاك مقاالً تراجع فيه عن تلك الفكرة، وعزا تراجعه إىل أن فكرة الكتاب  بعد عشر سنوات من صدور كتابه  كتب  وقد 

على افتراض الثبات يف الفطرة اإلنسانية، وأن تتبعه للتطورات اليت حدثت يف علم األحياء يف هذه السنوات العشر، كانت قائمة 
وإذا كانت الطبيعة البشرية متغرية فإن ! وال سيما يف جمال هندسة اجلينات، أقنعته بأن العلم الطبيعي ميكن أن يغري الطبيعة البشرية

  !!!املناسبة هلا ستكون أيضاً متغريةالنظم السياسية واالقتصادية 
فـقـــه (استفدنا الكثري من املعلومات حول هذا العنصر من مقال جيد للكاتب الكبري فتحي يكن بعنوان ) ٢(

 .١٤١٤نشرته  جملة اتمع، ) الـفـطـــرة
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تستطيع أن تعرب بسيطة ولكين سأقتصر على مناذج  ..لن أطيق احلديث عن كل شذوذ هذه احلضارة: قال
   ..من العظائممنها إىل غريها 

  .عينات صاحلة فهي..ميكنك أن تستدل باألمثلة: قلت
  أتعرف النوم؟: قال

  .وأنا أقضي ثلث عمري نائما ..وكيف ال أعرفه: ابتسمت، وقلت
ووضع يف نظام الكون ما يتوافق  ..لقد وضع الربنامج اإلهلي للنوم مواقيت حمددة تتوافق مع الفطرة: قال

اللَّيلَ لباساً والنوم سباتاً وجعلَ النهار وهوالَّذي جعلَ لَكُم  ﴿:لقد ذكر القرآن ذلك، فقال ..مع هذا الربنامج
وعد القرآن من نعم اهللا على عباده أن جعل الليل بصورة معينة تتناسب مع حاجة  ..)٤٧:الفرقان(نشوراً

داً إِلَى يومِ الْقيامة من إِلَه غَير قُلْ أَرأَيتم إِنْ جعلَ اللَّه علَيكُم اللَّيلَ سرم ﴿:اإلنسان اجلدسية إىل الراحة، فقال
يومِ الْقيامة من إِلَه غَير اللَّه اللَّه يأْتيكُم بِضياٍء أَفَال تسمعونَ قُلْ أَرأَيتم إِنْ جعلَ اللَّه علَيكُم النهار سرمداً إِلَى 

ونَ فكُنسلٍ تبِلَي يكُمأْتونَيرصبأَفَال ت يه )٧٢ـ ٧١:القصص(  
  .أنا ال أزال أتعجب من ذكر القرآن هلذا مع كونه يكاد يكون معلوما من الفطرة بالضرورة:  قلت  

واهللا يعلم أن الربنامج الذي يضعه هلم  ..ويصف له الربنامج اإلهلي ..القرآن يتحدث مع اإلنسان: قال
فلذلك كان القرآن هو الكتاب الذي يصف الفطرة  ..له عن مساره احلقيقيستغزوه الفريوسات اليت حترفه وحتو

  .اليت طبع عليها اإلنسان
  .حنن نتحدث عن حضارتنا وعن شذوذها:  قلت
  .وهذا من أخطر مظاهر شذوذها:  قال

  وما عالقة النوم باحلضارة؟: ابتسمت، وقلت
  ؟ !من أركان احلياة أليس النوم ركنا أساسيا ..أليس للنوم عالقة باإلنسان: قال
   ..بلى:  قلت
فاحلضارة اليت تنحرف ذا الركن من أركان احلياة عن الفطرة اليت فطر اهللا عليها األشياء حضارة : قال

  .وهذا نوع من شذوذها ..شاذة
  .ولكن مقاييس جناح احلضارات أعظم من هذا ..رمبا يكون ما تقوله صحيحا: قلت
فإن شيئا بسيطا يغزو برنامج  ..شيئا من الفطرة اليت فطر اهللا عليها األشياء وال حتتقر ..ال حتتقر هذا: قال

  .احلياة قد يفسد احلياة مجيعا وميلؤها بالكدورة
 ..إن احنراف الليل يف هذا احلضارة تبعه احنرافات كثرية يف السلوك ويف الصحة ويف العالقات االجتماعية

  .وهو ما ال ميكن أن تنهض احلياة بسببه
يف الواليات املتحدة يعاين نصف األمريكيني من األرق واضطرابات النوم، وقد : قليال، مث قال سكت
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  .ازدادت هذه النسبة عما كانت عليه
املدير الطيب للمؤسسة الوطنية ألمراض النوم ـ الذي أشرف على ـ الدكتور آلن باك وقد ذكر 

إن طبيعة احلياة املعقدة يف اتمع احلديث قد  «:الًاستطالع خلص إىل النتيجة املذكورة ـ سبب هذا املرض قائ
  ١» بسبب زمحة العمل وتوتر األعصاب ..أفقدت الكثريين قدرم على التمتع بالنوم

   ..فمن مل ينم يف الليل نام يف النهار ..وعلى كل حال ..ولكن التنمية تقتضي هذا: قلت
ال تقل عن هذه املصائب اليت تراها  ..ومصائب ..ومرض ..أكثر ما يطلق عليه البشر تنمية احنراف: قال

  .اآلن
وال  «:وقد قال األطباء ..ألن اهللا خلق الليل ليال، والنهار ارا ..فال يغين عن نوم الليل ..أما نوم النهار

خيالف أحد أن باستطاعته تعويض ما فاته من نوم ساعات الليل، ويا بعد ما بني هيمنة الظالم اهلادئ الساكن، 
 .بني انتشار النور اخلاطف لألبصار واملثري لألعصابو

ويستغرق النائم عادة يف نومه آخذاً القسط األوىف من راحته يف ساعاته األوىل، هلذا كانت الفائدة اتناة 
  ٢» من نوم ما قبل منتصف الليل، ضعف الفائدة املتوخاة من نوم ما بعد منتصف الليل

القائلة  )النوم الطبيعي(صاحب نظرية ـ وهو  أتباع ثيودور ستوكمان أحدـ ويقول جورج ألفرد تينيس 
إن النوم الذي يسبق منتصف الليل تكون له ضعف القدرة على إعادة العافية إذا قيس بالنوم الذي يعقب 

الصباح هو أفضل األوقات وأنسبها للعمل، ألننا نكون عندئذ قد استعدنا حيويتنا وأصبحنا  «:انتصاف الليل
  »ر مرونة ونشاطاً واستجابة للتنبيه، أو بعبارة أخرى، نكون أكثر حظاً، يف متتعنا خبصائص الشبابأكث

  ؟)الرجييم(أتعرف : سكت قليال، مث قال
  هل له هو اآلخر عالقة باحلضارة؟: ابتسمت، وقلت

  .من شذوذ هذه احلضارة هألن ..له عالقة كربى باحلضارة ..أجل: قال
إن األرض ال تستطيع محل هذا العدد  ..ن البشر أن يصبحوا بأجسام الفيلةأتريد م ..كيف ذلك: قلت

  .الضخم من الفيلة
  ومل يصبح البشر فيلة؟: قال
  .يم لصاروا فيلةجيلوال الر: قلت
   ..فال يضطرون إىل الرجييم وال إىل غريه ..ويعيشون حياة الفطرة ..ومل ال يأكلون أكل الفطرة: قال

حىت أصبحت ممتلئة البدن وغري مقبولة  ..وخارج فطرية الغذاء ..ال حسابأعرف قريبة كانت تأكل ب
وخباصة من زوجها، فلما أحست منه ذلك سارعت إىل اعتماد رجييم صارم دفعة واحدة، ودون  ،الشكل

وأدخلت املستشفى يف حالة اخلطر  )السحايا(تدرج، فأصيبت باهلزال وفقدان املناعة إىل أن ابتليت مبرض 
                                                

  .٦٢٤٧العدد ـ : الشرق األوسط)  ١(
  )طبيبك معك(الدكتور صربي القباين يف كتابه )  ٢(
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 .مث رد اهللا هلا عافيتها بعد فقدان األملالشديد، 
إن حاجة اجلسم إىل األغذية املتنوعة تبعثها الغدد من خالل اإلحساس بالرغبة يف تناول هذا الطعام أو 
ذاك، ومن الفطرية مراعاة التجاوب مع هذه الرغبات دون تفريط وال إفراط، ألن عدم التجاوب مع هذا 

  .ألوان الشذوذ اإلحساس الفطري، يعترب لوناً من
  والعالقات الزوجية؟ ..أتعرف الزواج: سكت قليال، مث قال

  .ولوال الزواج ما استمر نوع اإلنسان ..أجل: قلت
عامل اجلنس اليوم ف ..هذه احلضارة املسمومة عبثت به وذا النوع من العالقات ما شاء هلا أن تعبث: قال

عالقة بني الزوج هناك ملمارسة الفطرية، فلم تعد عن ابالكلية خرج ـ يف حضارة سدوم وعمورية ـ قد 
وزوجته، بل اختذ أمناطاً من املمارسات اجلنسية القذرة املمعنة يف احليوانية، حيث املمارسات اجلماعية، بني 

 الذكور واإلناث، وبني الذكور والذكور، كما بني اإلناث واإلناث، بقصد الوصول إىل املتعة القصوى، 
  .. واهلوس اجلنسي اليوم، درجة باتت دد اتمعات العاملية باألوبئة الفتاكةلقد بلغ اجلنون 

  .وال نستطيع أن حنكم من خالهلا على حضارة كاملة ..هذه ممارسات شاذة لبعض الشواذ: قلت
لتصبح الفطرة  ..إن هذه احلضارة الشاذة تريد أن جتعل من الشذوذ فطرة ..مل يعد األمر شذوذا: قال
  .وذابعدها شذ

فقد راح الكثري من .. إن الشذوذ اجلنسي وخمالفة الفطرة يف الزواج، أخذ طريقه عرب التشريعات والقوانني
جتيز الزواج املثلي األحادي اجلنس، مشرعة بذلك ـ يف بريطانيا حتديداً ـ الدول، وحىت بعض الكنائس الغربية 

اخلروج عن الفطرة، وأحد األسباب األساسية النتشار اللواط والسحاق، اللذين يعتربان أبرز أنواع الشذوذ، و
 .األوبئة املهلكة يف اتمعات البشرية حبكم أا تؤدي إىل فقدان اإلنسان للمناعة البشرية املكتسبة

إن مرض اإليدز أو السيدا، وكل مرض آخر، هو قدمي قدم احلياة، وقد صحب  «:١نيالباحثبعض يقول 
بالشذوذ،  ..ن، وأن أسباب استشرائه تعود إىل إضعاف املناعة النفسية واجلسديةاإلنسان يف كل زمان ومكا

وإتالفها باجلنس واملخدرات والكحول واإلرهاق والعقاقري، حبيث تصبح الفريوسات واجلراثيم أقوى من 
   » حيويات صمودها، فتموت تلك املناعة

  أتسمع برباءة األطفال؟: سكت قليال، مث قال
  .وأرها يف عيوم الربيئة ..أمسع ا: قلت
   ..لو استمرت هذه احلضارة انونة ..ويوشك أن ال تراها: قال

املصادر اإلعالمية أن ماليني األطفال، يقعون لقد ذكر  ..لقد امتد جنون هذه احلضارة إليهم ليلتهم براءم
  .ضحية عصابات الدعارة والشذوذ اجلنسي

يعطي منوذجاً واضحاً ملا آلت إليه أوضاع البشرية، من جراء  ،وما حدث يف بلجيكا على سبيل املثال
                                                

  .م١٩٩٦الصادرة يف لبنان عدد أغسطس  )احلياة الصحية(أيوب الشامي يف مقال له نشر على صفحات جملة )  ١(
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 .احندارها وبعدها عن الفطرة
اكتشفت عصابات تقوم على جتارة األطفال اجلنسية وقتلهم بعد اغتصام، .. ففي هذا البلد األورويب

فضيحة، مما واألنكى من ذلك، أن الرأي العام البلجيكي والعاملي اكتشف تورط مسؤولني حكوميني يف ال
استدعى ردات فعل قوية ستؤدي إىل تغيريات دستورية مهمة، واألمر نفسه حيدث اآلن يف بريطانيا وعدد آخر 

 .من دول العامل
لكن أبشع ما ميكن تصوره من صور اخلروج عن الفطرة، هو تلك الظاهرة اخلطرية املنتشرة يف اتمع 

إن ما ال  «:)جملة كوزموبوليتان(وحيث تقول اإلحصاءات  األمريكي، حيث تقوم األمهات باغتصاب أطفاهلن،
يقل عن أربعة أطفال يقتلون يومياً، على أيدي أهاليهم، وألوفاً آخرين ينتظرون يف كل ثانية املوت لكي ينقذهم 

 .من الضرب اليومي، والتحرش اجلنسي املستمر من أمهام
  أتعرف العلف؟: سكت قليال، مث قال

  أله عالقة هو اآلخر باحلضارة؟ ..طعام احليوانات هو: ابتسمت، وقلت
وينبغي أن ال نطعمهم مسوما  ..فاحليوانات شركاء لنا يف األرض ..له عالقة عظمى باحلضارة ..أجل: قال

  .وإال أصابونا بلعنام
  وهل أطعمتهم هذه احلضارة مسوما؟: قلت
  .خرلقد دنست هذه احلضارة فطرهم كما مل تدنس شيئا آ ..أجل: قال
  فما فعلت؟: قلت
أَولَم يروا أَنا نسوق الْماَء إىل الْأَرضِ  :لقد ذكر القرآن أنواع الرزق اليت أفاضها على األنعام، فقال: قال

د أن ذكر ما أخرج وقال بع، )٢٧:السجدة(الْجرزِ فَنخرِج بِه زرعاً تأْكُلُ منه أَنعامهم وأَنفُسهم أَفَال يبصرونَ
ولكنهم أبوا  ..)٥٤:طـه(كُلُوا وارعوا أَنعامكُم إِنَّ في ذَلك لَآيات لأُولي النهى :لعباده من أصناف الرزق

  .إال أن يطعموها مسوما
  .ولكن ما حصل من جنون البقر جعلهم يثوبون إىل رشدهم: قلت
يف بدأوا الشركات املنتجة لألعالف أن املزارعني، ومثلهم لقد وردتنا األخبار ب ..ومن قال ذلك؟: قال

استخدام أو حماولة استخدام فضالت األطعمة اجلافة املستخرجة من حاويات القمامة، وخملفات املطاعم من 
وحىت  ..الشحوم وزيت القلي والشحوم املتجمعة يف حمابس الشحوم والغبار املتصاعد من مصانع اإلمسنت

الورق املقوى املستخرج من النباتات، كما أجرى الباحثون بعض التجارب على مساد املواشي أوراق اجلرائد و
  . واخلنازير والرواسب الطينية

وال تتوافر يف الوقت الراهن أي إحصائيات دقيقة حول عدد املزارعني الذين يطعمون مواشيهم بفضالت 
يات املتحدة أو ثالثة أرباعها، وبالرغم من الدواجن، لكن يعتقد بأن هذه الظاهرة قد عمت يف نصف الوال

فإنه ميكن استخدامها كعلف بعد تكديسها على  ،الرائحة الكريهة املنبعثة من فضالت الدجاج والديك الرومي
درجة  ١٧٠ـ  ١٦٠أسابيع لدرجة حرارة تتراوح ما بني  ٨ـ  ٤حنو سليم وإخضاعها ملدة تتراوح ما بني 



 ٥٦٤

كفي لقتل البكترييا، وقد ذكر بعض املزارعني بأم يقدمون لدواجنهم مساد فهرينهايت، وهي درجة عالية ت
  . املواشي اخلام دون إخضاعها ألي تصنيع

وقد ازداد االهتمام مبكونات أعالف احليوانات يف الواليات املتحدة مؤخراً يف أعقاب الضجة اليت قد 
الشعب األمريكي من أن تنتقل العدوى إليهم،  أثارها يف بريطانيا موضوع جنون البقر واملخاوف اليت انتابت

  .وقد لقي مئات من الربيطانيني حتفهم نتيجة تناوهلم حلوم األبقار امللوثة
مليون رأس ظلت  ٩٠من رؤوس املواشي يف أمريكا والبالغ عددها  باملائة ٧٥وتفيد اإلحصائيات بأن 

ات الثانوية ملصانع اللحوم قد يدفع مريب املواشي تأكل خملفات املساخل، وأن احلظر املفروض على تقدمي املنتج
  . ومصانع األعالف إىل اللجوء إىل مضافات مثل السماد وخملفات أخرى مشكوك فيها

البشر يف هذه احلضارة امللعونة مل : نظر إىل ارمني الذين يقومون بتقطيع األشجار بأسى، مث قال  
   ..هون أنفسهمبل ذهبوا يشو ..يشوهوا فطر احليوانات وحدها

 ﴿:يقول القرآن حاكيا ذلك ..لقد ذكر القرآن مقالة الشيطان عندما أطلق ديداته على تضليل بين آدم
نصيبا لَعنه اللَّه وقَالَ لَأَتخذَنَّ من عبادك ) ١١٧(إِنْ يدعونَ من دونِه إِلَّا إِناثًا وإِنْ يدعونَ إِلَّا شيطَانا مرِيدا 

رنَّ خلْق اللَّه ومن يتخذ ولَأُضلَّنهم ولَأُمنينهم ولََآمرنهم فَلَيبتكُن َآذَانَ الْأَنعامِ ولََآمرنهم فَلَيغي) ١١٨(مفْروضا 
ا مانرسخ ِسرخ فَقَد اللَّه وند نا ميلطَانَ ويا الشالنساء( ﴾)١١٩(بِين(  

إال ما كان منه لضرورة كل تغيري للفطرة اليت فطر عليها جسد اإلنسان، عن وعلى هذا األساس ى حممد 
   ١» لعن اهللا الواصلة واملوصولة «:فقالشرعية حدد ظروفها وشروطها، 

هاهم عن ذلك صبياً قد حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه فن رأى رسول اهللا : عن ابن عمر قالو
   ٢» احلقوه كله أو اتركوه كله «:وقال

  فهل حدث تشويه لفطرة أجساد البشر؟: قلت
  )ياوال يندسكوب(لعلك مسعت بـ  ..لقد أقيمت مستشفيات خاصة بذلك ..أجل: قال
  .املعروفةيطالية تقصد املمثلة اإل: قلت
على احلضارة املسمومة ـ ـ بطلب من هذه قد أقدمت ل ..هي مثال على هذا الشذوذ ..أجل: قال

أقدمت على عملية جتميل األنف بوصفي ممثلة، وليس بوصفي  «:وعللت ذلك بقوهلاعملية جتميل األنف، 
إن عييب الوحيد هو ذلك التقوس : كان اجلميع قبل ذلك يقولون. .امرأة، وقد انقضى اآلن شهران على ذلك

وخاصة  ،ا بنفس مطمئنةهاء العملية حىت أقبلت علين الحت يل فرصة إجرإالبسيط الذي يظهر يف أنفي، فما 
  » أن الطبيب أكد يل أنه ليس هناك أي خطر منها 

  ؟كوا ممثلة هو الذي دعاها إىل هذا: قلت
                                                

  .البخاري ومسلم)  ١(
  .رواه أبو داود بإسناد صحيح)  ٢(
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على أن الشيء الذي أود أن  «:أقرت بأن هذا خمالف لفطرا، فقالت ..وقد أقرت بذلك ..أجل:  قال
تكن مهنيت هي التمثيل يف السينما ملا جرؤت على هذه العملية خاصة أن أسر به إىل سائر النساء هو أنه لو مل 

أين أمضيت أسبوعني أتنفس ليال وار من فمي، وال أستطيع أن أنقلب على : ومن ذلك. .فيها بعض املتاعب
  »الوسادة عند النوم ميينا أو يسارا، وإال ضاع أثر العملية 

  ذين أرادوا أن تكون على صورة مقبولة ألذواقهم؟فاملرأة كانت حتت سيطرة املخرجني ال: قلت
هذه احلضارة الشاذة صارت تفرض قوانينها البشر، وتغري مجيع األمناط اليت عرفتها احلياة من  ..أجل: قال

م ومل أكن  ١٩٦٠كنت يف بداية العمل يف السينما، وكان ذلك حوايل عام  «:شبيال جابللقد قالت  ..قبل
فإذا كان أنفي  ..»ولك هذا األنف  ،هري يف السينمامتن ل «:ن قدموين إال العبارة التاليةامسع من املخرجني الذي

وفكرت طويال يف األمر، مث عزمت على اإلطاحة ذا األنف، ،حيد من انطالقي ومينعين من الظهور أمام اجلمهور
  »وأجريت يل اجلراحة  ،وأسلمت نفسي جلراح مشهور

  رمحة؟أتعرف ال: سكت قليال، مث قال
  .فليس بشرا من ال يعرف الرمحة ..أجل: قلت
   ..ولكن هذه احلضارة الشاذة انتكست الرمحة عندها: قال
  .مل أفهم قصدك: قلت
لعلك رأيت الذين يأسفون وميتلئون حزنا عندما يرون املسلمني، وهم يذحبون ضحاياهم من : قال
  .الكباش

  .ويعتربوا مظهرا للقسوة ..أجل: قلت
م هم أنفسهم الذين يذحبون البشر آالف البشر يف وقت واحد ومباليني القنابل دون أن يهتز ولكنه: قال

  .هلم عرق واحد
  أتقصد أن البشر وجهوا الرمحة للحيوانات بدل البشر؟: قلت
ولكن منطق الرمحة الذي انتكس عندهم  ..هم يعذبون احليوانات كما يعذبون البشر ..ليس مطلقا: قال

   ..١مع احليوانات معامالت شاذة جعلهم يتعاملون 
املاليني حتت مستوى يف الوقت الذي يعيش فيه  ..الباليني على الكالب والقططعندنا تصرف يف الغرب 

  . الفقر
إن حميب احليوانات يف الواليات املتحدة وحدها ينفقون أكثر  :يقول خرباء اجتماعيون من جامعة بنسلفانيا

أي أكثر من الدخل الوطين يف أكثر من دولة  ..اء حبيوانام من القطط والكالبمن مثانية باليني دوالر لالعتن
  .٢من دول العامل النامي

                                                
  .٨٤، ص٢، جملة البيان، العدد)الوجه اآلخر.. احلضارة املعاصرة(انظر اإلحصائيات التالية يف )  ١(
  هـ٣٠/١٢/١٤٠٦ جريدة الرياض)  ٢(
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يتم هذا يف الوقت الذي ميوت فيه . .هذا ما ينفقه الشعب األمريكي املتحضر على الكالب والقطط سنوياً
بل إن . .ألفريقية واآلسيوية وغريهااآلالف من اجلوع واألمراض الناجتة عن سوء التغذية يف كثري من الدول ا

هذه الباليني من الدوالرات تصرف على الكالب يف أمريكا رائدة احلضارة الغربية يف الوقت الذي يعيش فيه 
فلو قدر لك أن تدخل حياً من األحياء الفقرية يف مدينة  ..املاليني من الشعب األمريكى نفسه يف فقر مدقع

حلدثتك  ـوخصوصاً األحياء اليت تقطنها أغلبية سوداء ـ املدن األمريكية نيويورك أو غريها من كربيات 
وما الدول الغربية األخرى عن هذا ببعيدة إن مل تكن أسوأ  ..نفسك أنك يف بلد من أفقر بلدان العامل الثالث

   ...حاالً منها
أعدته جمموعتان من  قريراًـ ت ٢٦/٦/٨٦بتاريخ ـ مثالً نشرت صحيفة اجلارديان  ففي بريطانيا العظمى

 ـو دون ـ أ إن أحد عشر مليون شخص يعيشون حالياً على(: جمموعات ممارسة الضغط على احلكومة
وليس  ..)من العدد اإلمجايل للسكان  باملائة ٢٠وهذا العدد كما ال خيفى يشكل حوايل . .مستوى الفقر

  .وال هو بأقل صرفاً وإنفاقاً عليها ،يالشعب الربيطاىن بأقل شغفاً بالقطط والكالب من نظريه األمريك
ونظرنا إىل ما يصرفه  ،وإذا تركنا القطط والكالب جانباً ذه الباليني من الدوالرات اليت تصرف عليها

إذا . .)هذا الشعب الذي حيتضن بني جنبيه أحد عشر مليون فقري(الشعب الربيطاين من املاليني على اخلمور 
  . هذا اتمع املتحضربشذوذ ثقة نظرنا إىل ذلك فإننا نزداد 

إن الربيطانيني ينفقون (م جاء فيه  ٢٥/٣/٨٦ففي تقرير أعده خرباء الصحة ونشرته صحيفة التاميز بتاريخ 
باليني جنيه كضرائب  ٦ويدخل خزانة الدولة سنوياً ، مليون جنيه استرليين يومياً على املشروبات الكحولية ٣٥

اتورة السنوية اليت تصرفها البلد من جراء مفاسد هذه املشروبات قدرت بـ لكن الف ..على هذه املشروبات
وأجور  ،وذلك نتيجة التغيب عن العمل الناجم عن األمراض اليت تسببها اخلمور ،مليون جنيه ٦٨٠مليار و

  )العالج يف املستشفيات واملوت السابق ألوانه
مليون  ١١يف وقت يعيش فيه  ..ى اخلمور فقطمليار جنيه سنوياً عل ١٢أكثر من فأي حضارة لبلد ينفق 
  ؟ !من أبنائه حتت مستوى الفقر

املدعومة من قبل اجلمعية الطبية   ،يف التقرير سابق الذكر والذي أعدته منظمة احلد من مفاسد الكحولو
رير م يف هذا التق٢٥/٣/٨٦الربيطانية وجملس التعليم الصحي ومنظمات أخرى ونشرته صحيفة التاميز بتاريخ 

  )  ألف شخص ميوتون سنوياً يف بريطانيا كنتيجة مباشرة لسوء استعمال الكحول ٢٥إن أكثر من (جاء ما نصه 
 ،إن الشعب الربيطاين يستهلك من اخلمور اآلن ضعف ما كان يستهلكه يف اخلمسينات من هذا القرن(

  )  م١٩٥٠باملائة عنها يف عام  ٥٠ولقد اخنفضت أسعار اخلمور مبعدل 
واحداً من كل ثالثة سائقني يتسببون يف وقوع حوادث السيارات واليت ينتج عنها آالف القتلى إن (

  ) قد تعدى احلد القانوين يف تناول الشراب ..واجلرحى كل سنة
  ) إن نصف املتهمني جبرائم القتل كانوا اثناءها مفرطني يف السكر (
  باملائة  ٣٠حلرائق وبـ باملائة من الوفيات بسبب ا ٥٢ويرتبط الشراب أيضا بـ (
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  ) من حوادث الغرق
إن احلالة اهلستريية الىت يعيشها اتمع هلعاً من خماطر املخدرات قد صرفت االنتباه بعيداً عن القاتل (

بينها . .على األقل بسبب اإلفراط يف تناول اخلمور ٢٥٠٠قتل  ١٩٨٤ففي عام  -يعين اخلمور  -احلقيقي 
  ) ا املخدراتحالة وفاة فقط تسببت  ٢٣٥

  :الصراع
  .عرفت شذوذ هذه احلضارة، فحدثين عن صراعها: قلت
وهي  ..لقد بدأت بصراع الكنيسة، وانتهت بصراع اإلنسان ..هذه احلضارة قامت على الصراع: قال

  .اآلن ال تزال تصارعه
 ،ض يف املواقفوتناقض يف القيم، وتناق ،تناقض يف األفكار: ١وسبب ذلك أا حضارة مليئة باملتناقضات

   .وتناقض بني األقوال واألفعال
يف احلني  ،بني ضجتها الصوتية العالية عن حرية األفراد والشعوبوأخطر أنواع تناقضها هو ذلك التناقض 

بل ومعتقداا الدينية  ،ونظمها االقتصادية ،وجتربتها السياسية ،لفرض قيمها اخلُلُقيةالذي تسلك فيه كل السبل 
بكونه انتهاكاً للحقوق  ،بل كل ما يتعارض مع مصاحلها ،ووصم كل ما خيالفها ،ب األرضعلى سائر شعو

  . من م جائرةشاءت وما  ،أو سبباً للتخلف ،أو ممارسة لإلرهاب ،أو إضراراً باملصاحل العاملية ،اإلنسانية
مصابون بنوع حلضارة إن ارمني من أهل هذه ا: نظر إىل ارمني الذين يقطعون األشجار حبزن، مث قال

حىت يراها هي القيم  ،بل وأباطيلها ،من املرض الثقايف الذي جيعل على بصر صاحبه غشاوة ول له قيم ثقافته
 ،بل وهي املعيار الذي تقاس به إنسانية األمم ،اإلنسانية اليت جيب على كل األمم أن تؤمن ا وتطبق مقتضياا

  .ة واملساعدة أو املشاقَّة واإلعناتاستحقاقها للمصاحل اوحيدد على أساسه
 ، فقدقد عرب عن شيء من هذا مندوب أو مندوبة باكستان يف جلسة األمم املتحدة اخلاصة بقضية املرأةل

أن تشرب ماًء هي قالت هلم املندوبة كالماً نقلته بعض الصحف األمريكية فحواه أن مشكلة املرأة يف باكستان 
  .وال أن تكون هلا حرية االتصال مبن شاءت من الرجال ،لهاال أن تتزوج امرأة مث ،نقياً

تعرضت املؤلفة  The WholeWoman )ملرأة بأكملهاا(أو  ،)املرأة كاملة(أذكر أين قرأت قبل أيام كتاب 
لكنها بعد أن سافرت واتصلت  ،٢فيه لقضية اخلتان، فذكرت أا كانت وما زالت معترضة على ختان النساء 

  .تبني هلا أن اهتمام الغرب به هو تعبري عن احتقاره للثقافات غري الغربية ،رىبالثقافات األخ
، أن النساء يف الغرب جيرين عمليات جراحية جتميلية هي أشد غرابة من اخلتانلقد قادها إىل هذه النتيجة 

                                                
رئيس اجلامعة األمريكية  جعفر شيخ إدريس،. د. أ، وممارسة للهيمنة الثقافية.. ضجة عن احلرية :احلضارة الغربية)  ١(

  .، جملة البياناملفتوحة
لصحية حقوق األوالد ا(ذكرنا باألدلة املفصلة الكثرية عدم اعتبار هذا النوع من اخلتان من الشريعة اإلسالمية يف كتاب )  ٢(

  )فقه األسرة برؤية مقاصدية(من سلسلة ) والنفسية
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لبعض النساء عندما ذكرت هذا ، لقد ذكرت أا من ذلك العمليات اليت جتريها بعض النساء لتصغري أثدائهنو
وأن منه ما ال ضرر ( ،وأا تعلمت منهن أن اخلتان أنواع ،السودانيات كان استغران له كاستغرابنا للختان

   )وأنه ليس أمراً يفرضه الرجال على النساء كما نظن يف الغرب ،وأنه ال يؤثر على االستمتاع اجلنسي ،فيه
  ..يدخلوا فيها نوعاً من احللق كالذي يدخل يف اآلذانومنها أن بعض الناس يف الغرب خيرقون ألسنتهم ل  

وهو مضر ما يف ذلك شك؛ لكن أهو أضر من هذا  ،لنفترض أن احلديث كان عن أسوأ أنواع اخلتان
الذي ذكرته الكاتبة؟ أهو أضر من شرب اخلمر الذي ميوت بسببه املئات بل رمبا اآلالف يف الغرب يف ليلة 

  د؟ واحدة هي ليلة عيد امليال
والذي يقتل بسببه عدد من األبرياء وأحيانا  ،أهو أضر من محل السالح الذي يرخص به القانون األمريكي

  األطفال يف كل يوم وليلة؟
  أهو أضر من اجلمع بني السكْر ومحل هذا السالح؟ 

  وما ينتج عنه من أنواع االغتصاب؟  ،أهو أضر من السفور
حله القوانني الغربية والذي كان سبباً يف مرض اإليدز وأمراض أخرى أهو أضر من الزنا واللواط الذي ت

  جسدية ونفسية؟
والذي ال مسوغ إلباحته إال  ،أهو أضر من التدخني الذي صار من أسباب املوت األوىل يف البالد الغربية

  كاستفادة أخرى من إباحة محل السالح؟  ،استفادة بعض الشركات منه
كما أن ضعف املسلمني صار  ..صارت فتنة تعمي الناس عن رؤية عيوبه وشرورهإن قوة الغرب املادية 

  .القيم النبيلة اليت ميتلكوا فتنة تصد الناس عن
  .إن احلضارة الغربية تطرح أفكارها يف هذه اجلوانب، وال تفرضها: قلت
   ..بل هي حتاول كل السبل لتفرضها: قال

وبعد أن قضوا على املعسكر الشيوعي تصوروا أن  ..وة يف العاملإن أولئك اانني الذين يعتلون عرش الق
وقد كان اإلسالم أحد أهم منافسيهم، فلذلك راحوا يوجهون  ..هلم القدرة على القضاء على كل منافس هلم

  .رماحهم إىل حنره
   ١)صراع احلضارات(لعلك مسعت بـ 

                                                
روج هلذه الفكرة جمموعة من املستشرقني واملؤرخني واملفكرين املشبوهني بارتباطام بالدوائر الصهيونية العنصرية، ومن )  ١(

 Atlanticجملة الذي روج هلذه الفكرة مبقال نشره يف ) Bernard Lewis( أبرزهم املؤرخ اليهودي برنارد  لويس 
Monthly مث سار على دربه ونسج على منواله املؤرخ اليهودي األمريكي صموئيل هنتنجتون  . م.١٩٩ـ عدد سبتمرب )

Samuel Huntington  ( يف مقالة نشرها يف جملةForein  Affairs   م، مث طورها ووضع هلا كتابا محل ١٩٩٣عام
وهو الكتاب الذي تنـــاولته أجهزة اإلعالم يف  The Clash of Civilizations )صدام احلضارات(نفس العنوان 

الدول الغربية، ومنها الواليات املتحدة، بالشرح والتحليل وتســليط األضواء عليه بشكل مــكثف، منذ ظهرت طبعته 
  .األوىل
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العدو األول للغرب ـ الذي كان يت االحتاد السوفيوقد ولد هذا املصطلخ بعد ايار  ..أجل: قلت
اخلطر األمحر ( ، مث دارت الدائرة على هذا م١٩٩٠م  إىل عام  ١٩٤٧وخصوصا الغرب األمريكي ـ من عام  

 ،وتفتتت هذه اإلمرباطورية الضخمة إىل جمموعــة من الدول والدويالت ،ـ كما يسميه الغرب ـ  واار) 
  )احلرب البادرة(وانتهى بذلك عصر 

نفسها بال  ،وأتباعها ومن يدورون يف فلكها من دول أوربا ،وجدت الواليات املتحدة األمريكيةلقد : قال
فأوعز نفر من كبار املفكرين االستراتيجيني هناك إىل  ،عدو متارس الصراع ضده وتطور عدا وآالا ملهامجته

حبسب  )رخضاخلطر األ(واعتباره  ،اأصحاب القرار باختاذ اإلسالم جبهة صاحلة لتصويب آليات الصراع حنوه
  .تعبريهم

، وخصوصاً بعدما منا )الزحف اإلسالمي(وذلك للحفاظ على متاسك واندفاع احلضارة الغربية ضد هذا 
 ،كما تزايدت أعداد املسلمني يف الواليات املتحدة ،وظهرت فيه دويالت حتمل اسم اإلسالم ،اإلسالم يف أوربا

وأصبح من احلاقدين  من حيذر حكام أوروبا من ..النازحني إليها من خارجها أم ،سواء املهتدين من أهلها
  .االنتشار املتزايد لإلسالم

وخصوصاً الصراع احلتمي بني  ،)صدام احلضارات(أو نظرية  ،)صراع احلضارات(ظهرت فكرة لقد 
  .يف العقود األخريةاإلسالم كحضارة وبني احلضارة الغربية اليت تتزعمها الواليات املتحدة األمريكية  

فإنه ركز على حتمية  ،وإذا كان هنتنجتون يتحدث يف كتابه املشبوه عن مثاين حضارات يف العامل اآلن
وهو صراع قائم ـ حسب زعمه ـ وسيصبح أكثر  ،الصدام بني احلضارة الغربية واحلضارة اإلســـالمية

واحلضارة الغربية فهو ضعيف وال يستحق  أما الصراع بني احلضارات األخرى ،خطرا على احلضارة الغربية
  .١االكتراث
  أهذا هو صراع احلضارة الغربية؟: قلت
فجميع إنتاج هذه احلضارة ينطلق من الصراع،  ..وهي ال تكف عن الصراع ..هذا بعض صراعها: قال
  .وينتهي به

   ..موسيقاها ..ألعاا ..أفالمها
الطون يف مجهوريته املثالية منذ ألوف السنني بتربية النشء حينما نادى أف: ٢نظر إىل األفق البعيد، مث قال

                                                                                                                                 
  Foreinم من جملة ١٩٩٩ يف عدد مارس) القوة العظمى الوحيدة ( نشر هذا املفكر اإلستراتيجي نفسه مقالة بعنوان قد و

Affairs أوضح فيها تصنيف الواليات املتحدة األمريكية لدول العامل وفقا لدرجة متسكها باملعايري األمريكية، وفرض العقوبات ،
أداتني على من ال يلتزم منها ذه املعايريها يف خمتلف املسائل واألمور، وتستخدم يف قمع هذه الدول الرافضة للمعايري األمريكية  

  ..العقوبات االقتصادية، والتدخل العسكري: مها
  .املوسوعة اليهودية للمسريي، وكتاباته األخرى: انظر)  ١(
  .من سواح يف دنيا اهللا ملصطفى حممود، ببعض التصرف)  ٢(
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على حب املوسيقى والرياضة وجعل من املوسيقى والرياضة حصصا ثابتة يف منهج الطالب، كان صاحب 
فلسفة وكانت له وجهة نظر، فاملوسيقى هي الوسيلة لتربية الذوق وتنمية احلس اجلمايل، والرياضة هي الوسيلة 

  .تنمية الشجاعة واخللق الكرميلكمال اجلسد و
كما رأينا على أيامنا ما .. وقد عشنا ورأينا ألوانا من املوسيقى الرفيعة تريب احلس اجلمايل وترفع الذوق

.. واملوسيقى اختلفت.. ولكن يبدو أن العصر اختلف. .تفعله الرياضة يف كمال األجسام ويف كمال األخالق
  .. والرياضة اختلفت

أ عن مباراة عاملية يف دور تشستر يسقط فيها عشرات القتلى ويتقاتل فيها املشجعون أصبحنا نقرلقد 
بالسكاكني والعصي والزجاجات الفارغة، ورأينا معارك أشد يف مباراة عاملية أخرى يف إيطاليا وثالثة يف 

  .الرياضي إىل مسرح جرائمامللعب الدمنارك وحتول 
مشهورين يلجأون إىل الغش وتعاطي احلقن املمنوعة ليتفوق كل ويف كل أوليمبياد تكتشف اللجنة أبطاال 

  .واحد على منافسيه بدون وجه حق
ويف آخر خرب جاء من أمريكا رأينا بطلة أوليمبياد التزجل على اجلليد تونيا هارودنج ترشو زوجها جيف 

ضربة تكسحها و متنعها  جالوا ليقوم بعمل كمني ملنافستها نانسي كارجيان ويضرا على مفصل الركبة اليمىن
  .من دخول امللعب
على زوجته، ويقول إنه تلقى منها رشوة مخسة آالف دوالر ووعودا بآالف أخرى إذا الزوج و يعترف 

  .. و انفجرت فضيحة تناولتها كل الصحف.. أجنز مهمته على الوجه األكمل
أصبح لكل بطل مدير حمترف مث إن الرياضة نفسها حتولت إىل جتارة مفترسة، و أصبح هلا مساسرة و 

ومكتب دعاية وملحق صحفي وعصابة تتحرك حلراسته أينما ذهب، و أصبحت البطولة بابا مفتوحا ملاليني 
وأصبح  ،وجنوم التنس واملالكمة و السباحة واجلري والقفز أصبحوا أصحاب ماليني وجنوم شهرة.. الدوالرات

وأصبحت الرياضة شيئا .. لو بالغش والتدليس واإلجرامبأي سبيل و.. العرف السائد هو الوصول إىل الكأس
  .آخر غري الذي تكلم عنه أفالطون

رأينا جنوما مثل مارادونا يسقطون من قمة النجومية إىل هاوية اإلجرام والشم واملخدرات مث يفقدون بل 
  .كل شيء

تل املسرح تراجعت لتح.. فسيمفونيات بيتهوفن وشوبان وفاجنر.. وكان ما حدث للموسيقى أكثر
وظهر الديسكو الغريب الذي حول الغناء إىل زار و صراخ و  ،راقصات و راقصون يهزون الصدور و اخلصور

  .ضجيج و عجيج
  .. ونفس الشيء حدث يف السينما و املسرح

   ..وأبطال كمال األجسام اآلن تلتقطهم السينما ألفالم الرعب و اإلجرام
إىل املواصفات ظل الصراع واملسرح وباقي الفنون حتولت يف والرياضة واملوسيقى والغناء والسينما 

  .واجتهت إىل القبلة اليت تفرضها بورصة هوليوود وحيكمها الدوالر ،األمريكية
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وفضل  ،ولو أن أفالطون بعث اليوم حيا ألنكر ما يرى و ما يسمع و لسحب كالمه و حل مجهوريته
قة بني املوسيقى وتنمية الذوق، وال بني الرياضة وتنمية فلم تعد هناك عال. عليها بيع اخلضار يف األسواق

  .األخالق احلميدة
  أال ترى أنك تبالغ يف تشاؤمك من هذه احلضارة؟: قلت
كل العقالء لديهم تشاؤم كبري من هذه احلضارة اليت تريد أن متحو آخر  ..لست وحدي يف ذلك: قال

  .رسم لإلنسان
  )الدكتور ألكسيس كاريل(لعلك تعرف 

  .وكيف ال أعرفه ..أجل: قلت
إن احلضارة  «:فقد قال ..وقد وضع يده على األسباب احلقيقية هلذا الضياع ..لقد كان صديقا يل: قال

لقد أنشئت دون أية معرفة بطيعتنا احلقيقية، إذ أا  ،العصرية جتد نفسها ىف موقف صعب، ألا ال تالئمنا
وعلى الرغم من . الناس، وأوهامهم، ونظريام ورغبام تولدت من خياالت االكتشافات العلمية، وشهوات

    ١» أا أنشئت مبجهوداتنا، إال أا غري صاحلة بالنسبة حلجمنا وشكلنا
لقد أمهل تأثري املصنع على احلالة الفسيولوجية والعقلية للعمال إمهاالً تاماً عند تنظيم احلياة  «:ويقول

احلد األقصى من اإلنتاج بأقل قدر من التكاليف، حىت  :ض على مبدأإذ أن الصناعة العصرية تنه. الصناعية
وقد اتسع نطاقها دون أى   ..يستطيع فرد أو جمموعة من األفراد أن حيصلوا على أكرب مبلغ مستطاع من املال

عية الىت تفكري ىف طبيعة البشر الذين يديرون اآلالت، ودون أى اعتبار للتأثريات الىت حتدثها طريقة احلياة الصنا
   ٢» يفرضها املصنع على األفراد وأحفادهم

وهؤالء النظريون يبنون حضارات، بالرغم من أا رمست لتحقيق خري اإلنسان، إال أا تالئم  «:ويقول
إن نظم احلكومات الىت أنشأها أصحاب املذاهب ىف عقوهلم عدمية . فقط صورة غري كاملة أو مهولة لإلنسان

غري األحياء أو (رة الفرنسية وخياالت ماركس ولينني، تنطبق فقط على الرجال اجلامدين فمبادئ الثو ..القيمة
فإن علوم االجتماع  .فيجب أن نفهم بوضوح أن قوانني العالقات البشرية ما زالت غري معروفة ،)املتحركني

   ٣» واالقتصاديات علوم ختمينية افتراضية
فهو غريب ىف العامل . ولكن الواقع هو عكس ذلك. ىءجيب أن يكون اإلنسان مقياساً لكل ش «:ويقول
ومن مث فإن التقدم اهلائل .. إنه مل يستطع أن ينظم دنياه بنفسه، ألنه ال ميلك معرفة عملية بطبيعته. الذى ابتدعه

ا فالبيئة الىت ولد.. الذى أحرزته علوم اجلماد على علوم احلياة، هو إحدى الكوارث الىت عانت منها اإلنسانية
ألننا ننحط أخالقياً  .إننا قوم تعساء.. عقولنا واختراعاتنا غري صاحلة ال بالنسبة لقوامنا، وال بالنسبة هليئتنا

                                                
  .٣٨: اإلنسان ذلك اهول)  ١(
  .٤٠: اإلنسان ذلك اهول)  ٢(
  .٤٣: اإلنسان ذلك اهول)  ٣(
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إن اجلماعات واألمم الىت بلغت فيها احلضارة الصناعية أعظم منو وتقدم، هى على وجه الدقة . .وعقلياً
. ىل الرببرية واهلمجية أسرع من عودة غريها إليهااجلماعات واألمم اآلخذة ىف الضعف، والىت ستكون عودا إ

وحقيقة األمر أن . إذ ليس هناك ما حيميها من الظروف العدائية الىت شيدها العلم حوهلا. ولكنها ال تدرك ذلك
. من شأا أن جتعل احلياة نفسها مستحيلة. أوجدت أحواالً معينة للحياة –الىت سبقتها  –مدنيتنا مثل املدنيات 

   ١» ألسباب ال تزال غامضة وذلك
وحنن ندرك أنه بالرغم من اآلمال العريضة الىت وضعتها اإلنسانية ىف احلضارة العصرية، فقد  «:ويقول

أخفقت هذه احلضارة ىف إجياد رجال على حظ من الذكاء  واجلراءة يقودوا عرب الطريق اخلطر الذى تتعثر 
ومن مث فإن أكثر ما يعرض األمم . تثب ا األنظمة من عقوهلم ألن بىن اإلنسان مل ينمو بالسرعة الىت. فيه

   ٢» العصرية للخطر هو النقص العقلى واألدىب الذى يعاىن منه الزعماء السياسيون
فقد . .يكاد اتمع احلديث أن يهمل اإلحساس األدىب إمهاالً تاماً بل لقد كبتنا مظاهره فعالً «:ويقول

أما أولئك الذين مييزون اخلري من الشر، ويعملون ويتحفظون، . لتخلص من املسئوليةأشربنا مجيعاً الرغبة ىف  ا
واملرأة الىت أجنبت عدة أطفال وأوقفت نفسها على تعليمهم، . فإم يظلون فقراء، وينظر إليهم بضيق وتأفف

وتعليم أوالده، سرق وإذا أدخر رجل بعض املال لزوجته . بدالً من االهتمام اخلاص بنفسها، تعترب ضعيفة العقل
   ٣»منه هذا املبلغ بواسطة املاليني أصحاب املشروعات أو أخذته احلكومة

بل إا تسحق أيضاً . إن املادية الرببرية الىت تتسم ا حضارتنا، ال تقاوم السمو العقلى فحسب «:ويقول
ن عن أشياء أخرى غري الشخص العاطفى، واللطيف والضعيف، والوحيد وأولئك الذين حيبون اجلمال ويبحثو

    ٤» املال
. لقد ارتكب اتمع العصرى غلطة جسيمة باستبداله تدريب األسرة باملدرسة استبداالً تاماً «:ويقول

وهلذا تترك األمهات أطفاهلن لدور احلضانة، حىت يستطعن االنصراف إىل أعماهلن، أو مطامعهن االجتماعية، أو 
إن . وهكذا يضيعن أوقان ىف الكسل.. عب الربيدج، أو ارتياد دور السينماهوايتهن األدبية أو الفنية، أو لل

إن .. مسئوالت عن اختفاء وحدة األسرة واجتماعاا الىت يتصل فيها الطفل بالكبار، فيتعلم منهمن أموراً كثرية
تمالً كاكالب احلرة نفس عمرها ىف حظرية واحدة، ال تنمو منواً مكأفراد من الكالب الصغرية الىت تنشأ مع من 

واحلال كذلك بالنسبة لألطفال الذين يعيشون وسط مجهرة من األطفال . الىت تستطيع أن متضى ىف إثر والديها
ألن الطفل يشكل نشاطه الفسيولوجى والعقلى . اآلخرين وأولئك الذين يعيشون بصحبة راشدين أذكياء

وحينما .  يتعلم إال قليالً من األطفال الذين ىف مثل سنهإذ أنه ال. والعاطفى طبقاً للقوالب املوجودة ىف حميطه
                                                

  .٤٣: نسان ذلك اهولاإل)  ١(
  .٣٧: اإلنسان ذلك اهول)  ٢(
  .١٥٨: اإلنسان ذلك اهول)  ٣(
  .٣٧١: اإلنسان ذلك اهول)  ٤(
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ولكى يبلغ الفرد قوته الكاملة، فإنه حيتاج إىل عزلة نسبية، . يكون جمرد وحدة ىف املدرسة، فإنه يظل غري مكتمل
    ١» واهتمام مجاعة اجتماعية حمددة تتكون من األسرة

بل قامت يف سوق الفكر كتب  ..نطق بذلك مل يكن ألكسيس كاريل وحده هو الذي: نظر إيل، وقال
  .وتنبئ بالعواقب اخلطرية اليت تنتظرها ..كثرية حتذر من هذا السلوك الذي تسلكه هذه احلضارة

) فكرة االضمحالل يف التاريخ الغريب(صدر قبل سنوات أطلق عليه صاحبه كتاب وكمثال على ذلك 
  .آثر هريمان :ملؤلفه املؤرخ األكادميي

آراء العديد من املفكرين والفالسفة وعلماء االجتماع والسياسة واالقتصاد وغريهم ذا الكتاب هلقد ناقش 
وصل إىل الفصل إىل أن  ..آرثر دو جويينو ،جينون جوزيف ،فيخته ،تريجوت ،سوفوكليس ،هيزيودمن أمثال 

واستند يف ذلك  ،)ضارة الغربيةوهو يقصد احل(ليناقش فيه فضية االحنالل بوصفها اية الليربالية الغربية  ،الرابع
الذي أكد ) سيزار لومربوزو (وعلى رأسهم الطبيب اإليطايل  ،إىل أطروحات عدد من املفكرين واملتخصصني

  ) مل يعودوا قادرين جسمانيا على االحتفاظ مبتطلبات احلياة املتحضرة(أن األوربــيني  ،م١٨٧٠يف عام 
يف مطلع القرن التاسع عشر  ،لف عما كان سائداً من اعتقادويف اجلزء الثاين من الكتاب، حتدث املؤ

هو ) إمرباطورية احلرية ( بل أنيط ا محل رسالة ختليصية لبقية العامل و ،بأن أمريكا هى أرض املستقبل ،امليالدي
لم ومنذ إشارة إىل رسالة نشر الفضيلة والسيادة الشعبية اليت أنيط ا محلها الع ،االسم الذي كان يطلق عليها

بعد أن تبدد أمله يف أن حيافظ  ،م١٧٨٥يف عام ) آدمز  ،جي كيو( ذلك التاريخ، وقبل أن يتحقق هذا أعلن 
واعترف  »إن األمريكيون مل يكونوا أبداً أهال لفضيلة رفيعة  «:قائالاألمريكيون على فضائلهم واستقالهلم 
مؤكداً أن أمريكا حمكوم عليها  »من غريهم  إم سيصبحون أفضل «:بغبائه ألنه قال فيما سبق من حياته

  باهلالك 
: من أحناء متفرقة من العامل منهم ،يناقش املؤلف آراء كثري من العلماء واملفكرين ويف باقي فصول الكتاب

أو اليجا حممد ـ بعد (اليجا بول  ،إدوارد سعيد ،أوزوالد شبنجلر ،دوبوا ،هنري آدمز ،جاكويب ،آدمزش
كما  )أفول الغرب(يف كتابه الشهري ) شبنجلر ( إىل الفصل الذي ألقى فيه الضوء على ن وصل إىل أ ..)إسالمه

  .الذي حدد الضمحالل احلضارة الغربية ثالث مراحل) توينىب ( ناقش فكر املؤرخ الربيطاين الشهري 
فكرين األوربيني فإنه رأى ـ مثل غريه من امل ،كما أن توينيب تنبأ بقيام الواليات املتحدة كحضارة جديدة

وصحف مرتوعة من  ،ـ أا متثل اجلانب املظلم للغرب احلديث نفسه وبقدر ما اعترب الشيوعية هرطقة غربية
اليت امتدت ( اعترب الواليات املتحدة وإسرائيل أخطر قوتني استعماريتني يف عامل احلرب الباردة  ،العهد القدمي

ومكمن اخلطر فيهما ـ )لع التسعينات حني انفرط عقد االحتاد السوفييتمن النهاية احلرب العاملية الثانية إىل مط
بل ألما متثالن ـ أيضا ـ غربا منحال وشدد توينيب  ،كما يقول توينيب ـ ليس ألما قوتان عسكريتان فقط
بل جرائم  ،ليست جمرد جرائم ،وفلسطني ،وفيتنام ،على أن أعمال الواليات املتحدة وإسرائيل يف الوس

                                                
  .٣٧: اإلنسان ذلك اهول)  ١(
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   .فارقة تارخيية أخالقية يف الوقت نفسهوم
وهو يشرح آراء ومواقف سارتر اليت  ،وفانون ،فوكو ،ويف الفصل العاشر تناول املؤلف أطروحات سارتر

اخلطر احلقيقي على أوروبا كمرحلة أخرية للقيم الربجوازية الغربية وذهب سارتر ـ  )األمريكية(كانت تعد 
وأن  ،منة األمريكية ـ إىل أن الفيتناميني كانوا يقاتلون نيابة عن كل البشرالذي كان على عداء واضح مع اهلي
  .األمريكيني يقاتلون ضد كل البشر

تديرها القوى التآمرية اخلبيثة للرأمسالية ( الذي يرى أمريكا ) نعوم تشوميسكي ( وينقل املؤلف آراء 
أمسالية العاملية من خالل دول إرهابية يف أمريكا أقامت إمرباطورية شاسعة بالتحالف مع املصاحل الر ،)الكبرية 
وأعمال عـــنف تؤدي إىل إبادة مجاعية يف آسيا والشرق األوسط ويسوى تشوميسكي بني أملانيا  ،الالتينية

إن اإلمرباطورية : واالحتفاظ بشبكة عاملية من القوة واإلرهاب الوحشي ويقول تشوميسكي ،النازية يف الداخل
   .ة حمكوم عليها بالفناءاألمريكية مؤسس

فإن الثقافة األمريكية  ،وريتشارد سلوتكن ،بارنت ،بارنيت ،باالستناد إىل آراء كل من نعوم تشومسكيو
   ..واإلبادة اجلماعية ،واالستعمار ،متجد العنف

 وتتبع جرائم ..فاذهب إىل وكاالت األنباء ..وإذا أردت املزيد ..هذه بعض الشهادات: التفت إيل، وقال
  .فليس هناك شهادة أخطر من شهادة اإلنسان على نفسه ..هذه احلضارة
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  ـ حضارة اإلسالم ٢
هل لإلسالم : أو باألحرى ..فحدثين عن حضارة اإلسالم ..عرفت حضارتنا وما فيها من عيوب: قلت
  .فأنا مل أر للمسلمني األوائل أهرامات كأهرامات املصريني، وال مسارح كمسارح الرومان ..حضارة

بل إن املسلمني ظلوا يسكنون يف بيوت الطني البسيطة إىل أن تداركتهم هذه احلضارة باخلراسانة املسلحة 
  .وبأنواع الرقي احلضاري

 يستأذنه يف أن يبين ملدينته سورا ، فقد كتب إليه أحد والتهعمر بن عبد العزيزلقد ذكرتين ب: ابتسم، وقال
  .ك بالعدلحصن مدينت: فقال عمر حيفظها من اللصوص،

  أينهى عن بناء حيفظ املدينة؟ ..لو أن هذا احلاكم كان بيننا ألقيل: قلت
   ..وقد أمر ببناء هو أشد حفظا للمدينة من مجيع األسوار: قال
  ما تقصد؟: قلت
  .لقد عرفت ما كان ميتلكه االحتاد السوفييت من أسلحة جبارة ال يكاد أحد يفكر يف غزوها: قال
ذلك سببا لكون احلرب بينه وبني أمريكا باردة، ولو أن أسلحته كانت ضعيفة وقد كان  ..أجل: قلت

  .لكانت احلرب حارة ساخنة
وكل تلك الشرطة اليت قامت عليها دولته البوليسية مل تستطع أن حتفظ  ..ولكن كل تلك األسلحة: قال

  .كيانه
  فما سره؟ ..ذلك صحيح: قلت
  .واحلضارة ال تبىن إال على اإلنسان ..وا إىل اإلنسانألم توجهوا إىل البنيان، ومل يتوجه: قال

   ..ولذلك فإن أهم مزايا احلضارة اإلسالمية أا حضارة قيم ومبادئ إنسانية رفيعة
ولكنهم تركوا مقابل ذلك من القيم ما ال تقوم معه  ..نعم مل يترك املسلمون مسارح كمسارح الرومان

  .ة هذه احلضارة مجيعابل وأبني ،مجيع مسارح الرومان وأبنيتهم
ولكن اخليم اليت كانوا يسكنوا كانت  ..مل ينب عمر وال علي أهرامات كأهرامات املصريني ..نعم

  .بل من مجيع قصور الدنيا ..أشرف بكثري من مجيع األهرامات
  فما مبادئ احلضارة اإلسالمية؟: قلت
  .والسالم ..الفطرة: ما ذكرته لك من مقاييس احلضارة: قال
  .ضارة اإلسالمية هي احلضارة الوحيدة يف العامل اليت اجتمع هلا هذان الركنان، ومل يتفرقا طيلة تارخيهافاحل
  ؟والسالم فكيف انسجمت حضارة اإلسالم مع الفطرة: قلت
والذي يسميه  ..ينطلق من تصوره لوظيفة اإلنسان يف هذا الوجودإن املفهوم اإلسالمي للحضارة : قال
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وما خلَقْت الْجِن والْأنس إِلَّا  ﴿:القرآن غاية الوجود اإلنساين اليت حددهافالعبادة هي  ..١)العبادة(اإلسالم 
 وندبعيالذاريات( ﴾ل(  
وهو املعيار الذي تقوم به  ،عنه احلضارة يف الواقع البشري تتحقيق غاية الوجود اإلنساين هو الذي نشأف

  .رافاواستقامة أو احن ،صعودا أو هبوطا
وختتلف النظرة كذلك إىل  ،وحني ختتلف النظرة إىل غاية الوجود اإلنساين ختتلف النظرة إىل احلضارة

  .التاريخ
أو اخلالص من ربقة  )النرفانا(فحني تكون غاية الوجود اإلنساين هي الفناء يف الكائن األعظم كما تقول 

وعلى  ،حتقيق عامل الروح على حساب اجلسدتصبح احلضارة هي . .اجلسد وإطالق الروح لتتحد مع اخلالق
  .حساب اجلانب املادي من عمارة األرض

بصرف النظر عن القيم  ،وحني تكون غاية الوجود اإلنساين هي االستمتاع مبا يف األرض من متاع
تكون احلضارة هي . .ورفعة وانتكاس ،وفضيلة ورذيلة ،وخري وشر ،املصاحبة هلذا املتاع من حالل وحرام

وتكون يف الوقت  ،واالنكباب على متعها ولذائذها ،وهي تيسري احلياة األرضية وتزيينها ،ارة املادية لألرضالعم
سواء  ،وحماولة إخضاعهم بالقوة والقهر ،ذاته هي حماولة التغلب على اآلخرين لالستئثار بأكرب قدر من املتاع

  ..أو كلها مجيعا. .قوة االقتصادية أو القوة العلميةبالقوة املادية أو القوة العسكرية أو القوة السياسية أو ال
وكذلك يكون  ،وحني تكون الغاية هي عبادة اهللا يكون مفهوم احلضارة خمتلفا عن هذا املفهوم وذاك

ومدى تفوقه  ،هو مدى حتقيق اإلنسان لغاية وجوده ،ألن املعيار الذي يقوم على أساسه التفسري ،تفسري التاريخ
  .ق هذا الوجودأو ختلفه يف حتقي

  .وال ميكن أن نقيم احلضارات على هذه األسس ..لكل دين من األديان شعائره التعبدية اخلاصة به: قلت
مفهوم العبادة يف اإلسالم ـ والذي هو غاية الوجود اإلنساين كما يرى اإلسالم ـ خمتلف متاما عن : قال

  .ة الوجودذلك أن له عالقة كربى بفطرة اإلنسان، وفطر ..كل املفاهيم
  .مل أفهم: قلت
الوجود يف التصور اإلسالمي كله متوجه هللا توجها فطريا، فهو ال يعرف إال اهللا، وال يعبد إال : قال

ولَه  ﴿:،)١١٦:البقرة) (وقَالُوا اتخذَ اللَّه ولَداً سبحانه بلْ لَه ما في السماوات والْأَرضِ كُلٌّ لَه قَانِتونَ ﴿..:اهللا
  ) ٢٦:الروم) (من في السماوات والْأَرضِ كُلٌّ لَه قَانِتونَ

ومبا أن اإلنسان فرد يف هذا الوجود، فإنه من الشذوذ اخلطري أن ينفصل عن هذه العبادة اليت ميارسها 
  .الكون، ويستمر ا وجوده

  ما حمل اخلطر يف ذلك؟: قلت
ومثل ذلك مجيع النجوم  ..ومثل ذلك الشمس ..نفصل مبسار خاصأرأيت لو أن القمر بدا له أن ي: قال

                                                
  .مذاهب فكرية معاصرة حملمد قطب وغريه من كتبه وكتب سيد قطب: انظر)  ١(
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  أميكن للوجود أن يظل وجودا؟ ..والكواكب
  .وسيفىن العامل ..ستدب الفوضى للوجود ..ال: قلت
  .فعبودية الكواكب وسجودها هللا هو الذي حفظ كيان الكون: قال
  واإلنسان؟: قلت
  .إال إذا اعتربنا اإلنسان كائنا غري كوين ..الكونال حيفظ اإلنسان إال بالقوانني اليت حتفظ : قال
  فكيف ينتظم اإلنسان يف حلقة الكون؟: قلت
  .أو اليت ميارس ا ما تتطلبه فطرته ..مبمارسة العبودية اليت طلبت منه، واليت حتفظ له فطرته: قال
  .ال شك أنك ال تقصد بالعبودية الشعائر التعبدية: قلت
لقد عرب  ..أما كل العبادة فهو أن تتوجه احلياة كلها إىل اهللا ..ء من هذه العبادةالشعائر التعبدية جز: قال

  ) ١٦٢:األنعام( ﴾ قُلْ إِنَّ صالتي ونسكي ومحياي ومماتي للَّه رب الْعالَمني ﴿:القرآن عن ذلك، فقال
   ..وهذا هو معىن اإلسالم الذي جاء حممد للدعوة إليه

وإمنا جاء ليوجهه الوجهة اليت يسري ا الكون مجيعا حىت يقي  ..مد ال ليقاوم النشاط البشريلقد جاء حم
  .اتمع ويقي اإلنسان ويقي الكون من عواقب الشذوذ والصراع

هي على قاعدة أخالقية مدارها تقوى اهللا وخشيته  -بكل ألوان النشاط فيها  -إن إقامة احلياة كلها 
  .يه احلضارة اإلسالميةاألساس الذي تقوم عل
، والتعاون على الرب بالعدل والشورى والنصيحية احلاكمذات أخالق قائمة على حكم لتصري السياسة 

  .وعدم التعاون على اإلمث والعدوان ،والتقوى
وسرقة  ،من ربا واحتكار وغش وسلب وبتبتعد به عن كل ما يتناىف معها  ،االقتصاد له أخالقويصري 

   ..والشح حبقوق الفقراء واملساكني ،وأكل أموال الناس بالباطل ،ال األجريوأكل م ،وغصب
والتعاون على الرب  ،ذات أخالق قائمة على التواد والتحاب والتكافلوتصري العالقات االجتماعية 

والكف عن الغمز واللمز والغيبة  ،وكظم الغيب والعفو عن الناس ،وحرمة الدم والعرض واملال ،والتقوى
  . .ميمة والتجسس واالطالع على العوراتوالن

واحلياة كلها قائمة على قواعد . .وعالقات اجلنسني ذات أخالق. .عالقات األسرة ذات أخالقوتصري 
  .أخالقية رفيعة

. .تلتفت إىل اجلمال يف الكون ويف احلياة البشرية وتعرب عنه يف أداء مجيل ..وتصري الفنون ذات أخالق
وال تزين حلظة الضعف ألا ليست مجاال إمنا  ..ألن الفاحشة ليست مجاال ولكنها هبوط فنون ال تزين الفاحشة

وال تزين االحنراف  .أو حلظة تقصري يف حتقيق ذلك الوجود ،هي حلظة غفلة عن إدراك غاية الوجود اإلنساين
 ،بادة اهلوى والشهواتوال تزين عبادة الشيطان وع ،وإمنا هو نشاز نافر عن اجلمال ،والشذوذ ألنه ليس مجاال

وأراد له أن يتحرر من كل عبودية زائفـة  ،وإمنا هي حطة لإلنسان الذي كرمه اهللا وفضله ،ألا ليست مجاال
  .تزري بكيانه وتستذله
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هذه هي العبادة اليت جاء اإلسالم ا ليحفظ اإلنسان وحيفظ األرض من الشذوذ الذي يريد فرضه هؤالء 
   ..الدجالون
مع التطور املادي العظيم الذي وصلت إليه هذه ذلك تناىف يولكن هل  ..ما ذكرته مجيل إن كل: قلت
  .احلضارة
ولكن أنكر بطرها وكربياءها واحنرافها بسبب هذا  ..أنا ال أنكر على هذه احلضارة تطورها املادي: قال
وتتخذُونَ مصانِع ) ١٢٨(يةً تعبثُونَ أَتبنونَ بِكُلِّ رِيعٍ َآ ﴿:إين أصيح يف هذه احلضارة كما صاح هود ..التطور

  )الشعراء( ﴾)١٣٠(وإِذَا بطَشتم بطَشتم جبارِين ) ١٢٩(لَعلَّكُم تخلُدونَ 
ولكن أنكر عليهم ذلك الطغيان والشذوذ الذي وقعوا فيه بسبب  ..فهو مل ينكر عليهم اهتمامهم بالعمران

  .ذلك العمران
  .رآن مثاال إلنسان هذه احلضارة اململوء بالكربياء بسبب أموالهلقد ذكر الق

  .تقصد قارون: قلت
وابتغِ فيما آتاك اللَّه  ﴿:لقد نبهه املؤمنون إىل الطريقة اليت ينبغي أن يتعامل ا مع ماله، فقالوا ..أجل: قال

أَحا وينالد نم كيبصن سنال تةَ ورالْآخ ارال الد ضِ إِنَّ اللَّهي الْأَرف ادغِ الْفَسبال تو كإِلَي اللَّه نسا أَحكَم ِسن
ينفِْسدالْم بحي )٧٧:القصص(   

من : القصص( إِنما أُوتيته علَى علْمٍ عندي ﴿:لكنه أىب كما أبت هذه احلضارة، وصاح كما صاحت
  )٧٨اآلية

  أتدري ما مصريه؟
  .لقد خسف به :قلت
  .وكذلك هذه احلضارة سيخسف ا: قال
  .ولكن حضارة املسلمني سقطت: قلت
فال ميكن  ..وميكنها أن تنبت من جديد ..ولكن القيم اليت قامت عليها حضارة اإلسالم ال تزال باقية: قال

  .للبشر أن يستمر هلم وجود بدوا
***  

وضع حىت مسعنا صراخا عظيما من العمال، فحثثت من حديثه إىل هذا امل) كوستاف لوبون(ما إن وصل 
  .خطاي أحبث عن سببه، وإذا يب أرى قتيلني مشوهني غاية التشويه

أما أحدمها، فقد سقطت عليه شجرة من تلك األشجار الضخمة، وأما الثاين، فقطعه منشار ضخم من 
   ..تلك اآلالت

 ..وهذا هو مصريها ..عله احلضارةهذا ما تف: ألخربه، فبكى، وقال) كوستاف لوبون(أسرعت إيل 
َّم هذه احلضارة بفطرة األشجار اليت ستنتصر على كل مصانع الدنياستحط.  

  .وستكون اآلالت اليت يصنعها البشر هي السيوف اليت تغمد يف قلوم لتطهر األرض من شرهم
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   ..مث انصرف إىل وجوم جعلين أبتعد عنه ..قال ذلك
مال إىل عملهم، منشغلني عن اجلثتني اللتني أزحيتا جانبا يف انتظار مل ميض وقت طويل حىت عاد الع

  .سيارات اإلسعاف
وأنظر يف نفس الوقت إىل يدي  ..وقفت أمامهما حبزن ألرى ما جنت عليهما هذه احلضارة اللئيمة

  .املقيدتني) كوستاف لوبون(
  .مشس حممديف ذلك احلني ترتل علي بصيص جديد من النور اهتديت به بعد ذلك إىل و
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  اخلامتة    
بعد انتهاء تلك السنة اليت تشرفت فيها بلقاء أولئك املستشرقني الذين قطفت على أيديهم مثارا مباركة من 
شجرة النبوة، جاءتين رسالة من أخي التوأم يبشرين فيها بتحوله إىل الفاتيكان، واستالمه فيها منصبا حمترما قد 

  .صبح من مستشاري البابا وخصوصهيرفعه يف املستقبل ألن ي
  .أو حيث أصبح مقر إقامتنا ..وقد طلب مين أن أزوره يف الفاتيكان حيث يقيم

  .مل أملك إال أن أليب طلبه، وأحزم متاعي ألخرج من فرنسا
رأيت صاحب املكتبة يتفرج على فيلم إسالمي حيكي قصة ف ..جريدة طريقي دخلت مكتبة ألشترييف 

  .بعض الوقت هبقيت أتفرج معف ..بداية اإلسالم
ولكين يف  ..لقد كنت قرأا من قبل ..مع النجاشيبن أيب طالب وقد شد انتباهي يف الفيلم قصة جعفر 

   ..ذلك احلني رأيتها جبميع مشاعري
ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ومل تدخلوا يف ديين وال يف دين  «:سأله النجاشي ملك احلبشةلقد 

   »األمم؟  أحد من هذه
أيها امللك، إنا كنا قوما أهل جاهلية ؛ نعبد األصنام، ونأكل امليتة، ونأيت الفواحش، ونقطع  «:فقال جعفر

األرحام، ونسيء اجلوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حىت بعث اهللا إلينا رسوال منا، نعرف 
ونعبده، وخنلغ، ما كنا نعبد وآباؤنا من دونه من احلجارة نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إىل اهللا لنوحده، 

واألوثان، وأمر بصدق احلديث، وأداء األمانة، وصلة الرحم، وحسن اجلوار، والكف عن احملارم، والدماء، 
فصدقناه وآمنا به  –فعدد عليه أمور اإلسالم  –وأمرنا أن نعبد اهللا ال نشرك به شيئا، وأمرنا بالصالة والزكاة، 

   »تبعناه وا
  هل أنت مسلم؟: رأيت صاحب املكتبة مستغرقا يف هذا املشهد، فاقتربت منه، وحييته، وسألته

لقد اكتملت مجيع  ..قليبواآلن فقط نضج اإلسالم يف  ..لكين اآلن ..قبل ساعة مل أكن مسلما: قال
  .بدفئها وحنااوأنا أتنعم  ،فيا بشراي ..أبصر مشس حممد، وهي متأل اآلفاق وأنا اآلن ..األشعة

  .وأنت ترى الكل ينفر منه ..فما الذي جذبك إىل اإلسالم: قلت
دينا هلم وأحسبين م ..لقد وضع أولئك احلسدة احلقدة على اإلسالم أول بذور اإلسالم يف قليب: قال

  .بالشكر ما حييت
  ما تقول؟: قلت
ألوان الطالء اليت يستعملوا  ولكن نفسي اليت تعرف ..لقد رمسوا صورة مشوهة لإلسالم يف نفسي: قال

ومثرات  ..ومثرات األفكار ..مثرات األديان ..الثمرات املختلفةفرحت أحبث يف  ..مل تقبل منهم تلك الصورة
  .فوجدت ما رين ..ورحت أقارن ذلك باإلسالم ..املذاهب

  .فليت لنا أمثال جعفر يف هذا الزمان ..لقد نطق جعفر باحلقيقة
  ؟أي جعفر تقصد: قلت
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 ..وقد أوى إىل النجاشي، وهو حاكم مسيحي عاقل ..إنه ابن عم حممد ..ذلك الذي كان يتحدث: قال
   ..وقد كان جلعفر من الذكاء والفطنة واإلميان حبيث عرف كيف خياطب احلاكم

عن احلصاد العظيم الذي جنته  ..بل راح حيدثه عن الثمرات ..مل يشأ أن يدخل معه يف جدل عقيم
   ..زرع حممدالبشرية من 

إن ذلك احلصاد هو وحده الذي يكفي لكل عاقل لكي يعرف طيبة البذور اليت طلب حممد من البشرية أن 
  .تغرسها

مملوءة بإفرازات هذه  نوقد صادف أن كانت العناوي ..أخذ اجلريدة من يدي، وأخذ يقرأ عناوينها
  . جناة للبشرية إال باإلسالموتلك مثرات اإلسالم، وال ..هذه مثرام: وقال ..احلضارة السامة

***  
تلك الكآبة عين ملا وصل البابا من حديثه إىل هذا املوضع التفت إيل، فرآين يف غاية السرور، وقد انزاحت  

  .النبوةشجرة مثار حكاييت مع هذه : اليت كانت تعلو وجهي، ومتلؤين باإلحباط، وقال
  أكل هذه مثار للنبوة؟: قلت
   ..بثمار النبوة علمايف الدنيا أن حييط بشر وال ميكن ألي  ..بوةهذه بعض مثار الن: قال

ال ميكن حده وال حصره وال  إن الفضل العظيم الذي من اهللا به على البشرية بإرسال نبيه حممد 
   ..اإلحاطة به

ن إن احلياة مجيعا تتوقف على هذا الفضل العظيم كما تتوقف حياة األرض على تلك األشعة الدافئة احلنو
  .اليت ترسلها الشمس

   ..قد ذكرت يل أنك ذهبت بعد هذا إىل الفاتيكان: قلت
وسأحدثك غدا ـ إن شاء اهللا ـ عن رحلة جديدة وذكريات جديدة  ..حسبك ما حدثتك به اليوم: قال

  .١  تتعرف ا على القلوب اليت امتألت حبب حممد
  

                                                
  )مع حممد قلوب(عنوان اجلزء التايل هلذا اجلزء هو )  ١(
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  الفهرس
  ٥  املقدمة

  ٢١  أوال ـ خالص

  ٢٥  ـ أمراض اجلاهلية ١
  ٢٥  ـ حضارات ١

  ٢٥  :احلضارة الرومانية
  ٢٨  :احلضارة الفارسية

  ٣١  :اهلند
  ٣٣  :الصني
  ٣٥  :أوروبا

  ٣٥  :آسيا الوسطى
  ٣٦  :العرب

  ٣٨  :ـ ديانات ٢
  ٣٨  :ملسيحيةا

  ٤٠  :اليهودية
  ٤١  :ديانات أخرى

  ٤٧  ـ إكسري اإلسالم ٢
  ٤٧  :ـ التحرير ١
  ٦٩  :ـ الدعوة ٢
  ٧٥  :ـ التنوير ٣

  ٧٥  :الدين
  ٧٩  :احلياة
  ٩٤  ثانيا ـ صمود

  ١٠٠  ـ صمود اجلاهلية ١

  ١٠١  اليهودية
  ١٠١  :ـ املصادر ١
  ١١٢  :ـ الثمار ٢

  ١١٢  :العقيدة
  ١١٦  :الشعائر

  ١٢٥  :ـ السلوك ٣
  ١٢٦  :ـ االنتشار ٤
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  ١٢٧  املسيحية
  ١٢٧  :ـ املصادر ١
  ١٣١  :ـ الثمار ٢

  ١٣١  :العقيدة
  ١٣٩  :الشعائر
  ١٤٩  :السلوك

  ١٥٣  :ـ االنتشار ٣
  ١٥٩  حضارات ومذاهب

  ١٦٨  ـ صمود اإلسالم ٢

  ١٧٠  صمود املصادر

  ١٧٢  الكتاب ـ صمود ١
  ١٧٢  :ـ يف وجه املستشرقني ١

  ١٨٠  ):قرآن(أصل كلمة 
  ١٨٢  :حممد والقرآن

  ١٩٢  :ـ يف وجه املبشرين ٢
  ١٩٣  :ش املبشرينجيو

  ١٩٩  :مسالك املبشرين
  ٢٠٢  :شبهات املبشرين

  ٢٠٥  :ـ شهادات املنصفني ٣
  ٢١٦  :ـ شهادات املعتدين ٤

  ٢١٨  ـ صمود السنة ٢
  ٢١٨  :حفظ الصحابة
  ٢٢٢  :حفظ التابعني

  ٢٢٥  :شبهات وردود
  ٢٣٧  صمود الثمار

  ٢٣٧  :العقيدة
  ٢٤١  :الشعائر
  ٢٤٦  :السلوك

  ٢٥٠  صمود االنتشار

  ٢٥٥  ثالثا ـ قيم

  ٢٥٨  ـ قيم اجلاهلية ١



 ٥٨٤

  ٢٦٠  سيحيةامل

  ٢٦٩  اليهودية

  ٢٧٦  احلضارة الغربية
  ٢٧٦  :جذور االحنطاط

  ٢٨٠  :مثارا االحنطاط
  ٢٨٣  ـ قيم اإلسالم ٢

  ٢٨٣  :العفاف
  ٢٨٩  :الكرم
  ٢٩٣  :املروءة

  ٢٩٥  :التضحية
  ٢٩٧  :القوة

  ٢٩٩  :األمانة
  ٣٠١  :الصدق

  ٣٠٣  رابعا ـ إنسانية

  ٣٠٩  ـ حقيقة اإلنسان ١
  ٣١٠  :العبودية

  ٣١٤  :االزدواج
  ٣١٥  :آلدميةا

  ٣١٨  :اخلالفة
  ٣٢١  :اخللود

  ٣٢٣  ـ حقوق اإلنسان ٢

  ٣٢٨  احلرية

  ٣٣٦  اإلخاء
  ٣٤٢  :أخوة اإلسالم

  ٣٤٥  :أخوة الذمة
  ٣٤٨  :احملاربون

  ٣٤٩  املساواة

  ٣٥٥  خامسا ـ روحانية

  ٣٦٠  ـ الربانية ١



 ٥٨٥

  ٣٧٤  ـ العقالنية ٢

  ٣٨٠  ـ اإلنسانية ٣

  ٣٩٠  سادسا ـ سالم

  ٣٩٥  ـ سالم اجلاهلية ١

  ٣٩٥  اليهودية

  ٤٠٤  املسيحية

  ٤١٧  احلضارة الغربية

  ٤٢٦  ـ سالم اإلسالم ٢
  ٤٢٧  :أخالق السالم
  ٤٣٠  :أخالق احلرب

  ٤٣٠  :ورةـ الضر ١
  ٤٣٣  :ـ الوفاء ٢
  ٤٣٥  :ـ الرمحة ٣
  ٤٤٣  سابعا ـ نظام

  ٤٤٧  ـ نظم اجلاهلية ١

  ٤٤٨  املسيحية
  ٤٤٨  :االحنراف الديين

  ٤٥١  :الفساد املايل
  ٤٥٣  :صكوك الغفران

  ٤٥٨  :االستبداد السياسي
  ٤٦١  الدميقراطية

  ٤٦١  :الرأي العام
  ٤٦٥  :الصراع والتفتيت

  ٤٦٨  الشيوعية

  ٤٧٣  ـ نظام اإلسالم ٢
  ٤٧٣  :الفرد

  ٤٧٨  :اتمع
  ٤٨١  :األمة



 ٥٨٦

  ٤٨٤  ثامنا ـ علوم

  ٤٨٩  ـ علوم اجلاهلية ١
  ٤٨٩  :املسيحية
  ٤٩٥  :العقالنية

  ٥٠١  :املادية
  ٥٠٣  ـ علوم اإلسالم ٢

  ٥٠٣  :التعميم
  ٥١٠  :االنفتاح

  ٥١٣  :القيم
  ٥١٤  :الرفاه
  ٥٢٤  تاسعا ـ فنون

  ٥٢٩  ـ فنون اجلاهلية ١
  ٥٢٩  :املسيحية

  ٥٣١  :التيه
  ٥٣٢  :ـ الكالسيكية اجلديدة ١
  ٥٣٧  :رومانسيةـ ال ٢
  ٥٤٠  :ـ الواقعية ٣
  ٥٤٢  :ـ الالمعقول ٤

  ٥٤٨  ـ فنون اإلسالم ٢
  ٥٤٨  :التهذيب
  ٥٥١  :التوحيد
  ٥٥٣  عاشرا ـ حضارة

  ٥٥٩  ـ حضارة اجلاهلية ١
  ٥٥٩  :الشذوذ
  ٥٦٧  :الصراع

  ٥٧٥  ـ حضارة اإلسالم ٢

  ٥٨٠  اخلامتة

  ٥٨٢  الفهرس

  



 ٥٨٧

  



 ٥٨٨

  هذه السلسلة
هذه السلسلة مدرسة متكاملة يف براهني النبوة ودالئلها، ويف احلـوار اإلسـالمي  املسـيحي، ويف رد    

  .الشبهات اليت يبثها املبشرون واملستشرقون واملستغربون
  .وار العقلي، وختاطب املخالف باللغة اليت يفهمها، وتنطلق من املصادر اليت يرجع إليهاوهي تعتمد احل

وقد صيغت بشكل روائي مبسط مليء باألحداث املشوقة، لتجعل من كل مسلم داعية إىل اهللا، وحاميـا  
  :هاوهذه أجزاؤ..حيمي محى رسوله، ومناظرا ينتصر به احلق، وينهزم به الباطل، وتدفع به الشبهات

    معجزات علمية. ٣ الكلمات املقدسة . ٢ أنبياء يبشرون مبحمد. ١
مثار من شجرة . ٥ معجزات حسية. ٤

 النبوة
  قلوب مع حممد. ٦

  النيب اهلادي. ٩ النيب اإلنسان. ٨ النيب املعصوم. ٧
  رمحة للعاملني. ١٢ عدالة للعاملني. ١١ سالم للعاملني. ١٠
  احلياة. ١٥ ناإلنسا. ١٤ اهللا جل جالله. ١٣

  


