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ِطلق عليه »اإع�دة اإ�صدار خمت�رات من الرتاث  اإن فكرة هذا امل�صروع الذي اأُ
/ الت��صع ع�صر  الإ�صالمي احلديث يف القرنني الث�لث ع�صر والرابع ع�صر الهجريَّنْيِ
والع�صرين امليالِديَّنْي«، قد نبعت من الروؤية التي تتبن�ه� مكتبة الإ�صكندرية ب�ص�أن 
املعرفة،  جم�لت  خمتلف  يف  والعلمي  الفكري  الرتاث  على  املح�فظة  �صرورة 
بني  الت�ا�صل  لأهمية  ت�أكيًدا  املتع�قبة  لالأجي�ل  الرتاث  هذا  نقل  يف  وامل�ص�همة 
اأجي�ل الأمة عرب ت�ريخه� احل�ص�ري؛ اإذ اإن الإنت�ج الثق�يف - ل �صكَّ - تراكمي، 
واإن الإبداع ينبت يف الأر�س اخل�صبة بعط�ء ال�ص�بقني، واإن التجديد الفع�ل ل 
يتم اإل مع الت�أ�صيل. و�صم�ن هذا الت�ا�صل يعترب من اأهم وظ�ئف املكتبة التي 

ا�صطلعت به�، منذ ن�ص�أته� الأوىل وعرب مراحل تط�ره� املختلفة.

غري  �ص�ئد  انطب�ع  وج�د  ه�  القرنني  هذين  لختي�ر  الرئي�صي  وال�صبب 
�صحيح؛ وه� اأن الإ�صه�م�ت الكبرية التي ق�م به� املفكرون والعلم�ء امل�صلم�ن قد 
ت�قفت عند فرتات ت�ريخية قدمية، ومل تتج�وزه�. ولكن احلق�ئق امل�ثقة ت�صري اإىل 
غري ذلك، وت�ؤكد اأن عط�ء املفكرين امل�صلمني يف الفكر النه�ص�ي التن�يري - واإن 
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مر مبدٍّ وجزر - اإمن� ه� ت�ا�صل عرب الأحق�ب الزمنية املختلفة، مب� يف ذلك احلقبة 
احلديثة واملع��صرة التي ت�صمل القرنني الأخريين. 

يهدف هذا امل�صروع - فيم� يهدف - اإىل تك�ين مكتبة متك�ملة ومتن�عة، 
اأهم الأعم�ل الفكرية لرواد الإ�صالح والتجديد الإ�صالمي  ت�صم خمت�رات من 
املخت�رات  هذه  لإت�حة  ت�صعى  اإذ  واملكتبة  املذك�َرْين.  الهجريَّنْي  القرنني  خالل 
على اأو�صع نط�ق ممكن، عرب اإع�دة اإ�صداره� يف طبعة ورقية جديدة، وعرب الن�صر 
الإلكرتوين اأي�ًص� على �صبكة املعل�م�ت الدولية )الإنرتنت(؛ ف�إنه� ت�صتهدف يف 

املق�م الأول اإت�حة هذه املخت�رات لل�صب�ب ولالأجي�ل اجلديدة ب�صفة خ��صة. 

وي�صبق كلَّ كت�ب تقدميٌ اأعده اأحد الب�حثني املتميزين، وفق منهجية من�صبطة، 
ب�ل�صي�ق  والتعريف  جهة،  من  واجته�داتهم  الرواد  ب�أولئك  التعريف  بني  جمعت 
الت�ريخي/ الجتم�عي الذي ظهرت فيه تلك الجته�دات من جهة اأخرى؛ مب� ك�ن 
فيه من حتدي�ت وق�ص�ي� نه�ص�ية كربى، مع الت�أكيد اأ�ص��ًص� على اآراء امل�ؤلف واجته�داته 
والأ�صداء التي تركه� الكت�ب. وللت�أكد من ت�افر اأعلى مع�يري الدقة، ف�إن التقدمي�ت التي 
كتبه� الب�حث�ن قد راجعته� واعتمدته� جلنة من كب�ر الأ�ص�تذة املتخ�ص�صني، وذلك بعد 
من�ق�ص�ت م�صتفي�صة، وح�ارات علمية ر�صينة، ا�صتغرقت جل�ص�ت متت�لية لكل تقدمي، 
امل�صروع  الذين �ص�رك�ا يف هذا  الب�حثني  فريق  التقدمي ونظراوؤه من  فيه� ك�تب  �ص�رك 
الكبري. كم� ق�مت جمم�عة من املتخ�ص�صني على تدقيق ن�ص��س الكتب ومراجعته� مب� 

ي�افق الطبعة الأ�صلية للكت�ب.



مقدمة ال�صل�صلة
1111

هذا، وتق�م املكتبة اأي�ًص� - يف اإط�ر هذا امل�صروع - برتجمة تلك املخت�رات 
اإىل الإجنليزية ثم الفرن�صية؛ م�صتهدفة اأبن�ء امل�صلمني الن�طقني بغري العربية، كم� 
اأنح�ء  الراأي يف خمتلف  البحث واجل�مع�ت وم�ؤ�ص�ص�ت �صن�عة  �صتتيحه� ملراكز 
الع�مل. وت�أمل املكتبة اأن ي�ص�عد ذلك على تنقية �ص�رة الإ�صالم من الت�ص�يه�ت 
التي يل�صقه� البع�س به زوًرا وبهت�نً�، وبي�ن زيف كثري من الته�م�ت الب�طلة التي 

هم به� امل�صلم�ن يف جملتهم، خ��صة من ِقَبل اجله�ت املن�وئة يف الغرب. ُيتَّ

الإ�صالمي  الفكر  والإ�صالح يف  التن�ير  رواد  كت�ب�ت  كبرًيا من  ق�صًم�  اإن 
ً يزال بعيدا عن الأ�ص�اء،  خالل القرنني الث�لث ع�صر والرابع ع�صر الهجريني، ل
ومن ثم ل يزال حمدود الت�أثري يف م�اجهة امل�صكالت التي ت�اجهه� جمتمع�تن�. 
اأ�صب�ب  النه�ص�ي الإ�صالمي �صبًب� من  الق�صم من الرتاث  ورمب� ك�ن غي�ب هذا 
تكرار الأ�صئلة نف�صه� التي �صبق اأن اأج�ب عنه� اأولئك الرواد يف �صي�ق واقعهم 
الأزم�ت  تف�قم  اأ�صب�ب  من  �صبًب�  اأي�ًص�  الغي�ب  هذا  ك�ن  ورمب�  ع��صروه.  الذي 
الفكرية والعق�ئدية التي يتعر�س له� اأبن�وؤن� من الأجي�ل اجلديدة داخل جمتمع�تن� 
أعم�ل اأمث�ل: حممد عبده،  اأن  العربية والإ�صالمية وخ�رجه�. ويكفي اأن ن�صري اإىل ا
والأفغ�ين، والك�اكبي، وحممد اإقب�ل، وخري الدين الت�ن�صي، و�صعيد الن�ر�صي، 
ل الف��صي، والط�هر ابن ع��ص�ر، وم�صطفى املراغي، وحمم�د  وم�لك بن نبي، وعالَّ
 �صلت�ت، وعلي �صريعتي، وعلي عزت بيج�فت�س، واأحمد ج�دت ب��ص� - وغريهم - 
ل تزال مبن�أًى عن اأيدي الأجي�ل اجلديدة من ال�صب�ب يف اأغلبية البلدان العربية 
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اأو  اأوروبية  جمتمع�ت  يف  يعي�س  الذي  امل�صلم  ال�صب�ب  عن  ف�صاًل  والإ�صالمية، 
هذه  ترجمة  اأجل  من  م�ص�عًف�  عبًئ�  املكتبة  على  يلقي  الذي  الأمر  اأمريكية؛ 
 � )ورقيًّ عليه�  احل�ص�ل  وتي�صري  ب�لعربية  ن�صره�  اإع�دة  فقط  ولي�س  الأعم�ل، 

.)� واإلكرتونيًّ

والإبداع،  والتجديد،  الإحي�ء،  بني  للجمع  ي�صعى  امل�صروع  هذا  اإن 
والت�ا�صل مع الآخر. ولي�س اهتم�من� بهذا الرتاث اإ�ص�رة اإىل رف�س اجلديد ال�افد 
علين�، بل علين� اأن نتف�عل معه، ونخت�ر منه م� ين��صبن�، فتزداد حي�تن� الثق�فية ثراًء، 
وال�افد،  امل�روث  بني  واجلديد،  القدمي  بني  البن�ء  التف�عل  بهذا  اأفك�رن�  وتتجدد 
امل�صرتك،  الإن�ص�ين  الرتاث  اإ�صه�ًم� يف  اجلديد،  اجلديدة عط�ءه�  الأجي�ل  فتنتج 

بكل م� فيه من تن�ع اله�ي�ت وتعدده�. 

العلم  لطالب  وثرية  اأ�صيلة  معرفية  م�ص�در  اإت�حة  يف  ن�صهم  اأن  ه�  واأملن� 
والثق�فة داخل اأوط�نن� وخ�رجه�، واأن ت�صتنه�س هذه الإ�صه�م�ت همم الأجي�ل 
اجلديدة كي تقدم اجته�داته� يف م�اجهة التحدي�ت التي تعي�صه� الأمة؛ م�صتلهمة 
املنهج العلمي الدقيق الذي �ص�ر عليه اأولئك الرواد الذين ع��ص�ا خالل القرنني 
الهجريني الأخريين، وتف�عل�ا مع ق�ص�ي� اأمتهم، وبذل�ا ق�ص�رى جهدهم واجتهدوا 

يف تقدمي الإج�ب�ت عن حتدي�ت ع�صرهم من اأجل نه�صته� وتقدمه�. 
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مكتبة  يف  م�صئ�لي�تن�  أوىل  ومن  ا  مهم�تن� اأوجب  من  اأن  وجدن�  لقد 
ويف  م�صر،  ال�صب�ب يف  من  اجلديدة  الأجي�ل  ت�عية  يف  ن�صهم  اأن  الإ�صكندرية، 
غريه� من البلدان العربية والإ�صالمية، وغريهم من ال�صب�ب امل�صلم يف البالد غري 
الإ�صالمية  ب�لعط�ء احل�ص�ري للعلم�ء امل�صلمني يف الع�صر احلديث، خالل القرنني 
خ النطب�ع ال�ص�ئد اخل�طئ، الذي  امل�ص�ر اإليهم� على وجه التحديد؛ حتى ل يرت�صَّ
�صبق اأن اأ�صرن� اإليه؛ فلي�س �صحيًح� اأن جه�د العط�ء احل�ص�ري والإبداع الفكري 
للم�صلمني قد ت�قفت عند فرتات زمنية م�صت عليه� عدة قرون، وال�صحيح ه� 
اأنهم اأ�ص�ف�ا اجلديد يف زم�نهم، واملفيد لأمتهم ولالإن�ص�نية من اأجل التقدم واحلث 

على ال�صعي لتح�صني ن�عية احلي�ة لبني الب�صر جميًع�.

واإذا ك�ن العلم ح�ص�د التفكري واإعم�ل العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة، 
ف�إن الكتب هي اآلة ت�ارثه يف الزمن؛ كي يتداوله الن��س عرب الأجي�ل وفيم� بني 

الأمم.

إمساعيل سراج الدين

مدير مكتبة الإ�صكندرية
وامل�صرف الع�م على امل�صروع



الآراء الواردة يف هذا الكتاب ل تعبرِّ بال�صرورة عن وجهة نظر
 مكتبـة الإ�صكندرية، اإمنا تعـبرِّ عن وجهة نظر موؤلفـيها.
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سامر عبد الرمحن رشواني

ودارت  به  ان�صغلت  الذي  وامل�صمر  ال�صريح  الهمَّ  التقدم  م�ص�ألة  تزل  مل 
ح�له م�ص�هم�ت املفكرين العرب وامل�صلمني على مدى قرنني من الزم�ن. حني 
ق�صم  ا�صتهدفت  التي  الأوربية  احلمالت  وقع  على  وامل�صلم�ن  العرب  ا�صتيقظ 
العرب،  اأفزع  ن�ق��ًص�  ال�ق�ئع  تلك  فك�نت  الإ�صالمي؛  الع�مل  من  مت�الية  اأجزاء 
 � �، علميًّ � و�صي��صيًّ واأ�صعرهم ب�له�ة التي ب�تت تف�صلهم عن الع�مل الغربي، ع�صكريًّ

� يف نظر الكثريين.  �، ورمب� اأخالقيًّ وترب�يًّ

وم�ص�ألة التقدم ق�صية مركبة من عدد من الأ�صئلة امل�صِكلة املرتابطة؛ ف�اقع 
م�  �صبب  عن  ال�ص�ؤال  ي�صتدعي  الأخرى  الأمم  ركب  عن  وتخلفه�  الأمة  ت�أخر 
إليه امل�صلم�ن من النحط�ط والتقهقر بعد عه�د متط�ولة من الق�ة والعظمة  اآل  ا
والتف�ق احل�ص�ري على اأمم الأر�س جمتمعة؛ وهذا �صيدع� اإىل البحث الت�ريخي 
ي�صتدعي  كم�  والفريدة،  املجيدة  احل�ص�رية  احل�لة  تلك  وراء  الك�منة  العلل  عن 
ال�ص�ؤال  يبقى  ولكن  وتط�ر.  تقدم  الغرب من  اإليه  م� �ص�ر  اأ�صب�ب  البحث عن 
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وم�  وم�ص�رعته�،  املتقدمة  الأمم  بركب  اللح�ق  للم�صلمني  احل�رق ه�: هل ميكن 
ال�صبل الكفيلة بتحقيق ذلك؟ 

بتط�رات  املت�ص�بكة،  الإ�صك�لية  بق�ص�ي�ه�  التقدم)1(،  م�ص�ألة  عربت  ولقد 
م�صت�ى  على  اأو  النظري،  الطرح  م�صت�ى  على  اإن  امل��صيني،  القرنني  يف  كثرية 
املع�جلة الفل�صفية. ومن اأ�صئلته� م� اأ�صبح جزًءا من الت�ريخ بحكم ال�اقع، كتلك 
العلمية  منجزاته  من  وال�صتف�دة  الغرب  عن  الأخذ  مب�صروعية  املت�صلة  الأ�صئلة 
والتقنية. يف حني ت�أخر ظه�ر اإ�صك�لت اأخرى تت�صل بق�صية التقدم اإىل الن�صف 
الث�ين من القرن الع�صرين، كتلك املت�صلة ب�لروؤية الط�ب�وية للتقدم التي حتطمت 
على وقع حربني ك�نيتني، ك�صفت� حدود التدمري والهتك الإن�ص�ين الذي ميكن 
� ووا�صًح� ملفكري القرن الت��صع ع�صر. كم�  للتقدم اأن يحققه، وه� اأمر مل يكن جليًّ
ل يخفى م� ك�ن للظروف الت�ريخية وال�صي��صية والجتم�عية املتقلبة من اأثر بعيد 
يف ت�صكيل الت�ص�رات املختلفة املت�صلة ب�جل�اب عن م�ص�ئل التقدم واإ�صك�لته. 

)1( ل بد من الإ�ص�رة هن� اإىل اأنن� ن�صتخدم مفه�م التقدم هن� مبعن�ه ال�ا�صع: الرتقي من ح�ل اإىل ح�ل خري منه؛ 
ذلك اأن هذا املعنى قد ا�صتخدمت للدللة عليه م�صطلح�ت عديدة، يعك�س كل منه� ط�ًرا من اأط�ار الفكر 
الإ�صالمي احلديث، ونق�صد بذلك م�صطلح�ت مثل: النه�صة، الإ�صالح، التجديد، التحديث، التنمية.. اإلخ.  
للمزيد انظر: ف�دي اإ�صم�عيل، اخلط�ب العربي املع��صر: قراءة نقدية يف مف�هيم النه�صة، التقدم، واحلداثة يف 

اخلط�ب العربي املع��صر، وا�صنطن، املعهد الع�ملي للفكر الإ�صالمي، 1993م. 
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ولي�س من قبيل ال�صطط الق�ل ب�أن معظم الت�صنيف�ت الفكرية والإيدي�ل�جية 
التي خ�صعت له� النخب الفكرية العربية طيلة قرنني، هي مرتبطة بنح� م� بهذه 

امل�ص�ألة وت�ص�راته� املختلفة.

الأمم  تعريف  يعد  الع�صرين مل  القرن  منت�صف  منذ  إنه  ال:  الق� ميكن  بل 
والدول حمدًدا به�ي�ته� الثق�فية اأو خ�ص�ئ�صه� اجلغرافية؛ بل مبقدار قربه� اأو بعده� 
من املعي�ر املطلق املقد�س للتقدم، فغدا اخلرب عن دول متقدمة، واأخرى متخلفة، 
اأعلى  املتقدمة  الدول  حتتل  قيمي،  �صلم  وفق  الأمم  ترتبت  هكذا  ن�مية.  واأخرى 
الدول  على  الث�لث  الع�مل  ا�صم  ُيطلق  بينم�  الأول،  ب�لع�مل  وت�صمى  درج�ته، 

املتخلفة التي ت�أتي يف ذيل هذا التق�صيم)1(.

التقدم  ل�ص�ؤال  واملفرط  املت�اتر  احل�ص�ر  لهذا  نعجب  ل  يجعلن�  هذا  كل 
اأن  بد  اأنه ل  الزم�ن. على  العرب وامل�صلمني منذ قرنني من  يف كت�ب�ت مفكري 
ن�صري اإىل اأن هذا التكرار قد بداأ يخلق ح�لة من ال�صيق والنف�ر، مرجعه� اإىل م� 

� فح�صب، فه� �ص�ؤال اإن�ص�ين ب�لدرجة  � اأو اإ�صالميًّ )1(  مم� جتدر الإ�ص�رة اإليه اأن �ص�ؤال التقدم مل يكن �ص�ؤاًل عربيًّ
الأوىل، ويرتبط ب�صكل ج�هري بروؤية الت�ريخ وتف�صريه وفل�صفته. وقد �صغل هذا ال�ص�ؤال الفال�صفة الغربيني 
اإن قلن� اإن فال�صفة الت�ريخ الذين و�صع�ا  لعق�د ط�يلة ل�صيم� يف القرن الت��صع ع�صر. بل ل نعدو ال�ص�اب 
نظري�ت خمتلفة عن التقدم والتط�ر هم الذين ك�ن لهم اأكرب الأثر يف ح�ص�ل التح�لت ال�صي��صية اله�ئلة التي 
خ�صع له� الغرب طيلة القرنني امل��صيني. ولكن الف�رق اجل�هري بني �ص�ؤالن� و�ص�ؤال الغرب اأنهم يف الغرب 
ع�جل�ا امل�ص�ألة من جهة املتح�صل على التقدم، اأدوات وو�ص�ئل ومع�رف، وك�ن همهم فل�صفة هذا التقدم، مب� 
يتيح لهم ت�جيهه يف �ص�لح جمتمع�تهم واملح�فظة على تف�قه� على الآخرين. انظر مثاًل: ج.ب. بي�ري، فكرة 

التقدم، ترجمة اأحمد حمدي حمم�د، الق�هرة، املجل�س الأعلى للثق�فة، 1982م. 
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ي�صببه هذا ال�ص�ؤال من نَْكٍء للجروح التي تعي�صه� الأمة يف جميع وج�ه حي�ته�، 
واإىل عجز املفكرين عن تقدمي ت�ص�رات حت�ل دون امل�صي يف امل�صرية الف��ص�ية 

للتحديث والتط�ير التي ُتر�َصم لالأمة على اأنه� مب�دئ التقدم واأ�ص�ُصه. 

م�ص�ألة  ت�ريخ  يف  املفت�حية  الكتب  اأحد  ه�  اأيدين�  بني  الذي  والكت�ب 
التقدم. واأهميته - كم� �صيتبدى لن� - قد ل تكمن يف عمق الروؤية النظرية لق�صية 
الأمري  ه�  م�ؤلفه  اأن  َّأقله�  ا لي�س  اأخرى،  بع�امل  ترتبط  م�  بقدر  والتقدم،  الت�أخر 
�صكيب اأر�صالن، الرجُل ال�صي��صي املحنك، والأديُب امل�حت اأو امل�صتقي من بحر 
ُحة، امل�ؤرخ لأجم�د العرب وانت�ص�راتهم وغزواتهم على وجه  َالبالغة ومعني الف�ص�

اخل�ص��س. 

أن ي�أخذ بعني  ا  ول ي�صع امل�ؤرخ مل�ص�ألة التقدم يف الفكر العربي احلديث اإل
العن�ية والهتم�م هذا الكت�ب، الذي ظهر يف مرحلة مهمة من ت�ريخ هذه امل�ص�ألة 

وتط�راته�، والذي ك�ن له بعيد الأثر يف ال�اقع والفكر لعق�د عديدة. 

وتقدمين� هذا لي�س اإل حم�ولة لإلق�ء ال�ص�ء على هذا امل�ؤلَّف ال�صهري، الذي 
ًئرا على كل ل�ص�ن؛ اأوًل: ب�لتعريف مب�ؤلفه و�صريته الفكرية والن�ص�لية  غدا عن�انه �ص�
نت فكره  ال�ا�صعة، التي تك�صف لن� عن احليثي�ت الت�ريخية وال�صخ�صية التي ك�َّ
ؤيته مل�ص�ألة التقدم، وث�نًي�: ب�لإطاللة اخل�طفة على الت�ص�ري�س الفكرية  وأثرت يف ر َّ وا
ِ، زمن  املتن�عة التي �صكلته� م�ص�ألة التقدم حتى الربع الأول من القرن الع�صرين
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فكر  نت  ك�َّ التي  واملن�بع  امل�ؤثرات  على  �ص�ء  من  تلقيه  مل�  الكت�ب،  هذا  ت�أليف 
اأر�صالن. وث�لًث�: بتحليل الق�ص�ي� اجل�هرية والأفك�ر املح�رية التي ع�جله� كت�ب 
اأر�صالن. وذلك قبل احلديث عن اأثره يف لحقيه، و�صدى �ص�ؤاله الذي ل يزال 

يرتدد يف اآف�ق الع�مل الإ�صالمي، مثرًيا من الآلم قدَر م� يبعث من الآم�ل.

التعريف باملوؤلف)1(
اأ. ن�صاأته 

دي�صمرب   5 رم�ص�ن 1286هـ/  )غرة  اأر�صالن يف  �صكيب  البي�ن  اأمري  ولد 
بن  اأر�صالن  اإىل  ينت�صب  وه�  لبن�ن.  جبل  من  ال�ص�يف�ت  ق�صبة  يف  1869م(، 
م�لك الذي ا�صت�طن مع ع�صريته من�طق معينة من جبل لبن�ن بن�ء على اأمر من 
الدولة  أطراف  على  الروم  ات  هجم� ل�صد  املن�ص�ر،  جعفر  اأبي  العب��صي  اخلليفة 
العب��صية. ينحدر الأر�صالني�ن من �صاللة امللك النعم�ن بن املنذر بن م�ء ال�صم�ء 

أن جنمل ذكره�  ا  أهم الكتب التي تن�ولته ب�لدر�س، وقد اآثرن� االن على عدد من  )1( اعتمدن� يف ترجمة �صكيب اأر�ص
هن� دون الإح�لة اجلزئية اإىل كل منه�، وذلك تف�دًي� لالإط�لة والإمالل، وحتقيًق� ملق�ص�د هذا التعريف امل�جز. اأم� 

الكتب التي اعتمدن�ه� يف اإخراج هذه الرتجمة فهي: 
�صكيب اأر�صالن، �صرية ذاتية، ال�ص�ف )لبن�ن(، الدار التقدمية، 2008م.   

حممد علي الط�هر، ذكرى الأمري �صكيب اأر�صالن، الق�هرة، مطبعة عي�صى الب�بي احللبي، 1947م.  
اأحمد ال�صرب��صي، �صكيب اأر�صالن داعية العروبة والإ�صالم، �صل�صلة اأعالم العرب رقم )2( الق�هرة، مطبعة   

م�صر ، ط1، 1963م.
العربية احلديثة 1869- النه�صة  ال�صي��صي يف حركة  اأر�صالن ودوره  ظ�هر حممد �صكر احل�صن�وي، �صكيب   

1946، بريوت، من�ص�رات ري��س الري�س، 2002م.
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ًأثر ت�أثريا كبريا يف تك�ينه  ً اللخمي. وقد ظل �صكيب فخ�ًرا بن�صبه العربي الذي ا
لقب  يلقيه  قد  مم�  ا�صتب�ه  اأي  عن  اإبع�ده  حم�وًل  حي�ته،  ط�ال  �صخ�صيته  وبن�ء 

اأر�صالن من ظالل الرتكية عليه. 

وتف�خر اأ�صرة اأر�صالن ب�أجم�د له� يف الت�ريخ، فجده� الأمري ع�ن قد ا�صرتك 
يف  ع�ن  وا�صت�صهد  ال�ص�م،  فت�ح  يف  عبيدة  لأبي  جندته  يف  ال�ليد  بن  خ�لد  مع 
اأر�صالن بن م�لك املنذري ح�رب الروم يف لبن�ن ب�أمر  معركة اأجن�دين. والأمري 
ًالن بالء ح�صًن�، كم� ع�ون�ا  اأبي جعفر املن�ص�ر، ويف احلروب ال�صليبية اأبلى اآل اأر�ص

دولة اخلالفة يف فت�ح�ته�. 

قد  اأجداده  لأن  البيت،  واآل  الأ�صراف  �صاللة  من  ب�أنه  �صكيب  ويحدثن� 
تن��صل�ا من الف�طمي�ت. واأب�ه الأمري حم�د بن ح�صن ك�نت له م�ص�ركة يف الأدب 
وال�صعر، كم� �ص�رك يف الن�ص�ط ال�صي��صي معر�ًص� نف�صه لعق�بة الإعدام يف الأحداث 
التي جرت يف جبل لبن�ن بني الدروز وامل�رونيني ع�م )1276هـ/ 1860م(. ولكنه 
جن� منه� بف�صل �صه�دة عدد من امل�صلمني وامل�صيحيني الذي �صهدوا برباءته من 
له م�قفه املعتدل من ال�صراع يف منطقته اأن يحكم ن�حية  تلك الأحداث، وقد اأهَّ

ال�ص�يف�ت ثالث مرات حتى وف�ته ع�م )1304هـ/ 1887م(. 

واأُّم �صكيب �صيدة �صرك�صية ك�ن له� ت�أثري كبري يف حي�ة �صكيب ونف�صيته، 
وعن ف�ص�ئله� يق�ل: »ع�صت يف م�أمن من الرذائل والدن�ي� ... واأن ل اأخ�صع اإل 

اأم�م احلق واحلقيقة«. 
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و�صكيب من�ص�ب من الن�حية ال�صي��صية الط�ئفية الر�صمية اإىل ط�ئفة الدروز. 
� حم�ًص�  وعلى الرغم من ارتب�ط �صكيب الجتم�عي ب�لدروز ف�إنه اجته اجت�ًه� اإ�صالميًّ
بعيًدا عن الغل�، وك�ن يتعبد على مذهب اأهل ال�صنة، فه� ي�ص�م وي�صلي ويزكي 

ويحج كم� يفعل جمه�ر امل�صلمني.

اأنه رف�س اإخراجهم منه،  �س ابتع�د الدروز عن الإ�صالم، اإل  اأنه �صخَّ ومع 
ا اإي�هم فرقة اإ�صالمية مغ�لية، معتقًدا اأن الق�ص�ء على اجلهل والتخلف كفيل  ع�دًّ

بت�صحيح ذلك الغل� والع�دة اإىل منبعهم الأول »الإ�صالم«)1(.

اإن انتم�ءه الدرزي قد و�صعه اأم�مه كثري من امل�ص�عب والته�م�ت، التي 
�، والذين ك�ن�ا يرددون  ع�نى منه� ط�ال حي�ته من لدن العن��صر املن�وئة له �صي��صيًّ
لتلك  فت�صدى  والإ�صالم،  العرب  عن  الدروز  بف�صل  امل�صت�صرقني  ادع�ءات 
اإمي�نه  وقد عر�صه  اأقح�ح.  معروف« عرب  »بني  اأو  الدروز  اأن  م�ؤكدا  ًءات،  الدع�
 � درزيًّ يعدونه  ل  الدروز  فبع�س  حي�ته،  كثرية يف  مت�عب  اإىل  والإ�صالم  ب�لعروبة 
ك�ماًل، وبع�س امل�صلمني ل يرونه م�صلًم� خ�ل�ًص�؛ ف�ص�ع ج�نب من حقه بني ه�ؤلء 

وه�ؤلء. 

)1( يذكر الأ�صت�ذ حممد املب�رك اأن �صكيب اأر�صالن قد ح�ول اأن يعيد الدروز اإىل الإ�صالم ال�صني، ولكن حم�ولته 
ب�ءت ب�لف�صل، انظر: كت�به »روؤية اإ�صالمية مبكرة حلل امل�صكل العرقي الط�ئفي احلزبي يف �ص�ري�«، ن�صره ب��صل 

الرف�عي عن دار عم�ر، الأردن، ع�م 2003م. 
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ب. التن�صئة الفكرية 

القراآن الكرمي وه�  القراءة والكت�بة، فحفظ ج�نًب� من  بتعليمه  اهتم والده 
�صغري، ثم اأمت تعليمه يف املدر�صة الأمريكية ب�لقرية. ويف �صنة )1296هـ/ 1879م( 
دخل مدر�صة احلكمة يف بريوت، وهي مدر�صة م�رونية م�صه�رة ب�إج�دة تعليم اللغة 
العربية واآدابه�، وتتلمذ فيه� على عبد اهلل الب�صت�ين اأحد اأعالم النه�صة العربية 

احلديثة و�ص�حب معجم الب�صت�ن. 

ويف اأج�اء الأ�صرة واملدر�صة انطلق �صكيب ينظم ال�صعر، وتفتقت قريحته 
ال�صعرية بق�ص�ئد جميلة وه� ابن الرابعة ع�صرة. وبعده� ب�صنتني كتب اأول مق�لة 
له ملجلة ال�صف�ء البريوتية. ويف املدر�صة ك�ن اأول لق�ء له مع الإم�م حممد عبده 
ًفال،  ح� ًتقبال  م�ص الإم�م  له  ت�قع  حيث  1849-1905م(،  )1266-1323هـ/ 
ومنذ ذلك الي�م اأخذت عالقة �صكيب تت�ثق ب�لإم�م في�صمع منه ويت�أثر به. وقد 
َن يزور والد �صكيب  ت�ثقت ال�صلة بني الأ�صت�ذ الإم�م واأ�صرة �صكيب اأي�ًص�، اإذ ك�

يف ال�ص�يف�ت ويرتا�صل معه. 

املدر�صة  ن�صيب  اأخيه  مع  �صكيب  )1304هـ/ 1887م(، دخل  �صنة  ويف 
ال�صلط�نية ببريوت، وهي مدر�صة اأ�ص�صه� امل�صلم�ن لتهذيب �صب�نهم، وفيه� در�س 
على الأ�صت�ذ الإم�م الفقه والت�حيد، وقراأ عليه جملة »الأحك�م العدلية«، بج�ار 

أى فيه »ع�ملً� ل ك�لعلم�ء الذين نعهدهم«.   اة الأخرى. ور عل�م املدر�ص
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اأ�صدر �صكيب جمم�عته ال�صعرية الأوىل ب��صم »الب�ك�رة« ع�م )1304هـ/ 1887م(، 
َّمنه� مدائح عديدة له، ومنه� ي�صت�صف عمق الت�أثري  واأهداه� اإىل ال�صيخ حممد عبده، و�ص

الذي تركه حممد عبده فيه، ومنه� ق�له: 
حممد الإمام  وجه  على  �صالم   
فا�صاًل املنابر  فوق  من  قام  اإذا   

يرتقرق احليا  ماء  به   حممد 
وُيحق ُيحى  لي�س  �صالل  فاأي 

ال�صيخ  جمل�س  وح�صر  دم�صق  اإىل  �ص�فر  1889م(  )1306هـ/  �صنة  ويف 
م�صر  �صكيب  زار  1890م(  )1307هـ/  �صنة  ويف  ال�ص�م.  مفتي  املنيني  حممد 
ال�صيخ  الق�هرة يف �صي�فة  نزل  ثم  �صهر،  قرابة  الإ�صكندرية  فق�صى يف  مرة  لأول 
حممد عبده، وك�ن �صكيب قد اأر�صل اإىل ال�صيخ ي�صت�صريه يف قدومه اإىل م�صر، 
ه على ذلك. ان�صم �صكيب اإىل حلقة ال�صيخ التي ت�صم  َيخ يح�صُّ فكتب اإليه ال�ص
ِّيي م�صر ومثقفيه� واأدب�ئه�، فت�ثقت عالقته بهم، مثلم� ت�ثقت  نخبة من اأبرز �صي��ص
طريقه�  جتد  مق�لته  بداأت  حيث  واملقتطف،  وامل�ؤيد  ك�لأهرام  الق�هرة  ب�صحف 

للن�صر على �صفح�ته�. 

 ، الأ�صت�نة  اإىل  م�صر  �صكيب  غ�در  )1890م/ 1308هـ(  ع�م  اأواخر  ويف 
للح�ص�ل على وظيفة من��صبة بن�ء على ن�صيحة ال�صيخ حممد عبده، بعد اأن ف�صل 
يف احل�ص�ل عليه� يف م�صر. وهن�ك التقى ب�لث�ئر جم�ل الدين الأفغ�ين، و�صمع 
اأنبتتك«. ويف  لأر�س  »�صقًي�  له:  ق�ل  الأفغ�ين  اأن  �صكيب  ويروي  به.  وت�أثر  منه 
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ت�ص�عيف اأو ح�ا�صي تعليق�ته على ح��صر الع�مل الإ�صالمي كثري من الق�ل يف 
الأفغ�ين. 

�ص�قي،  ب�أحمد  التقى  حيث  فرن�ص�  اإىل  �ص�فر  1892م(  )1310هـ/  ويف 
وانعقدت بينهم� »الألفة بغري كلفة« وك�نت بداية �صلة مديدة بينهم�. ع�د �صكيب 
َّمل به. وقد بل�رت هذه الرحلة �صخ�صية  أ ا  اإىل لبن�ن بعد اأن ع�لج نف�صه من مر�س
اأخرى  اأبع�ًدا  منحته�  مثلم�  والثق�فة،  الفكر  اأبع�ًدا جديدة يف  ومنحته�  �صكيب، 
يف العالق�ت ال�صي��صية والجتم�عية مع اأقط�ب ع�صره من رج�ل الفكر والأدب 

وال�صي��صة. 

إىل لبن�ن بذل �صكيب جه�ًدا كبرية لتعزيز النف�ذ الأر�صالين  ادته  بعد ع�
اجلنبالطي  احلزب  من  ال�ص�ف  مق�مية  ق�ئم  من�صب  انتزاع  يف  وجنح  اجلبل،  يف 
واإ�صن�ده اإىل عمه الأمري م�صطفى اأر�صالن. وعدا ذلك ف�إن ن�ص�طه ال�صي��صي يك�د 
1320هـ/   -1310( من  املمتدة  احلقبة  يف  اجلبل  نط�ق  خ�رج  معدوًم�  يك�ن 
1892-1902م(، اإل اأنه� تعد فرتة غنية يف ميدان الفكر والثق�فة، و�صمن هذه 
احلقبة ميكن ح�صر ن�ص�طه يف ن�حيتني؛ الأوىل: درا�صة الرتاث العربي، والث�نية: 

ت��صيع نط�ق عالق�ته مع اأعالم ع�صره. 

اخل�ارزمي  بكر  اأبي  ر�ص�ئل  فقراأ  العربي  الرتاث  درا�صة  على  انكب  فقد 
ومقدمته  خلدون  ابن  ت�ريخ  وقراأ  منه�،  كثريا  وحفظ   ً الهمذاين الزم�ن  وبديع 
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العمران،  طب�ئع  وتقرير  الأحداث  وحتليل  الت�ريخ  كت�بة  يف  ب�أ�صل�به  ف�أعجب 
ويظهر اأ�صل�ب ابن خلدون وا�صًح� لدى �صكيب من خالل كت�به »الرت�ص�م�ت 
املقفع وطبعه�  اليتيمة« لبن  »الدرة  اللط�ف«. كم� عكف على حتقيق خمط�طة 
ع�م )1311هـ/ 1893م(، كم� ا�صتن�صخ خمط�طة ر�ص�ئل اأبي اإ�صح�ق ال�ص�بئ 
ون�صره� ع�م )1316هـ/ 1898م(. وترجم بع�س الكتب عن الفرن�صية مثل ق�صة 
للفرن�صي دو�ص�ت�بري�ن، ون�صره� ع�م )1315هـ/ 1897م( يف  »اآخر بني �صراج« 
الإ�صكندرية. وخالل هذه الفرتة اأي�ًص� تعرف مبحم�د �ص�مي الب�رودي )1255- 
1322هـ/ 1838-1904م( ورا�صله عندم� ك�ن مبنف�ه يف جزيرة �صيالن. وكذلك 
النه�صة يف �ص�ري�. وحممد ر�صيد ر�ص�  اأقط�ب  اأحد  ب�ل�صيخ ط�هر اجلزائري وه� 
الذي التقى به يف بريوت ع�م )1313هـ/ 1895م(، وانعقدت بينهم� رابطة متينة 

امتدت بقية حي�ته. 

ج. الن�صاط ال�صيا�صي

فت�ىل  الع�صرين،  القرن  أوائل  منذ  اي  ال�صي��ص ن�ص�طه  اأر�صالن  �صكيب  بداأ 
اأقيل  م�  ال�ص�ف ع�م )1320هـ/ 1902م(، ولكن �صرع�ن  ق�ئم مق�مية  من�صب 
فني يف جبل لبن�ن. وازداد  منه، ومنذ ذلك احلني دخل يف �صراع عنيف مع املت�صرِّ
ال�صراع �صراوة بعد النقالب الد�صت�ري ع�م )1326هـ/ 1908م(، حني تزعم 
واإر�ص�ل  لبن�ن  جبل  يف  النتخ�ب�ت  ب�إجراء  املط�لبة  الد�صت�رية  احلركة  �صكيب 
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اإىل  ف�أعيد  العثم�ين،  الربمل�ن  اأو  العثم�ين«  »املبع�ث�ن  جمل�س  إىل  عنه  اثني  مبع�
من�صبه، حتى ا�صتق�لته منه يف )1328هـ/ 1910م(. 

)ليبي�(  الغرب  طرابل�س  على  اإيط�لي�  اعتدت  )1329هـ/ 1911م(،  ويف 
إىل خمتلف اجله�ت يحر�س على جندة  ا من هذا العدوان، وكتب  فغ�صب �صكيب
�صكيب  بعده�  ق�د  وال�صالح.  ب�لأم�ال  مدهم  على  ويحث  طرابل�س،  العرب يف 
ق�فلة من الإمدادات امل�صرية اإىل املج�هدين الليبيني، وهن�ك عرف اأن�ر ب��ص� وق�دة 
احلركة ال�صن��صية. ومل� اأو�صكت الدولة العثم�نية على عقد ال�صلح مع اإيط�لي� �ص�فر 
لإبق�ء  العثم�نية  احلك�مة  لدى  لي�صعى  1912م(  )1330هـ/  يف  الأ�صت�نة  اإىل 
اجلي�س  هزمية  الأ�صت�نة  و�صهد يف  ليبي�.  املج�هدين يف  اإىل  ممدودة  الإع�نة  ج�ص�ر 
أم�م الق�ات البلق�نية. بعد تلك الهزمية بداأ يفت�س عن ال��ص�ئل الفع�لة  ا  العثم�ين
لإع�دة بن�ء الدولة العثم�نية على اأ�ص�س متينة لتتمكن من م�اجهة تلك الأخط�ر؛ 
الإ�صالمية«  اخلريية  »اجلمعية  بت�أ�صي�س  والأتراك  العرب  من  جمم�عة  مع  فق�م 
ُمية واحلزبية داخل الدولة.. فعقد  التي ك�نت تهدف اإىل تاليف الن�صق�ق�ت الق�
م�ؤمتره� الت�أ�صي�صي يف )1331هـ/ 1913م( وانُتخب ي��صف �صت�ان، اأحد الن�اب 
يذكر  �صيًئ�  اجلمعية مل حتقق  اأن  اإل  له�،  مديرا  ًن«،  »املبع�ث� الليبيني يف جمل�س 

ب�صبب ان�صغ�ل اأع�ص�ئه� ب�حلرب البلق�نية، ثم ب�حلرب الع�ملية الأوىل. 

فع�ر�صه  ب�ري�س،  الأول يف  العربي  امل�ؤمتر  انعقد  يف )1331هـ/ 1913م(، 
�صكيب ب�صدة اإمي�نً� منه ب�صرورة احلف�ظ على وحدة الدولة العثم�نية وكي�نه�، وقد 
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ا�صتدعته الدولة العثم�نية مع عدد من ال�ص�ريني لال�صرتاك يف املداولت اجل�رية 
مع ممثلي امل�ؤمتر العربي، ب�ص�أن الإ�صالح�ت املزمع تنفيذه� يف ال�لي�ت العربية. 
املن�رة،  ب�ملدينة  الفن�ن«  »دار  مدر�صة  ت�أ�صي�س  فكرة  ج�وي�س  العزيز  عبد  وطرح 
هن�ك  اإىل  املغربي  الق�در  وعبد  اأر�صالن  �صكيب  مع  العثم�نية  احلك�مة  ف�نتدبته 
النتخ�ب�ت  لال�صرتاك يف  ال�ص�م  اإىل  بعده�  ا�صُتدعي  ت�أ�صي�صه�.  على  لالإ�صراف 
قد  العثم�نية  احلك�مة  ك�نت  حيث  1332هـ(،  )1913م/   أواخر  جرت  االتي 
ر�صحته عن منطقة ح�ران، وقد ح�صل على الأغلبية يف هذه النتخ�ب�ت، و�ص�فر 

اإىل الأ�صت�نة للم�ص�ركة يف افتت�ح جمل�س »املبع�ث�ن«. 

وقد ان�صبت جه�ده يف جمل�س »املبع�ث�ن« على عدة ن�اح اأبرزه�: العمل 
وبن�ء  التعليم  أيد تط�ير  ال�صدد  ا، وبهذا  العثم�نية وتط�يره� ال�حدة  على تر�صني 
املنح  ن�صبة  زي�دة  اأيد  كم�  الغر�س.  لهذا  الك�فية  الأم�ال  وتخ�صي�س  املدار�س 
 � الدرا�صية اإىل ال�لي�ت العثم�نية يف مدر�صة »دار اخلالفة«، من م�ئة ط�لب �صن�يًّ
اأجزاء  لربط  احلديد  من خط�ط  وا�صعة  �صبكة  اإق�مة  اإىل  دع�  كم�  ثالثم�ئة.  اإىل 
الأجهزة  ب�إ�صالح  وط�لب  والربق  الربيد  بق�ص�ي�  اهتم  كم�  العثم�نية.  الدولة 
وب�إ�صالح  املت�طنة،  الأمرا�س  على  والق�ص�ء  الطبية  اخلدم�ت  وت�صهيل  الإدارية 

النظ�م ال�صريبي للدولة. 

احللف�ء  ف�إذا  �صكيب،  منه  حذر  م�  ووقع  الأوىل  الع�ملية  احلرب  وانتهت 
يخدع�ن العرب ويخ�ن�ن م�اثيقهم مع الث�رة العربية الأوىل، ويتق��صم�ن امل�صرق 
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َحدة العربية البديل  َّاقع، بل عد ال� العربي. ولكن �صكيب مل ي�صت�صلم لالأمر ال�
الق�ي الذي ل بد منه للحف�ظ على كي�ن الأمة، ويف ذلك يق�ل: »اإن العثم�نية 
قد ذهبت وذهبت وحدته� وانط�ى ب�ص�طه�، واأم� العربية فلن تذهب، ووحدته� م� 

تزال ن�صيدة اآم�ل العرب«)1(. 

ويف ع�م )1340هـ/ 1922م( ت�ألف وفد �ص�ري فل�صطيني للدف�ع عن ق�ص�ي� 
 � العرب وحق�قهم اأم�م جمعية ع�صبة الأمم بجنيف، واختري �صكيب �صكرترًيا ع�مًّ
ال�ص�غل يف  �صغله  الفل�صطينية  ال�ص�رية  الق�صية  اأ�صبحت  احلني  ذلك  ومنذ  له. 
اأورب�؛ ف�ص�فر من اأجله� اإىل لندن يف )1340هـ/ 1922م(، ويف الع�م نف�صه ح�ول 
�صكيب اأن يتف�هم مع امل�ص�ؤولني يف اإيط�لي� ملع�ونة العرب �صد املحتلني لبالدهم، 
)1( يذهب كثري من الب�حثني العرب اإىل اأن اأر�صالن قد حت�ل خالل هذه الفرتة )بعد انهي�ر اخلالفة العثم�نية( لت�أييد 
الق�مية العربية، واأن هدفه اأ�صبح حتقيق ال�صتقالل العربي، ولكن كليفالند يرى اأن هن�ك اأدلة وافرة م�صتفي�صة 
عن التزام اأر�صالن العميق ب�لكف�ح ال�ص�مل من اأجل كل امل�صلمني �صد احلكم الأجنبي.. ف�أر�صالن مل يتخذ 
العروبة طريًق� ك�ماًل ووحيًدا، بل اأع�د �صي�غة اإمي�نه ب�لق�مية الإ�صالمية التي تت�صمن ول تتع�ىل على الطريق 
العربي. وجملته »الأمة العربية«ـ ذات العن�ان امل�صلل ـ حت�ي الع�صرات من املق�لت التي ل تعني العرب من 
قريب اأو بعيد. كمثل اهتم�مه املت�ا�صل مب�صلمي البلق�ن، وجهده امل�صني يف لفت اهتم�م امل�صلمني والعرب 

اإىل م�أ�ص�تهم الف�دحة، وحربه �صد الظهري الرببري.
اإن نزوع اأر�صالن واإمي�نه ب�له�ية الإ�صالمية لدليل ب�رز على �صريورة مت�صقة يف قيمه واآرائه، واأنه مل يكن ـ كم�   
� مييل مع الري�ح حيث متيل. فه� مل يتح�ل من الإ�صالمية اإىل العروبية، كم� اأن �صالته  ي�صفه اأعداوؤه ـ انته�زيًّ
ال�صي��صية ب�ملل�ك والأمراء مل تكن اإل لتحقيق ر�ص�لته املقد�صة يف حترير ال�صع�ب العربية وامل�صلمة من قيد 
ال�صتعم�ر، فقد علم اأر�صالن اأن القي�م مبثل هذه املهمة ل يتم بغري دعم رج�ل اأق�ي�ء، ولكن كلُّ من َخيَّل 
اإليهم اأنهم �ص�من�ن ولَءه عرب رع�يتهم وِمَنحهم، قد �صعروا بخيبة اأمل يف نه�ية الأمر، اإذ تبني لهم اأن اأر�صالن 

رجل ل ُي�صرتى ولوؤه. ملزيد تف�صيل يف هذه امل�ص�ألة انظر: 
 Cleveland, William L. Islam against the West: Shakib Arslan and the Campaign for Islamic

Nationalism. Austin: University of Texas Press )Modern Middle East Series, No.10(, 1985.
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يف  �ص�رك  كم�  ر�ص�.  ر�صيد  حممد  ال�صيخ  �صديقه  التف�هم  هذا  يف  ا�صرتك  وقد 
م�ؤمتر ال�صع�ب الإ�صالمية امل�صطهدة بروم�، وقدم تق�رير مهمة اإىل ع�صبة الأمم عن 

الق�صية ال�ص�رية يف )1341هـ/ 1923م(. 

وفرن�ص�  بريط�ني�  فحظرت  اللدود،  ال�صتعم�ر  عدو   َّ �صكيب اأ�صبح  هكذا 
دخ�له اإىل ك�فة الأرا�صي اخل��صعة لهم�؛ ف��صطر لالإق�مة يف بلدة مر�صني برتكي� 
ال�ص�رية  الق�صية  ملت�بعة  1924م(  )1342هـ/  يف  اأورب�  اإىل  غ�دره�  ثم  فرتة، 
ال�صع�ئر  »هيئة  �ه�  �صمَّ جمعية  برلني  يف  ف�أ�ص�س  الأمم.  ع�صبة  يف  الفل�صطينية 
الإ�صالمية« لتك�ن بعيدة عن ال�ص�ؤون ال�صي��صية، وتهتم ب�أم�ر امل�صلمني يف البالد 
الأمل�نية، وقد ت�صكلت هذه اجلمعية من اأع�ص�ء ميثل�ن جميع ال�صع�ب الإ�صالمية، 
وا�صرتك فيه� م�ظف� ال�صف�رات الإ�صالمية ك�أع�ص�ء ع�ملني. ثم ت�جه اإىل جنيف 
ن�ص�طه  ملت�بعة  ع�د  حيث  حي�ته(  اآخر  حتى  الختي�ري  منف�ه  اأ�صبحت  )التي 
جلنة  على  ال�ص�رية  الق�صية  لعر�س  بجنيف،  ال�ص�ري  ال�فد  أ�س  فرت اي  ال�صي��ص
النتداب�ت يف )1344هـ/ 1926م(. ومل يقت�صر ن�ص�طه على اأورب�؛ بل ت�جه اإىل 
ال�لي�ت املتحدة الأمريكية للم�ص�ركة يف م�ؤمتر حزب ال�صتقالل ال�ص�ري هن�ك 
إىل م��صك� يف الع�م نف�صه، وط�لب بتح�صني  اجه  يف )1345هـ/ 1927م(، كم� ت�

العالق�ت بني العرب والرو�س.

بيت اهلل احلرام، ويف  إىل  ا  اأر�صالن يف )1347هـ/ 1929م( حج �صكيب 
جدة ا�صتقبله امللك عبد العزيز بن �صع�د وا�صطحبه اإىل مكة، وعر�س عليه الإق�مة 
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ً عليه عددا من ال�ظ�ئف، اإل اأنه اعتذر عن عدم تلبية تلك  يف احلج�ز، كم� عر�س
العرو�س، متذرًع� مبت�بعة الق�صية ال�ص�رية الفل�صطينية يف اأورب�. وعن  رحلته هذه 

و�صع كت�به »الرت�ص�م�ت اللط�ف يف خ�طر احل�ج اإىل اأقد�س مط�ف«. 

واملغرب،  اإ�صب�ني�  اإىل  برحلة  �صكيب  ق�م  1930م(  )1348هـ/  ع�م  ويف 
ووثق �صالته خالله� ب�حلركة ال�طنية املغربية، وع�د فكتب كت�به »ت�ريخ غزوات 
يفكر يف  بداأ  كم�  املت��صط«.  البحر  وجزائر  واإيط�لية  و�ص�ي�صرة  فرن�ص�  يف  العرب 
اإ�صدار كت�به اجلليل »احللل ال�صند�صية يف الآث�ر والأخب�ر الأندل�صية«. ويف هذه 
بداأ  كم�  غريهم«.  تقدم  ومل�ذا  امل�صلم�ن  ت�أخر  »مل�ذا  ر�ص�لته  كتب  اأي�ًص�  الفرتة 
ب�إ�صدار جملة »الأمة العربية« )La Nation Arabe( ب�لفرن�صية يف جنيف؛ ليدافع فيه� 

عن ق�ص�ي� العرب وامل�صلمني. 

ويف اأثن�ء وج�ده يف اإ�صب�ني� ت�جه للق�ء امللك في�صل يف جن�ب فرن�ص�، ون�ق�س 
الع�صريني�ت،  به خالل  ين�دي  فتئ  م�  الذي  العربي  احللف  ت�أ�صي�س  فكرة  معه 
ث�نية  به  التقى  ثم  واليمن.  وال�صع�دية  العراق  من  كالًّ  ي�صم  اأن  اقرتح  والذي 
ت�ج  ثن�ئية عراقية �ص�رية حتت  اإق�مة دولة  يف )1349هـ/ 1931م( واقرتح عليه 
واحد، ف�قتنع امللك ب�لفكرة، ولكن ال�صي��صيني الفرن�صيني ع�ر�ص�ه�؛ خ�ًف� على 

م�ص�حلهم ال�صتعم�رية. 
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دعي �صكيب حل�ص�ر م�ؤمتر امل�صت�صرقني الذي عقد يف ليدن به�لندا ع�م 
األف م�صت�صرق من  اأكرث من  اأي�م بح�ص�ر  وا�صتمر ع�صرة  )1349هـ/ 1931م( 
حديث  �صكيب  وبني  بينه  ودار  ه�رغرونيه.  �صن�ك  وتراأ�صه  الع�مل،  اأنح�ء  ك�فة 
ط�يل ب�ص�أن ال�صتعم�ر اله�لندي يف اإندوني�صي� وم� يق�م به اله�لندي�ن من اأعم�ل 
واألقى  احلج،  من  ومنعهم  التن�صر  على  اإجب�رهم  مثل  امل�صلمني،  �صد  تع�صفية 

حم��صرة بعن�ان »عالقة الت�ريخ ب�للهج�ت العربية«. 

اأورب�  اإىل  برحلة  ق�م  له،  البلق�ن  م�صلمي  من  ال�اردة  للدع�ات  وا�صتج�بة 
َّ فعرج على فيين� وب�داب�صت  ال�صرقية يف )ربيع الآخر1351هـ/  اأغ�صط�س 1932م(
وبلغراد واطلع على اأح�ال امل�صلمني فيه�، ثم ت�جه اإىل الب��صنة، فك�نت ت�صتقبله 
الأل�ف على مداخل تلك املدن، ثم ع�د مرة اأخرى يف �صت�ء )1352-1353هـ/ 
الفل�صطينية  الق�صية  خلدمة  جه�ده  �س  وكرَّ البالد  تلك  اإىل  1933-1934م( 
مع  تب�حث  حيث  بربلني  وابتداأ  الأوربي.  الإ�صالمي  امل�ؤمتر  لعقد  والتح�صري 
امل�ص�ؤولني ب�خل�رجية الأمل�نية ح�ل �صرورة وقف الهجرة اليه�دية اإىل فل�صطني، ثم 
ت�جه اإىل ي�غ��صالفي� ثم ب�داب�صت، ووا�صل رحلته اإىل اإيط�لي� حيث اجتمع مع 
م��ص�ليني يف )ذي القعدة 1352هـ/ 15 فرباير 1934م( واأجرى معه مف�و�ص�ت 
قد  م��ص�ليني  اأن  ويبدو  الفل�صطينية،  ال�ص�رية  والق�صية  الليبية،  الق�صية  ب�ص�أن 
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ا�صتج�ب ملعظم املط�لب التي قدمه� �صكيب ب�ص�أن تغيري ال�صي��صة التع�صفية التي 
تتبعه� اإيط�لي� يف ليبي�)1(. 

اليمن  بني  احلرب  اندلعت  فحينم�  اأورب�،  على  مقت�صًرا  ن�ص�طه  يكن  ومل 
وال�صع�دية يف )ذي احلجة 1352هـ/ م�ر�س 1934(، قرر املكتب الدائم للم�ؤمتر 
الإ�صالمي ب�لقد�س ت�صكيل وفد للم�ص�حلة برئ��صة اأمني احل�صيني وع�ص�ية كل 
من �صكيب اأر�صالن وه��صم الأت��صي وحممد علي عل�بة وب�صري ال�صعداوي، وبعد 
ال�ث�ئق املتعلقة مب��ص�ع  اأطلعته احلك�مة ال�صع�دية على معظم  اإىل جدة  و�ص�له 
اأعقبه�  الطرفني  الهدنة بني  ال�فد، مت التف�ق على عقد  ونتيجة جله�د  اخلالف، 

ت�قيع مع�هدة ال�صلح وال�صالم بح�ص�ر اأع�ص�ء ال�فد يف احلج�ز. 

)جم�دى  يف  انعقد  الذي  الأوربي«  الإ�صالمي  »امل�ؤمتر  �صكيب  تراأ�س 
الآخرة 1353هـ/ �صبتمرب 1935م( بجنيف، وا�صرتك فيه �صبع�ن �صخ�ًص� وفدوا 
ع�م  ب�لقد�س  انعقد  الذي  الإ�صالمي  امل�ؤمتر  من  فرًع�  وُعدَّ  والغرب،  ال�صرق  من 

)1(  مل يق�صر �صكيب اأر�صالن ن�ص�طه على دعم ق�ص�ي� امل�صرق العربي )�ص�ري� وفل�صطني..(، بل ك�ن له دور فع�ل يف 
ق�ص�ي� املغرب العربي. اإذ ربطته عالق�ت متينة برج�لت الث�رة يف املغرب،  ف�ص�ندهم وقدم لهم كل م� ي�صتطيع 
من دعم م�دي و�صي��صي ومعن�ي.  ففي املغرب �ص�ند عبد الكرمي اخلط�بي يف ث�رته يف الريف �صد الإ�صب�ن، 
وكتب بخ�ص��صه� اإىل ع�صبة الأمم يف )1343هـ/ 1925م( مط�لًب� تدخله�، ويف اجلزائر ك�ن على �صلة وثيقة 
اإقن�عه  اأر�صالن  مع عبد احلميد بن ب�دي�س والطيب العقبي والزعيم ال�صي��صي م�ص�يل احل�ج الذي ا�صتط�ع 
ب�لتخلي عن اأفك�ره ال�صي�عية. وقد ان�صم �صكيب اإىل »هيئة ا�صتقالل ت�ن�س واجلزائر« التي اأ�ص�صه� الت�ن�صي�ن 
�ص�لح �صريف واإ�صم�عيل ال�صف�ئحي يف �ص�ي�صرا ع�م )1334هـ/ 1916م(، وك�نت تربطه عالقة وثيقة بعبد 
ليبي�  يف  الإيط�ليني  �صد  جه�ده  اأم�  ب�رقيبة.  واحلبيب  الت�ن�صي  الد�صت�ر  حزب  م�ؤ�ص�س  الثع�لبي  الرحمن 

فم�صه�ر، و�صلته بعمر املخت�ر تدل عليه� الر�ص�ئل املتب�دلة بينهم�. 
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اأورب�  يف  امل�صلمني  م�صكالت  درا�صة  على  اقت�صر  ولكنه  1931م(،  )1350هـ/ 
الروابط  وت�ثيق  الأوربية،  الدول  بع�س  من  ا�صطه�د  من  له  يتعر�ص�ن  وم�  فقط 

الدينية والثق�فية فيم� بينهم. 

وبعد جن�ح الكتلة ال�طنية يف �ص�ري� بعقد مع�هدة 1936 مع فرن�ص�، �صمح 
حيث  اجل�بري،  اإح�ص�ن  زميله  برفقة  بريوت  اإىل  ف��صل  وطنه  اإىل  ب�لع�دة  له 
�، فقد األقى حم��صرة يف  � مهمًّ � وثق�فيًّ م�ر�س خالل وج�ده ب�ص�ري� ن�ص�ًط� �صي��صيًّ
الن�دي العربي عن ال�حدة العربية يف ع�م )1355هـ/ 1937م( اقرتح فيه� اإق�مة 
دولتني عربيتني كبريتني اإحداهم� يف امل�صرق والأخرى يف املغرب؛ وذلك مراع�ة 
للظروف اخل��صة التي حتيط ب�ل�طن العربي اآنذاك. فتعر�س �صكيب ب�صبب هذا 
الراأي لنتق�دات عديدة. ثم مل� تده�رت العالق�ت ال�ص�رية الفرن�صية بعد انهي�ر 
اجلديدة  املح�فظني  حك�مة  ورف�صت  بل�م،  لي�ن  برئ��صة  ال�صعبية  اجلبهة  حكم 
ت�صديق مع�هدة 1936 ا�صطر �صكيب اإىل مغ�درة وطنه ع�ئًدا اإىل جنيف اأواخر 

)1937م/ 1356هـ(. 

بتعيني  مر�ص�ًم�  ال�ص�رية  احلك�مة  اأ�صدرت  1938م(  )1357هـ/  ويف 
من�صبه،  ليت�ىل  �ص�ري�  اإىل  وا�صتدعي  العربي،  العلمي  للمجمع  رئي�ًص�  �صكيب 
ولكنه يف النه�ية رف�س الع�دة اإىل دم�صق اإل اإذا ا�صتقلت �ص�ري� ك�ص�ئر الدول. 
ويف جنيف األزم احللف�ء احلك�مة ال�ص�ي�صرية مبنعه من اخلروج منه�، ومل تقت�صر 
تلك امل�ص�يق�ت على �صكيب نف�صه فح�صب، بل �صملت حتى الذين يلتق�ن به. 
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ع�د  ولبن�ن،  �ص�ري�  ا�صتقالل  واإعالن  الث�نية  الع�ملية  احلرب  انته�ء  وبعد 
اأكت�بر 1946م(، ومل يطل  اإىل وطنه يف )5 ذي احلجة 1365هـ/ 30  �صكيب 
به املق�م ط�ياًل؛ اإذ ا�صتد عليه املر�س واأ�صيب بنزف يف الدم�غ انتهى ب�ف�ته ليلة 
عه م�كب ر�صمي �صم  الإثنني )15 املحرم 1366هـ/ 9 دي�صمرب 1946م(، و�صيَّ
ل�صكيب  واأقيمت  ال�ص�ريني،  ال�زراء  ب�ص�رة اخل�ري وعدد من  رئي�س اجلمه�رية 
العربية والإ�صالمية، ا�صرتك فيه� ممثل�ن  ت�أبينية كثرية يف معظم الأقط�ر  حفالت 
واأمريك�  البلق�ن  واأفغ�ن�صت�ن ودول  واإندوني�صي�  الع�مل ك�لهند والفلبني  اأنح�ء  من 
البلدان.  هذه  م�ئة جريدة وجملة يف  من  اأكرث  عنه  وكتبت  واجلن�بية.  ال�صم�لية 

وكل ذلك ي�صري اإىل املك�نة املرم�قة التي ك�ن يحتله� يف الع�مل اآنذاك. 

د. اإنتاجه الفكري وال�صيا�صي 

القراءة  يف  حي�ته  من  ع�ًم�  �صتني  من  اأكرث  اأر�صالن  �صكيب  اأم�صى  لقد 
املجالت  ع�صرات  يف  فن�صر  والنظم.  واملرا�صلة  والت�أليف  واخلط�بة  والكت�بة 
وال�صحف، وكتب الآلف من الر�ص�ئل مع اأعالم ع�صره واأعي�نهم، واألقى مئ�ت 
خمط�ط  بني  م�  والر�ص�ئل  الكتب  ع�صرات  وراءه  وخلف  والبي�ن�ت،  اخلطب 

ومطب�ع. 

حتى لقد ج�ء يف ر�ص�لة بعث به� اإىل �صديقه ال�صيد ه��صم الأت��صي ع�م 
ر�ص�لة   1781 فك�ن  الع�م،  ذلك  يف  كتبه  م�  اأح�صى  اأنه  1935م(  )1354هـ/ 
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وهذا  ق�ل:  ثم  طبعت.  كتب  �صفحة  و1100  اجلرائد،  يف  مق�لة  و176  خ��صة، 
)حم�ص�ل قلمي يف كل �صنة()1(.

الكت�بة  يف  نف�صه  يرهق  اأنه  ر�ص�  ر�صيد  �صديقه  لحظ  مبكر  وقت  ومنذ 
والقراءة، وك�ن يطلب منه دوًم� التخفيف على نف�صه، حتى لقد �صعر بثقل هذه 
الر�ص�لة )مل�ذا ت�أخر امل�صلم�ن ومل�ذا تقدم غريهم؟( التي طلب منه كت�بته� واجل�اب 

عنه� )2(.

فه »خليل مطران« ب�إم�م املرت�صلني، فق�ل عنه: »ح�صري املعنى، بدوي  وعرَّ
له�  واألن  ة،  ِرقَّ له  عر�صت  ف�إذا  ال�ع�رة،  ي�صت�صهل  حتى  اجلزالة  يحب  اللفظ، 
ة �صديدة الري� �ص�طعة البه�ء كزهرات اجلبل«، وعقب  لفظه، فتلك زهرات ندية مليَّ
عليه الزركلي ب�أن ذلك ك�ن: »قبل الأع�ام الأخرية من حي�ته، ثم انطلق فتح�ل 

اإىل الأ�صل�ب احل�صري يف لفظه ومعن�ه«)3(.

وك�ن اأر�صالن يجيد الفرن�صية والرتكية، وله اإمل�م ب�لإنكليزية والأمل�نية.

�، وجت�وزت مطب�ع�ته ثالثني كت�بً�.  اإنت�ًج� غزيًرا ومهمًّ ترك الأمري �صكيب 
هذا ب�لإ�ص�فة اإىل مئ�ت البح�ث واملق�لت املن�ص�رة يف ال�صحف واملجالت. واأم� 

)1( خري الدين الزركلي، الأعالم، بريوت، دار العلم للماليني، ط4 ، 3/ 174. 
)2( �صكيب اأر�صالن، »مل�ذا ت�أخر امل�صلم�ن؟ ومل�ذا تقدم غريهم؟«، الطبعة احل�لية، �س4.

)3( خري الدين الزركلي، الأعالم، مرجع �ص�بق، 3/ 251.
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مدون�ته ال�صي��صية ومذكراته اإىل ع�صبة الأمم ب�للغة الفرن�صية فتقدر بنح� 20 األف 
�صفحة، وقد اأهداه� �صكيب اإىل وزارة اخل�رجية ال�ص�رية قبل وف�ته)1(.

اأم� اأوراقه ال�صخ�صية ومرا�صالته)2( فقد بقيت طي الكتم�ن، وذلك لعدم 
�صم�ح ع�ئلة اأر�صالن للب�حثني العرب اأو الأج�نب ب�لطالع عليه�. وقد اأخربت 
مي اأر�صالن ابنة �صكيب كليفالند، اأحد امل�ؤرخني ل�صكيب، يف �صنة )1394هـ/ 
اإىل  اأر�صلت  قد  ر�ص�لة،  األف   30 بنح�  تقدر  التي  والده�،  اأوراق  اأن  1974م( 
املغرب حيث تقبع يف اأ�صر احلك�مة املغربية هن�ك بعيًدا عن متن�ول الب�حثني)3(. 

وقد اأحلقن� بهذه التقدمة ثبًت� بكتبه ور�ص�ئله املطب�ع منه� واملخط�ط، وت�صمل 
قه وعلَّق عليه وترجمه. واأ�صفن� اإىل ذلك الكتَب اأو الر�ص�ئل  جميع م� األَّفه وحقَّ
لن� هذا الثبت مب�  التي ذكر �صكيب اأنه مزمع ت�أليفه�، ول يعلم اإن ك�ن قد اأمته�. وذيَّ

علمن� من كتٍب اخت�صت الأمري �صكيب اأر�صالن ب�لبحث والدر�س. 

)1( حممد علي الط�هر، ذكرى الأمري �صكيب اأر�صالن، الق�هرة، مطبعة عي�صى الب�بي احللبي، 1947م، �س 53. 
)2( من املرا�صالت التي مت الك�صف عنه�، مرا�صالته مع احل�ج اأمني احل�صيني مفتي فل�صطني خالل احلرب الع�ملية 
الث�نية. وجده� الأمريكي�ن يف املجر، ثم متكنت وزارة اخل�رجية الإ�صرائيلية من ت�ص�يره�، ثم اأودعته� يف اأر�صيف 

احلك�مة الإ�صرائيلية يف �صنة 1984م. وحت�ي 370 �صفحة من مرا�صالت �صكيب لأمني.  انظر: 
M. Kramer. Book Review, Middle Eastern Studies, Vol. 23, No.4 )October 1987(, pp.529-33 
M. Kramer. Book Review, Middle Eastern Studies, Vol. 23, No.4 )October 1987(, pp.529-33.)3(
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التعريف بالر�صالة
اأوًل: ق�صة الر�صالة 

تالميذ  اأحد  كتب  1929م(  �صبتمرب  1348هـ/   الآخر  )ربيع  �صهر  يف 
ال�صيخ ر�صيد ر�ص� وه� )املر�صد ال�صيخ( حممد ب�صي�ين عمران)1(  )اإم�م مهراج� 
ال�صي��صي  )العالمة  على  فيه  يقرتح  بكت�ب  اإليه  )ج�وة(  ب�رني�  �صمب�س  جزيرة 
املن�ر  لقراء  فيه  يبني  ال�صي�ل  بقلمه  مق�ًل  للمن�ر  يكتب  اأن  البي�ن  اأمري  الكبري( 
اأ�صب�ب م� �ص�ر اإليه امل�صلم�ن من ال�صعف والنحط�ط والذل، ويبني اأ�صب�ب رقي 
اأهل اأورب� واأمريك� والي�ب�ن، وم� اإذا ك�ن ميكن للم�صلمني جم�راة ه�ؤلء يف �صب�ق 

احل�ص�رة مع املح�فظة على دينهم احلنيف. 

)1( حممد ب�صي�ين عمران: ه� ابن حممد عمران مهراج اإم�م ق��صي �صمب�س، اأر�صله اأب�ه اإىل مكة املكرمة ليتلقى 
فيه عل�م الدين والعربية، ت�جه بعده� مع اأخيه الأ�صغر اإىل م�صر، وذلك يف �صنة 1328هـ، ونزل يف بيت م�صلح 
الأمة ر�صيد ر�ص�، الذي عرفه من خالل املن�ر التي ك�ن قد ا�صرتك فيه� قبل �صنتني من قدومه م�صر، ف�صلك 
واأخ�ه يف الأزهر فرتة، ثم انتقال اإىل مدر�صة الدع�ة والإر�ص�د التي اأ�ص�صه� ر�صيد ر�ص�. ع�د ب�صي�ين اإىل وطنه 
�صمب�س يف 1331هـ، ويبدو اأنه ورث الإم�مة عن اأبيه، وا�صتهرت م�اقفه يف الدع�ة والإر�ص�د، كم� ك�نت له 
م�ص�ركة يف عدد من امل�اقف مع رج�ل الإ�صالح، وك�ن من امل�اظبني على مرا�صلة �ص�حب املن�ر وا�صتفت�ئه يف 
الأم�ر الدينية والدني�ية. انظر: املن�ر، 22/ 631، 1921.  وك�ن يرتجم له بع�س الر�ص�ئل اإىل اللغة املالوية، 
اأر�صالن،  �صكيب  انظر:  املالوية،  اإىل  اأر�صالن هذه  �صكيب  ر�ص�لة  ترجم  والفداء، كم�  ال�صلب  ر�ص�لة  مثل: 

ال�صيد ر�صيد ر�ص� اأو اإخ�ء اأربعني ع�ًم�، مرجع �ص�بق، �س499. 
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كت يف  ف�أح�ل ال�صيد ر�صيد ر�ص� الر�ص�لة اإىل الأمري، ويظهر اأن الر�ص�لة حرَّ
نف�س الأمري ك�امَن، واأث�رت �صج�نً�، واأن ال�ص�ؤال ك�ن يلح يف خ�طره)1(. ولكنه 
اأرج�أ اجل�اب عن هذه امل�ص�ألة لكرثة �ص�اغله، واإىل اأن ع�د من رحلته اإىل اإ�صب�ني�، 
حينه� ك�نت انفع�لت الزي�رة اإىل بالد املجد املفق�د وع�اطفه� م� زالت م�صب�بة يف 
نف�صه، كم� �ص�هد ت�أثري حم�ولة فرن�صة تن�صري الرببر يف املغرب،  فك�ن ج�ابه- كم� 

يق�ل ر�صيد ر�ص�- منفعاًل بهذه امل�ؤثرات)2(. 

وكتب  فراجعه  �صنة،  نح�  بعد  ر�ص�  ر�صيد  اإىل  �صكيب ج�ابه  اأر�صل  وقد 
عليه جمم�عة من »الت�صحيح�ت وال�صتدراك�ت«، وتن�ق�س ح�له� مع �صكيب يف 

مرا�صالتهم�. حتى اعتمدا الن�صخة الأخرية بعد ثالثة �صه�ر تقريًب�. 

)1( ويبدو اأنه� مل تكن املرة الأوىل التي يطرح هذا ال�ص�ؤال على �صكيب اأر�صالن، فقبل ر�ص�لة ب�صي�ين عمران هذه 
ب�صه�ر قليلة، وحتديًدا  يف )18 رم�ص�ن 1347هـ/ 28 فرباير 1929م( كتب ر�صيد ر�ص� اإىل �صكيب اأر�صالن 
يعلمه اأن »ابن املدينة« - ا�صم م�صتع�ر لأحد الكت�ب يف ذلك الزم�ن- اقرتح يف مق�ل له ن�صر يف جريدة »العهد 
اأن يبني الق�ل الف�صل يف »اخلطة التي يجب  اأر�صالن  اجلديد« البريوتية- يف ذلك الأ�صب�ع- على �صكيب 
على العرب ترجيحه� يف �صي��صتهم وجتديد ح�ص�رتهم و�صي�دتهم«. وراأى ر�صيد ر�ص� اأن اأر�صالن ه� الأجدر 
ببي�ن »خطة التجديد« هذه، ببالغته ومع�رفه، على اأن يحتفظ ر�صيد بحقه يف التعقيب عليه� ومراجعته�؛ لأنهم� 
»م�صرتك�ن يف اخلطة«. ولكن يبدو اأن اأر�صالن مل يتحم�س حينه� للج�اب عن القرتاح، وذلك ملجه�لية ابن 
املدينة، على الرغم من تكرار ر�صيد ر�ص�  �صرورة الإج�بة عنه. �صكيب اأر�صالن، ر�صيد ر�ص� اأو اإخ�ء اأربعني 

ع�ًم�، دم�صق، مرجع �ص�بق، �س413-412، 460. 
)2( �صكيب اأر�صالن، »مل�ذا ت�أخر امل�صلم�ن؟ ومل�ذا تقدم غريهم؟«، مرجع �ص�بق، �س5-4.
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ُن�صر الكت�ب اأول م� ن�صر يف جملة املن�ر)1(،  ثم ُطبع يف كتيب على حدة 
م له ر�صيد ر�ص� وحاله ببع�س العن�وين، واأعيد طبع الكت�ب مرات)2( .  وقدَّ

ثانًيا:  �صوؤال التقدم والتخلف)3( 

�ص�ؤال التقدم لي�س ب�مل�صتجد اأو امل�صتحدث، بل ه� �ص�ؤال قدمي ترجع جذوره 
 � اإىل ابن خلدون، الذي ا�صتط�ع بف�صل وعيه ب�اقعة النحط�ط، وبحثه بحًث� علميًّ
احل�ص�ري  النحط�ط  حل�لة  ا  حدًّ ي�صع  اأن  له�،  �صة  امل�صخِّ ال�اقعية  الأ�صب�ب  عن 
الدار�صني. وقد  نظر كثري من  والنه��س يف  اليقظة  بداية  الفكري، ومثَّل بذلك 

)1( ك�ن ن�صر اجل�اب يف �صهر )رجب 1349هـ/ دي�صمرب 1930م(، يف املجلد 31 من جملة املن�ر، يف ثالث حلق�ت 
متت�لية. 

)2( طبعته� املن�ر ثالث مرات، ك�ن اآخره� �صنة )1358هـ/ 1940م(، وقد اأ�صيفت اإليه� زي�دات وتعليق�ت بقلم 
�صكيب اأر�صالن نف�صه. ثم طبع بعد ذلك طبع�ت كثرية، اأخذت عن الطبعة الث�لثة للمن�ر. 

)3( كثرية هي الدرا�ص�ت التي عنيت ب�لبحث يف ت�ريخ ع�صر النه�صة والتي�رات الفكرية التي ن�ص�أت منذ اأواخر 
هذه  اأهم  من  عدد  على  هذه  فقرتن�  يف  اعتمدن�  وقد  احل�صر.  على  ت�صتع�صي  تك�د  بل  ع�صر،  الث�من  القرن 
لي�صت  م�ص�ألة  يف  الق�رئ  ك�هل  عن  اله�ام�س  مط�لعة  لعبء  اإزاحة  م�صبًق�،  اإليه�  الإ�ص�رة  اآثرن�  الدرا�ص�ت، 
مق�ص�دة بذاته� يف بحثن� هذا، بقدر م� ترمي اإىل اإعط�ء فكرة ع�مة للمع�مل الفكرية لق�صية التقدم واأ�صئلته� 

حتى الربع الأول من القرن الع�صرين. ومن هذه الدرا�ص�ت املعتمدة: 
األربت ح�راين، الفكر العربي يف ع�صر النه�صة  1798-1939، ترجمة: كرمي عزق�ل،  بريوت، دار النه�ر،   

1968م.
خ�لد زي�دة، امل�صلم�ن واحلداثة الأوربية، الق�هرة، دار روؤية، ط.1، 2010م.    

فهمي جدع�ن، اأ�ص�س التقدم عند مفكري الإ�صالم، عم�ن، دار ال�صروق، ط.3، 1988م.  
الأهلية، ط.4،  بريوت،  النه�صة 1798- 1914م،  ع�صر  العرب يف  عند  الفكرية  الجت�ه�ت  املح�فظة،  علي   

1987م. 
دار  �صف�ق�س،   ،1918-1839 العثم�نية  ال�صلطنة  يف  ال�صي��صية  الفكرية  التي�رات  النفزاوي،  الن��صر  حممد   

حممد علي احل�مي وكلية العل�م الإن�ص�نية  والجتم�عية بت�ن�س، ط.1، 2001م.
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اأ�صبح الأثر الذي خلفه ابن خلدون على ال�صعيد النظري اخل�ل�س يف الع�ص�ر 
اإن طريقة ابن خلدون يف طرح امل�ص�ألة  اآخر. بل  اأي مفكر  اأثر  احلديثة ل يع�دله 
التقدم،  وب�لت�يل علل  النحط�ط  وراء حتديد علل  امل�صتمر  العمرانية ويف اجلري 

تك�د ت�صتقطب كل اجله�د التي بذله� املحدث�ن، وتقع يف مركز القلب منه�. 

ومع اأن نظرية ابن خلدون يف حركة الت�ريخ تتقدم نح� الأ�ص�اأ، ول تقدم اإل 
فر�صة- �صبه م�صتحيلة بحكم الق�انني الجتم�عية- للرج�ع اإىل اخللف، اأي اإىل 
ته� وع�صبيته�، ف�إنن� ميكن اأن نت�ص�ر- مع فهمي جدع�ن-  مراحل ق�ة الدولة وفت�َّ
اأن وعي واقعة النهي�ر، انهي�ر احل�ص�رة ه� �صرط الدخ�ل يف دور جديد ُيدعى فيه 

اأبن�وؤه اإىل تخطي هذه ال�اقعة، واإىل ال�صري يف طريق التقدم نح� الأف�صل. 

لكن م� الذي اأيقظ امل�صلمني ودفعهم اإىل ال�عي ب�اقع النحط�ط والت�أخر 
الذي يعي�ص�نه ب�لقي��س اإىل الأمم الأوربية، ومن ثم حفزهم اإىل التفكري يف علل 

ت�أخرهم وتقهقرهم، ويف �صبل اخلروج منه للح�ق بركب الأمم املتقدمة؟ 

اأهم  من  ك�ن  والأوربيني  العثم�نيني  بني  املتب�دل  الع�صكري  الت�غل  اإن 
معروًف�-  اأ�صبح  وقد  ورقي.  تف�ق  من  اأورب�  اأمم  اإليه  �ص�رت  مب�  ال�عي  اأ�صب�ب 
خالًف� لبع�س امل�صككني امل�ؤمنني بق�صية النبع�ث الذاتي التي ك�نت يف مرحلة 
ك�نت  1798م(  )1213هـ/  يف  م�صر  على  الفرن�صية  احلملة  اأن  التح�صري)1(- 

)1( انظر: حمم�د �ص�كر، ر�ص�لة يف الطريق اإىل ثق�فتن�، الق�هرة، الهيئة امل�صرية الع�مة للكت�ب، د.ت، �س 96-81.
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ال�صدمة الكربى، واإن مل تكن الأوىل، التي اأيقظت العرب على حقيقة ت�أخرهم 
 .� � وعلميًّ � واقت�ص�ديًّ ع�صكريًّ

قطب  املت�ص�بكة-  ب�إ�صك�لته�  التقدم-  م�ص�ألة  اأ�صبحت  احلني  ذلك  منذ 
الرحى الذي تدور ح�له م�ص�هم�ت املفكرين امل�صلمني الذي وع�ا بظ�هرة الت�أخر 
والنحط�ط التي اأح�طت ب�لع�مل الإ�صالمي )خالًف� لكثريين مل يلق�ا لذلك ب�ًل 

ول �صغلهم فكًرا(. 

 وم�ص�هم�ت املفكرين امل�صلمني يف مع�جلة هذه امل�ص�ألة قد تف�وتت بح�صب 
الثق�يف  والتك�ين  ال�صخ�صية،  التجربة  وعمق  وال�صي��صية،  الت�ريخية  الظروف 
لكل منهم. وفيم� ي�أتي اإطاللة خ�طفة على اأهم املق�رب�ت التي �صلكه� املفكرون 
التقدم(، ولهذا  ال�ص�ؤال )�ص�ؤال  اأر�صالن يف مع�جلة هذا  امل�صلم�ن قبل �صكيب 

اأهمية ب�لغة يف فهم امل�ؤثرات واملن�بع التي �صكلت فكر اأر�صالن:

أ. املقاربة العلمية 

ك�ن من الطبيعي لأوائل املت�صلني ب�حل�ص�رة الغربية ومنتج�ته�، ل�صيم� من 
العط�ر )1180- الفرن�صية يف م�صر، ك�ل�صيخ ح�صن  ات�صل منهم بعلم�ء احلملة 
العلمي  التقدم  حدود  يف  نظرهم  ينح�صر  اأن  1835م(    -1766 1250هـ/ 
والتقني الذي ح�زه الغرب، واأن يت�ص�روا اأن م�صكلة الت�أخر ميكن عالجه� بحي�زة 
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»اإن  العط�ر:  ال�صيخ ح�صن  اأو بعب�رة  اإليه� الغرب،  التي ت��صل  العل�م واملع�رف 
بالدن� ل بد اأن تتغري اأح�اله� ويتجدد به� من املع�رف م� لي�س فيه�«. 

العلمية  البعث�ت  ب�إر�ص�ل  ب��ص�  علي  حممد  �صرع  الروؤية  هذه  من  وبت�أثري 
اإىل اأورب�، وفرن�ص� ب�لذات، لتح�صيل عل�مه�. وب�صعي من ح�صن العط�ر مت اإر�ص�ل 
تلميذه رف�عة الطهط�وي )1216- 1290هـ/ 1801-1873م(  اإم�ًم� لأول بعثة 
اإىل م�صر بعد خم�س  الطهط�وي  ب�ري�س يف ع�م )1241هـ/ 1826م(. ع�د  اإىل 
ابن  �ص�ؤال  و�صغله  الإ�صالمية،  احل�ص�رة  انهي�ر  واقعة  بحدة  وعى  وقد  �صن�ات 
خلدون: كيف تنه�ر احل�ص�رات ومل�ذا؟ فك�ن اأن ترجم كت�ب م�نت�صكي� »ت�أمالت 
يف اأ�صب�ب عظمة الروم�ن وانحط�طهم«)1(. وك�ن من الطبيعي اأن ي�ؤرقه ال�ص�ؤال عن 
ال�صبيل اإىل التمدن والتقدم. فعر�س روؤيته للتقدم يف كت�بيه: »تخلي�س الإبريز يف 

تلخي�س ب�ريز«، و»من�هج الألب�ب امل�صرية يف مب�هج الآداب الع�صرية«.

�: وه� التمدن يف الأخالق والع�ائد  وخال�صته: اأن للتمدن اأ�صلني؛ معن�يًّ
�: وه� التقدم يف املن�فع  والآداب، يعني التمدن يف الدين وال�صريعة، ومتدنً� م�ديًّ
العم�مية، ومداره على العمل و�صن�عة اليد وال�صتغ�ل ب�لعل�م والفن�ن وال�صن�ئع 
ة  الن�فعة.  ومن اأجل اأبهة الإ�صالم وترقي الدي�ر الإ�صالمية درجة الكم�ل العليَّ

)1( �صهد الن�صف الث�ين من القرن الت��صع ع�صر ترجمة كتب عديدة تدور ح�ل اأ�صب�ب تقدم الأمم وانهي�ره�، فمن 
ذلك مثاًل كت�ب: �صر تقدم الإنكليز ال�صك�ص�نيني، للفرن�صي اإدم�ن دمي�لن، ترجمه اأحمد فتحي زغل�ل بك، 

الق�هرة، مطبعة املع�رف، 1899م. 
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واأم�  به�«.  ي  والتق�ِّ وتقدميه�  العم�مية  واملن�فع  الن�فعة  »العل�م  اأخذ  من  ل بد 
الأ�صل الأول للتمدن فمتحقق يف الإ�صالم و�صريعته. 

مب�رك)1(  علي  اأفك�ر  ج�ءت  التقدم  م�ص�ألة  مق�ربة  من  النح�  هذا  وعلى 
العلم  دائرة  ات�ص�ع  اأن  بب�ص�طة  يرى  فه�  1824-1893م(  )1239-1311هـ/ 
واملعل�م�ت ه� الذي نقل البالد الأوربية من ح�لة الت�ح�س واخل�ص�نة اإىل درج�ت 
الكم�ل وال�صط�ة. واأن م� حدث يف الإ�صالم من م�انع ع�قت التقدم عن م�صريته 
وث�نيهم�:  واأهله،  العلم  تعظيم  انح�ص�ر  اأولهم�:  اأمرين؛  اإىل  يرجع  ف�إمن�  الأ�صلية 
العم�مية وجريهم  الأمة  م�ص�لح  بنبذهم  �صلفه�  �صرية  الأمة عن  انحراف خلف 

وراء �صه�اتهم اخل��صة. 

ب. املقاربة السياسية

الت�ن�صي)2( )1225- 1308هـ/ 1810- 1890م( منًط�  ميثل خري الدين 
اآخر من امل�اجهة مع املدنية الأوربية، التي ات�صل به� ات�ص�ًل مب��صًرا. ف�زداد وعيه 
بحقيقة التقدم الغربي و�صرائطه؛ فربط بني التقدم العمراين وبني العدل واحلرية. 
فتح�صيل التقدم يف املع�رف والعل�م وحتقيق املنعة والق�ة ل ميكن له اأن يتم بغري 
اإجراء تنظيم�ت �صي��صية ق�ئمة على العدل واحلرية. وعليه ق�م م�صروع خري الدين 
)1( انظر اآراءه يف كت�بيه: علم الدين، الإ�صكندرية، مطبعة املحرو�صة، 1882م؛ واخلطط الت�فيقية، الق�هرة، املطبعة 

الأمريية، 1306هـ. 
)2( انظر اآراءه يف: اأق�م امل�ص�لك يف معرفة اأح�ال املم�لك، ت�ن�س، مطبعة الدولة، 1284هـ. 
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م�صكلة  تن��صبه�:  حل�ًل  له�  قدم  اأ�ص��صية  م�صكالت  لثالث  الت�صدي  على 
و�صرورة  ال�صتبدادي  املطلق  احلكم  م�صكلة  عنه�،  الأخذ  و�صرورة  اأورب�  تقدم 
اأن ي�صتبدل به نظ�م مقيد ب�ل�صرع والق�ن�ن والعدل، وم�صكلة التخلف والنهي�ر 
العمراين و�صرورة اخلروج منه ببن�ء نظ�م ع�صري تك�ن فيه احلرية �صرًط� لزده�ر 

القت�ص�د والعمران، على نح� ي�صبه النظ�م القت�ص�دي الراأ�صم�يل الأوربي.

�صي�أتي  الفكرية  والقن�ع�ت  الهم�م  نف�س  وح�ماًل  ذاته  الن�صق  هذا  وعلى 
مع��صر اآخر خلري الدين الت�ن�صي ه� اأحمد بن اأبي ال�صي�ف)1( )1219- 1292هـ/ 
1804-1876م( . والرجالن كالهم� �صي��صي�ن حمرتف�ن وم�ص�ؤولن يف قمة الهرم 
ال�صي��صي. لذلك ك�نت �ص�ؤون اجله�ز العل�ي واأمر ال�صلطة الأعلى ه� الذي ي�جه 
اأن حتقيق  الت�ن�صي، خ�ص��ًص�،  الدين  بدا خلري  لذا  الأوىل؛  ب�لدرجة  اهتم�مهم� 
التقدم لن يتم اإل من خالل الأجهزة العل�ية الإدارية والق�ن�نية والع�صكرية. اأم� 
دور الق�عدة يف عملية التقدم و�صل�ك الأمة وعقليته� فلم ُيهي�أ خلري الدين اأن ي�ليه 

الهتم�م الذي ه� جدير به. 

وي�أتي عبد اهلل الندمي)2( )1261- 1314هـ/ 1845- 1897م( ليك�صف 
وت�حيد  اللغة،  ت�حيد  عن  فتحدث  الأوربي،  التقدم  لأ�صب�ب  اأخرى  روؤية  عن 
كم�  ب�أورب�.  م�سٍّ  اأي  �صد  الدف�عي  واحللف  الدينية،  اجل�معة  وت�حيد  ال�صلطة، 

)1( انظر اآراءه يف: احت�ف اأهل الزم�ن ب�أخب�ر مل�ك ت�ن�س وعهد الأم�ن، ت�ن�س، ال�صركة الت�ن�صية، 1985م.
)2( انظر اآراءه يف: �صالفة الندمي، الق�هرة، املطبعة اجل�معة، 1901م.
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حتدث عن حرية الفكر وال�صتثم�ر وت�صجيع ال�صن�ع�ت والبتك�رات، ومك�فحة 
الأمية، والأخذ بنظ�م ال�ص�رى ال�صي��صي. 

املدنية  ال�حيد يف  ال�صبب  ك�ن  الإ�صالمي  الدين  اأن  يقرر  الندمي  اأن  ومع 
امل�صلمني  علم�ء  يحث  ف�إنه  ب�أحك�مه؛  ع�ملني  الن��س  ك�ن  اأي�م  العمران  وت��صيع 
حي�تهم  تكري�س  وعدم  الأمة،  لنه��س  �صعًي�  ال�صي��صة  �ص�ؤون  يف  امل�ص�ركة  على 

للعل�م الدينية فح�صب. 

الأفغ�ين  الدين  جم�ل  مع  يتفق  الغربي  للتقدم  هذه  روؤيته  يف  والندمي 
الذي راأى اأن داء امل�صرق الإ�صالمي اإمن� يكمن يف انق�ص�م اأهليه وت�صتت اآرائهم 
اإل  يك�ن  ل  خال�صه  واأن  الختالف،  على  واحت�دهم  الحت�د،  على  واختالفهم 
وهي  اقرتحه�،  �صي��صية  اجتم�عية  �صيغة  خالل  من  وذلك  وال�حدة،  ب�لحت�د 

)اجل�معة الإ�صالمية( و)ال�حدة الإ�صالمية(.

ول ميكنن� اأن نغفل يف هذا ال�صي�ق اأي�ًص� م�ص�همة عبد الرحمن الك�اكبي)1( 
ظ�هرة  اإىل  النظر  يف  تتلخ�س  التي  1854-1902م(  1320هـ/   -1271(
الأمثل  احلل  واأن  وامل�صلمني،  العرب  تقهقر  علة  ب�عتب�ره�  ال�صي��صي  ال�صتبداد 
والنظم  وال�ص�رى  احلرية  اإحالل  ه�  التخلف  اأو  الع�م  الفت�ر  ح�لة  من  للخروج 

التمثيلية حمل النظم ال�صتبدادية. 

)1( انظر اآراءه يف كت�بيه: اأم القرى، وطب�ئع ال�صتبداد. 
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ج. املقاربة األخالقية 

لقد �صعر كثري من مفكري الإ�صالح والنه�صة اأن لأخالق الغربيني يًدا يف 
ال�صرق بك�مله.  ال�صيطرة على  نف�ذهم حتى متكن�ا من  تط�ير ح�ص�رتهم وتق�ية 
له�  يح�ِّ ل  الألفة  من  بروح  وتع�ونهم  العمل،  على  ومث�برتهم  بن�ص�طهم  ف�أ�ص�دوا 
اأي�ًص�  النف�س  على  اتِّك�له  الغربي  وامتدح�ا يف  من�ف�صة خ�صي�صة.  اإىل  طم�ُحهم 
النظ�م،  على  وحم�فظته  و�صراحته،  و�صدقه  ال�صع�ب�ت،  جم�بهة  يف  و�صج�عته 

وت�صحيته بنف�صه يف �صبيل الغري اأو ال�طن. 

اخللقية  والآف�ت  الغربية  اخلالل  هذه  بني  وازن�ا  املفكرين  ه�ؤلء  وك�أن 
التي راأوه� يف م�اطنيهم؛ ف�أح�ص�ا ب�أنه� من الع�امل التي �ص�عدت على تخلف 
ال�صرقيني، ويف مقدمته� الك�صل واخلم�ل، واجلهل اأو ال�صت�صالم للق�ص�ء والقدر، 

اأو الرك�ن اإىل اأجم�د امل��صي بدًل من اجله�د ليمح�ا تخلف احل��صر)1(.

وممن اعتمد هذه املق�ربة واأوله� اأهمية كبرية ال�صيخ م�صطفى الغالييني)2( 
)1302- 1364هـ/ 1885-1944م( الذي راأى اأي�ًص� اأن �صعف الرتبية وف�ص�د 
الأخالق هم� ال�صبب�ن الرئي�صي�ن يف النحط�ط الذي يع�ين منه العرب وامل�صلم�ن 
والرتقي  الحت�د  جمعية  ن�ص�ط�ت  يف  �ص�رك  قد  اأنه  ومع  احلديث.  الع�صر  يف 

)1( ن�زك �ص�ب� ي�رد، الرح�ل�ن العرب وح�ص�رة الغرب يف النه�صة العربية احلديثة، بريوت، ن�فل، ط.2، 1992م، 
�س 338. 

)2( انظر اآراءه يف كت�به: اأريج الزهر: الث�رة الأدبية وث�رة الأخالق واملب�دئ، بريوت، املكتبة الأهلية، 1911م. 
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اأو  احلك�مة  ين�ل من طريق  اأن  الرتقي ميكن  اأن  يعتقد  يكن  ف�إنه مل  ال�صي��صية، 
ال�صي��صة، ذلك اأن »نه��س الأمم وقع�ده� وتقدمه� وت�أخره� وحفظ كي�نه� وانهي�ر 
ال�صحيحة  الأخالق  وجدت  فحيث  اأخالقه�..  اآث�ر  من  اأثر  ذلك  كل  مك�نته� 
وجدت الف�صيلة، وحيث ركزت الأعم�ل على دع�ئم القل�ب احلرة، وبنيت على 
اأ�ص�س ال�جدان�ت الف��صلة، فهن�ك الأمم الراقية وال�صعب احلي، وحيث ف�صدت 
الأخالق وتق��صت دع�ئم الطب�ع احلرة، فهن�ك ال�صع�ب ال�ص�فلة والأمم املنحطة«. 

ي��صف )1252-  اأي�ًص�، علي  املق�ربة  اعتمدوا هذه  الذين  املفكرين  ومن 
1331هـ/ 1836-1913م(، وعبد الق�در املغربي)1( )1284-1375هـ/ 1867-
1956م(، وحممد فريد وجدي)2( )1295ـ1373هــ/ 1878-1954م(، وحممد 

كرد علي)3( )1293- 1372هـ/ 1876-1953م()4(. 

د. املقاربة الفكرية والرتبوية 

اإ�صه�م قدمه ال�صيخ حممد  اأعظم  اإن الث�رة على اجلم�د والتقليد ت�صكل 
عبده يف ت�ريخ الإ�صالم احلديث. واجلم�د يف نظر حممد عبده لي�س من طبيعة 
عق�ئد  قل�بهم  على  عندم� دخلت  امل�صلمني  على  عر�صت  علة  ولكنه  الإ�صالم، 

)1( من كتبه يف ذلك: الأخالق وال�اجب�ت، الق�هرة، املطبعة ال�صلفية، 1334هـ.  
)2( من كتبه يف ذلك: املدنية والإ�صالم، الق�هرة، املطبعة الهندية، 1912م. 
)3( من كتبه يف ذلك: القدمي واحلديث، الق�هرة، املكتبة التج�رية، 1925م. 

ـ بهم �صلة متينة، كعالقته املبكرة مع  ـ الذي يعتمد نف�س مق�ربتهم الأخالقية  )4( وبع�س ه�ؤلء ك�ن لأر�صالن 
ال�صيخ علي ي��صف �ص�حب جريدة امل�ؤيد، و�صداقته مع حممد كرد علي. 
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اأخرى �ص�كنت عقيدة الإ�صالم يف اأفئدتهم. وك�ن لل�صي��صة اليد الط�ىل يف متكينه� 
فيهم. وللجم�د مف��صد وجن�ي�ت على اللغة وال�صي��صة وال�صريعة والتعليم؛ فمن 
النف�صي  اجلم�د  هذا  على  وب�لق�ص�ء  امل�صلمني،  انحط�ط  م�صكلة  تنك�صف  ورائه 

والعقلي تك�ن اأوىل اخُلطى نح� اخلروج من ح�لة النحط�ط، وحتقيق املدنية. 

 ومن اأجل حتقيق هذه الث�رة الفكرية والرتب�ية �صدد تلميذه ر�صيد ر�ص� 
دة املندرجة  رة امل�حَّ )1282-1354هـ/ 1865-1935م( على دور النخبة املفكِّ
يف  وتن�صره�  وتدعمه�  النخبة  هذه  ثمرات  اإبراز  يف  ت�صهم  جمعي�ت  �ِصلك  يف 
املجتمع. ففي راأيه اأن املعي�ر الذي ُيعرف به تقدم الأمم وت�أخره� وحي�ته� وم�ته� 
ه� اجلمعي�ت وال�صرك�ت. واأم� ق�ن�ن الرتقي والنحط�ط فيتلخ�س يف ثن�ئية الظلم 
وال�صالح، وال�صالح لي�س �ص�ى عم�رة الأر�س واإدارته�، ومبدوؤه تعميم الرتبية 
والتعليم. وب�عتم�د ذات املق�ربة دارت اأفك�ر اآخرين، اأمث�ل: الط�هر ابن ع��ص�ر)1( 
 -1307( ب�دي�س)2(  بن  احلميد  وعبد   )1973-1879 1393هـ/   -1296(

1358هـ/ 1889-1940م(. 

لقد ك�ن اأمًرا مفروًغ� منه لدى املفكرين امل�صلمني منذ بداي�ت القرن الت��صع 
ع�صر  اأن الإ�صالم مرادف للتمدن والتقدم، واأن عملية تخطي الت�أخر والنحط�ط 
والجت�ه نح� التقدم والرتقي ل ميكن اأن تتم اإل من خالل املعطي�ت الأ�ص��صية 
الجتم�عي يف  النظ�م  »اأ�ص�ل  امللتقى، 2010م؛  دار  بقريب«، حلب،  ال�صبح  »األي�س  كت�بيه:  اآراءه يف  انظر   )1(

الإ�صالم«، ت�ن�س، ال�صركة الق�مية للن�صر، 1964م.
)2( انظر اآراءه يف : »اآث�ر ابن ب�دي�س«، ت�صنيف عم�ر الط�لبي، اجلزائر، دار مكتبة ال�صركة اجلزائرية، 1968م. 
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لالإ�صالم نف�صه. ولكن م� مل يتم الإجم�ع عليه بني ه�ؤلء املفكرين ه� الأ�ص��س 
الذي ينبغي الرتكيز عليه اأكرث من غريه يف عملية حتقيق الرتقي اأو التقدم. وقد 
اإىل  النظر  زواي�  تغيري  يف  كبري  دور  والفكرية  وامل��ص�عية  الزم�نية  للظروف  ك�ن 

امل�صكلة الأ�ص��صية املطروحة. 

وهن� ي�أتي دور الأمري �صكيب اأر�صالن ليديل بدل�ه يف هذه الق�صية ال�ص�ئكة، 
فكيف ع�لج �صكيب هذه امل�ص�ألة، واأيَّ مق�ربة �صلك؟ 

حتليل الر�صالة
 قد يت�قع من ي�صمع عن�ان هذه الر�ص�لة ال�صهرية »مل�ذا ت�أخر امل�صلم�ن...« 
ق ُيخ�صع للنظر والت�أمل الأ�صب�َب  مل�ؤلفه� ذائع ال�صيت اأنه اأم�م بحث حتليلي معمَّ
التي  وتلك  ت�أخرهم،  اإىل  واأدت  ب�مل�صلمني  اأح�طت  التي  الت�ريخية  والع�امل 
اأم�م بحث فل�صفي يقدم الأ�ص�ل والأ�ص�س  اأنه  اأو  �ص�همت يف تقدم الأوربيني، 
ولكن  احل�ص�ري.  والتقدم  الت�ريخي  التط�ر  يف  متك�ملة  روؤية  عليه�  تبنى  التي 
يف  كبري  دور  له�  ك�ن  الر�ص�لة  فيه�  كتبت  التي  وال�صخ�صية  الت�ريخية  الظروف 
وال�صتنه��س  التث�ير  من  حتمل  ر�ص�لًة  به:  ظهرت  الذي  النح�  على  اإخراجه� 
والتنبيه على الآف�ت احل��صرة اأكرث مم� تقدم من روؤية فل�صفية اأو نظرة ت�ريخية ع�مة. 
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وقبل اخل��س يف حتليل منهج اأر�صالن يف مع�جلة م�ص�ألته »الت�أخر والتقدم« 
والغ�ية التي لأجله� ظهرت على هذا النح�، ل بد اأن نبني بنية الر�ص�لة واملح�ور 

الأ�ص��صية فيه�: 

بنية الر�صالة( 1)

اأم�  رئي�صيني:  وق�صمني  مقدمة  اإىل  اأر�صالن  �صكيب  ر�ص�لة  تق�صيم  ميكن 
ويتن�ول  املزدهر.  ب�مل��صي  مق�رنة  التخلف والنحط�ط،  واقع  تقرير  ففيه�  املقدمة، 
التقدم  اأ�صئلة  في�صم  الث�ين:  الق�صم  اأم�  امل�صلمني،  ت�أخر  اأ�صب�ب  الأول:  الق�صم 
مب�ص�ألة  املت�صلة  اجلدالية  الق�ص�ي�  لبع�س  اأر�صالن  يعر�س  وخالله  واإ�صك�لته، 

التقدم والت�أخر. 

أواًل: مقدمة يف عاملية التأخر اإلسالمي وحقيقة املاضي اجمليد

ي�صتفتح اأر�صالن ر�ص�لته اجل�ابية ب�لت�صديق على احلقيقة الأوىل امل�صمرة يف 
�ص�ؤال ال�صيخ املالوي، املتمثلة يف واقع الت�أخر والنحط�ط الذي اأ�ص�ب ال�صع�ب 
والتقهقر.  الت�أخر  هذا  درك�ت  اأو  درج�ت  يف  ن�صبي  اختالف  على  الإ�صالمية 
يتمثل  ت�ريخي  واقعني:  بني  املق�ِرن  بعني  دوًم�  اإليه  ينظر  ك�ن  الذي  ال�اقع  هذا 
التقدم  وواقع  ط�يلة،  قرونً�  امل�صلم�ن  ع��صه  الذي  املجيد  الإ�صالمي  امل��صي  يف 

والرتقي الذي تعي�صه �صع�ب اأورب� واأمريك� والي�ب�ن. 
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النه�صة  رج�لت  بكل  �صيزج  الذي  ه�  الت�ريخي)1(  الت�ص�ر  هذا  اإن 
ال�ص�ؤال  ه�  الأ�صئلة  هذه  واأول  والتخلف.  التقدم  اأ�صئلة  خ�صم  يف  والإ�صالح 
عن ال�صبب اأو الأ�صب�ب التي به� �ص�د امل�صلم�ن و�ص�دوا وتف�ق�ا على اأمم الأر�س 

جمتمعة. 

وج�اب اأر�صالن غري خم�لف مل� ذهب اإليه من �صبق�ه من اأعالم النه�صة،  
اأن ال�صبب ه� الإ�صالم، فبه ظهر العرب من جزيرتهم على الأمم كله�، وبه انتقل�ا 
من الفرقة اإىل ال�حدة ومن اجل�هلية اإىل املدنية ومن الق�ص�ة اإىل الرحمة، وتبدل�ا 
ب�أرواحهم اأرواًح� جديدة �صريتهم اإىل م� �ص�روا اإليه من عز ومنعة وجمد وعرف�ن 

وثروة، وفتح�ا ن�صف الأر�س يف ن�صف قرن.  

راآه �ص�ؤاًل  ب�لذات حني  اأوا�صط القرن الع�صرين مع �صيد قطب  اإل يف  ال�ص�ؤال لن يتعر�س لنقد جذري  )1( هذا 
مغل�ًط�، فال امل�صلم�ن م�صلم�ن- وهذا ل يختلف فيه كثرًيا عن �صكيب اأر�صالن وغريه من رج�ل النه�صة- ول 
اإذ ل تقدم ول ح�ص�رة بغري الإ�صالم. وعليه فلي�س يف الغرب م� يجب علين� اللح�ق به،  الغرب متقدم�ن، 
ويغدو ال�ص�ؤال اجل�هري: مل�ذا خرج امل�صلم�ن من دينهم، وكيف ميكنن� اإع�دتهم اإليه؟ وكيف ميكنن� اإخراج 
امل�صلمني- وغريهم من ب�ب اأوىل - من اجل�هلية التي ير�صف�ن فيه�؟ بل تط�ر ال�ص�ؤال مع اأبي احل�صن الندوي 
ف�أ�صبح: م�ذا خ�صر الع�مل ب�نحط�ط امل�صلمني؟ واإذا ك�ن هذا ال�ص�ؤال قد اأبقى على م�صلمة »ت�أخر امل�صلمني 
وانحط�طهم« اأمًرا م�صرتًك�، ف�إنه  قلب ق�صية التقدم وعك�س �ص�ؤال �صكيب اأر�صالن ـ الذي ه� �ص�ؤال رج�لت 
ع�صر النه�صة  على اختالفهم – لي�صبح ت�ص�وؤًل يت�صمن ت�صكيًك� يف معي�رية التقدم الغربي، واأهليته ليك�ن 

حمالًّ لالقتداء اأو الهتداء. 
وقد ترافق هذا النقد ل�ص�ؤال التقدم يف الع�مل الإ�صالمي مع نقد جذري مم�ثل، ولكنه يف ال�صفة الغربية، من   
قبل منظري تي�ر م� بعد احلداثة  الذين نف�ا عن التقدم الغربي �صفته، وراأوا فيه كلَّ اأن�اع التده�ر والنحط�ط 

الذي مل تكن اآث�ره ب�دية للعي�ن يف القرن الت��صع ع�صر، اأو قبل احلربني الع�مليتني. 
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ولكن، هل يعني هذا اأن الإ�صالم قد زال من بني امل�صلمني؟! كيف هذا 
والقراآن مل يزل بني اأيديهم يتل�نه ليل نه�ر، وكتبهم الدينية مل تتغري ومل تندثر؟!

وج�اب اأر�صالن على هذا جريء و�صديد ال�قع: نعم، لقد تغري امل�صلم�ن 
مل  واإن  وهم  به،  الرتمن  اإل  القراآن  ومن  ا�صمه،  اإل  الإ�صالم  من  فيهم  يبق  ومل 
يتح�ل�ا عن الإ�صالم ف�إنهم قد حت�ل�ا عن تع�ليمه ومب�دئه الأخالقية؛ الأمر الذي 

ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  وت�أخرهم  ب�نحط�طهم  ق�صى 
ڀ  ڀ   ڀ  ٺٺژ ]الأنف�ل/ 53[. 

ثانيًا: أسباب تأخر املسلمني 

يعدد �صكيب اأر�صالن جمم�عة من الآف�ت والرذائل اخُلُلقية والنف�صية التي 
ح�قت ب�مل�صلمني فق�صت بت�أخرهم وتخلفهم. وي�صعهم دوًم� يف مق�بلة ومق�رنة مع 
ح�ل اأجدادهم ب�لأم�س، وح�ل الإفرجن والي�ب�ن الي�م. ويلحق بهذه الرذائل بع�س 

الأ�صب�ب الفكرية: 

• الأ�صباب الأخالقية 	

تريد حفظ  اأنه�  الإ�صالمية  الأمم  اأر�صالن على  ينعى  الك�صل واجلنب والبخل:  اأ. 
اإىل امل�ت، ول  اأنف�س، ول م�ص�بقة  بيع  ا�صتقالله� بدون مف�داة ول ت�صحية، ول 
الن�صر،  ا�صرتطه يف  الذي  ال�صرط  ب�لن�صر على غري  ب�مل�ل، وتط�لب اهلل  جم�هدة 
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يف  يعتمدون  واأنهم   .]7 ]حممد/  ژ  ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ژۇ  

� منهم اأن ذلك يغنيهم عن  ا�صتحق�ق الن�صرة على ك�نهم م�صلمني م�حدين، ظنًّ
والنف�ئ�س يف احلرب  ب�لنف��س  ت�صحيتهم  ف�إن  الإفرجن  اأم�  وامل�ل.  ب�لنف�س  اجله�د 

الع�ملية الأوىل تف�ق ال��صف. 

يف  زاهدون  الزك�ة،  اإخراج  عن  معر�ص�ن  امل�صلمني  اأن  اأر�صالن  وي�صيف 
وامل�ؤ�ص�ص�ت  الأوق�ف،  ر�ص�م  حم�ا  لقد  بل  الع�مة،  امل�صروع�ت  لأجل  التربع 

اخلريية التي تركه� اأجدادهم. 

وخذلنهم الأعظم، كم� يق�ل اأر�صالن، ه� يف تق�ع�صهم عن دعم امل�صلمني: 
ففي الفتنة التي وقعت يف فل�صطني �صنة )1348هـ/ 1929م( بني العرب واليه�د، 
تربع�ت  وبلغت  جنيه،  مبلي�ن  ف�أمدوهم  الع�مل،  يف  ب�إخ�انهم  اليه�د  ا�صتنجد 
اأه�يل الريف املغربي، ح�صد  األف جنيه. ويف حربهم على  امل�صلمني كله� )13( 
الإ�صب�ن )300( األف مق�تل ومئ�ت الط�ئرات وحت�لف معهم الفرن�صي�ن، واأر�صل 
الأمريك�ن ط�ئراتهم من ني�ي�رك جندًة لفرن�ص� واإ�صب�ني�، اأم� الدعم الإ�صالمي لأهل 

الريف املغربي فقد بلغ، بعد �صنة من �صن احلرب عليهم، )1500( جنيه! 

اأقدم بع�صهم على خي�نة  ب. اخليانة: ومل يكتف�ا بهذا اخلذلن والتخ�ذل، بل 
دينهم ووطنهم �صراحة، كم� حدث يف املغرب، اإذ ت�ألبت فئة على حممد بن عبد 
الكرمي مم�لئة الفرن�صيني والإ�صب�نيني ابتغ�ء احلظ�ة عندهم. اأو كم� حدث يف �ص�ري� 
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من  الإنكليز  يق�تل�ن  الذين  فل�صطني  ملج�هدي  وقع  وم�  فرن�ص�،  على  الث�رة  اأي�م 
اأجل الإبق�ء على عروبة فل�صطني. والأنكى من ذلك خي�نة اخل�ا�س من وزراء 
ومفتني، ك�لذي اأقدم عليه ال�زير املقري ومفتي ف��س من ت�أييد دع�ة الفرن�صيني 

لإخراج الرببر من الإ�صالم وال�صتقالل ب�لظهري الرببري. 

ماليني  الن�ص�رى  فيه  ينفق  الذي  ال�قت  ففي  الدين:  لن�صر  احلمية  فقدان  ج. 
اأحًدا من  ف�إن  الع�مل،  الرببر وغريهم ح�ل  امل�صلمني من  تن�صري  اجلنيه�ت على 
على  لالإبق�ء  واملر�صدين  ب�ملعلمني  وتزويدهم  الرببر  لن�صرة  يتداَع  مل  امل�صلمني 

اإ�صالمهم.

البالء  اأ�صب�ب  اأعظم  من  وهذا  والعلماء:  الأمراء  ول�صيما  الأخالق  ف�صاد  د. 
اأثره عندم� ي�صت�صري يف طبقة الأمراء واحلك�م،  بح�صب روؤية �صكيب، ويفح�س 
عندم�  اأو  به�؛  ي�ص�وؤون  م�  فعل  ومن حقهم  �صع�بهم،  م�لك�  اأنهم  يظن�ن  الذين 
ي�صت�صري يف العلم�ء املتزلفني لأولئك الأمراء، املتقلبني يف نعم�ئهم، الن�ك�صني 
اأود الأمراء، والن�صيحة لهم مب� فيه �صالح  عن القي�م ب�اجبهم املتمثل يف تق�مي 

الأمة)1(. 

هـ. الياأ�س والقنوط: بعد اأن ك�ن العرب اأ�صهر الأمم يف ال�صج�عة والإقدام، اأ�صبح�ا 
اأكرثهم جبًن� وهلًع�، وقد ان�صم اإىل ذلك الي�أ�س والقن�ط، وهذه العلة من اأخطر 
)1( لقد وفَّى ال�صيخ ر�صيد ر�ص� هذه امل�ص�ألة تف�صياًل يف مق�له »ح�ل امل�صلمني يف الع�ملني ودع�ة العلم�ء اإىل ن�صيحة 

الأمراء وال�صالطني«، جملة املن�ر،  9/ 357. 
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م� حل ب�مل�صلمني من مف��صد، فقد اأورثتهم العتق�د ب�أن الإفرجن هم الأعل�ن على 
كل ح�ل، واأنه ل �صبيل اإىل مغ�لبتهم ب�جه من ال�ج�ه. 

ودعم هذا الإح�ص��س لديهم اأولئك »امل�صلم�ن اجلغرافي�ن« الذين يتزلف�ن 
ب�أنه ل قبل لأحد  اإىل الأج�نب ويتب�ه�ن ب�صي��صتهم الالدينية، وي�صيع�ن الق�ل 

ب�لت�صدي لالأوربيني؛ لأنهم م�لك�ن لآلت القت�ل احلديثة. 

الدب�ب�ت  لي�صت  لأنه  وال�اقع؛  للحق�ئق  قلب  اأر�صالن  نظر  يف  وهذا 
�صدور  احلمية يف  نريان  وت�قد  العزائم  تبعث  التي  هي  والر�ص��ص�ت  والطي�رات 
الب�صر، بل احلمية والعزمية والنجدة هي التي ت�أتي ب�لطي�رات والدب�ب�ت، فم� هذه 
اأن تعمل �صيًئ� من نف�صه�، واإمن� الذي يعمل ه�  اإل م�اد �صم�ء، وامل�دة ل تقدر 

الروح والفكر والعزمية والإرادة التي يق�م عليه� العلم احلديث. 

احلي�ة،  عليهم  وعزت  وبخل�ا  وهن�ا  قد  امل�صلمني  اأن  هي  احلقيقة  ولكن 
واأ�صبح�ا غث�ء كغث�ء ال�صيل، يف قل�بهم وهٌن وحبٌّ للدني� وكراهية للم�ت، اأي 
ة ت�صل اجل�صم  بخٌل وجنٌب يتخطي�ن جمرد انك�ص�ر الق�ى املعن�ية اإىل ح�لة مَر�صيَّ

والعقل مًع�. 
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• الأ�صباب الفكرية 	

اإىل  اأدت  التي  الفكرية  الأ�صب�ب  بع�س  احلديث عن  اإىل  اأر�صالن  ينتقل 
انحط�ط امل�صلمني:

اأ. اجلهل والعلم الناق�س: اعرتف �صكيب اأر�صالن ب�أثر اجلهل يف ت�أخر امل�صلمني 
مم�  قليلة،  بكلم�ت  اإل  يعقب عليه�  الكرام، ومل  مرور  العلة  مرَّ على هذه  ولكنه 
يعك�س روؤيته الأخالقية التي تركزت، بح�صب م� اأملته ظروف ال�صتعم�ر حينه�، 
على الإ�صالح الأخالقي كطريق اأ�ص��صي للتحرر وال�صتقالل. وه� م� عرب عنه 

ببالغة يف ق�له: »الأخالق يف تك�ين الأمم ف�ق املع�رف«.

ب. اجلمود واجلحود: »اأ�ص�ع الإ�صالم ج�حٌد وج�مٌد«، يرى اأر�صالن اأن الإ�صالم 
تر�صى  �صيًئ�، ول  اأن تغري  تريد  فئة ج�مدة ل  الن��س:  فئت�ن من  قد جنت عليه 
� منه� اأن القتداء ب�لكف�ر  ب�إدخ�ل اأقل تعديل على اأ�ص�ل التعليم الإ�صالمي، ظنًّ

كفر، واأن نظ�م التعليم احلديث من و�صع الكف�ر. 

اأن تلغي كل قدمي، دون نظر فيم� ه� �ص�ر  تريد  والفئة الأخرى ج�حدة: 
ُتفِرغ امل�صلمني و�ص�ئر ال�صرقيني وتخرجهم عن جميع  اأن  اإل  ن�فع، وت�أبى  اأو  منه 

مق�م�تهم. 
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ر�صالن من هذه الفئة التي يطلق عليه� ا�صم »امل�صلم�ن  وي�صخر اأ
1( وينبههم اإىل اأن اأ�ص�تذتهم واأ�صي�دهم الفرجنة اأنف�َصهم حري�ص�ن  اجلغرافي�ن«)
ذلك  يبدو  كم�  اأممهم،  ومنجزات  واآدابهم  وثق�ف�تهم  ق�مي�تهم  على  احلر�س  كلَّ 
»امل�صلم�ن  ه�ؤلء  ك�ن  ول�  وغريهم.  والأمل�ن  والفرن�صيني  الإنكليز  لدى  ب��ص�ح 
اجلغرافي�ن« يحرتم�ن اأنف�صهم لقتدوا ب�لي�ب�ن التي تبنت املدنية الغربية وجملة 
منجزاته� الع�صرية دون اأن ت�صتجيب لنداء التفرجن، اأو اأن تتخلى عن �صخ�صيته�، 
ودون اأن ُتنَبز مع ذلك ب�لرجعية. ولك�ن لهم يف �صب�ن اليه�د واأق�ال وايزم�ن رئي�س 
ف�إنهم يج�هدون لإحي�ء اللغة العربية التي ل  اجلمعية ال�صهي�نية عربة ودرو�س، 
ُيعَرف مبداأ ت�ريخه�، ويحر�ص�ن على اأن تك�ن اللغَة اجل�معة لليه�د الب�حثني عن 

اإن�ص�ء وطن ق�مي لهم يف فل�صطني. 

الغ�ائل  ه�ل  يظهر  اأن  اأر�صالن  اخت�ر  فقد  الأوىل،  الفئة  على  ه  ردُّ واأم� 
املدنية  لأعداء  مهد  الذي  فه�  القدمي:  على  اجلم�د  خلفه�  التي  وامل�ص�ئب 
الإ�صالمية الطريق ملح�ربته�؛ اإذ احتج�ا  ب�أن الت�أخر الذي عليه الع�مل الإ�صالمي 

اإمن� ه� ثمرة تع�ليمه�. 

واجلم�د ه� �صبب الفقر الذي ابتلي به امل�صلم�ن؛ لأنه جعل الإ�صالم دين 
والري��صية  الطبيعية  العل�م  على  احلرب  �صهر  الذي  ه�  واجلم�د  فح�صب.  اآخرة 

والفل�صفية؛ فَحَرم امل�صلمني من ثمراِت هذه العل�م. 

)1( وهذا من امل�صطلح�ت املبتكرة ل�صكيب اأر�صالن، وقد انتبه لذلك ر�صيد ر�ص�، وعلق عليه يف ه�م�س الر�ص�لة. 
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اإىل  التقهقر  ح�لَة  تردُّ  التي  اجل�مدة  الفئة  تلك  اإن  ق�ئاًل  اأر�صالن  ومي�صي 
لي�صت من  امل�صلمني  واخلم�ل بني  الك�صل  روح  بذلك  وت�صيع  والقدر،  الق�ص�ء 
دين  الإ�صالم  لأن  القراآنية؛  الآي�ت  ب�صريح  ب�طل  وم�قفه�  �صيء،  يف  الإ�صالم 
العمل والكدح وال�صعي، لي�س فيه مك�ن للت�اكل والت�صليم؛ بل اإن الإ�صالم ه� 
من اأ�صله ث�رٌة على القدمي الف��صد وَجبٌّ للم��صي القبيح، وقطع لكل العالئق مع 
غري احلق�ئق. وعليه ف�إن كل علم يفيد الجتم�ع الب�صري يدخل يف العل�م الدينية 

اإن مل يكن مب��صرة فمن حيث النتيجة. 

ثالًثا: أسئلة التقدم وإشكاالته

اأ. اإمكانية حتقيق التقدم

ي�ؤكد اأر�صالن اأن الع�مل الإ�صالمي ميكنه النه��س والرقي، واللح�ق ب�لأمم 
العزيزة الغ�لبة، اإذا اأراد امل�صلم�ن ووطن�ا اأنف�صهم عليه، ول يزيدهم الإ�صالم اإل 
ب�صرية فيه وعزًم�، ولن يجدوا لأنف�صهم على العلم والفن خرًيا من القراآن الذي 

فيه ژۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئىئ  ژ ]الزمر/ 9[.

اأم� اأولئك املثبِّطني الذين متلَّك اأنف�صهم الي�أ�س والقن�ط اأو التفرجن، اأولئك 
الذين ك�ن�ا يبثُّ�ن يف الن��س الق�ل بعدم ق�بلية امل�صلمني للقي�م مب�صروع�ت عمرانية 
حتطم  عديدة  اأمثلة  اأر�صالن  قدم  فقد  الأوربي�ن؛  به�  يق�م  التي  كتلك  وم�دية 
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عقيدتهم امل�ص�ؤومة تلك، فمن ذلك م� فعله رج�ل اأمث�ل حممد طلعت حرب يف 
م�صر حني اأن�ص�أ بنك م�صر ال�طني، وم� اأعقبه من اإن�ص�ء �صركة املالحة البحرية، 
البنك  فل�صطني  يف  اأ�ص�ص�  اللَذين  �ص�م�ن  احلميد  وعبد  حلمي،  اأحمد  واأمث�ل 
العربي والبنك الزراعي وعدًدا من ال�صن�ع�ت الن�صيجية والفنية وال�صي�حية؛ مم� 
�ءة.  قلب الت�قع�ت ال�ص�ئدة ح�ل قدرة امل�صلمني على ال�صتقالل مب�ص�ريع م�دية بنَّ

ب. ال�صلة بني التقدم والدين، وهل النه�صة دينية اأم قومية؟ 

يقرر اأر�صالن تقريًرا وا�صًح� ق�طًع�، اأن ال�صلة بني الدين وانهي�ر احل�ص�رات 
ة مت�ًم�، اإذ »اإن لهذه احل�ادث اأ�صب�بً� وع�امل مرتاكمة، ترجع اإىل  اأو تقدمه� منفكَّ
اأ�ص�ل �صتى، ف�إذا تراكمت هذه الع�امل يف خري اأو �صر، تغلبت على ت�أثري الأدي�ن 
والعق�ئد، واأ�صبحت ف�ص�ئل اأق�م الأدي�ن ع�جزة ب�إزاء �صره�، كم� اأ�صبحت مع�يب 

اأ�صخفه� غري م�ؤثرة يف ج�نب خريه�«.

ف�لن�صرانية مل تكن �صبًب� يف انحط�ط الروم�ن والي�ن�ن من قبلهم، كم� مل 
تكن �صبًب� يف تقدم اأورب� احلديث. واأي�ًص�، م� ك�نت ال�ثنية �صبًب� يف ت�أخر الي�ب�نيني 
اأحق�بً� ط�يلة، ولي�صت هي ال�صبب يف تقدمهم وترقيهم احل�دث، على الرغم من 

ا�صتمرار مت�صكهم به�.
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هي  الأدي�ن  الن��س جعل  بع�س  اإذن  »فليرتك  اأر�صالن:  يق�ل  كم�  واإذن، 
املعي�َر للت�أخر والتقدم«.

الإ�صالَم ه�  ر�ص�لته  اإذ يجعل يف مطلع  نف�صه،  اأر�صالن  ين�ق�س  األ  ولكن 
ال�صبَب ال�حيد يف ح�ص�رة العرب و�ص�ئر ال�صع�ب التي اعتنقته؟!

ي�ؤكد اأر�صالن ـ ومعظم رج�لت النه�صة ـ اأن ال�صتثن�ء الت�ريخي ال�حيد 
على م� قرره اآنًف� ه� ح�لة الإ�صالم، واأن كلمة امل�ؤرخني �صرًق� وغربً� قد اجتمعت 
ب�أنه �صبب نه�صة العرب وفت�ح�تهم املده�صة، واأنه مل يكن �صبًب� يف  على الق�ل 
بني الذين يبتغ�ن ن�صر الثق�فة الأوربية  انحط�طهم فيم� بعد؛ اإل يف نظر ثلة من املتغرِّ

بني امل�صلمني. 

ج. ما �صبيل التقدم اإذن؟ 

اإذا ك�نت هذه هي الآف�ت وتلك هي الأ�صب�ب التي تف�صر ت�أخر امل�صلمني 
وانحط�طهم عن رتب الأمم املتقدمة، فم� ال�صبيل اإىل اللح�ق برك�ب تلك الأمم؟ 

خال�صة ج�اب اأر�صالن عن هذا ال�ص�ؤال املحرق: اإن امل�صلمني ينه�ص�ن 
مبثل م� نه�س به غريهم. اإن ال�اجب على امل�صلمني لينه�ص�ا ويتقدم�ا ويعرج�ا يف 
�ا كم� ترقَّى غريهم من الأمم؛ ه� اجله�د ب�مل�ل والنف�س.. وه�  م�ص�عد املجد، ويرتقَّ

م� ي�صم�نه الي�م »الت�صحية«. 
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وعمل�ا  العزائم  بعث  اأرادوا  اإذا  ميكنهم  امل�صلمني  اأن  اجل�معة:  واخلال�صة 
اأن يبلغ�ا مب�لغ الأوربيني والأمريكيني والي�ب�نيني من  �صهم عليه كت�بهم،  مب� حرَّ
العلم والرتق�ء، واأن يبق�ا على اإ�صالمهم، كم� بقي اأولئك على دينهم، بل هم 
بذلك اأوىل واأحرى، ف�إن اأولئك رج�ل ونحن رج�ل، واإمن� الذي يع�زن� الأعم�ل، 

الآم�ل.ژڻ   ڻ  ڻ   وانقط�ع  وال�صتخذاء  الت�ص�وؤم  ي�صرن�  الذي  واإمن� 
ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہژ ]العنكب�ت/ 69[.  

اأر�صالن  �صكيب  اإليه�  ي�صري  التي  الت�أخري  اأ�صب�ب  خمتلف  اأن  �صك  ل 
انح�ص�ر  يف  املتمثلة  احلقيقية،  للعلة  اأعرا�س  هي  م�  بقدر  حقيقية  علاًل  لي�صت 
اأن  ال�ا�صح  ومن  امل�صلمني.  حي�ة  من  الأخالقية  الرتبية  اأو  الأخالقية  املب�دئ 
�صكيب اأر�صالن قد مل�س يف حتليالته ج�نًب� مم� �صبق اأن اأ�ص�ر اإليه الك�اكبي يف »اأم 
القرى«، لكنه يبدو اأكرث قربً� منه من ال�ق�ئع امللم��صة والأمثلة املح�ص��صة امل�صتق�ة 
الفكرية  منطلق�ته  من  الرغم  على  وذلك  والإ�صالمية،  العربية  الأقط�ر  من حي�ة 
كل  عن  بعيدة  ب�لت�يل  فظلت  العملي؛  للتطبيق  فر�صة  له�  جتد  التي مل  املث�لية 
اأثر اجتم�عي �ص�مل، وحم�ص�رة يف م�صروع فردي ويف حدود الإ�صك�لية القدمية 

للنه�صة كم� جتلت يف القرن الت��صع ع�صر)1(.

)1( فهمي جدع�ن، اأ�ص�س التقدم عند مفكري الإ�صالم، عم�ن، دار ال�صروق، ط.3، 1988م، �س 459. 



�صامر عبد الرحمن ر�صواين
6262

منهج الر�صالة وروؤيتها ( 2)

1930م(  )1349هـ/  ع�صيب  وقت  يف  )مل�ذا...(  ر�ص�لة  ولدت  لقد 
الع�مل الإ�صالمي حتت نري  العثم�نية، ورزوح معظم �صع�ب  انهي�ر اخلالفة  عقب 
ا�صت�ت على �ص�قه�، واقت�صرت  التحرر قد  ال�صتعم�ر. وقتئٍذ مل تكن حرك�ت 
املق�ومة على ف�ص�ئل وفرق حمدودة هن� وهن�ك. هذه الظروف ال�صي��صية ك�ن له� 
اأكرب الأثر يف الروؤية التي قدمته� الر�ص�لة واأ�صل�ب اخلط�ب الذي اخت�ره اأر�صالن 

له�. ويظهر ذلك من ن�اح عديدة: 

اأ. الفئة املخاَطبة: يخ�طب �صكيب اأر�صالن يف ر�ص�لته هذه ال�صع�ب الإ�صالمية 
ُله� وزر الت�أخر ب�صبب الآف�ت اخُللقية التي اأ�ص�بته�. كم� ي�صع على  ق�طبة، ويحمِّ
تق�صي  التي  الإ�صالم  لتع�ليم  ال�اجبة  التقدم من خالل ع�دته�  ع�تقه� واجب 
 � اأر�صالن ك�ن رجاًل �صي��صيًّ اأن �صكيب  ب�جله�د ب�مل�ل والنف�س. وعلى الرغم من 
اأ يف حي�ته من��صب عديدة، ف�إنه ـ خالًف� خلري الدين الت�ن�صي  ب�لدرجة الأوىل، وتب�َّ
ال�صي��صيني يف  اأو  الدول واحلك�م�ت  ير ط�ئاًل من احلديث عن دور  ـ  مل  مثاًل 
الت�أخر والتقدم، وهذا منطقي يف وقت مل تبق فيه على احلقيقة دول م�صتقلة، اأو 
اإىل ف�ص�د العلم�ء والأمراء  اأر�صالن  اإ�ص�رة  اإ�صالمية ق�ئمة بذاته�. واأم�  حك�م�ت 
ه�تني  على  للث�رة  دع�ًة  طي�ته�  يف  حتمل  ف�إنه�  النحط�ط،  اأ�صب�ب  اأحد  لك�نه 

الطبقتني الف��صدتني، اأكرث منه� رغبًة يف اإ�صالحهم�، اأو العتم�د عليهم�.  
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ب. مفهوم التقدم عند اأر�صالن: قد يظن الق�رئ لكالم اأر�صالن اأنه يق�صر مفه�م 
م�  لكرثة  والقت�ص�دي؛  ال�صي��صي  وال�صتقالل  الع�صكرية  الق�ة  على  التقدم 
اأن  امل�صمرة  واحلقيقة  للتقدم.  كطريق  والنف�س  ب�مل�ل  اجله�د  واجب  عن  حتدث 
اأر�صالن يتمثل يف النه�صة العلمية التي تبنى عليه� �ص�ئر  معي�ر التقدم يف راأي 
النه�ص�ت ال�صي��صية والع�صكرية والقت�ص�دية. ولكن بل�غ هذه النه�صة ل ميكن 

حتقيقه بغري �صل�ك النهج الذي م�صى عليه الأوربي�ن اأنف�صهم، وه� »الت�صحية«. 

ولكن هل ميكنن� اأن نلخ�س اأ�صب�ب النه�صة الأوربية  يف »الت�صحية«؟ األ 
ميكن الق�ل اإن هذه ال�صفة هي اأثر من اآث�ر التقدم والنه�صة؟ ثم هل ك�نت تلك 
ا�صتقى  اأين  الفل�صفي للكلمة؟ ومن  ب�ملعنى  اأخالقي  ن�بًع� من وازع  اأمًرا  ال�صفة 

اأر�صالن روؤيته تلك؟ 

عن  بغ�ئب  لي�س  ط�يلة  لفرتة  اأورب�  يف  ع��س  الذي  اأر�صالن  اأن  �صك  ل 
الأ�صب�ب الت�ريخية والفكرية وال�صي��صية والقت�ص�دية التي اأ�صهمت يف ت�صكيل 
ق�ة التقدم احلديثة. ولكن اأر�صالن ل يذهب بعيًدا يف الت�ريخ بحًث� عن  اأ�صب�ب 
التقدم الأوربي كم� طلب منه ال�صيخ املالوي اأن يفعل؛ بل يكتفي ب�إلق�ء ال�ص�ء 
ق�تهم  مظهر  وك�نت  الإفرجن،  ا�صتقرت يف  التي  الأخالقية  ال�صف�ت  بع�س  على 
الك�من  ال�صر  اأنه�  م�ؤكًدا  امل�صلم�ن،  منه�  وعري  خ�ص��ًص�،  الع�صكري  وتف�قهم 

وراء نه�صتهم.
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ال�اقع اأن هذه ال�صفة ك�نت نت�ج تنظيم اجتم�عي و�صي��صي وترب�ي يحتل 
منهم  كل  ويحظى  وامل�ص�ؤولي�ت،  احلق�ق  مت�ص�وية يف  مك�نة  الأفراد جميًع�  فيه 
بن�صيبه من الرقي بقدر م� يقدم وي�صهم يف جمتمعه ودولته. وهي ح�صيلة تط�ر 
اأورب�  له�  خ�صعت  التي  والفكرية  والجتم�عية  ال�صي��صية  النظري�ت  يف  ط�يل 
ال�صفة الأخالقية  ب�أن هذه  الق�ل  واإنه ملن قبيل الختزال  خالل قرون عديدة. 

هي التي �صببت التقدم الغربي. 

راأى  لالأم�ر،  ال�اقعية  الروؤية  ذو  املحنك،  ال�صي��صي  وه�  اأر�صالن،  ولكن 
احلديث  يجعل  الإ�صالمية  ال�صع�ب  تعي�صه  الذي  الأجنبي  الحتالل  واقع  اأن 
و�صرورة حت�صيل  العلمي  التقدم  اأو عن  والجتم�عي،  ال�صي��صي  الإ�صالح  عن 
املع�رف احلديثة �صربً� من العبث. ففي ظل امل�صتعمر ل ميكن ملثل هذه املب�دئ 
الإ�صالحية اأن تتحقق، ول لتلك املع�رف اأن ت�صهم ب�أي تقدم اأو رفعة لل�صع�ب 

امل�صتعَمرة. 

والتحكم  ال�صتعم�ر  من  التحرَر  اأر�صالن  يجعل  اأن  املنطقي  من  فك�ن 
على  مت�قف  ذلك  حتقيق  ولكن  التقدم،  لتحقيق  منه  لبد  �صرًط�  الأجنبي 
اإح�ص��س ال�صع�ب امل�صلمة مب�ص�ؤوليته� الأخالقية عن حترير بالده�، وذلك ب�جله�د 

ب�مل�ل والنف�س. فك�ن ل بد من اإعالء ج�نب هذه الف�صيلة اخللقية على �ص�اه�.  
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يف �ص�ء هذا فقط ميكنن� اأن نفهم ق�ل اأر�صالن: »الأخالق يف تك�ين الأمم 
ف�ق املع�رف«. وي�صبح ق�له الت�يل معق�ًل اأي�ًص�: »واحلقيقة اأن هذه الأم�ر اإمن� هي 
فروع ل اأ�ص�ل، واأنه� نت�ئج ل مقدم�ت، واأن الت�صحية اأو اجله�د ب�مل�ل والنف�س ه� 
الِعلم الأعلى، الذي يهتف ب�لعل�م كله�. ف�إذا تعلمت الأمة هذا العلم وعملت به، 

دانت له� �ص�ئر العل�م  واملع�رف، ودنت منه� جميع القط�ف واملج�ين«.

م�صرت�صاًل،   � اأ�صل�بً� جداليًّ ر�ص�لته  اأر�صالن يف  اعتمد  لقد  اأ�صلوب اخلطاب:  ج. 
ح�فاًل ب�لأمثلة وال�ص�اهد الت�ريخية، م�صتطرًدا اإىل م�ص�ئل يفر�صه� �صي�ق احلديث. 
اأو  واجل�اب،  ال�ص�ؤال  اأ�صل�ب  اأي:  الأ�صل�ب اجلدايل،  ا�صتخدام  ومق�ص�ده من 
قد  التي  والإ�صك�لت  َبه  ال�صُّ كل  اإزالة  ه�  كذا(،  قلن�  كذا  قلتم  )اإذا  الفنقلة 

ُيعرَت�س به� على الأفك�ر التي يقرره� والآراء التي ينح� اإليه�. 

ويبدو اأن اأر�صالن قد تعمد ذلك فعاًل، اإذ ك�نت غ�يته ال�صريحة ال�ا�صعة 
واحل�س  ال�صمري  فيهم  وي�قظ  احلمية  فيهم  في�صعل  يخ�طبهم  اأن  امل�صلمني؛  من 
الت�ريخ  املت�أملني يف �صنن  والفال�صفة  املفكرين  � مبخ�طبة  معنيًّ الديني. ومل يكن 

وق�انني �صع�د احل�ص�رات وهب�طه�. 

بخطبة  اأ�صبه  »اإنه�  عنه�:  ال�صرب��صي  اأحمد  الأ�صت�ذ  ق�ل  ي�صدق  وعليه 
ط�يلة النف�س، فيه� من الإث�رة والتحمي�س اأكرث مم� فيه� من البحث والإقن�ع«)1(. 

امل�صلم�ن ومل�ذا تقدم غريهم، بريوت: دار احلي�ة،  ت�أخر  مل�ذا  اأر�صالن،  )1( مقدمة ح�صن متيم على ر�ص�لة �صكيب 
د.ت. �س 21.
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م روؤية كلية اأو نظرية متم��صكة  خال�صة الق�ل اأن �صكيب اأر�صالن مل يقدِّ
اأنه�  راأى  م خطًة ظرفية  انهي�ر احل�ص�رات و�صع�ده�، ولكنه قدَّ اأو يف  التقدم،  يف 

كفيلة بتحقيق التقدم، اأو اإزاحة العقب�ت من طريقه، اإن كتب له� التطبيق.

 اأثر الر�صالة وتلقيها ( ))

تلقى الع�مل الإ�صالمي ر�ص�لة »مل�ذا...« بكثري من التقدير والهتم�م، �ص�أن 
كثري من كتب اأر�صالن ومق�لته، ن�هيك عن ك�نه يع�لج ق�صية مل تزل الهم الق�بع 
يف نف��س امل�صلمني يف خمتلف بق�ع الأر�س. وعليه فلي�س من قبيل املب�لغة ق�ل 

ر�صيد ر�ص� عن انت�ص�ره�: 
نفنفا تطوي  الركبان  بها  �صارت  ف�صب�صــبا)1(  و�صب�صـًبا  فنفـنًفا 

وقد رحب رج�لت الفكر يف الع�مل الإ�صالمي بهذه الر�ص�لة ولفت�ا الأنظ�ر 
اإليه�)2( وح�ص�ا على ن�صره� وتعميمه�، واقرتح الأ�صت�ذ حممد تقي الدين الهاليل 

)1( ر�صيد ر�ص�، مقدمة الطبع والن�صر لرحلة الأمري �صكيب احلج�زية، املن�ر )778/31( 1350-1931م.
الث�لثة:  البن� فيه� عقب �صدور الطبعة  )2( ومن التقريظ�ت الالفتة التي حظيت به� هذه الر�ص�لة، م� ق�له ح�صن 
»الكت�ب يف ب�به حجة دامغة و�صفحة جميدة، ولي�س مل�صلم غن�ء عنه، ذلك اأنه اأج�ب اإج�بة �ص�فية ج�معة م�نعة، 
اأ�صب�ب جن�ح امل�صلمني الأولني وف�صل امل�صلمني الآخرين، وك�صف عن �صر  ب�أن�صع بره�ن واأق�ى دليل  واأب�ن 

تقدم الغربيني والي�ب�نيني«. املن�ر، 35/ 69، 1939م. 
ومن ذلك م� ق�له ك�مل ي��صف ع�ديت�س ع�ص� بعثة الب��صنة والهر�صك مب�صر: »قد بلغت من تعقل الأم�ر   
على حقيقته� درجة الكم�ل يف الإتق�ن والتعميق وبعد النظر و�صعة الأفق«. اأو م� حك�ه رف�ئيل بطي الأديب 

العراقي يف جملة الر�ص�لة، انظر: ذكرى �صكيب اأر�صالن، 59، 89.  
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م�صك�ًل؛  م�صب�ًط�  ًح�  م�صحَّ الكت�ب  ن�صر  تعميم  ب�لهند  العلم�ء  ندوة  كلية  يف 
واأن  ن�صخه،  ت�زيع  الأغني�ء يف  ي�صهم  واأن  والع�مة،  اخل��صة  مط�لعته  لي�صت�يف يف 
اإىل  يرتجم  واأن  ط�يلة،  مدة  اخلطب�ء  به  يخطب  واأن  للطلبة،  املدر�ص�ن  �صه  يدرِّ

اللغ�ت الأخرى)1(. 

وقد ترجمت الر�ص�لة اإىل لغ�ت عدة)2(، فقد ترجمه� الذي ك�ن �صبًب� يف 
كت�بته� وه� ال�صيخ حممد ب�صي�ين عمران اإىل املالوية وطبعه� بعد �صنة من ن�صره� 
ب�لعربية تقريًب�، ف�نتبهت لذلك احلك�مة اله�لندية، ف�ص�درته� وبحثت عن كل م� 

يتعلق به�)3(.

وقد ترجمه� م. �صك�ر اإىل الإنكليزية نقاًل عن الرتجمة املالوية)4(، وطبعت 
يف له�ر ع�م )1363هـ/ 1944م()5(. و�صبب ترجمته� اأن الهن�د امل�صلمني قد 
لحظ�ا تلك ال�صعلة واحلمية ال�طنية الإ�صالمية التي اأوقدته� ر�ص�لة اأر�صالن يف 
ه�ا »الر�ص�لة« اإىل الهند امل�صلمة امل�صتيقظة، التي  قل�ب املالويني. ف�أرادوا اأن ي�جِّ
جن�ح،  علي  حممد  قي�دة  حتت  ال�صتقالل،  امل�أم�ل،  هدفه�  نح�  ال�صري  تت�خى 
الإ�صالم يف  ل�صعلة  وامل�ِقد  امللهم  ال�قع  اأر�صالن ذات  لكلم�ت  اأن تك�ن  ع�صى 

)1( مقدمة ح�صن متيم على ر�ص�لة �صكيب اأر�صالن، مرجع �ص�بق، �س21. 
)2( �صكيب اأر�صالن، ال�صيد ر�صيد ر�ص� اأو اإخ�ء اأربعني ع�ًم�، مرجع �ص�بق، �س436 ح��صية. 

)3( املرجع ال�ص�بق، �س 499. 
املجلد  1934م،  اإبريل  يف  اأمة«  زوال  »اأ�صب�ب  عن�ان:  حتت  »اإمي�ن«  جملة  من  خ��س  عدد  يف  �صدرت  التي   )4(

اخل�م�س. 
Our Decline and its Causes, trans. by M.A. Shakoor )Lahore: Sh. Muhammad Ashraf,1944(.  )5(
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قل�بهم ع�صى اأن يق�دهم ذلك اإىل الن�صر. ويبدو هذا ب��ص�ح من دع�ة الن��صر اإىل 
ن�صر الكت�ب بني امل�صلمني عم�ًم�، والفقراء منهم خ�ص��ًص� ب�ملج�ن)1(. 

اأن تخلِّفه  ويبدو اأن دول ال�صتعم�ر قد �صعرت ب�لأثر اخلطري الذي ميكن 
هذه الر�ص�لة، ويخربن� ر�صيد ر�ص� عن ذلك: »ا�صطربت به� بع�س دول ال�صتعم�ر، 
وُزلزلت زلزاًل �صديًدا، حتى قيل لن� اإنه� اأغرت حك�مة �ص�ري� مبنع ن�صره� فيه�، 
وهي اأحق به� واأهله�؛ ف�نفردت بهذه العداوة لالإ�صالم دون من اأغروه� به�«)2(، 
وق�بلت فرن�ص� الر�ص�لة بحم�قة فمنعت دخ�له� اإىل اجلزائر، وحظرت على الن��س 
قراءته� ك�أمن� هي وب�ء، وجعلت عق�بة ملن يط�لعه�)3(. و�صبق اأن احلك�مة اله�لندية 
حتى  به�،  يتعلق  م�  وكل  للر�ص�لة،  املالوية  الرتجمة  �ص�درت  قد  اإندوني�صي�  يف 

خ�صي مرتجمه� ب�صي�ين عمران على نف�صه. 

وميكنن� تلخي�س ع�امل انت�ص�ره� يف الأم�ر الآتية: 

1ـ م�ؤلفه�: من��صل �صي��صي ذائع ال�صيت، وك�تب مقروء بكرثة على امتداد الع�مل 
الإ�صالمي.

2ـ اأ�صل�به�: خط�بي �صهل م�صرت�صل ين��صب اجلمه�ر ال�ا�صع من القراء.

viii,x .1( املرجع ال�ص�بق، من مقدمة الن��صر واملرتجم(
)2( ر�صيد ر�ص�، مقدمة الطبع والن�صر لرحلة الأمري �صكيب احلج�زية، املن�ر )31/ 778(، )1350هـ/ 1931م(.

)3( �صكيب اأر�صالن، ال�صيد ر�صيد ر�ص� اأو اإخ�ء اأربعني ع�ًم�، مرجع �ص�بق، �س500.  
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الع�مل  امتداد  على  املقروءة  ال�صهرية،  الإ�صالحية  املجلة  املن�ر،  يف  ن�صره�  3ـ 
الإ�صالمي.

4ـ عن�ان الر�ص�لة: املخت�ر برباعة ك�ن له اأثر وا�صع يف جذب النتب�ه ودوام الذكر، 
حتى غدا طرح �ص�ؤال التقدم ي�صتدعي اإىل الذهن مب��صرة ر�ص�لة �صكيب اأر�صالن، 

وك�أن ال�ص�ؤال اأ�صبح �ص�ؤال �صكيب اأر�صالن نف�صه. 

له�  الإ�صالمي، جعل  البالد  اأوج المتداد ال�صتعم�ري يف  ن�صره�: يف  5ـ زمن 
قيمة كبرية، مل� حتمله من �صحنة معن�ية وحتري�صية كبرية. 

أ. تلقي الرسالة نقدًا وتقريًظا

لقد ك�ن ال�صيخ ر�صيد ر�ص� املتلقي الأول لر�ص�لة �صكيب، واأول من علق 
عليه�. وقد ق�ل فيه� يف اأول مك�تبة له اإىل �صكيب بعد تلقيه�: »الر�ص�لة اأح�صن م� 
قراأت لكم يف ال�صتدلل والت�أثري ل يف الت�أنق يف التعبري، وهي من اإمالء العلم 
والإمي�ن الغ�لب على ال�صع�ر وال�جدان، ل من اإمالء التخيُّل ال�صعري يف البي�ن«. 

ولكن اإعج�به هذا مل مينعه من اإبداء مالحظ�ته عليه�، وهي: 

ـ اأنه� كتبت على عجل. 
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ـ واأن فيه� مب�حث دينية كثرية ل تخل� من عب�رات اأحب اأن اأراجعكم فيه�، منه� 
م� يتعلق ب�للفظ، ومنه� م� ه� ا�صتدراك على بع�س امل�ص�ئل)1(. 

ويف مك�تبة ت�لية له مع �صكيب ي�رد ر�صيد ر�ص� مالحظ�ته على الر�ص�لة، 
وا�صتدراك�ت  اللغ�ية،  ال�صتخدام�ت  ببع�س  تت�صل  ت�صحيح�ت  اإىل  ويق�صمه� 

تت�صل ببع�س امل�ص�ئل الدينية والفكرية. فمن ا�صتدراك�ته: 

ا  ـ اأنه ا�صتح�صن اأن يزاد يف بع�س امل�ا�صع من �ص�اهد اآي�ت القراآن م� ه� ق�ي جدًّ
ول نظري له يف الر�ص�لة، ومنه� م� ه� اأق�ى مم� اأورده �صكيب)2(. وقد وافق �صكيب 
على هذه املالحظة. كم� اأخذ عليه كرثة الآي�ت يف م�ا�صع اأخرى، كم��ص�ع نفي 

اجلربية.

ـ انتق�ده �صكيب لإيج�زه يف م�ص�ألة ه�ية النه�صة اأهي دينية اأم ق�مية؟ 

وراأى اأن هذه امل�ص�ألة اأوىل ب�لإط�لة من غريه�، واعتذر ل�صكيب ب�أنه� ك�نت 
يف اآخر الر�ص�لة، واأنه خ�صي التط�يل ف�خت�صر فيه� الق�ل. ولكنه نّبه �صكيب اإىل 
اأنه� ك�نت م��ص�ع �ص�ؤال »ابن  ره  اأهم م�ص�ئل الر�ص�لة، وذكَّ اأن هذه امل�ص�ألة هي 
اإن بع�س امل�صلمني يدع�ن يف هذا  »اإذ ق�ل  املدينة« يف جريدة »العهد اجلديد«: 
ي�افقه من  اأخذ م�  اأنه يجب عليهم  الدين، ويرون  اإىل الرتقي من طريق  الع�صر 

)1( �صكيب اأر�صالن، ال�صيد ر�صيد ر�ص�، مرجع �ص�بق، �س 444-443. 
)2( املرجع ال�ص�بق، �س456. 
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عل�م اأورب� ومدنيته� وترك م� يخ�لفه، وذكر اأنه� طريقة ال�صيخ حممد عبده واملن�ر، 
ه اإليكم  وبع�صهم يرون اأنه يجب اأخذ مدنية اأورب� بحذافريه� لأنه� ل تتجزاأ، ووجَّ

ال�ص�ؤال: اأي الطريقتني اأق�م؟«.

ًرا اإي�ه بعدد من النق�ط:  ثم ط�لبه ب�إع�دة النظر يف اجل�اب مذكِّ

اأق�ى مقنع لهم للقي�م به�،  اإن الكالم يف نه�صة امل�صلمني عن حجج القراآن  1ـ 
واأعظم م�ؤثر يف اأنف�صهم على اختالف اأق�امهم. 

2ـ اإن اإقن�عهم ب�لنه�صة من طريق الدين ل ين�يف قي�م كل منهم مب� يرقي اأنف�صهم 
واأوط�نهم، واإن ك�ن فيهم من ل يدين بدينهم ممن قد �صبق�هم يف النه�صة الدني�ية.. 
يك�ن�ا  اأن  اإىل  يدع�هم  دينهم  ب�أن  جهلهم  عنهم  امل�صلمني  تخلف  �صبب  فك�ن 

ال�ص�بقني لغريهم. 

بق�ء  الإ�صالم  بهداية  والدني�ية  الدينية  النه�صتني  بني  ب�جلمع  يربح�ن  اإنهم  3ـ 
تع�طف �صع�بهم واأق�امهم الكثرية وت�اّدهم وتع�ونهم، ويف ذلك من الق�ة الروحية 
والجتم�عية وال�صي��صية م� ل يخفى، واأعظم �صع�بهم ربًح� من هذه اخلطة ال�صعب 

العربي. 

4ـ م� يف الإ�صالم من ال�ق�ية من مف��صد احل�ص�رة امل�دية واأخط�ر النزع�ت البل�صفية 
وغريه�. 
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املنكر  واإب�حة  التي ذكرمت�ه�، وهي �صي�نة الأمة من الإحل�د  الف�ائد الأخرى  5ـ 
والف�ص�د)1(. 

ومن مالحظات ر�صيد ر�صا على الر�صالة: 

ـ اأن �صكيب ب�لغ يف تربئة الدي�نة الن�صرانية من الت�أثري يف اإ�صع�ف مدنية الي�ن�ن 
والروم�ن والق�ص�ء عليهم� مبثل م� براأ به الدي�نة الإ�صالمية. والذي يعتقده ر�صيد 
اأن م� يف الأن�جيل من املب�لغة يف التزهيد يف الدني�، وحرم�ن الأغني�ء من  ر�ص� 
املدنية،  تلك  على  الق�ص�ء  يف  عظيم  ت�أثري  له  ك�ن  ال�صم�وات..  ملك�ت  دخ�ل 

وكذلك �صرية الأحب�ر من ب�ب�وات وبط�ركة وفهمهم للدين)2(.

اأنه ك�ن لالإ�صالم  ينكر  الرد على من  اللنَي يف  ر�صيد ر�ص� على �صكيب  اأخذ  ـ 
وال�اقع  واأيده�..  ال�صرقية  احل�ص�رة  اأف�د  قد  الإ�صالم  ب�أن  اكتفى  واأنه  ح�ص�رة، 
ال�صرقية ك�نت عند ظه�ر الإ�صالم يف ط�ر النحالل والزوال، واأن  اأن احل�ص�رة 
ح�ه�،  ونقَّ امليتة  والفن�ن  العل�م  اأحي�ا  اأن  ملكهم  متكن  بعد  يلبث�ا  مل  امل�صلمني 

واأوجدوا ح�ص�رة جديدة اإ�صالمية )3(.

)1( مل ي�أخذ �صكيب بهذه املالحظ�ت، ومل ي��صع هذه امل�ص�ألة، ول نعلم ج�اب �صكيب اأر�صالن على هذه املالحظ�ت 
اأو م�قفه منه�، اإذ مل يعلق عليه� حني اأورده� يف كت�به ر�صيد ر�ص�. انظر: املرجع ال�ص�بق، �س457-456.
)2( هذه املالحظة اأي�ًص� مم� مل ي�أخذ به �صكيب ومل يعلق عليه�، ولكن تعليق ر�صيد ر�ص� من�ص�ر مع الر�ص�لة. 

)3( يبدو اأن �صكيب قد اأخذ مبالحظة �صديقه ر�صيد ر�ص� يف هذه امل�ص�ألة، وغريَّ يف عب�رته مب� ين��صب ذلك. انظر: 
املرجع ال�ص�بق، �س464-463.
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ب. تعليقات شكيب على الطبعة الثالثة 

�صدرت الطبعة الث�لثة بعد ع�صر �صن�ات من الطبعة الأوىل، فزوده� �صكيب 
اأر�صالن بعدد من التعليق�ت واحل�ا�صي التي تعك�س مت�بعته للتط�رات التي طراأت 
على الع�مل الإ�صالمي خالل تلك ال�صن�ات الع�صر. ففيم� يخ�س م�ص�ألة البذل 
والت�صحية ب�مل�ل يف ن�صرة امل�صلمني يف فل�صطني، لحظ اأر�صالن اأن ح�ادث الدهر 
علَّمت امل�صلمني واأيقظتهم.. ففي ال�صن�ات الع�صر الأخرية بدوؤوا يقتدون ب�ليه�د 
والأوربيني يف البذل، و�ص�روا على اإثرهم واإن ك�ن ل يزال�ن يف اأول الطريق. فقد 
اأح�صى �صكيب اإع�ن�ت العرب لإخ�انهم يف فل�صطني بني �صنتي 1937و1938 
فزادت على م� ك�ن من قبل، ف�أثمرت هذه الإع�ن�ت ثمره�، وثبتت اأقدام العرب 

يف وجه الإنكليز واليه�د واخل�ئنني من العرب. 

اأخرًيا على  وعن امل�قف من اخل�ئنني حتدث �صكيب عن جتروؤ املج�هدين 
تعذيب اخل�ئنني، اإذ لقي كثري من ه�ؤلء جزاءهم الأوفى. 

ج- املآخذ على أسلوب الرسالة 

ذكر ال�صيخ ح�صن متيم اأن بع�س املفكرين انتقد يف الر�ص�لة ِجرمه� ال�صغري 
والإكث�ر فيه� من وج�ه املق�رن�ت بني امل�صلمني ب�لأم�س والي�م و�صي�غته� ب�لأ�صل�ب 
ال�صح�يف واخلط�بي الع�جل. وهذا اأمر مل ينكره، ولكنه اأرجعه اإىل ظروف اإن�ص�ء 
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ا،  الر�ص�لة وك�نه� ج�ابً� على �ص�ؤال طرح يف جملة املن�ر، وحتبريه� يف مدة وجيزة جدًّ
واعتم�د الأمري فيه� على الذاكرة وخال�صة التج�رب دون املذاكرة واملراجعة.

كم� ذكر اأن البع�س اأخذ على الر�ص�لة كرثة اإيراد ال�ص�اهد القراآنية، واأج�ب 
ب�أن القراآن ه� د�صت�ر امل�صلمني وامل�صدر الأول من م�ص�در الت�صريع لديهم، واللج�ء 
اإىل اآي�ته وتبي�ن حتذيراته وو�ص�ي�ه يف م��ص�ع مع�جلة اأ�صب�ب ت�أخر امل�صلمني من 

الل�ازم الأ�ص��صية وال�صرورات املنطقية لنج�ح امل��ص�ع)1(.

واحلق اأن و�صف ال�صيخ ح�صن متيم لهذه الر�ص�لة �ص�دق مت�ًم�، وذلك بق�له: 
»ومهم� قيل يف الر�ص�لة فقد ك�نت بنت �ص�عته�، و�صرورة من �صرورات ع�صره�، 
اأيقظت الأمة واأزالت احلجب عن اأعينه�، وحركت العزائم نح� الإ�صالح، ودلَّت 

ب�صدق على كثري من م�اطن ال�صعف والنحالل«)2(.

د عليه� فهمي جدع�ن، بحق، وهي ل تخ�س  �صدَّ اأخرية  وتبقى مالحظة 
�صكيب اأر�صالن وحده، ولكنه� ت�صمل جممل رج�لت الفكر الإ�صالحي حتى 
املغربي  الق�در  وعبد  ر�ص�  ور�صيد  عبده  حممد  مثل  الع�صرين،  القرن  منت�صف 
والغالييني، وهي �صيطرة التفكري الِعلِّي الأح�دي، وه� التفكري الذي يدير النه�صة 
ة  والت�أخر على علة التعلم والرتبية والتعليم املدع�مة ب�لأخالق. واحلقيقة اأن حدَّ
هذا النمط من التعليل مل تنح�صر بع�س النح�ص�ر اإل بعد احلرب الع�ملية الث�نية، 

)1( مقدمة ح�صن متيم على ر�ص�لة �صكيب اأر�صالن، مرجع �ص�بق، �س22-21. 
)2( املرجع ال�ص�بق. 
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حني لحظ مفكرون اأن التعليل الأح�دي ل يكفي، واأنه ينبغي على العك�س من 
ذلك بن�ء النه�صة اأو التقدم على اأ�ص��س تعدد العلل. فب�ت مركب ال�صم�ل ه� 
الذي ي�صمح لدى ه�ؤلء الكت�ب بتحقيق التقدم. ومن هن� حر�ص�ا على ا�صتنب�ط 
منظ�م�ت �ص�ملة لالإ�صالم، وانتقل�ا من اإ�صك�لية التقدم القدمية التي ك�نت تدور 
يف حلقة التحليل الِعلِّي اأو الت�ص�يغ والدف�ع اأو الإر�ص�د اخلط�بي اإىل مرحلة التقرير 
ال�صم�يل املث�يل ابتداء من الن�ص��س الدينية نف�صه� التي تك�صف يف الآن نف�صه 

عن اإرادة تغيري ال�اقع املتقهقر)1(.  

ببليوجرافيا �صكيب اأر�صالن

اأنه ع�زم على كت�بته، وم�  )وت�صم م� كتبه من مطب�ع وخمط�ط، وم� ذكر 
كتب عنه من درا�ص�ت خم�ص��صة(.

اأوًل: كتبه ومن�صوراته املطبوعة ح�صب ت�صل�صلها الزمني 

ب�ك�رة: جمم�عة ق�ص�ئد �صعرية طبعت ب�ملطبعة الأدبية يف بريوت 1887م. ( 1)
الدرة اليتيمة: ِحَكم لعبد اهلل ابن املقفع طبعت م�صححة بقلم الأمري يف املطبعة ( 2)

الأدبية ببريوت 1893م و1897م. 
به �صكيب اأر�صالن واأحلق ( 3) رواية اآخر بني �صراج، ت�أليف فران�ص�ا رينيه �ص�ت�بري�ن، عرَّ

)1( فهمي جدع�ن، اأ�ص�س التقدم، مرجع �ص�بق، �س 462. 
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به ثالثة اأجزاء: 
خال�صة ت�ريخ الأندل�س اإىل �صق�ط غرن�طة ـ بقلمه. -
اأخب�ر الع�صر يف انق�ص�ء دولة بني ن�صر، ن�صره اأمري البي�ن مل�ؤلف جمه�ل �صهد وق�ئع  -

�صق�ط الأندل�س بنف�صه.
اأث�رة ت�ريخية ر�صمية ـ اأربعة كتب �صلط�نية اأندل�صية �ص�درة من اأبي احل�صن علي بن  -

اأبي الن�صر بن اأبي الأحمر والد اأبي عبد اهلل اآخر مل�ك غرن�طة، طبع مبطبعة الأهرام 
�صنة 1897م. 

عليه� ( 4) وعلق  البي�ن  اأمري  ن�صره�  ال�ص�بئ،  اإبراهيم  اإ�صح�ق  اأبي  ر�ص�ئل  من  املخت�ر 
بح�ا�ٍس ن�فعة يف  1898م. 

اأعم�ل ال�فد ال�ص�ري الفل�صطيني: ي�صم البي�ن�ت واملذكرات واملط�لب التي قدمه� ( 5)
اأمري البي�ن و�ص�ركه يف و�صعه� اإح�ص�ن اجل�بري ومي�ص�ل لطف اهلل و�صليم�ن كنع�ن، 

طبع ب�ملطبعة ال�صلفية يف 1923م. 
ح��صر الع�مل الإ�صالمي، ت�أليف الك�تب الأمريكي ل�ثروب �صت�دارد، ترجمه اإىل ( 6)

فج�ءت  اأر�صالن،  �صكيب  عليه  وعلق  له  وقدم  ن�يه�س،  عج�ج  الأ�صت�ذ  العربية 
تعليق�ته وح�ا�صيه اأربعة اأ�صع�ف الكت�ب الأ�صلي، وا�صتهر الذيل واحل��صية حتى 

اأ�صبح الأ�صل يعرف به� لدى قراء العربية، طبعته املطبعة ال�صلفية يف 1925م. 
برو�ص�ن، مع خال�صة كت�ب »حم�دث�ت مع ( 7) ت�أليف ج�ن  فران�س يف مب�ذله،  اأن�ت�ل 

اأن�ت�ل فران�س« لنق�ل �صيغ�ر، وزبدة اأق�ال ال�صحف الفرن�صية ي�م وف�ته،  ترجمه� 
ب�ملطبعة  طبع  والرتاجم،  والفل�صفة  الأدب  يف  تعليق�ت  اإليه�  واأ�ص�ف  له�  وقدم 

الع�صرية يف 1926م. 
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مل�ذا ت�أخر امل�صلم�ن؟ ومل�ذا تقدم غريهم؟، طبع يف مطبعة املن�ر �صنة 1930م. ( 8)
الأمري ( 9) فيه  اأقد�س مط�ف، كت�ب حتدث  اإىل  اللط�ف يف خ�طر احل�ج  الرت�ص�م�ت 

�صكيب عن رحلته لأداء فري�صة احلج، طبع يف مطبعة املن�ر �صنة 1931م. 
 حم��صن امل�ص�عي يف من�قب الإم�م اأبي عمرو الأوزاعي، ن�صره اأمري البي�ن وقدم له ( 10)

وعلق عليه دون اأن يذكر ا�صم م�ؤلفه، وه� من ت�أليف ال�صه�ب اأبي العب��س اأحمد 
�صنة  بدم�صق  املت�فى  احلنبلي  امل��صلي  زيد  ب�بن  ال�صهري  بكر  اأبي  بن  ابن حممد 

870هـ. طبع يف مطبعة عي�صى الب�بي احللبي يف 1933م. 
 ت�ريخ غزوات العرب يف فرن�ص� و�ص�ي�صرا واإيط�لي� وجزائر البحر املت��صط. وه� اأول ( 11)

وت�ريخ  احللبي  الب�بي  عي�صى  مطبعة  وم��ص�عه، طبع يف  معن�ه  ب�لعربية يف  ت�أليف 
مقدمته �صنة 1352هـ .

 رو�س ال�صقيق يف اجلزل الرقيق، وه� دي�ان ن�صيب اأر�صالن، �صقيق �صكيب الأمري، ( 12)
جمعه وعلق عليه و�صدره برتجمة لل�ص�عر، وذيله بن�صب الع�ئلة الأر�صالنية، طبع يف 

مطبعة ابن زيدون بدم�صق �صنة 1935م. 
خليل ( 13) له  وقدم  1936م،  �صنة  املن�ر  مبطبعة  طبع  اأر�صالن،  �صكيب  الأمري  دي�ان   

مطران. 
 �ص�قي اأو �صداقة اأربعني �صنة، ذكري�ت الأمري عن اأحمد �ص�قي اأمري ال�صعراء، طبع ( 14)

مبطبعة عي�صى الب�بي احللبي �صنة 1936م. 
 احللل ال�صند�صية يف الأخب�ر والآث�ر الأندل�صية، درا�صة اأندل�صية تتن�ول اجلغرافية ( 15)

اأول  طبع  اأجزاء:  ثالثة  منه  �صدر  والآداب.  والفن�ن  والعل�م  والرتاجم  والت�ريخ 
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جزء منه مبطبعة احللبي يف 1936م، والث�ين يف 1939م، والث�لث يف 1947م، وه� 
يف الأ�صل مر�ص�م على ثم�نية اأجزاء، ومل ُيعرف بعُد م� اإذا ك�نت تتمته م� زالت 

م�ج�دة اأم اأنه� فقدت. 
 ال�صيد ر�صيد ر�ص� )اأو اإخ�ء اأربعني �صنة(، وفيه ترجمة وافية برفيق دربه الفكري، ( 16)

و�صجل ملعظم مرا�صالت ر�صيد ر�ص� اإىل �صكيب، طبع مبطبعة ابن زيدون بدم�صق 
�صنة 1937م. 

الن�صر �صنة 1937م، وه� ( 17) الع�صر احل��صر، طبع يف مطبعة دار  العربية يف  النه�صة   
كتيب �صغري اأ�صله حم��صرة األقيت يف دار املجمع العلمي العربي.

 عروة الحت�د بني اأهل اجله�د، جمم�عة مق�لت ن�صرت يف �صحف خمتلفة، جمعته� ( 18)
اإدارة جريدة »الع�مل العربي« التي ك�نت ت�صدر يف ب�ين�س اإير�س ب�لأرجنتني، قدم 

له الدكت�ر تقي الدين الهاليل، و�صدر منه اجلزء الأول �صنة 1941م. 
ودي�ان ( 19) »العرب  كت�ب  على  �صكيب  لالأمري  تعليق�ت  خلدون،  ابن  ت�ريخ  تكملة   

املبتداأ واخلرب« لبن خلدون يف الطبعة املنقحة التي ق�م به� الأ�صت�ذان حممد عالل 
الف��صي الفهري وعبد العزيز بن اإدري�س من املغرب، �صدر تعليق الأمري على املجلد 
والدولة  والرتك  ال�صق�لبة  لت�ريخ  تف�صيل  وفيه  الأول،  للجزء  ملحق  ب��صم  الأول 

العثم�نية اإىل �صنة 1914م. 
 �صرية ذاتية، كتبه� �صكيب اأر�صالن يف �صنة 1932م، ون�صرته� دار الطليعة ببريوت ( 20)

�صنة 1969م. 
دار ( 21) دم�صق،  ح�صني،   طه  كت�ب  على  ونقده  تعليق�ته  ويت�صمن  اجل�هلي،  ال�صعر   
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الثق�فة، 1980م.
 الق�ل الف�صل يف رد الع�مي اإىل الأ�صل، ن�صر يف بريوت ب�لدار التقدمية، بتحقيق ( 22)

وتقدمي الأ�صت�ذ حممد الب��ص� ع�م 1989م.
 ت�ريخ الدولة العربية، دم�صق، دار ابن كثري، 2006م. ويقع يف  876 �صفحة.( 23)
ت�ريخ الدولة العثم�نية، جمع اأ�ص�له وحققه وعلق عليه ح�صن ال�صم�حي �ص�يدان، ( 24)

دم�صق، دار ابن كثري، 2001م، ويقع يف  822 �صفحة. 
 التع�صب الأوربي اأم التع�صب الإ�صالمي؟ تعليق�ت الأمري �صكيب اأر�صالن على ( 25)

كت�ب مئة م�صروع، علق عليه وهذبه وقدم له حممد العبدة، بريوت، دار ابن حزم، 
1995م. 

ثانيًا : اجملالت 

)La Nation Arabe( الأمة العربية، جملة دورية بداأ اإ�صداره�  يف 1930م بجنيف ( 1)
ب�لفرن�صية، دافع فيه� عن ق�ص�ي� العرب وامل�صلمني، وا�صتمرت حتى 1938م حني 
الث�نية يف  الع�ملية  ال�صدور خالل احلرب  ال�ص�ي�صرية، ثم ع�ودت  منعته� احلك�مة 

1943م بدعم من مكتب اخل�رجية الأمل�نية. 

ثالًثا: رسائله املطبوعة )1( 

اإىل العرب بي�ن لالأمة العربية عن حزب الالمركزية. ( 1)
)1( قدم �صكيب اأر�صالن لكتب كثرية، مثل: »اجلملة القراآنية« مل�صطفى �ص�دق الرافعي، و»ق�اعد التحديث من 
واأعالمه  ع�صره  مبفكري  ال�طيدة  �صلته  على  يدل  وهذا  الق��صمي،  الدين  جلم�ل  احلديث«  م�صطلح  فن�ن 

وتقديرهم له. 
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بع�س ( 2) اإليه  وجهه�  التي  الفرتاءات  على  رد  وهي  ج�فنيل.  امل�صي�  اإىل  لئحتي 
زمالئه يف الن�ص�ل ال�صي��صي.

ال�حدة العربية: ر�ص�لة �صغرية.( 3)
ر�ص�لة البال�صفة.( 4)
رحلة اأمل�نية.( 5)
ر�ص�لة عن �صرب الفرن�صيني لدم�صق. ( 6)

رابعًا: املخطوطات 

اللهج�ت العربية.( 1)
بي�ت�ت العرب يف لبن�ن. ( 2)
البي�ن عم� �صهدت ب�لعي�ن. ( 3)
ت�ريخ بالد اجلزائر.( 4)
م� مل يرد يف مت�ن اللغة. ( 5)
بحث عن طرابل�س وبرقة.( 6)
احللة ال�صنية يف الرحلة الب��صنية.( 7)
اختالف العلم والدين )ترجمة(. ( 8)
مدنية العرب.( 9)
اجلي�س املعب� من ت�ريخ اأورب�.( 10)
ق�صيتن� مع �صم� اخلدي�ي.( 11)
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ت�ريخ لبن�ن.( 12)
التعريف مبن�قب �صيدي اأحمد ال�صريف ال�صن��صي.( 13)

خامسًا: كتب مقرتحة أو كانت يف النية 

جنته ( 1) وم�  الإ�صالمية  وال�حدة  امل�صلمني  على  جنته  وم�  الإ�صالمية  الف��صى 
للم�صلمني.

قطف الع�صل�ج يف و�صف امل�ء املثل�ج بج�ار البيت املحج�ج.( 2)
احلجر الكرمي فيمن ولد من العلم�ء برتمي.( 3)
الدي�نة يف اأمل�نية.( 4)
�صرية �صالح الدين الأي�بي.( 5)
العقد الثمني فيمن من العلم�ء جت�وز الثم�نني.( 6)
الإ�صالم يف امل�صتعمرات الأوربية. ( 7)
احلرب الع�مة الأوىل.( 8)
دليل الع�مل الإ�صالمي.( 9)
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�صاد�ًصا: ما ُكِتب عن �صكيب اأر�صالن 

أ. الكتب العربية

حممد علي الط�هر، ذكرى الأمري �صكيب اأر�صالن، الق�هرة: مطبعة عي�صى الب�بي ( 1)
الحتف�ل  اأر�صالن-  �صديق  الط�هر-  علي  حممد  فيه  )�صجل  1947م.  احللبي 
الت�أبيني الذي اأقيم بدار الأوبرا امللكية يف الق�هرة يف 7 �صب�ط/ فرباير �صنة 1947م، 
وجمع فيه م� األقي يف احلفلة من خطب وق�ص�ئد، وكلم�ت الت�أبني والرث�ء، كم� جمع 

كثرًيا مم� كتب عنه يف �صفح�ت اجلرائد عقب وف�ته(.
عدد خ��س من جملة العروبة 1948م.( 2)
عدد خ��س من جملة الأديب 1947م.( 3)
نه�صة ( 4) مطبعة  الق�هرة،   ، اأر�صالن  �صكيب  الأمري  عن  حم��صرات  الده�ن،  �ص�مي 

م�صر، 1958م.
�ص�مي الده�ن، الأمري �صكيب اأر�صالن حي�ته واآث�ره، الق�هرة، دار املع�رف، 1960م. ( 5)
العربي، ( 6) الكت�ب  دار  الق�هرة،  اأر�صالن،  �صكيب  البي�ن  اأمري  ال�صرب��صي،  اأحمد 

جزءان ط 1، 1963م.
اأحمد ال�صرب��صي، �صكيب اأر�صالن داعية العروبة والإ�صالم، �صل�صلة اأعالم العرب ( 7)

رقم )2( الق�هرة، مطبعة م�صر، ط1، 1963م. 
مذاهب ( 8) �صل�صلة  العربية،  ال�حدة  رواد  من  اأر�صالن  �صكيب  ال�صرب��صي،  اأحمد 

و�صخ�صي�ت، الق�هرة، الدار الق�مية للطب�عة والن�صر، ط1، 1963م.  
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اأحمد ال�صرب��صي، اأدب اأمري البي�ن )�صل�صلة مذاهب و�صخ�صي�ت(، الق�هرة، الدار ( 9)
الق�مية، ط1، 1963م. 

معهد ( 10) الق�هرة،  اأر�صالن،  �صكيب  البي�ن  اأمري  وبح�ث  ر�ص�ئل  ال�صرب��صي،  اأحمد 
الدرا�ص�ت العربية الع�لية، ج2، 1963م.

اأر�صالن ( 11) �صكيب  الأمري  بني  املتب�دلة  الر�ص�ئل  يف  الق�مي  ن�ص�لن�  بن�نة،  الطيب 
واحل�ج عبد ال�صالم بن�نة، مطبعة دار اأمل، ط1، 1980م.

حممد بن عزوز احلكيم، وث�ئق �صرية ح�ل زي�رة الأمري �صكيب اأر�صالن للمغرب، ( 12)
تط�ان، 1980م.

معهد ( 13) بريوت،  ال�صي��صي،  الفكر  مقدم�ت  اأر�صالن:  �صكيب  �صي�،  �صفيق  حممد 
الإمن�ء العربي، 1983م.

بريوت، ( 14) الإ�صالمية،  واجل�معة  اأر�صالن  �صكيب  الأمري  احلج�ر،  اللطيف  عبد  زيد 
اجل�معة اللبن�نية، كلية الآداب والعل�م الإن�ص�نية، 1988م.

بريوت، ( 15) والإ�صالم،  العروبة  اأهل  معروف  بن�  اأر�صالن:  �صكيب  امل�ىل،  �صع�د 
دار الع�دة. 

بريوت، ( 16) الع�صر،  رج�ل  كب�ر  اإىل  اأر�صالن  �صكيب  البي�ن  اأمري  من  البعيني،  جنيب 
دار املن�هل، 1998م. 

اجل�معية، ( 17) الدار  بريوت،  ومع��صروه،  اأر�صالن  �صكيب  البي�ن  اأمري  البعيني،  جنيب 
1992م.

جنيب البعيني، من اآث�ر اأمري البي�ن �صكيب اأر�صالن يف ال�صعر والنرث، بريوت، الدار ( 18)
اجل�معية.
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 ج�رج نخل، �صكيب اأر�صالن، )�صل�صلة اأعالم من لبن�ن( طرابل�س، دار ال�صم�ل، ( 19)
1996م. 

الك�نية الأوىل وعن ( 20) اأر�صالن: عن احلرب   ج�رج نخل، ذكري�ت الأمري �صكيب 
املج�عة يف �ص�ري� ولبن�ن، بريوت، ن�فل، 2001م. 

 �صمري اأب� حمدان، �صكيب اأر�صالن، بريوت، ال�صركة الع�ملية للكت�ب.( 21)
 ظ�هر حممد �صكر احل�صن�وي، �صكيب اأر�صالن ودوره ال�صي��صي يف حركة النه�صة ( 22)

العربية احلديثة 1869-1946، بريوت، من�ص�رات ري��س الري�س، 2002م. 
�صكيب ( 23) الأمري  عند  والفل�صفية  الكالمية  الآراء  البن�،  خمي�س  حممد  ي�صري   

اأر�صالن، الق�هرة، مكتبة الثق�فة الدينية، 2006م. 

ب. الكتب والدراسات األجنبية

ا، ب�لنظر  اأر�صالن قليلة جدًّ تعد البح�ث والدرا�ص�ت الغربية عن �صكيب 
ع�ًم�.  ثالثني  من  لأكرث  اأورب�  يف  به�  ا�صطلع  التي  ال�ا�صعة  ال�صي��صية  للحركة 
اأورب�، �ص�اء من حمبيه  اإن جملته )La Nation Arabe( ك�نت تقراأ بكرثة يف  حتى 

اأو مع�ر�صيه.

ويف�صر كليفالند- يف درا�صته املهمة عن �صكيب- اأنه نتيجة هزمية ال�حدة 
الإ�صالمية التي ك�ن اأر�صالن يدع� اإليه� على يد الق�مية العلم�نية، الأمر الذي 
د الب�حثني يف درا�صته. ي�ص�ف اإىل ذلك امتن�ع ع�ئلة اأر�صالن عن التع�ون مع  زهَّ
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الب�حثني اأو ال�صم�ح لهم ب�لطالع على اأوراقه ال�صخ�صية، التي ك�ن ُيظن اأن له� 
اأهمية كبرية)1(.

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

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

)3( Fleury, Antoine, Le mouvement national arabe à Genève durant l' entre-deux-
guerres. Relations internationales, No. 19, 1979.

)4( Cleveland, William L. Islam against the West: Shakib Arslan and the 
Campaign for Islamic Nationalism. Austin: University of Texas Press  
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�لأمري �َسِكيب �أر�سالن

ت�أليف

ر امل�سلمون؟ مل�ذا َت�أخَّ
م غرُيهم؟ ومل�ذا تقدَّ

�صدر لأول مرة ع�م )1349هـ/1930م( يف ثالث حلق�ت متت�لية مبجلة 
املن�ر )رجب و�صعب�ن ورم�ص�ن 1349هـ(، ثم توالت طبع�ته منفرًدا.





مقـدمة على هذه �لر�سالة لفقيد �لإ�سالم �حلجة 
�ل�سيد ر�سيد ر�سا - قد�س �هلل روحه
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ژھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭژ ]الرعد/ 11[.

ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ژٱ  

ٺژ ]الأنف�ل/ 53[.

ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ژٿ  

ڦ ژ ]غ�فر/ 51[.
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ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ژ ]احلجرات/ 15[.

مهراج�  اإم�م  عمران«  ب�صيوين  »حممد  ال�صيخ  املر�صد  تلميذي  اإيلَّ  كتب 
جزيرة �صمب�س بورنيو »ج�وة« كت�بً� يقرتح فيه على اأخين� املج�هد اأمري البي�ن اأن 
الع�صر،  هذا  امل�صلمني يف  اأ�صب�ب �صعف  �ل يف  ال�صيَّ بقلمه  مق�ًل  للمن�ر  يكتب 

تهم ب�مللك وال�صي�دة، والقوة والرثوة. واأ�صب�ب قوة الإفرجن والي�ب�ن، وعزَّ
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بي�ن  من  و»تف�صريه«  »املن�ر«،  يف  كتبن�ه  م�  قراأ  اإنه  اآخر:  كت�ب  يف  وق�ل 
الأ�صب�ب يف الأمرين، وم� كتبه الأ�صت�ذ الإم�م يف مق�لت »الإ�صالم والن�صرانية مع 
العلم واملدنية« يف املو�صوع، واإمن� غر�صه اأن يكتب يف ذلك اأمري البي�ن بقلمه املوؤثِّر 
اأنُف�س امل�صلمني،  الت�أثري يف  الن��صجة، لتجديد  الوا�صعة، واآرائه  املعبِّ عن مع�رفه 
مب� ين��صب ح�لهم الآن، لتنبيه غ�فلهم، وتعليم ج�هلهم، وكبت خ�ملهم، وتن�صيط 

ع�ملهم.

الدين  �ُصبهة على  مث�ر  التي �ص�رت  الآتية،  الأ�صئلة  القرتاح على  وبنى 
عند غري علم�ئه، فهو يعلم ممَّ� �صمعه من درو�صن� يف »مدر�صة الدعوة والإر�ص�د«، ومم� 
كتبن�ه مراًرا يف »املن�ر« و»التف�صري« اأن كت�ب اهلل تع�ىل حجة على اأدعي�ء الإ�صالم 

والإمي�ن، ولي�صوا هم حجة عليه.

كت�بة  على  �صكيب  الأمري  ووليي  اأخي  حلمل  القرتاح  هذا  اقرتحت 
الكت�بة عن  اأحم�ل  بتخفيف  دائًم�  له  اأن�صح  الذي  واأن�  للمن�ر،  هذا  مثل  �صيء 
ع�تقه، لكرثة م� يكتب ل�صحف ال�صرق والغرب، ولالأ�صدق�ء وغريهم، ف�أر�صلت 
اإليه كت�ب »ال�صيخ حممد ب�صيوين« ُعْقب و�صوله اإيّل، ف�أرج�أ اجلواب عنه لكرثة 
ال�صواغل، اإىل اأن ع�د من رحلته اإىل اإ�صب�نية، وقد اأثَّرت يف نف�صه م�ص�هد ح�ص�رة 
قومن� العرب يف الأندل�س واملغرب الأق�صى، و�ص�هد ت�أثري حم�ولة فرن�صة تن�صري 
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ب��صتعب�ده� لهم، كم�  املرزوئني)1(  اإفريقية  الببر يف املغرب، متهيًدا لتن�صري عرب 
املوؤّثرات،  بهذه  - فكتب اجلواب منفعاًل  الأندل�س  �صلفهم يف  اإ�صب�نية يف  فعلت 
ر من ينبوع  فك�ن اآية من اآي�ت بالغته، وحّجة من ُحَجج حكمته، لعلَّه� اأنفع م� تفجَّ
َيَراَعته))(، جزاه اهلل خري م�  اأنبوب  غريته، وانبج�س من َمِعني خبته، ف�ص�ل من 

َجَزى املج�هدين ال�ص�دقني.

حممد ر�صيد ر�ص�       

للن�س  الإ�صكندرية  مكتبة  مراجعي  اإ�ص�فة  اإىل  ي�صري  اله�م�س  )هذا  وامل�ص�ئب.  ب�لرزاي�  امل�ص�بني  املرزوئني:   )1(
الأ�صلي للكت�ب، و�صوف ُي�صتعمل الرمز )م( لحًق� لالإ�ص�رة اإىل ذلك(.

))( َيَراَعته: قلمه. )م(.





�ص�حب  ر�ص�  ر�صيد  حممد  ال�صيد  الكبري  املُ�صلح  الأ�صت�ذ  مولي  ح�صرة 
»املن�ر« نفعني اهلل وامل�صلمني بوجوده العزيز، اآمني.

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبرك�ته.

اأم� بعُد؛ 

مة ال�صي��صي اأمري  ف�إن َمن قراأ م� كتبه يف »املن�ر« ويف اجلرائد العربية العالَّ
عرف  املوا�صيع،  املختلفة  الرن�نة  مق�لته  من  اأر�صالن«  �صكيب  »الأمري  البي�ن 
للمن�ر  �صْلع  اأقوى  واأنه  الإ�صالم،  املدافعني عن  امل�صلمني  ُكّت�ب  اأكب  من  اأنه 
يطيل  اأن  تع�ىل  اهلل  من  اأرجو  واإين  وامل�صلمني،  الإ�صالم  خدمة  يف  و�ص�حبه 
بق�ءهم� ال�صريف يف خري وع�فية، كم� اأرجو من مولي الأ�صت�ذ �ص�حب املن�ر 
ل عليَّ ب�جلواب عن اأ�صئلتي  اأن يطلب من هذا الأمري الك�تب الكبري اأن يتف�صَّ

الآتية، وهي:

كتاب �ل�سيخ حممد ب�سيوين عمر�ن
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م� اأ�صب�ب م� �ص�ر اإليه امل�صلمون - ول�صّيم� نحن م�صلمو ج�وة وماليو - من ( 1)
ال�صعف والنحط�ط يف الأمور الدنيوية والدينية مًع�، و�صرن� اأذلء، ل حول 

لن� ول قّوة، وقد ق�ل اهلل تع�ىل يف كت�به العزيز: ژگ  گ    ڳ  
ڳژ ]املن�فقون/ 8[.

اأنه عزيز، واإن ك�ن  ة املوؤمنني الآن؟ وهل ي�صح ملوؤمن اأن يدعي  ف�أين عزَّ
ة، اإل لأن اهلل تع�ىل ق�ل: ژگ   ذلياًل ُمه�نً�، لي�س عنده �صيء من اأ�صب�ب العزَّ

گ    ڳ  ڳژ ]املن�فقون/ 8[.

ارتق�ء ( )) والي�ب�نيون  والأمريك�نيون  الأوربيون  به�  ارتقى  التي  الأ�صب�ب  م� 
ه�ئاًل؟وهل ميكن اأن ي�صري امل�صلمون اأمث�لهم يف هذا الرتق�ء، اإذا اتَّبعوهم 

يف اأ�صب�به، مع املح�فظة على دينهم )الإ�صالم( اأم ل؟
هذه  عن  »املن�ر«  يف  اجلواب  يب�صط  اأن  الأمري  ف�صل  من  املرجّو  هو  هذا 

الأ�صئلة، وله ولالأ�صت�ذ �ص�حب »املن�ر« من اهلل الأجر اجلزيل.
حممد ب�صيوين عمران       
�صنب�س بورنيو الغربية       

            يف 1) ربيع الآخر �صنة 1348هـ
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هذا ن�س كت�ب ال�ص�ئل، ويتلوه جواب الأمري. وقد و�صعن� له بع�س العن�وين، 
ْقن� عليه قلياًل من احلوا�صي املفيدة للق�رئني،  �ت الطريق لل�ص�لكني، وعلَّ لأنه� كمحطَّ
كم� فعلن� ذلك يف كت�ب »الإ�صالم والن�صرانية« ل�صيخن� الأ�صت�ذ الإم�م - رحمه 

اهلل)1(.

)1( احلوا�صي التي بقلم ال�صيخ حممد ر�صيد ر�ص� - رحمه اهلل - �صن�صري اإليه� بـ )ر�ص�(، واحلوا�صي التي اأ�ص�فه� 
�صكيب اأر�صالن - رحمه اهلل، �صن�صري اإليه� بـ )�صكيب(. )م(.





اإن النحط�ط وال�صعف اللذين عليهم� امل�صلمون �صيء ع�م لهم يف امل�ص�رق 
يف  متف�وت  هو  واإمن�  اآخر،  مك�ن  ول يف  وماليو،  ج�وة  ينح�صر يف  واملغ�رب، مل 
َدَرَك�ِته)1(، فمنه م� هو �صديد العمق، ومنه م� هو قريب الَغْور، ومنه م� هو عظيم 

اخلطر، ومنه م� هو اأقل خطًرا.

الرابع ع�صر  وب�لإجم�ل ح�لة امل�صلمني احل��صرة، ول�صّيم� م�صلمي القرن 
وفرًح�  ب�لإ�صالم،  �ًص�  حتمُّ الن��س  اأ�صد  ُتر�صي  ل  للم�صيح،  الع�صرين  اأو  للهجرة، 

بحزبه، ف�صاًل عن غري الأحم�صي من اأهله.

]ت�س�به ال�سعوب الإ�سالمية يف ال�سعف[))(

ني�، ول  ين، ول من جهة الدُّ اإن ح�لتهم احل��صرة ل ُتر�صي، ل من جهة الدِّ
من جهة امل�ّدة، ول من املعنى. واإنك لتجد امل�صلمني يف البالد التي ُي�ص�ِكُنهم فيه� 

)1( َدَرَك�ت: من�زل �صفلى، جمع »دركة«. )م(.
))( العن�وين التي بني القو�صني املعقوفني موجودة يف الطبعة الأ�صلية يف فهر�س املحتوي�ت فقط. )م(.

جو�ب �لأمري �سكيب �أر�سالن
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غريهم مت�أّخرين عن هوؤلء الأغي�ر، ل ُي�ص�ِمُتونهم)1( يف �صيء اإل م� ندر، ومل اأعلم 
من امل�صلمني َمن �ص�كنهم اأمم اأخرى يف هذا الع�صر، ومل يكونوا مت�أّخرين عنهم 
اإل بع�س اأقوام منهم، وذلك كم�صلمي »بو�صنة« مثاًل، ف�إنهم لي�صوا يف �صويٍّ م�ديٍّ 
ول معنويٍّ اأدنى ِمن �صويِّ الن�ص�رى الك�ثوليكيني، اأو الن�ص�رى الأرثوذك�صيني، 

الذين ُيحيطون بهم، بل هم اأعلى م�صتوى من الفريقني))(.

ُيج�ورونهم  الذين  امل�صيحيون  لي�س  الذين  رو�صية،  م�صلمي  من  وككثري 
اأرقى منهم.

ولقد ك�ن امل�صلمون يف اأذربيج�ن قبل احلرب اأرقى من الطوائف امل�صيحية 
التي ُت�ص�كنهم.

من  اأرقى  ُهم  رهم  ت�أخُّ على  اإجم�ًل  ال�صني  م�صلمي  اأن  يف  خالف  ول 
قبل  ك�نت  كم�  ب�قية  الفريقني  بني  الن�صبة  ك�نت  اإذا  هذا  البوذيني،  ال�صينيني 

احلرب الع�مة.

)1( ل ُي�َص�ِمُتونهم: ل يوازونهم. )م(.
اأرا�صي  اأن )80( يف املئة من  اأعلى م�صتوى من الك�ثوليكيني والأرثوذك�صيني من اجلهة امل�دية ب�صبب  ))( ك�نوا 
ْت  »البو�صنة« ك�نت ِمْلًك� للم�صلمني، وك�ن الفالحون فيه� جميًع� من ال�صربيني، فمنذ ب�صع ع�صرة �صنة، �صنَّ
قه جمل�س نّوابه�، نزعت مبوجبه هذه الأمالك من اأيدي م�لكيه� امل�صلمني، و�صّلمته�  حكومة بلغراد ق�نونً� �صدَّ
�صٍة على امل�صلمني اإل ببدل بخ�س، ف�أ�صبحوا ل ميلكون يف البو�صنة اإل )5)(  اإىل الفالحني ال�صربيني، غري معوَّ
يٌة اإىل اليوم، ل  يف املئة من الأرا�صي، ف�صقطت اأهميتهم امل�دية من ذلك الوقت. اأّم� ح�لتهم الأدبية َفُمْر�صِ

ُيق�ل اإّنه� دني� ب�لقي��س اإىل جريانهم. )�صكيب(.
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�، مع   ر امل�صلمني عن م�ص�متة جريانهم ع�مًّ وفيم� عدا هذه الأم�كن جند ت�أخُّ
ر. تف�وت يف درك�ت الت�أخُّ

وُيق�ُل: اإن العرب يف جزيرة �صنغ�فورة هم اأعظم ثروة من جميع الأجن��س 
التي ُت�ص�كنهم، حتى من الإنكليز اأنف�صهم ب�لن�صبة اإىل الَعَدد، ول اأعلم مبلغ هذا 
ر يف ميزانية  م اأو يوؤخِّ ته لي�س ب�صيء ُيَقدِّ ة، ولكنه على فر�س �صحَّ حَّ اخلب من ال�صِّ

امل�صلمني الع�ّمة.

اأن يف الع�مل الإ�صالمي حركة �صديدًة، وخم��ًص� عظيًم� �ص�ماًل  اإنك�ر  ول 
روه�  لالأمور امل�دية واملعنوية، ويقظة جديرة ب�لإعج�ب، قد انتبه له� الأوربيون، وقدَّ
ته�)1(، ل يخفى هذا اخلوف من ت�ص�عيف  �س ِخيفة مغبَّ َقْدَره�، ومنهم َمن هو متوجِّ
كت�ب�تهم، اإل اأن هذه احلركة اإىل الأم�م مل ت�صل ب�مل�صلمني حتى اليوم اإىل درجة 

ة من الأمم الأوربية اأو الأمريكية اأو الي�ب�ن. ي�ص�وون به� اأُمَّ

ر هذا، وجب اأن نبحث يف الأ�صب�ب التي اأوجدت هذا التقهُقر  فبعد اأن تقرَّ
ال�صّيد  املقّدم، وهو  ْدر  ال�صَّ �صنة هو  األف  اأن ك�ن منذ  بعد  الإ�صالمي  الع�مل  يف 

املرهوب املُط�ع بني الأمم �صرًق� وغربً�، فقبل اأن نبحث يف اأ�صب�ب الرتق�ء نقول:

ته�: ع�ِقَبته�. )م(. )1( َمَغبَّ
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اأ�سب�ب ارتق�ء امل�سلمني امل��سي ترجع كلُّه� اإىل الإ�سالم

التي  الدي�نة الإ�صالمية،  اإىل  اأ�صب�ب الرتق�ء ك�نت ع�ئدة يف جُممله�  اإن 
لوا بهدايته�  ك�نت ظهرت جديًدا يف اجلزيرة العربية، َفَداَن به� قب�ئل العرب، وحتوَّ
من الُفرقة اإىل الَوْحدة، ومن اجل�هلية اإىل املدنية، ومن الق�صوة اإىل الرحمة، ومن 
لوا ب�أرواحهم الأُوىل اأرواًح� جديدة،  عب�دة الأ�صن�م اإىل عب�دة الواحد الأحد، وتبدَّ
تهم اإىل م� �ص�روا اإليه من ِعز وَمَنعة، وجمد وِعْرف�ن وثروة، وفتحوا ن�صف كرة  �صريَّ
الأر�س يف ن�صف قرن، ولول اخلالف الذي ع�د فدب بينهم منذ اأواخر خالفة 
عثم�ن، ويف خالفة علي ر�صي اهلل عنهم�، لك�نوا اأكملوا فتح الع�مل، ومل يقف يف 

وجِههم واقف.

على اأن تلك الفتوح�ت التي فتحوه� يف ن�صف قرن اأو ثلثي قرن - برغم 
ة)1( مع�وية لعلّي، واحلروب التي وقعت بني بني  احلروب التي ت�صبَّبت به� م�ص�قَّ
ت  وحريَّ واملفّكرين،  واملوؤّرخني  الُعقالء  عقول  اأده�صت  قد   - الزبري  وابن  اأمية 
نقله  ت�صريح يف ذلك  وله  اأعظمهم،  بون�برت«  »ن�بليون  واأذهلت  الكب�ر،  الف�حتني 
حلوادث  املقيِّدين  من  وغريه  هيالنة«  »�ص�نتة  جزيرة  اإىل  رافقه  الذي  »لك��س« 
العظيم  الف�حت  ذلك  اأقوال  من   � قطعيًّ ثبوًت�  ثبت  فقد  لأقواله،  املتتّبعني  ن�بليون، 
و�صريته اأي�م ك�ن مب�صر، اأنه ك�ن ُمْعَجًب� مبحّمد  وُعمر ، وبكثري من اأبط�ل 

ثته ملّ� ك�ن مب�صر اأن يّتخذ الإ�صالم ديًن� له. الإ�صالم، واأن نف�صه حدَّ

)1( م�ص�ّقة: خم�لفة ومع�داة. )م(.
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م�صت�أنََفًة، وخلَقهم خلًق� جديًدا،  ن�ص�أة  العرب  اإًذا  اأن�ص�أ  قد  الكرمي  ف�لقراآن 
الأخرى،  يف  والكت�ب  اليدين،  اإحدى  يف  وال�صيف  جزيرتهم،  ِمن  واأخرجهم 

نون يف الأر�س بطوله� والعر�س. يفتحون وي�صودون، ويتمكَّ

ول عبة مب� ُيق�ل يف �ص�أن العرب قبل الإ�صالم، وم� ُيروى من فتوح�ت لهم 
ه به من اأخالق عظ�م يف اجل�هلية، فهذه - ول جدال - قد  ومدني�ت اأثيلٍة)1(، وم� ينوَّ
اآث�ُره� ظ�هرًة، ول �صك يف مدنّية العرب القدمية، واأنه� من اأقدم  ك�نت ول تزال 

مدنّي�ت الع�مل على الإطالق.

الفينيقيني هم  اأن  ُفر�س  لو  واأنه  بداأت عندهم،  قد  الكت�بة  اأن  ح  يرجِّ وممَّ� 
الذين اخرتعوا الكت�بة يف الع�مل، ف�لفينيقيون يف احلقيقة اأُّمة �ص�مية عربية، ولكن 

دائرة تلك املدنية ك�نت حمدودة مق�صورة على اجلزيرة وم� ج�وره�.

اأر�صهم، واأذلَّهم  ْهر �ص�دهم الغرب�ء يف  الدَّ اأتى على العرب حني من  وقد 
الأج�نب يف ُعْقر دارهم، ك�لفر�س يف اليمن وعم�ن واحلرية، وك�حلب�صة يف اليمن، 

وك�لّروم يف اأطراف احلج�ز وم�ص�رف ال�ّص�م.

ومل  ب�لإ�صالم،  اإل  وا�صًع�   � حقيقيًّ ا�صتقالًل  ي�صتقّلوا  مل  اأنهم  واحلقيقة 
ث  تعرفهم الأمم البعيدة، وتخنع لهم املم�لك العظ�م، والقي��صرة والأك��صرة، ويتحدَّ

)1( اأَِثيَلة: عريقة الأ�صول وذات مك�نة. )م(.
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ْولتهم)1( الن��س، ومل يقعدوا من الت�ريخ املقعد الذي اأحلَّهم يف ال�صف الأّول  ِب�صَ
. من الأمم الف�حتة اإل مبحمد

ف�ل�صبب الذي به نه�صوا وفتحوا، و�ص�دوا و�ص�دوا، وبلغوا هذه املب�لغ كلَّه� 
قّي، يجب علين� اأَن نبحث عنه ونن�صده، وُنْحِفي))( امل�ص�ألة، ومنعن يف  من املجد والرُّ

�ْصَدان)3(. النِّ

ر معهم تالميُذهم  روا برغم وجوده، وت�أخَّ اأهو ب�ق يف العرب، وهم قد ت�أخَّ
الذين هم �ص�ئر امل�صلمني؟

اإل ا�صُمه، وِمن  اأم قد ارتفع هذا ال�صبب من بينهم، ومل يبق ِمن الإمي�ن 
الإ�صالم اإل ر�صُمه، ومن القراآن اإل الرتمن به، دون العمل ب�أوامره ونواهيه، اإىل غري 

ة)4( ال�صريعة؟ ْدر امللَّة وُعْنُجهيَّ ذلك مم� ك�ن يف �صَ

فْقد امل�سلمني ال�سبب الذي �س�د به �َسَلُفهم

الأمر  هذا  ا�صتق�م  به  الذي  ال�صبب  اأن  وجْدن�  ذلك  عن  فح�صن�  اإذا 
ظ�هر  يف  الو�صم  فكب�قي  �صيء  منه  بقي  ك�ن  واإن  نزاع،  بال  مفقوًدا  اأ�صبح  قد 

ْوَلِتهم: ب�صطوتهم ونفوذهم. )م(. )1( ِب�صَ
))( ُنحِفي: ُنِلّح وُنَب�لغ. )م(.

لب وال�صوؤال. )م(. �ْصَدان: الطَّ )3( النِّ
ة: َعَظمة. )م(. )4( ُعْنُجِهيَّ
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يحق  لك�ن  الفعل  دون  ال�صم  مبجّرد  ب�لعّزة  املوؤمنني  وعد  اهلل  ك�ن  فلو  اليد، 
ڳ   گ     ژگ   تع�ىل:  قوله  من  املوؤمنني؟  ة  عزَّ اأين  نقول:  اأن  لن� 

ڳ ژ]املن�فقون/ 8[.

ولو ك�ن اهلل قد ق�ل: ژھ  ھ  ھ  ے   ےژ ]الروم/ 47[. 
مبعنى اأنه ين�صرهم بدون اأدنى مزّية فيهم �صوى اأنهم ُيعلنون كونهم م�صلمني، لك�ن 

ب ِمن هذا اخُلذلن بعد ذلك الوعد ال�صريح ب�لن�صر. ثمة حَمل للتَّعجُّ

َوْعَده،  ِلف  خُمْ غري  ف�هلل  هذا،  غري  هي  القراآن  يف  التي  الن�صو�س  ولكن 
اأنذر بهذا فق�ل:  وا، واهلل تع�ىل  واإمن� امل�صلمون هم الذين تغريَّ  ، والقراآن مل يتغريَّ

ژھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭژ]الرعد/ 11[.

وا م� ب�أنف�ِصهم، ك�ن ِمن العجب اأن ل ُيغريِّ اهلل م�  فلّم� ك�ن امل�صلمون قد غريَّ
َعة، من ذلك العز وتلك الرفعة، بل ك�ن ذلك ُيَعد  ل وال�صِّ بهم، واأن ل يبدلهم الذُّ

من�فًي� للعدل الإلهّي، واهلل - عزَّ وجلَّ - هو العدل املح�س.

التي  ويفي�س عليه� اخلريات  ين�صُره� اهلل بدون عمل،  اأمة  كيف ترى يف 
ك�ن يفي�صه� على اآب�ئه�، وهي قد قعدت عن جميع العزائم، التي قد ك�ن يقوم به� 

اآب�وؤه�؟ وذلك يكون اأي�ًص� خم�لًف� للحكمة الإلهية، واهلل هو العزيز احلكيم.

ة دون ا�صتحق�ق، ويف َغلَّة دون حرث ول زرع، ويف فوز دون  م� قوُلك يف عزَّ
�صعي ول ك�صب، ويف ت�أييد دون اأدنى �صبب يوجب الت�أييد!
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ل جرم اأن هذا مم� ُيغري الن��س ب�لك�صل، ويحول بينهم وبني العمل، بل 
مّم� يخ�لف النوامي�س التي اأق�م اهلل الكون عليه�، وهو م� ي�صتوي به احلق والب�طل، 

�لب، وح��ص� هلل اأن يفعل ذلك. �ر والن�فع، واملوجب وال�صَّ وال�صَّ

ولو اأيَّد اهلل خملوًق� بدون عمل لأيَّد ِمن دون عمل حمّمًدا ر�صوله ، ومل 
اإىل  القت�ل والنزال والن�ص�ل، واّتب�ع �ُصَن الكون الطبيعّية للو�صول  اإىل  ُيخرجه 

الغ�ية.

وت�صّور اأمة هلل عنَده� مئة، وهي توؤّدي من املئة خم�صة فقط، اأتعد نف�َصه� قد 
ت م� عليه�، وهي تطَمع يف اأن يك�ِفَئه� اهلل، كم� ك�ن ُيك�فئ اأجداَده�، الذين  اأدَّ
اأو ثم�نني منه�؟  ب�لأقل ت�صعني  وا  اأدُّ املئة  روا عن  واإن ق�صَّ املئة مئًة،  يوؤّدون  ك�نوا 
وخم�لف  واملنطق،  للعقل  وخم�لف  ر�صله،  على  اهلل  وعد  مل�  خم�لف  هذا  كال 
ولي�س  املوؤمنني،  على  اهلل  �صرطه  الذي  ال�صرط  هو  هذا  ولي�س  الت�صريع،  حلكمة 

هذا هو البيع الذي ي�صتب�صر به املوؤمنون، ق�ل اهلل تع�ىل: ژ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
ې   ې   ۉ   ۉ   ۅۅ   ۋ     ۋ   ٴۇ    ۈ   ۈ  
وئۇئ   وئ    ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ېى   ې   
ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ   ېئ     ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  

ی  جئ ژ ]التوبة/ 111[.

ف�أين ح�لة امل�صلمني اليوم من هذا الو�صف الذي يف كت�ب اهلل؟!
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واأين ح�لتهم من �صلفهم الذين ك�نوا يته�فتون على املوت الأحمر لإحراز 
)1( وهو 

ال�صه�دة، وكثرًيا م� ك�نوا ين�صدون املوت ول يجدونه؟! وك�ن ف�ر�صهم َيُكرُّ
يقوُل: »اإين لأ�صم ريح اجلنة« ثم ل يزال يكّر، ويخو�س غمرات احلرب، حتى اإذا 
ا�صت�صهد ق�ل: »هذا يوم الفرح«، واإذا ف�تته ال�صه�دة برغم حر�صه عليه� ع�د اإىل 

قومه حزيًن� كئيًب�.

املق�بلة بني ح�َل امل�سلمني والإفرجن اليوم

اليوم فقد امل�صلمون اأو اأكرثهم هذه احلم��صة التي ك�نت عند اآب�ئهم، واإمن� 
تخلَّق به� اأعداء الإ�صالم، الذين مل يو�صهم كت�بهم به�، فتجد اأجن�دهم تتوارد على 
حي��س املن�ي� �صب�ًق�، وتتلقى الأ�صنة واحلراب عن�ًق�، ولقد ك�ن مبلغ ُمف�داتهم))( 
اإمن�  الب�صر،  عقول  ر  ت�صوُّ فوق  الع�ّمة  احلرب  يف  ب�لنفو�س  وت�صحيتهم  ب�لنف�ئ�س، 
يعلم ذلك كل اأحد، ف�لأمل�ن فقدوا نحو مليوين قتيل، والفرن�صيون فقدوا مليونً� 
واأربعمئة األف قتيل، والإنكليز فقدوا �صتمئة األف قتيل، والطلي�ن فقدوا اأربعمئة 

ا. و�صتني األف قتيل، والرو�س هلك منهم م� يفوق الإح�ص�ء، وهلم َجرًّ

)اأي  الذهب  من  ملي�رات  �صبعة  بذلت  واإنكلرتة  النفو�س،  من جهة  هذا 
ثالثة،  اأنفقت  واأمل�نية  ملي�رين،  نحو  بذلت  وفرن�صة  جنيه(،  مليون  اآلف  �صبعة 

: ُيع�ود الهجوم. )م(. )1( َيُكرُّ
))( مف�داتهم: ت�صحيتهم. )م(.



(020
ر امل�سلمون؟ ومل�ذا تقدم غرُيهم؟ مل�ذا َت�أخَّ

واإيط�لية اأنفقت خم�صمئة مليون، ورو�صية اأنفقت م� اأوقع فيه� املج�عة، التي اآلت 
ا. اإىل الثورة، ثم اإىل البل�صفة، وهلم َجرًّ

فليُقل يل ق�ئل: اأّية اأمة م�صلمة اليوم ُتْقِدم على م� اأقدم عليه هوؤلء الن�ص�رى 
ِمن بيع النفو�س واإنف�ق الأموال بدون ح�ص�ب يف �صبيل اأوط�نهم ودولهم، حتى 
اآت�هم اهلل هذه النعمة والعظمة والرثوة، وحرم امل�صلمني اليوم  نعجب نحن مل�ذا 

اأقل جزء منه�؟

هذا  لينفقوا  الأموال  هذه  عندهم  لي�س  فقراء،  امل�صلمني  اإن  ُيق�ل:  وقد 
الإنف�ق كّله.

ول  امل�ل،  راأ�س  بن�صبة  الأوربيني  على  النفق�ت  هذه  ع  نوزِّ ب�أنن�  فنجيب: 
نكلِّف امل�صلمني اإل الإنف�ق مثل الأوربيني على هذه الن�صبة.

فهل ت�صخو الأمم الإ�صالمية احل��صرة مب� ت�صخو الأمم الأوربية، التي منه� من 
قد اأنفقت يف احلرب الع�مة اأكرث من ن�صف ثروته�؟

اجلواب: ل، لي�س يف امل�صلمني اليوم من يفعل ذلك، ل اأفراًدا ول اأقواًم�، 
وندر يف امل�صلمني من ُينفق الزك�ة ال�صرعّية.

وقد ُيق�ُل: اإن الأّمة الرتكية - وهي اأّمة م�صلمة - قد اأنفقت كل م� تقدر عليه 
ر عن �َص�أْو)1( الأوربيني يف املف�داة ب�لأنف�س والنف�ئ�س. يف حرب اليون�ن، ومل تق�صّ

و: �َصْبق. )م(. )1( �َص�أْ
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ُثُلث ثروته، ومنهم من  ك َمن بذل  واجلواب: نعم، قد ك�ن ذلك، ومن الرتُّ
بذل ن�صف ثروته يف هذه احلرب، ولكنهم مل� فعلوا ذلك انقلبوا بنعمة من اهلل وف�زوا، 

وا بعد اأن ك�نوا َذّلوا. روا اأنف�صهم وا�صتقّلوا، وارتفعوا بعد اأن ك�نوا َهَوْوا، وَعزُّ وحرَّ

ك�ن  كت�ُبه�، كم�  به  اأمره�  مب�  املف�داة  ائتمَرت يف  اإذا  الإ�صالمية  الأمم  اإًذا، 
يفعل اآب�وؤه�، اأو اقتدت على الأقل مب� هو داأب الأوربيني اليوم؛ من بذل النفو�س 
ته�)1(، وَذْود))( املعتدين عنه�، مل تقطف من ثمرات  والنف�ئ�س يف �صبيل حفظ َبْي�صَ
الت�صحية اإل مثل م� قطفه غرُيه�، وانقلَبت بنعمة من اهلل وف�صل، مل مي�ص�ْصه� �صوء.

ت�صحية،  ول  مف�داة  بدون  ا�صتقالله�  حفظ  تريد  الإ�صالمية  الأمم  ولكن 
اهلل  وتط�لب  ب�مل�ل،  جم�هدة  ول  املوت،  اإىل  م�ص�بقة  ول  اأَنُْف�س،  بيع  ول 
يقول:  �صبح�نه  اهلل  ف�إن  الن�صر)3(،  يف  ا�صرتطه  الذي  ال�صرط  غري  على  ب�لن�صر 

ۈ  ۆ  ۆ  ژۇ  ويقول:  ]احلج/40[،   چژ  چ  چ  ژچ  

ۈ  ٴۇژ ]حممد/  7[.

بن�صرته  يريد  واإمن�  اأحد،  ُن�صرة  اإىل  تع�ىل غري حمت�ج  اهلل  اأن  املعلوم  ومن 
تع�ىل اإط�عة اأوامره، واجتن�ب نواهيه، ولكن امل�صلمني اأهملوا جميع م� اأمرهم به 

ته�: اأَ�صله� و�صي�دته�. )م(. )1( َبْي�صَ
))( َذْود: َطْرد ودفع. )م(.

)3( املن�ر: يراجع تف�صيل هذه امل�ص�ألة يف اأجزاء تف�صري املن�ر، جتده بدللة الفه�ر�س يف موا�صع من اأكرثه�، منه�: 
13  مو�صًع� يف اجلزء الرابع منه، و7 يف اجلزء الث�ين، واآخره� يف اجلزء الت��صع، وله� مزيد يف ب�صع موا�صع من 

اجلزء الع��صر. )ر�ص�(
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َرة على كونهم م�صلمني  كت�بهم يف ذلك، اأو اأكرثه، واعتمدوا يف ا�صتحق�ق الن�صْ
موّحدين، وظنوا اأن هذا ُيغنيهم عن اجله�د ب�لأَنُْف�س والأموال. 

ة، لأنه يجده اأي�صر عليه  ع�ء والبته�ل لرب الِعزَّ ومنهم من اعتمد على الدُّ
  د الدع�ء يغني عن اجله�د، ل�صتغنى به النبي من القتل والَبْذل، ولو ك�ن جمرَّ

و�صح�بته و�صلف هذه الأمة، ف�إنهم الطبقة التي هي اأوىل ب�أن ي�صمع اهلل دع�ءه�.

والآث�ر،  الأعم�ل  دون  والأذك�ر،  ب�لأدعية  ُتْبَلغ  الآم�ل  ك�نت  ولو 
ىئ   ژمئ   تع�ىل:  اهلل  يقل  ومل  الت�صريع،  َوبَطل  الكون،  �صن  لنتق�صت 
يئ  جب   حب  خبژ ]النجم/ 39[. ومل يقل: ژۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   
ڀ    پ   ژپ   القت�ل:  عن  للمعتذرين  يقل  ومل  ېژ ]التوبة/ 105[، 
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹژ 
]التوبة/ 94[، ومل يقل: ژٻ  ٻ  پ  پ  پ  پژ ]اآل عمران/ 195[.

د ال�صالة وال�صي�م، وكل م�  لقد ظن كثري من امل�صلمني اأنهم م�صلمون مبجرَّ
ُفهم بذل دم ول م�ل، وانتظروا على ذلك الن�صر من اهلل. ل يكلِّ

ولي�س الأمر كذلك، ف�إن عزائم الإ�صالم ل تنح�صر يف ال�صالة وال�صي�م، 
ول يف الدع�ء وال�صتغف�ر، وكيف يقبل اهلل الدع�ء ممن قعدوا وتخلَّفوا، وقد ك�ن 

يف و�صعهم اأن ينه�صوا ويبذلوا)1(؟!
)1( يظهر اأن الأمري مل يقرن الزك�ة ب�ل�صالة وال�صي�م لعلمه ب�أن اأكرثهم تركه�، وهي ركن الإ�صالم الدنيوي امل�دي، 
وال�صالة ركنه الروحي، وهم يطلبون الدني� ويرتكون من الإ�صالم اأهم اأرك�نه� - الزك�ة واجله�د ب�مل�ل والنف�س 
يف �صبيل اهلل - وقد و�صف اهلل املوؤمنني ال�ص�دقني ب�جله�د ب�أموالهم واأنف�صهم، فقد ذكر امل�ل وق�ل يف �صي�ق 
اآي�ت القت�ل: ژڻ  ڻ  ڻ   ڻ    ہ  ہ      ہہژ   ]البقرة/ 195[. اأي بعدم الإنف�ق، وقد 

ق�تل ال�صح�بة  من منع الزك�ة، ومل يعتدوا ب�إ�صالمهم بدونه�. )ر�ص�(.
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ه اعتذار امل�سلمني عن اأنف�سهم وردُّ

َعة لينفقوا يف  يقولون: لي�س عند امل�صلمني م� عند الإفرجن من الرثوة وال�صَّ
اأعم�ل اخلري، ويف م�ص�عدة بع�صهم بع�ًص�.

فنقول ملن يحتج بهذه احلّجة: اإنن� نر�صى منهم اأن ينفقوا على ن�صبة روؤو�س 
م الكالم عند ذكر اجله�د ب�مل�ل، فهل امل�صلمون ف�علون؟ اأموالهم، كم� تقدَّ

اإنن� نراهم قد حموا ر�صوم الأوق�ف واملوؤ�ص�ص�ت اخلريية التي تركه� اآب�وؤهم، 
ة، ول يجرون مع الأوربيني يف ميدان  ف�صاًل عن كونهم ل يتّبعون ب�أموالهم اخل��صّ
ع لأجل امل�صروع�ت الع�ّمة، فكيف يطمع امل�صلمون اأن تكون لهم  من جهة التبُّ
رون عنهم مبراحل يف الإيث�ر  لط�ن، وهم مق�صِّ منزلة الأوربيني يف الب�صطة والقوة وال�صُّ
الأر�س،  ب�حلرث يف  اأ�صبه  الأر�س،  ال�صلط�ن يف  لأجل  العمل  ف�إن  والت�صحية؟ 
رْت هي يف الثمر،  رَت يف العمل ق�صَّ فبقدر م� ت�صتغل فيه� هي ُتعطيك، واإن ق�صَّ
اإيث�ر ول بذل، ول َفقد  وامل�صلمون يريدون �صلط�نً� ي�صبه �صلط�ن الأوربيني بدون 

�صيء من لذائِذهم، وين�َصون اأن اهلل تع�ىل يقول: ژٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ   ڤژ]البقرة/155[.

الأموال  من  ب�لنق�س  وابُتلين�  والت�صحية،  البذل  جّربن�  اإنن�  يقولون:  وقد 
والأنف�س والثَّمرات و�صبن�، ومل يفدن� ذلك �صيًئ�، وبقي الأوربيون م�صلَّطني علين�)1(.

)1( اإين اأنقل هذا القول عن بع�صهم لأين قد �صمعته كثرًيا. )�صكيب(.
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واجلواُب: هل يقدرون اأن يقولوا لن�: اإن م� يّدعونه من البذل والت�صحية 
اإليه  ُن�صب  اإذا  اأنه  اأو  القبيل؟  واليهود من هذا  الن�ص�رى  به  يقوم  مّم�  �صيًئ�  ي�صبه 

تكون ن�صبته ن�صبة الواحد يف املئة؟

بني  دموّية  وق�ئع  حدثت  فل�صطني:  م�ص�ألة  هو  العهد  حديث  مث�ل  عندن� 
يف  اليهود  ف�أخذ  الفريقني،  من  اأن��س  به�  ف�أُ�صيب  فل�صطني،  يف  واليهود  العرب 
ني� ُي�ص�عدون امل�ص�بني من يهود فل�صطني، واأراد الع�مل الإ�صالمي  جميع اأقط�ر الدُّ
ع�ت اليهود لأبن�ء مّلتهم  اأن ي�ص�عد عرب فل�صطني -كم� هو طبيعي، فبلغت تبُّ
من فل�صطني )مليون( جنيه، وبلغت تّبع�ت امل�صلمني كّله� )13( األف جنيه اأي 

نحو جزء من مئة)1(.  

)1( عنيت بهذه الواقعة الفتنة التي جرت �صنة 9)19 ميالدية، وك�ن جمموع م� اأع�ن به العرب اإخوانهم يف فل�صطني 
اأنَّ حوادث الدهر عّلمت امل�صلمني واأيقظتهم، ونريان امل�ص�ئب واخلطوب  ثالثة ع�صر األف جنيه ل غري، اإل 
اأح�صنت �َصْبَكهم، ففي هذه ال�صنوات الع�صر الأخرية بدوؤوا يقتدون ب�ليهود والأوربيني يف البذل، و�ص�روا فيه 

على اأثرهم، واإن ك�نوا ل يزالون يف اأّول الطريق.
         ولقد اأح�صيُت اإع�ن�ت العرب لإخوانهم يف فل�صطني بني �صنتي 1937 و1938م فزادت على م� ك�ن يح�صل 
ا�صطر  واليهود، حتى  الإنكليز  العرب يف وجه  اأقدام  وثّبتت  ثمره�،  اأثمرت  الإع�ن�ت  ولكن هذه  قبُل،  من 
العرب، ووراءهم قوى  اإىل الآن مع  األف جندي هم يف ن�ص�ل م�صتمر من �صنتني  �َصْوق )30(  اإىل  الإنكليز 
نوا من  عظيمة من البولي�س واليهود امل�صّلحني واخل�ئنني من العرب اأنف�صهم، ومن قوة �صرقّي الأردن، ومل يتمكَّ
اإخم�د الثورة، ول ح�صلوا على ط�ئل، وع�دت الإنكليز فنك�صت على اأعق�به�، ور�صيت بعقد موؤمتر يف لندرة 
)لندن( حت�صره وفوُد الدول العربية مل�ص�عدته� على حّل املع�صلة الفل�صطينية، ورجعت عن برن�جمه� الأول، 
ل نتيجة  وهو اإعط�ء فل�صطني لليهود، را�صية ب�أن يكون هوؤلء ثلث ال�صك�ن، ل يزيدون على الثلث، فهذا التحوُّ
ْت لديه،  املق�ومة، وهذه املق�ومة اإمّن� ك�نت نتيجة البذل وال�صم�ح وا�صت�صغ�ر الدني�، ومن ا�صت�صغر الدني� َكُبَ

ة اهلل يف َخلقه، ولن جتد ل�صّنة اهلل تبدياًل. )�صكيب(. ومن ه�نت عليه احلي�ة ج�ءته احلي�ة على رجليه�، �ُصنَّ
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ف�صيقولون: اإن امل�صلمني ل ميلكون مثل ثروة اليهود.

قدر  على  مّلتهم  م�ص�عدة  يف  ينفقوا  ب�أن  منهم  نر�صى  فنجيبهم:  ونعود 
الذين  الفقراء،  منهم  نط�لب  ول  اأموالهم،  روؤو�س  اإىل  ب�لن�صبة  والإفرجن  اليهود 

ژک  ک  گ   ل ميلكون م� يزيد على كف�ية ع�ئالتهم. ق�ل اهلل تع�ىل: 
ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ     ڳ      ڳ   ڳ     گ   گ   گ  

تع�ىل:  ق�ل  ثم  ]التوبة/ 91[،  ژ  ہہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻڻ    ڻ  

ژې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  

ۆئژ ]التوبة/93[.

وجنيب اأي�ًص�: اإنه واإن ك�ن اليهود اأغنى ب�لأموال من امل�صلمني، ف�مل�صلمون 
ا ب�لعدد، لأن اليهود ع�صرون مليونً�، وامل�صلمني نحو من اأربعمئة مليون)1(،  اأكرث جدًّ
فلو اأن ُكالًّ من امل�صلمني تّبع لفل�صطني بقر�س واحد - وهو الذي ل يعجز عنه 

اأحد يف الع�مل مهم� ا�صتد فقُره - لجتمع من ذلك ثالثة ماليني جنيه ون�صف.

اأع�ص�ر امل�صلمني، ونفر�س هذه الإع�نة لفل�صطني على ُع�ْصر  فلنرتك ت�صعة 
واحد منهم، اأي على )35( مليون ن�صمة ل غري. وهوؤلء اخلم�صة والثالثون مليون 

ق اأنَّ م�صلمي املعمور كلِّه ل يقّلون  )1( بعد اأن ثبت ب�لإح�ص�ء الر�صمي اأنَّ م�صلمي ال�صني خم�صون مليون ن�صمة حتقَّ
عن اأربعمئة مليون، منهم )4)( مليونً� من العرب يف اآ�صية، و)17( مليونً� من الرتك يف الأن��صول، و)16( مليونً� 
يف اإيران، و)10( ماليني يف اأفغ�ن�صت�ن، و)85( مليونً� يف الهند، و)56( مليونً� يف ج�وة، و)5)( مليونً� يف رو�صية، 

وثالثة ماليني يف اأوربة، و)50( مليونً� يف ال�صني، ومئة مليون يف اإفريقية.
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ن�صمة جنُدهم حول فل�صطني يف ملحة ب�صر، ف�إِن م�صلمي م�صر، و�صورية، وفل�صطني، 
والعراق، وجند، واحلج�ز، واليمن، وُعم�ن هم )35( مليونً�. ولنتق��س من هوؤلء 

اأداء قر�س واحد عن كل جمجمة، فم�ذا يجتمع لن� من ذلك؟

اجلواُب: يجتمع ثالثمئة وخم�صون األف جنيه.

عوا عن هذه الأعداد كّله� بثالثة ع�صر األف جنيه، اأي مب�  ف�مل�صلمون قد تبَّ
ي�ص�وي نحو ثلثي ع�صر القر�س عن كل ن�صمة من ُع�ْصر عددهم!

وه ت�صحية؟! اأهذا م� تريدون اأن ت�صمُّ

اأََو مبثل هذا جت�هدون يف �صبيل اهلل ب�أموالكم واأنف�صكم؟!

اأََو هذه درجة جندتكم لإخوانكم يف الدين، وجريانكم يف الوطن، والق�ئمني 
واأول  ال�صريفني،  احلرمني  ث�لث  هو  الذي  الأق�صى،  امل�صجد  ب�لدف�ع عن  عنكم 

القبلتني؟

اأفلم يقل اهلل تع�ىل: ژۈ  ٴۇ  ۋژ ]احلجرات/ 10[؟!

يقولون: مل�ذا �ص�دت الأّمة الإنكليزية هذه ال�صي�دة كّله� يف الع�مل؟

جنيبهم: اإنه� �ص�دت ب�لأخالق واملب�دئ الوطنّية الع�لية.



جواب الأمري �سكيب اأر�سالن
27(7

� ذا من�صب يف ال�صرق، ك�ن ي�أمر خ�دمه  ثني رجل ثقة اأنه يعرف اإنكليزيًّ حدَّ
� من دك�ن رجل اإنكليزي يف البلدة التي  اأن ي�صرتي له احلوائج الالزمة لبيته يوميًّ
ر عليه به )0)( جنيًه� يف مدة �صهر.  هم فيه�، فج�ءه اخل�دم مّرة بجدول ح�ص�ب وفَّ

: كيف اأمكنك هذا التوفري؟ ف�ص�أله الإنكليزيُّ

فق�ل اخل�دم: تركن� دك�ن الإنكليزي الذي كن� ن�صرتي منه، و�صرن� ن�صرتي 
من دك�ن اأحد الأه�يل من العرب.

: ارجع اإىل دك�ن الإنكليزي الذي كن� ن�صرتي منه. فق�ل له الإنكليزيُّ

فق�ل اخل�دم: اأََو َلْو ك�ن ذلك ي�صتلزم اإنف�ق )0)( جنيًه� زي�دًة؟

: ولو ك�ن ذلك ي�صتلزم اإنف�ق )0)( جنيًه� زي�دًة. ق�ل الإنكليزيُّ

و�صمعت اأن كثريين من الإنكليز الذين يف الأقط�ر ل ي�صرتون �صيًئ� ذا قيمة 
اإل من بالدهم، وير�صلون اإىل »لندرة«، فيو�صون على كل م� يحت�جون اإليه حتى 

ل يذهب م�لهم اإىل اخل�رج.

اأبن�ء  من  ب�ل�صراء  اأو�صيتهم  مهم�  الذين  امل�صلمني،  ب�أعم�ل  هذا  اأفنقي�س 
ن�صف  الواحدة  ال�صلعة  يوّفروا يف  اأن  َيْقدرون  اأنهم  اأوط�نهم، وعلموا  اأو  جلدتهم 
قر�س اإذا اأخذوه� من الإفرجني، تركوا ابن جلدتهم اأو مّلتهم، ورّجحوا الإفرجني؟ 
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اأفلم يكن �صبب حبوط مق�طعة العرب لليهود يف فل�صطني اأ�صي�ء كهذه)1(؟ حرموا 
اأم�صى �صالح يف يدهم، وهو املق�طعة يف الأخذ والعط�ء مع اليهود من  اأنف�صهم 
رر الذي ُي�صيبهم من الأخذ والعط�ء مع  اأجل فروق ت�فهة موّقتة، ون�صوا اأن ال�صَّ

اليهود هو اأعظم األف مرة من �صرر ه�تيك الفروق الزهيدة.

]نت�ئج اإع�نة م�سر ملج�هدي طرابل�س وَبْرقة[

وكنت مّرة اأ�صكو اإىل اأحد كب�ر امل�صريني اإهم�ل اإخوانن� امل�صريني ملج�هدي 
طرابل�س وبرقة، الذين اإن مل جتب عليهم جندتهم، قي�ًم� بواجب الأخّوة الإ�صالمية 
واجلوار، وجبت عليهم احتي�ًط� من وراء ا�صتقالل م�صر، وا�صتقب�ل م�صر، لأنه كم� 
اأن وجود الإنكليز يف ال�صودان هو تهديد دائم مل�صر، فوجود الطلي�ن يف برقة، هو 

تهديد دائم له� اأي�ًص�.

فك�ن جواب ذلك ال�صيد يل: لقد بذل امل�صريون مب�لغ وفرية يوم �صنت 
اإيط�لية الغ�رة على طرابل�س، ومل ي�صتفيدوا �صيًئ�، ف�إن اإيط�لية مل تلبث اأن اأخذته�.

)1( اأم� الآن فقد اأ�صبح ال�صواد الأعظم منهم يبذلون النفو�س والنف�ئ�س يف الدف�ع عن وطنهم فل�صطني، واأتوا يف 
هذه ال�صبيل مب� ارتفعت له روؤو�س العرب جميًع�، ولو اأنَّ هذه املن�داة ظهرت منهم من اأّول الأمر م� و�صلت 

امل�صيبة اإىل هذا احلد. )�صكيب(.
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نه�صة هي دون  الطرابل�صية  احلرب  نه�صوا يف  قد  امل�صريني  اإن  له:  فقلت 
املبلغ  ولكن  احلمية،  قدر  يقّدر  اإن�ص�ن  كل  تر�صي  بل  م�صلم،  كل  ُتر�صي  �صك 

الذي تّبعوا به يومئذ معلوم، وهو )150( األف جنيه.

فهل يطمع امل�صلمون يف اأنح�ء املعمور اأن ُينقذوا طرابل�س من براثن اإيط�لية 
مبئة وخم�صني األف جنيه؟!

وهل هذه الت�صحية ُتق��س يف كثري اأو قليل اإىل الت�صحي�ت التي ق�مت به� 
اإيط�لية ب�مل�ل والّرج�ل؟

ك�نت اإع�نة م�صر يف احلرب الطرابل�صية )150( األف جنيه، واأنفقت الدولة 
العثم�نية على تلك احلرب نحو مليون جنيه، ف�نظروا اإىل م� ك�ن لذلك من النت�ئج:

النتيجة الأوىل: وهي اأهم �صيء: حفظ �صرف الإ�صالم، واإفه�م الأوربيني 
اأن الإ�صالم مل ميت، واأن امل�صلمني ل ي�صّلمون بلدانهم بال حرب، ويف ذلك من 

الف�ئدة امل�دية واملعنوية لالإ�صالم م� ل ينكره اإل كل مك�بر.

النتيجة الث�نية: اإن هذا املبلغ ال�صئيل ب�لن�صبة اإىل نفق�ت الدول احلربية 
قد ك�ن ال�صبب يف توطني الطرابل�صيني اأنف�صهم على املق�ومة واملج�هدة، مب� راأوا من 
جندة اإخوانهم لهم، فك�نت هذه املق�ومة �صبًب� لتج�ّصم اإيط�لية املعتدية من امل�ص�ق 
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ي�صّرحون  الطلي�ن  �ص��صة  من  كثري  �ص�ر  اأن  اإىل  الو�صف،  فوق  هو  م�  واخل�ص�ئر 
بندمهم على هذه الغ�رة الطرابل�صّية.

النتيجة الث�لثة: مهم� يكن من عدد القتلى الذين فقدهم العرب يف هذه 
احلرب، ف�إن جمموع قتلى الطلي�ن اإىل اليوم يفوق جمموع قتلى العرب اأ�صع�ًف� 

م�ص�عفة.

مق�لة  لو�صفه  �صع  تتَّ م�ل  الأهوال  من  احلرب  هذه  يف  الطلي�ن  لقي  فلقد 
فيه�  ثبت  بنغ�زي  ب�ب  »الفويه�ت« على  واقعة  واقعة واحدة هي  ر�ص�لة، ويف  اأو 
� لثالثة اآلف جندي طلي�ين من الفجر اإىل غروب ال�صم�س،  )150( جم�هًدا عربيًّ
العدو وملّ� ميوتوا،  الليل، ورجع  اأتى عليهم  اأفذاًذا)1(   اإل  انقر�صوا جميًع�،  اأَن  اإىل 
اإذ ج�ءهم  املعركة  العرب يف حزن عظيم على من فقدوهم يف تلك  وبينم� ك�ن 
ا من برلني عن برقية رقمّية ج�ءت  اخلب البقي من الأ�صت�نة عن برقية وردت �صرًّ
وخم�صمئة  األف  املعركة  هذه  يف  �صقط  ب�أنه  )رومة(  رومية  يف  الأمل�ن  �صف�رة  من 

جندي من الطلي�ن، واأ�ص�ب اجلنون �صبعة من �صّب�طهم.

يف  ق�تلوا  قد  ف�مل�صلمون  ت�ص�هيه�،  ب�لأقل  وقعة  خم�صني  من  وقعة  وهذه 
هذه املعركة جي�ًص� يفوقهم يف العدد ع�صرين �صعًف�، وقتلوا ن�صفه، اأي قتلوا ع�صرة 
اأ�صع�فهم، واهلل تع�ىل قد قدر لهم يف ح�ل القّوة اأن يغلبوا ع�صرة اأ�صع�فهم، ويف 

)1( اأَْفَذاًذا: اأَْفَراًدا. )م(.
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 :]66-65[ الأنف�ل  �صورة  ق�ل يف  فقط، كم�  يغلبوا �صعفيهم  اأن  عف  ال�صَّ ح�ل 
ژڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈژ    

ژڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گ  ڳ            ڳ      
ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ   ڱ.  ڳ   ڳ  
ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھھ   ھ   ہ   ہ      ہ  

ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆژ.

اإيط�لية يف احلرب الطرابل�صية يف  اأنه قد ك�نت نفق�ت  النتيجة الرابعة: 
ال�صنة الأوىل منه� اأي من �صنة 1911 اإىل �صنة )191 نحو مئة مليون جنيه، وُيظن 
اأنه� من ع�صرين �صنة اإىل اليوم - اإذ املق�ومة مل تنقطع حتى هذه ال�ص�عة - قد بلغت 

ثالثمئة مليون جنيه)1(.

ق�م  التي  ال�صئيلة  والنفق�ت  القليلة،  الإع�ن�ت  نتيجة تلك  فهذا كّله ك�ن 
به� امل�صلمون يف تلك احلرب، ولكن امل�صلمني ينتظرون اأن تنهزم اإيط�لي� - الدولة 
ال�صنوي )00)( مليون جنيه -  ن�صمة، ودخله�  اأهله� )44( مليون  التي  الكبرية 

)1( اأم� يف هذا العهد فقد انقطعت املق�ومة ب�ل�صالح، وك�ن اآخر من ق�وم الطلي�ن ب�ل�صالح ال�صهيد واملج�هد الكبري 
يق�ومون  يزالون  ل  الطرابل�صيني  اأنَّ  اإل  1858-1931م(  )75)1-1350هـ/  اهلل -  رحمه   - املخت�ر  عمر 
دول  تظنَّ  اأن  العبث  ومن   ، الفرن�صيَّ ال�صتعم�ر  املغ�ربة  و�ص�ئر  التون�صيون  يق�وم  كم�  الطلي�ين،  ال�صتعم�ر 
ال�صتعم�ر اإخم�د احلرك�ت الوطنية ب�لع�صف والقهر والقتل والنفي واحلب�س، فكلُّ هذا ل يزيد امل�صلمني اإّل 

ِلَح َعُدوٌّ مِبِْثل الَعْدِل«. )�صكيب(. عداًء، و»م� ا�ْصُت�صْ
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ق اأملهم هذا  يف �صدمة واحدة، اأو يف ال�صنة الأوىل من احلرب)1(، واإن مل يتحقَّ
هو  الذي  الي�أ�س،  بع�صهم  واأ�ص�ب  حركة،  كل  وبطلت  رج�ء،  كل  منهم  انقطع 

ٿ   ٿ      ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ژڀ   احلكيم:  الذكر  ب�صريح  مرادف للكفر 
ٿ  ژ ]يو�صف/ 87[.

)1( اأي هذا عدده�، وهذا دخله�، وهذا اإنف�قه� على احلرب.
اأْن يقراأ  التفرجن والإحل�د  واأّم� ع�صبيته� و�صرواته� يف �صفك دم�ء امل�صلمني فح�صب امل�صلم الذي مل يف�صده   

، الذي ننقل ترجمته عن »جريدة الفتح« نقاًل عن »جريدة ال�صرق« عدد )543( وهو: الن�صيد الطلي�ينَّ
]الن�سيد الطلي�ين يف التحري�س على قت�ل امل�سلمني وحمو القراآن[

»اإنَّ من اأعظم الآلم ل�ص�ّب يف الع�صرين من عمره اأن ل ُيح�رب يف �صبيل وطنه، مع دوام القت�ل يف طرابل�س، والراية   
املثلثة الألوان، واملو�صيقى احلربية، تنّبه�ن النف�س املقدامة.

ي� اأّم�ه! اأمتِّي �صالتك ول تبكي، بل ا�صحكي وت�أّملي.  
اإيط�لية تدعوين، واأن� ذاهب اإىل »طرابل�س« فرًح� م�صروًرا، لأبذل دمي يف �صبيل �صحق الأمة امللعونة  اأّن  األ تعلمني   

.كذا( ولأح�رب الدي�نة الإ�صالمية التي جتيز البن�ت الأبك�ر لل�صلط�ن(
�ص�أق�تل بكّل قّوتي ملحو القراآن )كذا(.  

.� � حقًّ لي�َس ب�أهٍل للمجد َمْن مل ميْت اإيط�ليًّ  
حتّم�صي اأيته� الوالدة، تذّكري »ك�روين« التي ج�دت ب�أولده� يف �صبيل وطنه�.  

ي� اأّم�ه! اأن� م�ص�فر، األ تعلمني اأّن على الأمواج الزرق�ء ال�ص�فية من بحرن� �صُتْلِقي �صف�ِئُنن� املرا�صي؟  
اأن� ذاهٌب اإىل طرابل�س م�صروًرا، لأّن رايَتن� املثلثَة الألوان تدعوين، وذلك القطُر حتَت ِظلِّه�.      

ل متوتي لأنن� يف طريق احلي�ة، واإن مل اأرجع فال تبكي على ولدك، ولكن اذهبي يف كّل م�ص�ء، وزوري املقبة، ون�ص�ئم   
الأ�صيل حتمل اإىل طرابل�س وداعك، الذي ي�أبى احلداد على قب فلذة كبدك، واإْن �ص�ألك اأحٌد عن عدم حدادك عليَّ 

ف�أجيبيه: اإنَّه م�ت يف حم�ربة الإ�صالم.
الطبل يقرع ي� اأّم�ه! اأن� ذاهٌب اأي�ًص�، األ ت�صمعني هَزَج احلرب، دعيني اأع�نقك واأذهب!«.  

الدي�نة الإ�صالمية ل جتيز لل�صلط�ن اإّل م� جتيزه لغريه من امل�صلمني، وهو تزّوج البكر والثّيب، ولكن الإفرجن   
ن�، حتى اأف�صدوا كلَّ قطٍر دخلوه ببغ�ي�هم؛  تبيح لهم ن�صرانيتهم الفرتاء على الإ�صالم، وتبيح لهم مدنيتهم الزِّ

ل�صيم� الطلي�ن منهم. )ر�ص�(.
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تعد ول  الأمث�ل، لأنه� ل  بعده عن �صرب  ومن�صك  ث�لًث�،  ولن�صرب مثال 
حُت�صى:

ق�م اأهل الريف املغربي يف وجه الدولة الإ�صب�نية مّدة ب�صع �صنني، اإىل اأن 
األف  اأب�دوا منهم يف واقعة واحدة )6)(  اأن  تغلَّبوا عليه�، وطردوا جيو�صه�، بعد 
هم وق�صي�صهم)1(  جندي، وغنموا )170( مدفًع�، مع اأن جميع اأهل الريف بق�صّ
الريف  واأرا�صي  ن�صمة،  مليون   )((( اإ�صب�نية  اأه�يل  وعدد  ن�صمة،  األف  ثم�منئة 
اأكرثه� ق�حل، والأه�يل فيه فقراء، يعي�صون من ك�صب اأيديهم، لقد ق�موا بعمل 

اأده�س اأهل الأر�س ب�لطول والعر�س.

فلو ك�ن اأهل الريف ن�ص�رى لنث�لت))( عليهم املاليني من اجلنيه�ت من 
اإم� بطريقة خفّية، واإم� بوا�صطة جمعية ال�صليب الأحمر يف �صبيل  كل اجله�ت، 

مداواة جرح�هم.

موا للريف يف ذلك الوقت؟ فليقل لن� امل�صلمون: كم جنيًه� قدَّ

الريفيني )300(  الفرن�صي�س مع الإ�صب�نيول، وح�صدوا حلرب  ت�أّلب)3(  ثم 
األف مق�تل، وح�صروا الريف من كل ج�نب، من الب والبحر، وك�نت طي�راتهم 
الق�ذفة ب�لدين�ميت على قرى الريفيني حُت�صى ب�ملئ�ت ل ب�لع�صرات، ومل تكف 
: احل�صى الكبري، والق�صي�س: م� تك�صر  هم وق�صي�صهم: املق�صود ج�وؤوا جميًع� بكب�رهم و�صغ�رهم، والَق�سُّ )1( بق�صّ

منه. )م(.
))( انث�لت: ان�صبَّت وانه�لت. )م(.

)3( ت�أّلب: ان�صم وجتمع. )م(.
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طي�رات الفرن�صي�س والإ�صب�نيول حتى ج�ء �صرب طي�رات اأمريكية من نيويورك 
جندة لفرن�صة واإ�صب�نية الن�صرانيتني على امل�صلمني لأنهم م�صلمون.

ولبثوا  الأيدي،  مكتويف  الريف  حرب  اإىل  ينظرون  وامل�صلمون  كلُّه  هذا 
مكتويف الأيدي مّدة �صنة، واأخرًيا نه�س منهم اأفراد جلمع �صيء من اأجل جرحى 
ة يف الن��س مل يكتف حمرر هذه ال�صطور ب�لكت�بة، بل  الريف، ولأجل بعث احلميَّ
القدوة، فم�ذا ك�ن جمموع تلك الإع�ن�ت من كل  ب�أربعة جنيه�ت لأجل  ع  تبَّ

الع�مل الإ�صالمي؟

اجلواب )1500( جنيه ل غري، فهل من خذلن بني امل�صلمني يفوق هذا 
اخلذلن؟!
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و�عتذ�ُرهم  �لأجانب،  بخدمة  ووطنهم  لدينهم  �مل�سلمني  بع�ض  خيانة 
�لباطل

قامت  بل  الريفيني،  خذالن  يف  احلد  هذا  عند  وقفوا  امل�سلمني  ليت  ويا 
منهم فئات يقاتلون الريفيني باأ�سد مما يقاتلون به االأجانب، وتاألَّبت على حممد بن 
عبد الكرمي قبائل وافرة العدد، �سديدة الباأ�س، مالوؤوا)))  الفرن�سي�س واالإ�سبانيول 
احلظوة  وابتغاء  واالإ�سبانيول،  الفرن�سي�س  اإىل  ًفا  تزلُّ ووطنهم،  ملتهم  اأبناء  على 

لديهم.

الثورة على فرن�سة، وجرى يف  وقد جرى مثل ذلك عندنا يف �سورية يوم 
بالد اإ�سالمّية كثرية)))، اأفبمثل هذه االأعمال يطالب اأخونا ال�سيخ ب�سيوين عمران 

ة للموؤمنني؟! ربَّه مبا وعد تعاىل به من جعل العزَّ

واإذا �ساألت هوؤالء امل�سلمني املمالئني للعدو على اإخوانهم: كيف تفعلون 
مثل هذا، واأنتم تعلمون اأنه خمالف للدين ولل�سرف، وللفتوة وللمروءة، وللم�سلحة 

ولل�سيا�سة؟
))) مالوؤوا: نا�سروا و�ساعدوا. )م).

ة جماهدي فل�سطني، الذين هم اإخوانهم يف  ))) واالآن ع�ساكر �سرقّي االأردن، وهم من العرب، يقاتلون بكّل �سدَّ
ويجودون  واالإ�سالم،  العروبة  حيا�س  عن  يذودون  اإمنا  املجاهدين  هوؤالء  اأنَّ  يعلمون  وهم  واملذهب،  �َسب  النَّ
اليهوُد جميع  لت�سّلم  واأنَّه لوال هوؤالء املجاهدون  ا�ستحياء قومهم، وا�ستبقاء وطنهم للعرب،  بنفو�سهم الأجل 
فل�سطني من زمن طويل حتت ظّل حراب االإنكليز، فبينما دماء املجاهدين ت�سيُل الأجل حْفظ فل�سطني للعرب، 
جتد دماء ع�ساكر عربية يف �سرق االأردن ت�سيل الأجل اإخراج بالد فل�سطني و�سرق االأردن نف�سها بعد فل�سطني 

من اأيد العرب.
ه اأكرث مّما يبلغ العرب من اأنف�سهم؟ ال واهلل. )�سكيب). فهل يبلغ العدو من عدوِّ  
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اأجابوك: كيف ن�سنع؟! فاإن االأجانب انتدبونا، ولو مل نفعل لبط�سوا بنا، 
فا�سطررنا اإىل القتال يف �سفوفهم خوًفا منهم، ون�سوا قوله تعاىل: ژىائ  
ژٹ   تعاىل:  وقوله   ،](3 ]التوبة/  ۇئژ  ۇئ   وئ      وئ   ەئ   ەئ   ائ  

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ        ڤژ ]اآل عمران/75)[.

وكالم مثل هوؤالء يف االعتذار غري �سحيح، فاإن االأجانب قد ندبوا كثرًيا 
ال�سماء من  تنق�س عليهم  يجيبوهم، ومل  فلم  اإىل خيانات كهذه،  امل�سلمني  من 

فوقهم، وال ُخ�سفت بهم االأر�س من حتتهم.

ثم اإنه اإن كان االأجانب املحتّلون لبالد امل�سلمني قد اأ�سبحوا يغ�سبون على 
اأجل  من  ذلك  كان  فاإمنا  قومهم،  خيانة  اإىل  دعوتهم  يلّبون  ال  الذين  امل�سلمني، 
كثريين من امل�سلمني، كانوا يعر�سون عليهم خدمتهم يف مقاومة اإخوانهم، ويقومون 
بها بكل ن�ساط ومنا�سحة، ويبدون كل اأمانة لهم يف اأثناء تلك اخليانة، ولوال هذا 
ع اإىل مظاهرة االأجنبي على ابن املّلة، ملا ا�ستاأ�سد)))االأجنبّي،  ع باخليانة، والت�سرُّ التربُّ
م يف امل�سلمني هذا التحّكم الفاح�س، ويتقا�ساهم اأن يخالفوا قواعد  و�سار يتحكَّ
ي م�سلحة دنياهم من اأجل م�سلحته، بل قام يحملهم على املوت  دينهم، ومتق�سّ

الأجل املوت.

))) ا�ستاأ�سد: اجرتاأ واأقدم على املهاجمة. )م).
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فاإن املوت موتان:

اأحدهما: املوت الأجل احلياة، وهو املوت الذي حث عليه القراآن الكرمي 
املوؤمنني، اإذا مد العدو يده اإليهم، وهو املوت الذي قال عنه ال�ساعر العربي:

�أَِجْد �أ�ْسَتْبِقي �حَلَياَة َفَلم  ْرُت  َتاأخَّ ما    �أََتَقدَّ �أَن  ِمْثَل  َحَياًة  ِلَنْف�ِسي 
الأجل  واالأملاين  فرن�سة،  حياة  الأجل  االإفرن�سي  ميوُته  الذي  املوت  وهو   
ا - ويجده على  حياة اأملانية، واالإنكليزي يف �سبيل بريطانية العظمى - وهلم َجرًّ

ر عن اأدائه طرفة عني. نف�سه واجًبا، ال يتاأخَّ

ميوته  الذي  وهو  املوت،  ا�ستمرار  الأجل  املوت  فهو  الثاين،  املوت  واأما 
امل�سلمون يف خدمة الدول التي ا�ستولت على بالدهم. وذلك اأنهم ميوتون حتى 
اأملانية  على  فرن�سة  تنت�سر  حتَّى  مثاًل  املغربي  ميوت  كما  اأعدائها،  على  ين�سروها 
التَّرتي  وميوت  لها،  عدو  اأي  على  اإنكلرتة  تتغلَّب  حتى  الهندي  وميوت  مثاًل. 
املغرب  تزداد يف  اأعدائها  فرن�سة على  بانت�سار  اأنه  واحلال  رو�سية،  �سبيل ظفر  يف 
غطر�سة وظلًما، وابتزاًزا الأمالك امل�سلمني، وه�سًما حلقوقهم، وذلك كما ح�سل 
اأنف�سهم  ثوا  املغرب، وحدَّ اأهل  الفرن�سي�س يف  ازداد طمع  اإذ  العامة،  احلرب  بعد 
املغرب،  وياأمنوا على م�ستقبل  الفرن�سي،  ال�سعب  الرببر، ليدجموهم يف  بتن�سري 

الذي �ساروا يطلقون عليه لقب )اإفريقية االإفرن�سية).

يزداد  �سورية، حتى  اأو يف  الرين،  املغربي على �سفاف  وباالخت�سار ميوت 
موًتا يف املغرب، الأن كل طائلة تفوز بها فرن�سة يف اخلارج هي زيادة يف قهر املغربي 
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واإهانته واإذالله، مما ال �سبيل للمناكرة فيه، ومما قد ثبت بالتجربة. وكذلك موت 
الهندي يف ن�سرة اإنكلرتة، هو تطويل يف اأجل عبودّية الهند. وكذلك موت الّترتي 

ا. يف خدمة رو�سية ال عاقبة له �سوى ازدياد قهر الرو�س للترت، وهلم َجرًّ

باعتبار  اأي  ُيقال،  كما  منحٍن  بخط  كان  ما  هو  املوت  الأجل  املوت  وهذا 
عندما  وهو  وا�سطة،  دون  من  مبا�سرة  املوت  الأجل  موت  هناك  ولكنه  النتيجة، 
ري  ميوت املغربي يف قتال اأخيه املغربي، الذي قام يحاول اأن ُيَزحزح �سيًئا من النِّ
االإفرن�سي الذي كان يدق عنقه، واإن مل يدق عنقه بتاًتا ا�ستحياه حياة هي اأ�سَبه 

باملوت منها باحلياة.

وقلنا:  بجهلهم،  لعذرناهم  واجلهالء  العوام  يف  االأمور  هذه  انح�سرت  ولو 
اإنهم ال يدرون الكتاب وال ال�سنة، وال ال�سيا�سة الدنيوية، وال االأحوال الع�سرية، 

واإنهم اإمنا ُي�ساقون كما ُت�ساق بهيمة االأنعام اإىل الّذبح.

الذي  املقري،  الوزير  ذلك:  مثال  اخلوا�س،  خيانة  هو  االأنكى)))  ولكن 
الفرن�سي�س  من  الرببر  بني  من  االإ�سالمية  ال�سريعة  رفع  لق�سية  تع�سًبا  اأ�سد  هو 

اأنف�سهم))).

ا. )م). ))) االأَنَْكى: االأكرث همًّ
))) ويوؤّكدون اأنَّه كلَّما اأرادت فرن�سا حتت تاأثري �سخط العامل االإ�سالمي اأْن تعِدَل عن الظهري الرببري املق�سود به 
اإخراج الرببر من االإ�سالم بتاًتا، جاء هذا املقري، يحّذرها عاقبة الّرجوع اإىل ال�سواب، ويقول لها: اإنَّ اأهايل 
ون هذا منها نكو�ًسا و�سعًفا، وبعد ذلك ال ميكُنها اأن تثبِّت اأقدامها يف �سمايل اإفريقية، فاملقري اإًذا  املغرب يعدُّ
هو اأكرُب م�سّجع للحكومة االإفرن�سية على امل�سّي يف �سيا�ستها الرببرية، التي ترمي اإىل تن�سري الرببر، واإدماجهم 

يف االأمة االإفرن�سية. )�سكيب).
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ومثله البغدادّي، با�سا فا�س، الذي طرح نحو مئة �سخ�س من �سّبان فا�س، 
وجلدهم بال�سياط، لكونهم اجتمعوا يف جامع القرويني، واأخذوا يرّددون دعاء: »يا 
لطيف الطف بنا فيما جرت به املقادر، وال تفّرق بيننا وبني اإخواننا الربابر« ومفتي 
فا�س الذي اأفتى باأن اإلغاء ال�سرع االإ�سالمي ِمن بني الرباِبر لي�س باإخراج للرببر 

ا. من االإ�سالم .. وهلم َجرًّ

ا)))،  وكل ِمن هوؤالء اخلونة املارقني - اأخزاهم اهلل - قد بلغ من الِكرَب عتيًّ
اإىل  لفى)3)  الزُّ على  حري�ًسا  يزال  ال  وهو  ا)))،  وِريًّ �ِسَبًعا  االأُّمة  اأموال  من  وانتهى 
من�سبه  عليه  ُتبقي  حّتى  ودنياه،  دينه  ب�سياع  ولو  لها،  �سداقته  واإثبات  فرن�سة، 

وحظوظه يف هذه البقّية الباقية من حياته التاع�سة))).

ْربهم يف املغرب اإال وهو مّطلع على  ولي�س واحًدا من هوؤالء وال َمن يف �سَ
نّيات فرن�سة وعلى مراميها من جهة هذا النظام اجلديد الأّمة الرببر.

ا: جاوز احلد من العمر. )م). ))) بلغ من الكرب عتيًّ
ا: �سبًعا من املاء حتى ذهاب العط�س، واملق�سود اأخذ كل ما يتمنى. )م). ))) ِريًّ

ْلَفى: الُقْرَبى. )م). )3) الزُّ
))) الغريب يف هذا اأنَّ اأمثال هوؤالء اخلونة يبيعون بالدهم كلَّها لالأجنبي بثمن خ�سي�س، هو جزء منها ال من مال 
ه عنها لكان لهم منها اأكرث مما يعطيهم االأجنبيُّ منها، ثم يكون باقيها الأوالدهم  دِّ االأجنبي، ولو اأخل�سوا يف �سَ

واأهليهم واإخوانهم يف الدين مع العّز وال�سرف. )ر�سا).



(040
ر �مل�سلمون؟ وملاذ� تقدم غرُيهم؟ ملاذ� َتاأخَّ

والرهبان  الق�سو�س  من  جي�س  بوجود  عارف  هو  َمن  اإال  فيهم  ولي�س 
الّلقطاء)))  وي�سيد  الكنائ�س،  ويبني  الرببر،  بالد  خالل  يجو�س)))  والراهبات، 

واالأيتام والفقراء و�سعفاء االإميان)3).

ولي�س فيهم اإال من هو عامل مبنع فرن�سة فقهاء االإ�سالم والوّعاظ من الّتجوال 
بني الرببر، حتى ترتفع احلواجز اأمام دعوة املب�سرين اإىل الن�سرانية))).

وقد يكون »املقري« و»البغدادي« هذان هما يف مقّدمة املوّقعني على االأوامر 
مبنع علماء االإ�سالم وَحَمَلة القراآن من الدخول اإىل قرى الرببر.

�س املبلغ من مال املخزن جلريدة   وقد يكون »املقري« هذا هو الذي خ�سَّ
»مراك�س الكاثوليكية« التي تطعن يف االإ�سالم، وتقذُف)5) حممًدا عليه ال�سالة 

ن هذه املطاعن)6). وال�سالم، ولدينا كثري من اأعدادها التي تت�سمَّ

))) َيُجو�س: يرتدد جيئة وذهابًا. )م).
))) اللقطاء: جمع »لقيط« وهو املولود امللقى على الطريق فال ُيعرف اأبواه فيلتقطه النا�س. )م).

)3) ومما هو جاٍر يف املغرب اأنَّ االأذان ل�سالة الفجر ممنوٌع يف كثري من القرى التي يقطنها م�ستعمرة الفرن�سي�س، وذلك 
الأّنه قد يعّكُر عليهم �سفَو رقاِدهم �سباًحا. )�سكيب).

اإىل بالد الرببر، وكانوا يحب�سون من يخالف هذا االأمر، وقد  ))) وقد منعوا الوّعاظ يف �سهر رم�سان من الذهاب 
اأقفلوا مئات من الكتاتيب القراآنية يف املغرب، ومئات من مثلها يف اجلزائر، واأغلقوا دار احلديث يف تلم�سان، 
الدين  رجال  بع�س  واأ�سرَّ  كالًما،  لها  �سمعوا  فما  اجلزائر،  امل�سلمني يف  علماء  ذلك جمعية  على  ت  واحتجَّ
االإ�سالمي يف اجلزائر على تعليم القراآن لالأحداث، فحاكموهم، وحكموا عليهم بال�سجن اأربعة اأ�سهر، بحّجة 

ا. )�سكيب). اأنهم خالفوا االأوامر ال�سادرة، وهلم جرًّ
. )م). )5) تقذف: َت�ُسبُّ

ات. )م). ا�سَ )6) املََطاِعن: الُعُيوب واالْعرِتَ
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ًيا و�سائًما، وبيده �ُسْبَحة يقراأ  وبعد هذا فمن يدري؟ فقد يكون املقري م�سلِّ
عليها اأوراًدا!

بالقبور،  حون  يتم�سَّ ممن  الذكر  ال�سيِّئ  البغدادي  يكون  فقد  يدري؟  ومن 
وي�ستغيثون باالأولياء، ويتظاهرون بهذا الورع))) الكاذب!

واأما املفتي، فهو املفتي، فال حاجة اإىل تثبيت كونه ي�سّلي اخلم�س، وي�سوم 
ل... اإلخ. د وُيوِتر ويتَنفَّ ويتهجَّ

وقد م�سى علينا نحن يف �سورية �سيء من هذا الأوائل عهد االحتالل، لكن 
مل تكن خيانة هوؤالء املعّممني يف ق�سية دينية مبا�سرة، فقد اقرتحت عليهم فرن�سة 
الفل�سطيني،  ال�سوري  املوؤمتر  بها عمل  ينكرون  االأمم،  اإىل جمعية  برقية  اأن مي�سوا 
وطياِل�ُس)))  مكورة،  عمائم  منهم  فاأم�ساها  وفل�سطني،  �سورية  با�ستقالل  املطالب 
اهلل،  اأخزاهم  االآن:  اأقل  مل  واإن  عظيمة،  وبطون  غليظة،  ورقاب  جمّررة،  حمربة 
ْدَرهم  �سَ الدعاء  بهذا  خ�س�ست  يرونني  الذين  املغاربة،  اإخواننا  عتاب  اأخ�سى 
باأن  العدل  يق�سي  فلذلك  �سورية،  مي  معمَّ واأعفيت  االأكرب،  ومفتيهم  االأعظم، 
نقول: اأخزاهم اهلل اأجمعني، اأخزى اهلل الذين منهم يف امل�سرق والذين منهم يف 

املغرب، ممن يوّقعون على اقرتاحات االأجانب امل�سّرة بالدين والوطن)3).
))) الَوَرع: االبتعاد عن االإثم على �سبيل التقوى. )م). 

))) َطَياِل�س: مفرده »طلي�س« اأو »طيل�سان«، وهو �سال اأو و�ساح اأو ك�ساء اأخ�سر ي�سعه بع�س امل�سايخ على الكتف. )م).
)3) على اأنَّهم يف ال�سنة التالية اأرادوهم على اإم�ساء بيانات خبيثة كهذه، فامتنعوا، واحتّجوا لدى الفرن�سي�س باأنَّ 
روا تلك اخليانة. وهذا  = �سهم لالإهانة، وا�ستوجب مقت ال�سعب ال�سوري لهم، فهم لن يكرِّ عملهم ذاك قد عرَّ
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فال  قالئل،  اأفراد  هوؤالء  اإن  يقول:  عمران«  »ب�سيوين  ال�سيخ  االأخ  ولعل 
يجوز اأن جنعل االأّمة االإ�سالمية م�سوؤولة عن خمازيهم))) وموبقاتهم))).

واجلواب على ذلك: اإن الظلم يخ�ّس، والبالء يعّم، كما ال يخفى، ولكني 
ال اأ�سلِّم اأن هوؤالء اأفراد قالئل، واأن االأمة غري م�سوؤولة! اإذ لو كان وراء هوؤالء اأمة 
اقرتح  لو  كانوا  بل  بدنياها،  االجّتار  بعد  بدينها  االجّتار  على  جتا�سروا  ما  يخ�سونها 
اعتزلوا  ه،  ردِّ على  يقدروا  ومل  واأّمتهم،  مبّلتهم  ا  م�سرًّ اقرتاًحا  الفرن�سي�س  عليهم 

منا�سبهم، ولزموا بيوتهم. 

َلف  وكان الفرن�سي�س كلَّفوا بالعمل غرَيهم، فاإذا اأبى هذا اخَلَلف ما اأباه ال�سَّ
د�سي�ستهم  عن  فعَدُلوا  االإ�سرار،  يف  فائدة  ال  اأن  الفرن�سي�س  علم  مرة  بعد  مّرة 
الرببرية وما اأ�سبهها، ولكنهم م�سّرون عليها ب�سبب ا�ستظهارهم باأُنا�س ممن يزعمون 
اأنهم م�سلمون، فهم يهدمون االإ�سالم مبعاول يف اأيدي اأبنائه، ويقولون: ل�سنا من 

هذا االأمر يف قبيل وال َدبرٍي)3).

م اأََوَد هوؤالء امل�سايخ، واأنَّ اخلائنني اخلادمني لدول اال�ستعمار لي�س  دليٌل على اأنَّ االأّمة تقدر متى �ساءت اأْن ُتَقوِّ  =
لهم عالج اإال اخلوف على جلودهم. )�سكيب).

ازيهم: املَخازي: الكوارث وامل�سائب. )م). ))) خَمَ
))) موبقاتهم: املوبقات: الكبائر من املعا�سي، والذنوب املُهلكة. )م).

)3) وجميع الدول امل�ستعمرة املت�سّلطة على ممالك االإ�سالم طريقتها اال�ستظهار على امل�سلمني بامل�سلمني، وق�سية 
�سرقّي االأردن واخلونة من عرب فل�سطني من اأن�سع ال�سواهد على هذه احلالة.
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اأفال ترى كيف قالوا عن الظهري الرببري: اإنه قد اأ�سدره ال�سلطان وحكومة 
املخزن)))؟

اأفهذا هو االإ�سالم الذي ُينا�سد اهلَل ال�سيُخ ب�سيوين عمران بتاأييد اأهله؟ قال تعاىل: 
ژی  جئ   حئ  مئ    ىئ  يئ  جب  حب ژ ]هود/ 7))[.

وال �سك اأن امل�سلمني الذين يبلغون هذه الدرجات من االنحطاط، وترتكهم 
ون لالإ�سالم التمحي�س الذي  االأّمة االإ�سالمية و�ساأنهم، يلعبون بحقوقها: ي�ستحقَّ
ويجعلوهم  امل�سلمني،  ديار  على  االأجانب  ي�ستويل  باأن  اهلل  �سمح  فاإمنا  فيه)))،  هو 
كما  وتطهرًيا،  وت�سفية  وتهذيًبا،  لهم  تعليًما  حقوِقهم  جميع  ويغت�سبوا  َخَواًل)3)، 

))) اأفال ترى كيف اأنَّهم قتلوا يف مكنا�سة الزيتون )35) م�سلًما، وجرحوا )60) من اأجل مظاهرة غري م�سّلحة قام 
بها االأهايل احتجاًجا على �سلب ال�سلطة مياه ب�ساتينهم من اأجل اإعطائها اإىل م�ستعمرة الفرن�سي�س، وزعموا 

اأنَّ فعلهم هذا با�سم ال�سلطان.
اأمل تَر اأنَّهم األغوا احلزب الوطني املغربي، وحكموا على األفني وخم�سمئة �ساب منهم باحلب�س �سنة و�سنتني،   
ونفوا عالاًل الفا�سي اإىل بالد خط اال�ستواء، ونفوا نخبة رجاالت املغرب اإىل ال�سحراء، و�سربوا �سربًا مربًحا 
ال�سلطان،  با�سم  هذا  وكل  ال�سرب،  حتت  مات  الذي  املقري،  حممد  االأ�ستاذ  منهم:  االأدباء،  من  ع�سرات 
وال�سلطان ال ُيبدي وال يعيد، وال يقدر اأن يدفع عن رعيته التي مرجعها اإىل اجلرنال »نوغي�س« وا�سع اأ�سا�س 

امل�سروع الرببرّي االأثيم. )�سكيب).
))) هكذا يف االأ�سل، ومعنى )ي�ستحقون) هنا: ي�ستوجبون على قول الفارابي، والالم يف االإ�سالم للتقوية، واملراد 
بها امل�سلمون. واملعنى: ي�ستوجبون بجرائمهم متحي�س امل�سلمني يف جملتهم، ليميز اهلل اخلبيث من الطيِّب. 

ويف�ّسره ما بعَده، وهو م�ستنبٌط من قوله تعاىل يف �سياق غزوة اأحد: ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پژ ]اآل عمران/ )))[. فلرياجع ال�سياق من �سورة اآل عمران وتف�سريه املاأثور املوؤّثر يف اجلزء الرابع 

من تف�سري املنار. )ر�سا).
)3) ويجعلوهم َخَواًل: يجعلوهم خدًما. )م).
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ژی  ی   جئ  حئ    مئ   تعاىل:  قال اهلل  بالنار،  االإبريُز)))   َهب  الذَّ ى  ُي�سفَّ
ىئ  يئ     جب  حب   خب       مب  ىب   يب  جت  حتژ ]الروم/ ))[.

واأن  امل�سلمون،  هم  امل�سلمني  اأعداء  اأكرب  اأن  حد  اإىل  الف�ساد  اأ�سبح  لقد 
ر من ذلك الأخيه،  امل�سلم اإذا اأراد اأن يخدم ِملَّته اأو وطنه، قد ُيخ�سى اأن يبوح بال�سِّ
اإذ يحتمل اأن يذهب هذا اإىل االأجانب املحتّلني، فيقّدم لهم بحق اأخيه الو�ساية 

لفى)))، وقد يكون اأمُله بها فارًغا)3). التي يرجو بها بع�س الزُّ

]كلمة �مللك �بن �سعود يف تخاذل �مل�سلمني وتعاديهم[

من  اإال  امل�سلمني  على  اأخ�سى  ما  يقوُل:  �سعود حيث  ابن  امللك  َدرُّ  وهلل 
امل�سلمني، ما اأخ�سى من االأجانب كما اأخ�سى من امل�سلمني))). وهو كالم اأ�ساب 
كبد ال�سواب، فاإنه ما من َفْتٍح فتحه االأجانب من بالد امل�سلمني اإال كان ن�سفه اأو 

َهب اخَلاِل�س. )م).  ))) االإِبِريز: الذَّ
لفى: القربى. )م). ))) الزُّ

اال�ستيالء  لها يف  اال�ستعمار مطايا  الذين جتعلهم دول  اخلائنني،  هوؤالء  االإ�سالم من  بلدان  بلد من  يخُل  )3) مل 
ينكرون  وما  امل�سلمني،  عورات  على  ويدّلونها  د�سي�سة،  كّل  اأيديها يف  بني  ي�سعون  وهم  البلدان،  تلك  على 
اأّنهم بهذا العمل يخونون اأنف�سهم، وما ي�سعرون اأّنهم اأ�سبه مبن ي�سعُد على ال�سجرة، وي�سرع بقطع جذعها من 

حتته، في�سقط هو عنها مبا ك�سبت يداه، قال تعاىل: ژۓ  ڭ    ڭ  ڭ         ڭ  ۇ  ۇ  
ۆ  ۆۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ژ ]االأنعام/ 3))[. )�سكيب).

))) وقال يف حمفل حافل بحّجاج االأقطار )وقد طالبه م�سري اأزهري مبحاربة االإنكليز والفرن�سي�س املعتدين على 
اإذا عادونا، الأنَّه ال يجمعنا بهم جن�س وال  امل�سلمني، ذاكًرا عداوتهم لهم): االإنكليز والفرن�سي�س معذورون 
دين، وال لغة وال م�سلحة، ولكنَّ امل�سيبة التي ال عذر الأحد فيها اأنَّ امل�سلمني اأ�سبحوا اأعداء اأنف�سهم، واأنا واهلل 
ال اأخاف االأجانب، واإمنا اأخاف امل�سلمني، فلو حاربت االإنكليز ملا حاربوين اإال بجي�س من امل�سلمني. )ر�سا).
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�س لالأجانب على قومه،  ق�سم منه على اأيدي اأنا�س من امل�سلمني، منهم من جت�سَّ
ومنهم من بث لهم الدعاية بني قومه، ومنهم من �سل لهم ال�سيف يف وجه قومه، 

واأ�سال يف خدمتهم دم قومه.

فاأين اإ�سالمهم واإميانهم من قوله تعاىل: ژۈ  ٴۇ  ۋژ ]احلجرات/ 0)[، 
گ   گ   ک    ژک   وقوله:  ]املائدة/ )5[،  ژٺ ٺ ٺ ٿ  ٿژ  وقوله: 
ڻ   ںڻ   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ    ڳ   ڳ   گ    گ  
ژڀ  ڀ   ڀ  ڀ   ڻ  ڻ   ۀ  ۀژ]املمتحنة/ 9[، وقوله: 

ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿژ ]االأنفال/ )[.

اأفبمثل هذا تكون طاعة اهلل ور�سوله ؟

ة االإميان وواليته ووالية اأهله؟ اأم مبثله تكون اأخوَّ

اأََو ملثل هوؤالء يعد اهلل العز والن�سر والتمكني يف االأر�س، وهم �سعاة بني 
اأيدي االأجانب على مّلتهم ووطنهم وقومهم؟ كلَّما عاتبهم االإن�سان على خيانة 
اعتذروا بعدم اإمكان املقاومة، اأو باتقاء ظلم االأجنبي، اأو بارتكاب اأخف ال�سررين؟

اأن  قادرين  كانوا  ولقد  احلّق،  من  �سيء  على  تتكئ  ال  اأعذارهم  وجميع 
يخدموا ملَّتهم ب�سيوفهم، فاإن مل ي�ستطيعوا فباأقالمهم، فاإن مل ي�ستطيعوا فباأل�سنتهم، 
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فاإن مل ي�ستطيعوا فبقلوبهم)))، فاأََبْوا اإال اأن يكونوا بطانة)))  لالأجانب على قومهم، 
اأن يكونوا مطايا لالأجانب  اإال  واأبوا  اًدا لهم على بالدهم،  روَّ اأن يكونوا  اإال  واأََبْوا 
و�سفاء  بالهناء  متمتِّعني  البال،  ناعمي  وافرين،  ذلك  مع  وتراهم  اأوطانهم.  على 
العي�س، وهم ياأكلون مّما باعوا من تراث امل�سلمني، ومما فجروا من دماء امل�سلمني، 
بهم من الداخل، وال جند  وينامون م�سرتيحني، مثل هوؤالء لي�س لهم وجدان يعذِّ

من امل�سلمني من يجروؤ اأن يعذبهم من اخلارج)3).

مل نكن لنطلق الكالم اإطالًقا على العامل االإ�سالمي يف هذا املو�سوع، فاإن 
االأمة االأفغانية مثاًل ال ميكن اأحًدا اأن َيْحِطب فيها يف حبل االأجانب َعلًنا ويبقى 
ا، والنجدّيون ال يوجد فيهم من يجروؤ اأن ميالئ االأجانب على قومه، وامل�سريون  حيًّ
قد ارتقت تربيتهم ال�سيا�سّية كثرًيا عن ذي قبل، فاأ�سبحت جماهرة اأحدهم بامليل 
ا يف �سائر بالد االإ�سالم فمن  لالأجنبي، اأو تف�سيل حكم االأجنبي خطًرا عليه، فاأمَّ
فال  وبلده  دينه  لعدو  بالع�سيان  ويجاهر  الّر�َسَن)))،  يخلع  اأن  امل�سلمني  من  �ساء 

ا، وال يحاذر قلًقا وال اأرًقا. يخ�سى �سرًّ

ُه بيِده، فاإْن مل َي�ْسَتِطع َفِبِل�َساِنه، فاإْن مَلْ َي�ْسَتِطع َفِبَقْلِبه، وذلك  ْ ))) اإ�سارة اإىل حديث: »َمْن راأى ِمْنُكم ُمْنَكًرا فلُيغريِّ
اأ�سعُف االإميان«، رواه اأحمد وم�سلم واأ�سحاب ال�سنن كّلهم، وهذا يف وجوب تغيري املنكرات يفعلها امل�سلم، 

فماذا ُيقال يف مقاومة َهْدم االإ�سالم من اأ�سا�سه؟! )ر�سا).
بني. )م). قة املَُقرَّ ة واأهل الثِّ ))) الِبَطانَة: اخَلا�سَّ

اأ املجاهدون اأخرًيا على تعذيب اخلائنني، ولقي كثري من هوؤالء جزاءهم االأَْوفى، وجاء  ا يف فل�سطني، فقد جترَّ )3) اأمَّ
الوقت الذي عرف فيه خائن قومه اأّنه ژۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉژ ]هود/ 3)[، فع�سى اأن 

يكون يف ذلك عظة وعربة ل�سائر العامل االإ�سالمي. )�سكيب).
�َسن: الَقْيد. )م). ))) الرَّ
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ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  تعاىل:  اهلل  يقول  هوؤالء  اأفلمثل 
چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ   ڈ     ڈژ ]النور/ 55[!

ِملَّتهم،  يخونون  الذين  امل�سلمني  بهوؤالء  عنى  يكون  اأن  تعاىل  هلل  حا�سا 
وي�سعون بني اأيدي اأعدائها، وُينا�سبون اإخوانهم العداوة))) ابتغاء مر�ساة االأجانب، 
واحل�سول على دنيا زائلة، وحطام فاٍن، كيف وقد قرن االإميان بالزمه، وهو عمل 

ال�ساحلات؟! بئ�سما �َسَرْوا))) به اأنف�سهم.

وكذلك ال يعني اهلل بهوؤالء امل�سلمني الذين اإن مل يكونوا َخاَمُروا)3) على 
قوِمهم، و�َسَعْوا بني اأيدي االأجانب يف خراب اأّمتهم، واأوطوؤوا مناكبهم))) لركوب 
الغريب الطامح، فاإنهم اكتفوا من االإ�سالم بالركوع وال�ّسجود، واالأوراد واالأذكار، 

م)5) يف ال�سجدة، وظنوا اأن هذا هو االإ�سالم. ْبَحة والتلوُّ واإطالة ال�سُّ

ولو كان هذا كافًيا يف اإ�سالم املرء وفوزه يف الدنيا واالأخرى، ملا كان القراآن 
وجندة  رب،  وال�سّ ْدق  وال�سِّ النف�س،  على  واالإيثار  اجلهاد،  على  بالتحري�س  مالآَن 

املوؤمن الأخيه، والعدل واالإح�سان، وجميع مكارم االأخالق.

بون اإخوانهم العداوة: ُيْظِهرونها لهم. )م).  ))) ُينا�سِ
))) �َسَرْوا: باعوا. )م).

)3) َخاَمُروا: َخاَدُعوا. )م).
))) اأوطوؤوا َمَناِكَبهم: الُنوا. )م).

)5) التلّوم: املكث والتطويل. )م).
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ژچ  چ       تعاىل:  اهلل  قال  ملا  باالإ�سالم  ق  التحقُّ كافًيا الأجل  ولو كان هذا 
ڌ   ڍ   ڍ    ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چ  
ڑ   ڑ  ژ   ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  

ڱژ ]التوبة/ ))[))).

اأََفَيْقدر اأَخونا ال�سيخ ب�سيوين عمران اأو غرُيه اأن يقول: اإن امل�سلمني اليوم - 
لون اهلل ور�سوَله على اآبائهم واإخوانهم  اإال النادر االأندر؛ والكربيت االأحمر - يف�سّ
واأزواجهم وجتارتهم واأموالهم وم�ساكنهم، اأو يوؤِْثرون ُحب اهلل ور�سوله - واإمنا ُحب 
وجتارة  اقرتفوها)))،  اأموال  من  الي�سري  اجلزء  على   - االإ�سالم  اإقامة  ور�سوله  اهلل 

يخ�سون ك�سادها)3)؟

]�ملو�زنة بني �مل�سلمني و�لن�سارى يف �لبذل لن�سر �لدين[

ها تتبنيَّ االأ�سياء. لنعمل هذه التجربة، فب�سدِّ

البابا  وانتدب  النجاح،  طور  يف  دخلت  الرببر  تن�سري  م�ساألة  اأن  لنفر�س 
الذي  التحويل  لهذا  الالزمة  االأموال  لبذل  العامل،  يف  الذين  الكاثوليكيني 

))) راجع تف�سري االآية وما قبلها يف �س ))): ))) ج0) من تف�سري املنار. )ر�سا).
))) اأموال اقرتفوها: اأموال اقتنوها واكت�سبوها. )م). 

)3) ك�سادها: ركودها وقلة رواجها. )م).
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مليونًا تظن  الن�سرانية، فكم  اإىل دين  االإ�سالم  الرببر من دين  فرن�سة يف  اه  تتوخَّ
رين والرهبان والراهبات لبناء الكنائ�س، واملدار�س،  من اجلنيهات يدر على املب�سِّ
واملالجئ، وامل�ست�سفيات، ومراكز االأ�سقفيات، وما اأ�سبه ذلك، الإمتام هذا العمل 
الذي ت�سم به الكثلكة ثمانية ماليني من الرببر اإىل االأربعمئة مليون كاثوليكي 

ة ماليني جُتَْمع يف ب�سعة اأ�سهر. الذين يف العامل؟ ال�سك اأن اجلواب يكون: ِعدَّ

فابذلوا  الرببر،  تن�سري  يف  لكم  اأذّنا  فقد  تعاَلْوا  للربوت�ستانتيني:  قيل  فاإن 
يدر من  ما  ِبَقْدر �سعفي  املاليني  تدر حينئذ  فاإنها  اأمكنكم،  ما  ال�سبيل  يف هذه 
الكاثوليكيني، ويف مّدة اأق�سر من املّدة التي ُيْجَمع فيها املال الذي يجود به هوؤالء.

واإن  االإ�سالم،  اخلروج من  �سفا  �ساروا على  الرببر  اإن  للم�سلمني:  فلنقل 
ُبوء))) عن دين االإ�سالم هو اجلهل، فعلينا اأَن ُنر�سل اإليهم  )))  يف هذا ال�سُّ االأُ�سَّ
اًظا، ليتفّقهوا يف الدين، واأن نبني لهم امل�ساجد، واملدار�س، والكتاتيب،  ُعلماء ووعَّ
مفارقة  عن  بُحُجزاتهم)3)  مت�سك  التي  الو�سائل،  من  ذلك  غري  اإىل  واملالجئ، 
ا والتي)))  َتيَّ االإ�سالم وامل�سلمني، فكم تظن املبلغ الذي يجود به امل�سلمون بعد اللَّ

))) االأُ�ّس: االأ�سا�س واأ�سل ال�سيء. )م).
َباأ«: خرج من دين اإىل دين. )م). ُبوء: م�سدر »�سَ ))) ال�سُّ

)3) مُت�سك بُحُجَزاتهم: تع�سمهم. )م).
ا والتي: بعد اخل�سام واجلدل. )م). َتيَّ ))) بعد اللَّ
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لهذا العمل؟ ال اأظن اأنهم يجودون مبا يتجاوز جزًءا من مئة مما يبذُله الكاثوليك 
اأو الربوت�ستانت))).

فهذه هي َحِمّية )))  امل�سيحية على دينهم، وهذه هي حمّية امل�سلمني.

ومن النا�س من ي�ساأل عن اأ�سباب انحطاط امل�سلمني، وق�سورهم عن مباراة 
ل يف هذه الفروق يف النه�سة واحلمّية لوجد عندها اجلواب الكايف. �سواهم، ولو تاأمَّ

ومن اأغرب االأُمور اأن نرى االأوروبيني ودعاتهم وتالميذهم من ال�سرقيني 
ب الدينّي، وينبزونهم بلقبه)3)، وينتحلون  ه يتَّهمون امل�سلمني بالتع�سُّ بعد هذا كلِّ

الأنف�سهم الت�ساهل يف الدين! اإن هذا واهلل َلَعَجب ُعَجاب.

واالأ�ستاذ  التجاوز،  ال  الدفاع  معناها  التي  هذه  كتابتي  يف  االآن  اأنذا  وها 
االأكرب �ساحب املنار، و»عبد احلميد بك �سعيد« رئي�س جمعّية ال�سبان امل�سلمني، 
وغرينا من املدافعني عن حق االإ�سالم، والرجال الذين يبغون منع االعتداء على 

))) �ساع اأنَّ املنبوذين من الهنود يريدون فراق مذهب الهنادك، واأن منهم من �سرح اهلل �سدره لالإ�سالم، فاأر�سل 
االأ�ستاذ االأكرب �سيخ االأزهر وفًدا من علماء ال�سريعة اإىل الهند، ليتحقق هل ثمة اأمل يف هداية املنبوذين، اأم 
ذاك نفٌخ يف غري �سرم، وعلم امل�سلمون يف م�سارق االأر�س ومغاربها خرب اإر�سال هذه البعثة االأزهرية اإىل الهند، 
ومل تتحرك همة واحد منهم اإىل تخ�سي�س ما يوازي القطمري الأجل هداية هوؤالء املنبوذين، الذين يزيُد عددهم 
على �ستني مليونًا. هذا بينما املبالغ التي يجمعها امل�سيحيون يف كل عام الأجل تغذية التب�سري امل�سيحي يف 
اآ�سية واإفريقية تقّدر بع�سرين اإىل ثالثني مليون جنيه!! فهل تطمع هذه االأمة اأن جتاري تلك االأمة، وبينهما كل 

هذا الفرق؟! )�سكيب).
ة: اأَنََفة وغ�سب. )م). ))) َحِميَّ

ْبز باالألقاب: املَُعايرة باالألقاب والدعاء مبا ُيكره من االألفاظ. )م). )3) ينبزونهم بلقبه: النَّ
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ب  بالتع�سُّ متَّهمون  بهم؛  املحدق  للخطر  لينتبهوا  امل�سلمني  وينادون  االإ�سالم، 
الدينّي، ومنبوزون بهذه الكلمة، ال بني غري امل�سلمني فقط، بل بـني )امل�سلمـني 
حوا  اجلغرافـيني) اأي�ًسا - اأعـني الذين يتباهـون باأن �سيا�ستهم )ال دينية) وطاملا �سرَّ
باأنهم ال يقيمون للّدين وزنًا، وطاملا تزلَّفوا اإىل امل�سيحيني، بكونهم هم ال يدافعون 
عن الدين االإ�سالمي، كما يدافع زيد وعمرو.. وهوؤالء فئة معروفة َيْعرفهم النا�س، 

وهم يعرفون اأنف�سهم.

ال  واأنهم  �سيء،  على  لي�سوا  اأنهم  لعلموا  �ساأنهم  يف  امل�سيحيون  ر  فكَّ ولو 
ي�ستحّقون االحرتام منهم، الأن الذي يتزلَّف اإىل النا�س مبثل هذه الطرق حريٌّ 
باأن  ال يكون اأهاًل للثقة، وال للكرامة، وما يزيِّن املرء �سيء مثل اال�ستقامة وا�ستواء 

الباطن والظاهر.

الفرن�سي�س  اأن  �سمع  اإذا  اإال  ب)  )متع�سّ لقب  من  يخُل�س  ال  اإًذا  فامل�سلم 
يحاولون تن�سري الرببر، فمر بذلك كاأن مل ي�سمع �سيًئا، واإال اإذا �سمع اأن الهولنديني 
روا مئة األف - وقد زعم اأحد نّواب الربملان الهولندي اأنهم فازوا بتن�سري مليون  ن�سّ
م�سلم من م�سلمي جاوة - وهز كتفه قائاًل: اأنا ال يهّمني اأكان اجلاوي ُم�سلًما اأم 
ا«، وي�سري حمبوبًا وُيقال  ا .. هنالك »امل�سلم « ي�سري »راقًيا« وُيعد »ع�سريًّ م�سيحيًّ

فيه كل خري!

ا االأوروبي فله اأن يبذل القناطري املقنطرة على بث الّدعاية امل�سيحية  واأمَّ
بني امل�سلمني، وله اأن يحميها باملدافع والطيارات والدبابات، وله اأن َيُحول بني 
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لهدم  ممكنة  د�سي�سة  يد�س كل  اأن  وله  وبالوا�سطة،  بالذات  ودينهم  امل�سلمني 
االإ�سالم يف بالد االإ�سالم، ولي�س عليه حرج يف ذلك، وال ي�سلُبه هذا العمل 
�سفة »راٍق« و»متمّدن« و»ع�سرّي« واأغرب من هذا اأنه ال ي�سلبه نعت »مدين« 

و»ال ديني« و»مت�ساهل«.

وهوؤالء »امل�سلمون اجلغرافيون« برغم هذه ال�سواهد الباهرة لالأعني، وبرغم 
ما عملْته جمهورية فرن�سة )الالدينية) يف ق�سية الرببر ملاآرب دينية كاثوليكية، 
وبرغم حماية هولندة ملب�ّسري االإجنيل يف جاوة، وبرغم قرار احلكومة البلجيكية 
ويف  اأوغندة  يف  االإنكليز  منع  وبرغم  الكونغو)))،  اأهل  تن�سري  اإكمال  ا  ر�سميًّ
دار ال�سالم - وكذا ال�سودان - من بث الدعاية االإ�سالمية بني الزنوج، وبرغم 
اأمور كثرية ال ي�سُعنا االآن �سرُحها، ال يزالون يخدعون امل�سلمني قائلني لهم: اإن 
�َسق  ة ال دينية، وبذلك قد اتَّ ين برجلها، و�سارت على خطَّ اأوروبة رف�ست الدِّ

لها الرقي وجنَحْت، ونحن لن نفلح ما ُدمنا �سائرين على خّطة اإ�سالمية))).

روا  ا ا�ستوىل البلجيكيون على الكونغو قرَّ ))) اأهل الكونغو )))) مليونًا من النفو�س، كانوا جميعهم فتي�سيني، فلمَّ
ة �سنوات برنامج حكومة بلجيكة، فاإذا من جملة اأركانه تن�سري اأهل الكونغو، وبالفعل  تن�سريهم، وراأيُت من عدَّ
ر من زنوج الكونغو نحو من مليون ون�سف اإىل االآن، وملا كان امل�سلمون قد دخلوا اإىل الكونغو من مّدة  تن�سَّ
طويلة، فاأقبل االأهايل هناك على االإ�سالم، حتى بلغ عدد امل�سلمني يف الكونغو )50)) األف ن�سمة، خ�سيت 
ه فيها، وتطرد امل�سلمني، وت�سيق عليهم، ومل تبال  بلجيكة انت�سار االإ�سالم يف امل�ستعمرة، و�سارْت تعار�س منوَّ

مبا يف ذلك من اخللل مببداأ احلرية الدينية، وال �سمعت لومة الئم. )�سكيب).
))) وقد �سدقوا، لكن مبعنى اأننا لن نفلح ما دمنا على هذه اخلطة التي نكِذُب بت�سميتها اإ�سالمية، واإننا اإمنا نفلح اإذا 

قمنا بحقوق اإ�سالمنا كما يقومون بحقوق دينهم اأو اأ�سد. )ر�سا).
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بالقبول  تلّقاها  مّمن  ووجدوا  تركية،  اأُنا�س يف  ال�سف�سطة  هذه  ببث  قام  قد 
عدًدا كبرًيا، وترى اأُنا�ًسا يف م�سر وال�سام والعراق وفار�س يقولون بها، ويكابرون يف 
قهم،  املح�سو�س وال ُيبالون؛ الأنهم يجدون على كل االأحوال من االأغرار من ي�سدِّ

ژۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ       ىئ     ىئ  ىئژ]احلج/6)[.
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اأهم اأ�سب�ب ت�أّخر امل�سلمني

]اجلهل والعلم الناق�ص[

ر امل�سلمني اجلهل، الذي يجعل فيهم من ال مييز بني  ِمن اأعظم اأ�سب�ب ت�أخُّ
اخلمر واخلّل، فيتقبَّل ال�سف�سطة ق�سيًة م�سلمًة، وال يعرف اأن يرد عليه�.

ر امل�سلمني العلم الن�ق�ص، الذي هو اأ�سد خطًرا من  ومن اأعظم اأ�سب�ب ت�أخُّ
اأط�عه، ومل يتفل�سف  ُمْر�ِسًدا ع�مِلً�  اإذا قيَّ�ص اهلل له  اجلهل الب�سيط؛ الأن اجل�هل 
يدري، وكم�  ب�أنه ال  يقتنع  يدري، وال  فهو ال  الن�ق�ص  العلم  � �س�ِحب  ف�أمَّ عليه، 
»ابتالوؤُكم  اأقول:  جمنون«.  بن�سف  ابتالئكم  من  خري  مبجنون  »ابتالوؤكم  قيل: 

بج�هل، خري من ابتالئكم ب�سبه ع�مل«.

]ف�ساد الأخالق ول�سيما الأمراء والعلماء[

التي  الف�س�ئل  بفقد  االأخالق،  ف�س�د  امل�سلمني  ر  ت�أخُّ اأ�سب�ب  اأعظم  ومن 
حث عليه� القراآن، والعزائم التي حمل عليه� �سلف هذه االأّمة، وبه� اأدركوا م� 



جواب الأمري �سكيب اأر�سالن
5555 5555

اإذ  َدرُّ �سوقي  املع�رف، وهلل  الفالح، واالأخالق يف تكوين االأمم فوق  اأدركوه من 
ق�ل:

َبِقَيْت َما  الأَْخالُق  الأَُمُ  َا  َواإِنَّ َذَهُبوا   اأَْخالُقُهم  َذَهَبت  ُهُم  فاإِن 

ومن اأكرب عوامل تقهُقر امل�سلمني ف�س�د اأخالق اأمرائهم بنوع خ��ص، وظن 
م�  به�  يفعلوا  اأن  لهم  واأن  لهم،  ُخلقت  ة  االأمَّ اأن   - ربُّك  رحم  من  اإال   - هوؤالء 
على  يقيمهم  اأن  حم�ول  ح�ول  اإذا  حتى  الفكر،  هذا  فيهم  َر�َسخ  وقد  ي�س�وؤون، 

اجل�ّدة، بط�سوا به عربة لغريه.

ال�س�ربون  نعم�ئهم،  املتقّلبون يف  االأمراء،  املتزّلفون الأولئك  العلم�ء  وج�ء 
ة اأنه �سق ع�س�  ب�ملالعق يف حلوائهم، واأفتوا لهم بجواز قتل ذلك الن��سح، بحجَّ

الط�عة، وخرج عن اجلم�عة. 

ولقد َعِهد االإ�سالم اإىل العلم�ء بتقومي اأََود ))) االأمراء، وك�نوا قدميً� يف الدول 
االإ�سالمية الف��سلة مبث�بة املج�ل�ص الني�بية يف هذا الع�سر، ي�سيطرون على االأمة، 
وي�سّددون خطوات امللك، ويرفعون اأ�سواتهم عند ُطغي�ن الدولة، ويهيبون ب�خلليفة 

َفَمن بعَده اإىل ال�سواب.

))) اأََود: اعوج�ج. )م).
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متحّققني  ك�نوا  العلم�ء  اأولئك  اأكرث  الأن  االأمور؛  ت�ستقيم  ك�نت  وهكذا 
امللك  ب  اأَغ�سِ هم  يهمُّ ال  الدني�،  حظوظ  عن  متخّلني  ب�لورع،  ُمتحّلني  ب�لّزهد، 
اأم ر�سَي؟ فك�ن اخلالئف وامللوك يرهبونهم، ويخ�َسْون خم�لفتهم،  �ر  اجَلبَّ الظ�مل 

مل� يعلمون من انقي�د الع�ّمة لهم، واعتق�د االأمة اإم�مَتهم.

اإال اأنه مبرور االأي�م خَلف ِمن بعد هوؤالء َخْلف اّتخذوا العلم مهنة للعي�ص، 
موبق�تهم،  اأ�سنع  االأمراء  من  للف��سقني  ف�سّوغوا  للدني�،  م�سيدة  الدين  وجعلوا 
امل�س�كني خمدوعون  ة  والع�مَّ ين، هذا  الدِّ ين َخْرق حدود  الدِّ ب��سم  واأب�حوا لهم 
واآراءهم  �سحيحًة،  فتي�هم  يظنون  من��سبهم،  وُعُلوِّ  العلم�ء،  هوؤالء  عم�ئم  بَعَظَمة 
موافقة لل�سريعة، والف�س�د بذلك يعظم، وم�س�لح االأمة تذهب، واالإ�سالم يتقهقر، 

ر، وكل هذا اإثُمه يف رق�ب هوؤالء العلم�ء))). والعدو يعلو ويتنمَّ

]اجلنب والهلع[

ومن اأعظم عوامل تقهقر امل�سلمني اجُلْب والهلع، بعد اأن ك�نوا اأ�سهر االأمم 
يف ال�سج�عة واحتق�ر املوت، يقوم واحُدهم للع�سرة، ورمّب� للمئة من غريهم، ف�الآن 
مع  خوفه  يجتمع  ال  الذي  املوت،  يه�بون   - منهم  قب�ئل  بع�ص  اإال   - اأ�سبحوا 

االإ�سالم يف قلب واحٍد.
ه� يف »املن�ر« واأهمه مق�لة يف املجلد الت��سع )�ص357) عنوانه�: »ح�ل امل�سلمني يف الع�ملني،  ين� هذه امل�س�ألَة حقَّ ))) وفَّ
لتق�سريهم يف  الع�سر  هذا  علم�ء  على  ب�لالئمة  فيه�  اأنحين�  وال�سالطني«  االأمراء  ن�سيحة  اإىل  العلم�ء  ودعوة 

ن�سيحة امللوك واالأمراء، ويليه� اآث�ٌر عن ال�سلف يف ذلك يف عدة اأجزاء من هذا املجلد. )ر�س�).
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هيبة  اعتداِئهم  يف  املوت  يه�بون  ال  املعتدين  االإفرجن  اأن  الغريب  ومن 
امل�سلمني اإي�ه يف دف�عهم، واأن امل�سلمني يرون الغ�ي�ت البعيدة التي يبلُغه� االإفرجن 
يف ا�ستحق�ر احلي�ة، والته�فت على الَهَلكة يف �سبيل قوميتهم ووطنهم، وال ت�أخُذهم 
من ذلك الَغرْية، وال يقولون: نحن اأَْوىَل من هوؤالء ب��ستحق�ر احلي�ة، وقد ق�ل اهلل 

ۇ                  ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   ے   ھ   ھ    ژھ   تع�ىل: 
ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ژ ]الن�س�ء/ 04)[.

]الياأ�ص والقنوط[

من  والقنوط  الي�أ�ص  امل�سلمني  اأ�س�ب�  اللذين  والهلع  اجُلب  اإىل  ان�سم  وقد 
اأن االإفرجن هم االأعلْون على كل  اأنف�سهم)))  رحمة اهلل، فمنهم فئ�ت قد وقر يف 
ح�ٍل)))، واأنه ال �سبيل ملغ�لبتهم بوجه من الوجوه، واأن كل مق�ومة عبث، واأن كل 
ر يف �سدور امل�سلمني  من�ه�سة خرق يف الراأي، ومل يزل هذا التهيُّب يزداد ويتخمَّ
عب، و�س�ر االأقل منهم يقومون  ُرون ب�لرُّ ُيْن�سَ اأم�م االأوربيني، اإىل اأن �س�ر هوؤالء 

لالأكرث من امل�سلمني، وهذا بعك�ص م� ك�ن يف الع�سر االأّوِل:

َحْزٌم اجُلنْبَ  اأن  اجُلَبَناُء  َيَرى  ِئيِم   اللَّ ْبِع  الطَّ َخِديَعُة  َوِتْلك 

))) َوَقَر يف اأنف�سهم: ثبت وبقي اأثره. )م).
))) واهلل يقول: ژھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ ژ ]اآل عمران/ 39)[.
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]ن�سيان امل�سلمني ما�سيهم املجيد[

ن�سي امل�سلمون االأيَّ�م ال�س�لفة، التي ك�ن فيه� الع�سرون م�سلًم� ال غري ي�أتون 
من »بر�سلونة« اإىل »فراك�سيمة« من �سواحل فرن�سة، وي�ستولون على جبل هن�ك، 
ويبنون به ح�سًن�، ويتزايد عدُدهم حتى ي�سريوا مئة رجل، فيوؤ�ّس�سون هن�ك اإم�رة 
النواحي،  تلك  ملوك  وته�ِدُنه�  اإيط�لية،  و�سم�يل  فرن�سة  بجنوبي  ريُحه�  تع�سف 
عليه�  التي  املع�بر  وعلى  االألب،  جب�ل  روؤو�ص  على  وت�ستويل  والءه�،  وتخِطب 
وت�سطر  ال�سهري،  برن�ر«  »�س�ن  واإيط�لية، ال�سّيم� معرب  فرن�سة  ال�سهرية بني  الطرق 

جميع قوافل االإفرجن اأن توؤّدي للعرب املكو�ص الأجل املرور.

م هذه الدولة العربية ال�سغرية يف بالد »البي�مون« م�س�ف�ت بعيدة، اإىل  تتقدَّ
الع�يل من  الق�سم  وت�سم  اأوربة،  قلب  »كون�ست�نزة« يف  وبحرية  �سوي�سرة،  تبلغ  اأن 
�سوي�سرة اإىل اأمالكه�، وتبقى خم�ًس� وت�سعني �سنة م�ستولية على هذه الدي�ر، اإىل 
ا�ست�أ�سَلْته�، وك�نت  اأن  اإىل  تن�ِجُزه�)))  تزال  االإفرجنية عليه�، وال  تت�ألََّب االأمم  اأن 

ت ال تزيد على األف وخم�سمئة رجل))). تلك الع�س�بة العربية يوم انقر�سَ

))) ُتَن�ِجُزه�: ُتَق�ِتُله�. )م).
))) يجُد الق�رئ تف��سيل هذه الغزوات يف كت�بن� »غزوات العرب يف �سوي�سرة وجنوبي فرن�سة و�سم�يل اإيط�لية وجزائر 

البحر املتو�سط« املطبوع من خم�ص �سنوات. )�سكيب).
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ها �سبهات اجلهالء اجلبناء وردُّ

من ال�سخف�ء من يقول: نعم، قد ك�ن ذلك، لكن قبل اأن يخرتع االإفرجْن 
اآالت القت�ل احلديثة، وقبل املدافع والدب�ب�ت والطّي�رات، وقبل اأن ي�سري االإفرجن 

اإىل م� �س�روا اإليه من القّوة املبنّية على العلم.

ِعْلًم�  ع�سر  لكل  ف�إن  واحلم�قة،  فه  وال�سَّ ال�سخف  منتهى  هو  القول  وهذا 
و�سن�عة ومدنّية ت�س�ِكُله، وقد ك�نت يف القرون الو�سطى علوم ت�س�ِكُله�، كم� هي 
العلوم وال�سن�ع�ت واملدنية احل��سرة يف هذا الع�سر. واأمور اخللق كلُّه� ن�سبية، ولقد 
اآالت قت�ل، ومنجنيق�ت)))، ودب�ب�ت، ونريان  ك�نت يف الع�سر الذي نتكلَّم عنه 
�س��س�ت  مركبة تركيًب� جمهواًل اليوم، وك�نت يف ذلك الوقت كم� هي املدافع والرَّ

وقن�بُر))) الدين�ميت، وم� اأ�سبه ذلك يف هذه االأي�م.

على اأنه لي�ست الدبَّ�ب�ت والطّي�رات والر�س��س�ت هي التي تبعث العزائم، 
وتوقد نريان احلمّية يف �سدور الب�سر، بل احلمّية والعزمية والنجدة هي التي ت�أتي 
اأي  وبني  بينه�  فرق  مواد �سم�ء، ال  اإال  وم� هذه  والقن�بر.  والدبَّ�ب�ت  ب�لطّي�رات 
وح،  الرُّ هو  يعمل  الذي  واإمن�  نف�سه�،  من  �سيًئ�  تعمل  اأن  تقِدر  ال  ف�مل�ّدة  حجر، 

ن�رية على  ُكَرات  اأو  ثقيلة  به� حج�رة  ُترمى  اآالت احل�س�ر ك�نت  اآلة قدمية من  ))) منجنيق�ت: جمع »منجنيق«: 
االأ�سوار فتهدمه�. )م)

))) قن�بر: قن�بل. )م).
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�رات،  كت عزائمهم، فعند ذلك جتد الدبَّ�ب�ت، والطيَّ ف�إذا هبَّت اأرواح الب�سر، وحترَّ
��س�ت، والغّوا�س�ت، وكل اأداة قت�ل ونزال على طرف الثُّم�م. والر�سَّ

عند  مفقود  العلم  وهذا  احلديث،  العلم  له  ينبغي  هذا  اأن  اإال  يقولون: 
امل�سلمني، فلذلك اأمكن االإفرجن م� مل ميكنهم.

ومتى  والعزمية،  الفكرة  على  يتوقَّف  اأي�ًس�  احلديث  العلم  اإن  واجلواب: 
وجدت ه�ت�ن وجد الِعْلم احلديث، ووجدت ال�سن�عة احلديثة، اأفال ترى اأن الي�ب�ن 
اإىل حد �سنة )868)م) ك�نوا اأمة ك�س�ئر االأمم ال�سرقية الب�قية على ح�لته� القدمية، 
�سن�ع�تهم،  و�سنعوا  االأوربيني،  علوم  تعّلموا  العزيزة،  ب�الأمم  اللح�ق  اأرادوا  فلّم� 
واّت�َسق))) لهم ذلك يف خم�سني �سنة، وكل اأمة من اأمم االإ�سالم تريد اأن تنه�ص، 
اأن  كم�  بدينه�،  ومتم�ّسكة  م�سلمة،  وتبقى  ذلك،  ميكُنه�  العزيزة،  ب�الأمُم  وتلحق 
روا يف �سيء عنهم،  الي�ب�نيني تعلَّموا علوم االأوربيني كله�، و�س�رعوهم)))، ومل يق�سِّ

ولبثوا ي�ب�نيني، ولبثوا متم�ّسكني بدينهم واأو�س�عهم.

اإن  اأ�سلحة حديثة ومل جتْده�؟  اأو  اأدوات  اأمة م�سلمة  اأرادت  واأي�ًس� فمتى 
ِمالك االأمر هو االإرادة، فمتى ُوِجَدت االإرادة وجد ال�سيء املراد.

))) اتَّ�سق: َتَّ واجتمع. )م).
))) �س�رعوهم: �س�بهوهم. )م).
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ال�سالح احلديث  تت�سلَّح لوجدت  اأن  اأرادت  االإ�سالم  اأمم  اأمة من  اأن  فلو 
�سخ�ء  له  ينبغي  ال�سالح  اقتن�ء  ولكن  يوم،  ث�ين  من  واأ�سك�له  ب�أنواِعه  الالزم 
ب�الأموال، وهم ال يريدون اأن يبذلوا، وال اأن يقتدوا ب�الإفرجن والي�ب�ن يف البذل، بل 

يريدون الن�سرة من دون �سالح وعت�د، اأو ال�سالح والعت�د من دون بذل اأموال.

واإذا تغلَّب العدو عليهم من بعد ذلك �س�حوا ق�ئلني: اأين املواعيد التي 
وعدن� اإّي�ه� القراآن يف قوله: ژھ  ھ  ھ  ے   ےژ ]الروم/ 47[، 
ِمن للموؤمنني الن�سر من دون عمل وال ك�سب، وال جه�د ب�الأموال  ك�أن القراآن �سَ
ع�ء والت�سبيح، واأغرب من  د قولن�: اإنن� م�سلمون، اأو مبجّرد الدُّ واالأنف�ص، بل مبجرَّ

د اال�ستغ�ثة ب�الأولي�ء. ذلك مبجرَّ

غري  وهم  احلديث،  ال�سالح  من  ل  ُعزَّ وهم  امل�سلمني،  من  الكثري  ف�أ�سبح 
امل�سلَّحني  االإفرجن  من  للقليل  يقومون  ال  ال�ستعم�له،  الالزم  ب�لعلم  زين  جُمهَّ
على  االأحي�ن  اأغلب  يف  الدائرة  تدور  اجلمع�ن  التقى  اإذا  و�س�روا  املجّهزين، 
اأن فقدوا كل ثقة بنفو�سهم،  اإىل  امل�سلمني. فتواىل هذا االأمر عليهم مّدة طويلًة، 
عب، واألَقْوا ب�أنف�سهم اإىل العدّو، وبعد اأن  وا�ستوىل عليهم الُقُنوُط)))، وَدبَّ فيهم الرُّ

ك�نوا م�سلمني، �س�روا م�ست�سلمني، وقد ُذِهلوا))) عن قوله تع�ىل: ژھ   ھ  ھ  

))) الُقُنوط: الي�أ�ص ال�سديد. )م).
))) ُذِهلوا: ُذِهل: ن�سي واأغفل. )م).
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ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ     . ڭ  ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے  
ۈ  ٴۇۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉژ ]اآل عمران/ 39)-40)[.

�سرًع�،  وال  عقاًل  ال  اأحد  قلب  اإىل  الي�أ�ص  ق  يتطرَّ اأن  يجوز  ال  اأنه  ون�سوا 
قوله  وغفلوا عن  بعينه،  الكفر  هو  الي�أ�ص  ب�أن  ديُنه  ه  يخرِبُ الذي  امل�سلم  وال�سّيم� 

ی       ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ژ  �َسَلِفهم:  يف  تع�ىل 
جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  

پ  پ  پ  ژ ]اآل عمران/ 73)-74)[.

تريد  اأجنبية،  دولة  يق�تلون  منهم  قوم  ملع�ونة  َتُهم  ا�سَتْنَه�سْ اإذا  فتجُدهم 
لتمحوهم، ك�ن اأول جواب لهم: اأية ف�ئدة من بذل اأموالن� يف هذا ال�سبيل، وتلك 

الدولة غ�لبة ال حم�لة؟

لوا لوجدوا اأن اال�ست�سالم ال يزيُدهم اإال وياًل، وال يزيد العدو اإال  ولو ت�أمَّ
ا�ستبداًدا وجربوًت�: �سنة اهلل يف خلقه.

ح ب�مل�ل على اإخوانهم الذين يف مواطن  ولو فّكروا قلياًل لراأوا اأن هذا ال�سُّ
ة امل�ست�سعفة ال تعود  اجله�د، مل يكن توفرًيا، واإمن� ك�ن هو الفقر بعينه، الأن االأمَّ
ُحّرة يف جت�رته� واقت�س�دّي�ته�، بل ميت�ص العدو الغ�لب عليه� كل م� فيه ُعاللة)))   

))) ُعاللة: بقية. )م).
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�سونه�)))، من قبيل  رطوبة يف اأر�سه�، وال يرتك لالأّمة امل�ست�سعفة اإال عظ�ًم� يتم�سَّ
َم�َس�ِغُب)))، وميوتون جوًع�، كم� يقع كثرًيا يف  )قوت ال ميوت) وكثرًيا م� حت�سل 
جزائر الغرب والهند وغريهم�، وترى املج�ع�ت واقعة يف الهند، وال ميوت منه� وال 

اإنكليزي، وتراه� ت�ستد يف اجلزائر وال ميوت به� اإال امل�سلم)3). 

�ص العظ�م: ي�أكل اللني منه�. )م). �سونه�: يتم�سَّ ))) يتم�سََّ
))) َم�َس�ِغب: جم�ع�ت. )م).

نُّ امل�سلمني ب�الأموال على الق�س�ي� الع�مة هو الذي �سلَّ حركتهم ال�سي��سية، وَفتَّ يف ع�سد قوميتهم، اإىل اأن  )3) �سَ
�س�رت االأمم الغ�لبة على اأمرهم ال حت�سُب لهم اأدنى ح�س�ب، ولو ك�نت حت�سب لهم ح�س�بً� م� ك�ن الفرن�سي�ص 
انتزعوا منهم اأمالكهم يف اجلزائر حتى �س�ر )75) يف املئة منه� ملًك� خ�ل�ًس� للفرن�سي�ص، و�س�ر ثلث اأرا�سي 
تون�ص ملًك� خلم�سني األف اإفرن�سي، مع اأنَّ االأه�يل هم مليون�ن ون�سف مليون م�سلم، ميلكون الثلثني ال اأكرث، 
واأي�ًس� مل� ك�نت فرن�سة ابتّزت اأه�يل املغرب االأق�سى ثم�منئة األف هكت�ر، و�سّلمته� للم�ستعمرين االإفرن�سيني، ومل� 
ك�نت فرن�سة تنفُق ثالثة اأرب�ع ميزانية املغرب امل�لية على )90)) األف اإفرن�سي، وتنفق الربع الب�قي على م�سلمي 
املغرب، مع اأنهم �سبعة ماليني ن�سمة، ومع اأّن )80) يف املئة من ميزانية املغرب هي من اأموال امل�سلمني، كم� 
اأثبتن� ذلك ب�الأرق�م، نقاًل عن جريدة احلم�ية الر�سمية، التي ال يقدر الفرن�سي�ص اأن يك�بروا فيه�، وهي ميزانية 
عّدة �سنني، ال �سنة واحدة، وقد نقلن� تلك امليزاني�ت كّله� عن جريدة احلم�ية الر�سمية املطبوعة يف الرب�ط اإىل 
جملتن� »الن��سيون اآراب« ]االأمة العربية )La Nation Arabe)[، ودعون� الن��ص اإىل ت�أّمل هذا احَلْيف الفظيع 

الواقع على امل�سلمني، الذين يتمتع االإفرن�سيُّ الواحُد من ميزانيتهم اأكرث مم� يتمّتع به �ستون م�سلًم�.
واأغرُب من ذلك اأّن الواحد من يهود املغرب، ف�ساًل عن الفرن�سي�ص، ي�ستفيد من امليزانية املغربية اأكرث من   
اأربعني م�سلًم�، واأغرب منه اأّنه من هذه امليزانية - التي اأربعة اأخم��سه� من جيوب امل�سلمني - ي�أخذ املب�ّسرون 
األوف من الفرنك�ت الأجل بثِّ امل�سيحية بني الرببر امل�سلمني، وهذا على  والق�سو�ص دع�ة الن�سرانية مئ�ت 
ن�سق اإعط�ء مب�ّسري الن�سرانية يف ال�سودان امل�سري اإع�ن�ت من اأموال امل�سلمني، فلوال هوان امل�سلمني على 
االأق�سى، وال ك�ن عند  اإىل هذا احلّد  بهم  ي�ستخّفون  م� ك�نوا  وزنً�  تقيم لهم  دول اال�ستعم�ر، وكون هذه ال 

الفرن�سي�ص االأربعون م�سلًم� بيهودّي واحد، وال ال�ستون م�سلًم� ب�إفرن�سي واحد.
ولقد حتّدين�هم مراًرا اأن يجيبون� عن هذا الظلم الف�ح�ص فم� اأج�بوا بغري الطعن والقذف والتهمة لن� بعداوة   
فرن�س�، ك�أّن االإن�س�ن ال ميكن اأن يكون �سديًق� لفرن�س� اإال اإذا اأهدر يف �سبيله� جميع حقوق قومه، وهذا من 

اأغرب الغرائب.                                                                                                                              =
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ومل  البالد،  بخريات  ا�ست�أثروا  قد  االأج�نب  اأن  اإال  ذلك  يف  ال�سبب  وم� 
يرتكوا للم�سلمني اإال الفقر؛ فق�م امل�سلمون اليوم يعتذرون عن عدم بذل االأموال 
مل�س�عدة اإخوانهم بعدم وجوده�، وهذا �سحيح اإىل حد حمدود، وذلك اأنهم بخلوا 
ل واخلنوع))) اأواًل، والفقر واجلوع  به� يف االأّول، فجنوا من بخلهم على اجله�د الذُّ
ث�نًي�، ف�إن من �سنن اهلل يف اأر�سه اأن الذل يردُفه))) الفقر، واأن العز يردفه الرثاء، 

)3)«، وال�س�عر العربي االإي�دي يقول: واملثل العربي يقول: »َمن َعزَّ َبزَّ
ُهُم اإنَّ ِلالأَْعَداِء  املَاَل  َتْذِخُروا   ل 
ِنَعٍم َويف  َماٍل  يف  َخرْيَ  ل  َهْيهاَت 

اإن َيْظَهُروا َياأُْخُذوُكم والتِّالَد)4( َمعا
َقد اْحَتَفْظُتم ِبَها اإن اأَْنُفُكم ُجِدَعا)5( 

واملتنبي يقول:
َماُلُه َقلَّ  مِلَن  ْنَيا  الدُّ يف  َد  َمْ ُدُهَفال  َمْ َقلَّ  مِلَن  نيا  الدُّ يف  َمال  َول 

ت عليهم احلي�ة ففقدوه�، واأبى اهلل  ف�مل�سلمون َعزَّ عليهم امل�ل ففقدوه، وعزَّ
اإال ت�سديق كالم النبي املوحى اإليه  حيث يقوُل: »ُيو�ِسُك اأَن َتَداَعى َعَلْيُكُم 

ب�إن�س�ف امل�سلمني هو ن�سٌح ع�ئٌد اإىل م�سلحتهم، واأنَّ العدوَّ ال ي�سرُي  اأنَّ ن�سحن� لهم  ت�أّملوا قلياًل لعلموا  ولو   =
عليهم ب��ستجالب قلوب امل�سلمني اأبًدا، واإمن� يريده� ح�ميًة بني الفريقني اإىل م� �س�ء اهلل. )�سكيب). 

))) اخُلُنوع: اخل�سوع والذّل. )م).
))) يردفه: يتبعه ويلحقه. )م). 

: َغَلَب وف�ق. )م). )3) َبزَّ
)4) التَّالد: امل�ل االأ�سلي القدمي. )م).

)5) ُجِدع: ُقِطع. )م).
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ٍة ِفيَن� َيْوَمِئٍذ ي� ر�سوَل اهلل؟  �ِع)))« ق�لوا: اأََو ِمن ِقلَّ االأُمَمُ َكَم� َتَداَعى االأََكَلُة َعَلى الِق�سَ
عُب ِمن  ُكم ُغَث�ٌء َكُغَث�ِء ال�سيِل، ُيجَعُل الَوَهُن يف ُقُلوِبُكم، وُيْنَزُع الرُّ ق�ل: »ال، وَلِكنَّ

نَْي� وَكَراِهيتُكم املَْوَت«.  ُكم الدُّ ُقُلوِب اأَْعَداِئُكْم، ِمن ُحبِّ

هذا احلديث ك�ن رواه يل ال�سيخ حممد بن جعفر الكت�ين الف��سي - رحمه 
اهلل - يوم لقيُته يف املدينة املنورة منذ خم�ص وع�سرين �سنة، ثم قراأُته يف الكتب، 
وا�ست�سهدت به يف مقّدمة »ح��سر الع�مل االإ�سالمي«، واألف�ظه تختلف يف رواية 
ب�أ�سح  اأمتع اهلل بطول حي�ته - هو االأدرى  عن رواية. ف�الأ�ست�ذ �س�حب املن�ر - 
ي�أتي عليهم يوم ي�سريون فيه م�أكلًة،  امل�سلمني  اأن  رواي�ته)))، ومعن�ه ظ�هر، وهو: 

ومتتد اإليهم االأيدي من كل جهٍة.

�ع: االأوعية الكبرية التي ت�ستخدم لالأكل، وك�نت من اخل�سب غ�لًب�، جمع »الق�سعة«. )م).  ))) الِق�سَ
َتداَعى  اأْن  »يو�ِسُك  بلفظ:  مرفوًع�  ثوب�ن  عن  النبوة«  »دالئل  والبيهقي يف  »�سننه«  داود يف  اأبو  رواه  احلديث   (((
اأنتم يومئٍذ  : »بل  قّلٍة نحُن يومئٍذ؟ ق�ل  وِمْن  ق�ئل:  عته�«، فق�ل  َق�سْ اإىل  االأََكَلُة  َتداعى  االأُمَمُ كم�  عليُكُم 
كم امله�َبَة ِمْنُكم، وليْقِذَفنَّ يف ُقلوِبُكُم الَوْهَن«. دور عدوِّ ْيل، و�سينِزَعنَّ اهلُل ِمْن �سُ كثرٌي، ولكنَّكم ُغث�ٌء َكُغَث�ء ال�سَّ

ني� وكراهيُة املوت«. ق�ل ق�ئل: ي� ر�سول اهلل! وم� الوهُن! ق�ل: »ُحبُّ الدُّ  
قوله: )تداعى) اأ�سله تتداعى، اأي جتتمع، ويدعو بع�سه� بع�ًس� ل�سلب ملككم، كم� تتداعى االأََكَلُة )وهي   
َبد  الزَّ من  ويلقيه  ال�سيُل  يحمله  م�  ب�ل�سم  و)الُغث�ء)  الطع�م.  ق�سعة  اإىل  ف�عل)  جمع  ك�لَفَعَلة  اآكل،  جمُع 

والعيدان ونحوه�، وُي�سَرُب مثاًل مل� ال قيمة له وال ف�ئدة. و)الوْهن) ب�لنون: ال�سعف.
واإمن� �س�أله ال�س�ئل عن �سببه، ف�أج�به  ب�أنَّ �سببه حب احلي�ة الدني� ولذاِته� اخل�سي�سة، واإيث�ره� على اجله�د يف   
الدف�ع عن احلقيقة، واإعالء كلمة اهلل، وكراهية املوت، ولو يف �سبيل احلّق، حر�ًس� على هذه احلي�ة اخل�سي�سة.

وقد اأوردُت هذا احلديث يف تف�سري قوله تع�ىل: ژہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈژ ]االأنع�م/ 65[.

واأوردُت قبله حديث ثوب�ن االآخر، الذي رواه م�سلم يف »�سحيحه« ق�ل: ق�ل ر�سول اهلل : »اإن اهلَل َزَوى يَل   
االأر�َص، فراأيُت م�س�ِرَقه� ومغ�ِرَبه�، واإنَّ اأّمتي �سيبلُغ ملُكه� م� ُزِوَي يل ِمْنه�، واأُعطيُت الَكنزين االأحمر       َ=
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فهذا الع�سر الذي نحن فيه هو ذلك اليوم، واأن امل�سلمني ال يكون عيبهم 
الأن  �سيًئ�؛  كرثتهم  تغنيهم  ال  واإمن�  كثرًيا،  عددهم  يكون  بل  العدد،  قّلة  يومئذ 
الكرثة بنف�سه� ال ُتفيد اإن مل تقرتن بجودة النوع، والكمية ال ُتغني عن الكيفية)))، 
وعّلة العلل يف �سعف امل�سلمني ذلك اليوم هو اجلب والبخل، �سريح ذلك يف 

نْي� وكراِهيِتُكم املَْوَت«))). ُكم الدُّ قوله : »ِمن ُحبِّ
ا ِمْن �ِسَوى اأنف�ِسهم، في�ستبيَح  =      واالأبي�َص، واإيّن �س�ألُت ربِّي اأْن ال ُيْهِلَكه� ِب�َسَنٍة ع�ّمة، واأن ال ي�سلَِّط عليه� عدوًّ
، واإينِّ  بي�سَتهم )اأي ملَكهم و�سلط�نَهم ومقّر قّوتهم) واإنَّ رّبي ق�ل يل: ي� حمّمد اإذا ق�سيُت ق�س�ًء ف�إنَّه ال ُيَردُّ
ا ِمْن �ِسَوى اأنف�ِسهم، في�ستبيَح  اأعطيُتَك الأّمِتَك اأن ال اأُهلكهم ب�َسَنة ع�ّمٍة )اأي قحط) واأْن ال اأ�سلَِّط عليهم عدوًّ
هم ُيْهِلُك بع�ًس�، وَي�ْسِبي  بي�سَتهم، ولو اْجَتَمَع عليهم َمْن ب�أقط�ِره� - اأو ق�ل ِمْن بني اأقط�ِره� - حتى يكوَن بع�سُ
�س�ئّي بزي�دٍة على رواية م�سلم هذه، وكال احلديثني من  هم بع�ًس�«، ورواه اأحمد واأ�سح�ب ال�سنن اإال النَّ بع�سُ
اأعالم النبّوة، التي ظهر به� �سدقه  بعد قرون من وف�ِته َوَرْفع ُروِحه اإىل الرفيق االأعلى، فم� ذهَب �سيٌء ِمْن 
ِمْلك امل�سلمني اإىل اأيدي االأج�نب اإال بخذالن بع�سهم لبع�ص، وم�س�عدتهم لالأج�نب على اأنف�سهم، ويف هذه 
الر�س�لة لالأمري �سكيب بع�ُص ال�سواهد من م�سلمي هذا الع�سر على ذلك، وراجع املو�سوع بتف�سيله يف تف�سري 

االآية امل�س�ر اإليه� يف تف�سري املن�ر: 490/7-)50. )ر�س�).
))) عدد امل�سلمني اليوم ال يقّل عن ثالثمئة و�سبعني مليونً�، وقد ين�هز االأربعمئة مليون، في� له� من قّوة لو ك�ن 

جميعهم رج�اًل ك�لّرج�ل املتغّلبني عليهم. )�سكيب).
))) نعم يخ�سى امل�سلمون دول اال�ستعم�ر فيطيعونه�، حتى على اآب�ئهم واأبن�ئهم، واأعّز الن��ص لديهم، واأغلى االأمور 
عليهم، وعلى دينهم، ووطنهم، وقوميتهم، وثق�فتهم، واإن �س�ألتهم عن اأ�سب�ب هذه الط�عة العمي�ء ق�لوا لك: اإّنن� 
اإْن مل نطعهم اأهلكون�، ونحن ال قَبَل لن� مبق�ومتهم، ون�سوا اأّنهم عندم� تقذف بهم دول اال�ستعم�ر يف حروبه�، 

يالقون فيه� املوت الذي مل يكونوا ليالقوا اأعظم منه لو ك�نوا ع�سوه� ژۉ  ۉ      ې  ې  ې  ې  
ى  ىژ ]اجلمعة/ 8[.

ر على  وحية التي جنده� عند امل�سلمني اخل��سعني لدول اأوربة امل�ستعمرة ليتعذَّ ولعمري اإنَّ تعليل هذه احل�لة الرُّ  
ُنُط�ص اأطب�ء االجتم�ع جميًع�، اإذ ال ميكُن اأن يعقل �سنف�ن من املوت:

اأحدهم�: مرُّ املذاق، ال تقوى على مواجهته النف�ص، وهو املوُت يف مق�ومة االأجنبي املتغلِّب.  
والث�ين: مقبول الطعم، �سهل االقتح�م، وهو املوت يف مق�تلة عدّو ذلك املتغلب.  

عب امل�ستمّر  ر وال تعلَّل اإال ب�ملر�ص، وعدم اعتدال املزاج، وكون الرُّ ال جرم اأنَّ هذه ح�لة ُروحية �س�ّذة، ال تف�سَّ  
الذي اأوقعه يف قلوبهم االأجنبيُّ املتغلِّب انتهى ب�أن اأوجد يف نفو�سهم هذه احل�لة الغريبة، التي مل اأجْد له�   = 
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ع به�، واأن الُغلو  ومن املعلوم اأن االإفراط يف حب الدني� يحرم االإن�س�ن التمتُّ
يف املح�فظة على احلي�ة تكون ع�قبته زي�دة التعّر�ص للهالك)))، هذه من �سنن اهلل 
احل�س�رات  تلك  ون�سفوا  االإ�سالم،  بالد  اإىل  املغوليني  التت�ر  يوم زحف  منهم  ك�ن  م�  اإال  الت�ريخ،  =     �سبيًه� يف 
الزاهرة، التي ك�نت يف ترك�ست�ن، واإيران، والعراق، وذبحوا املاليني من اأهله� ذبح ال�سي�ه، ودّمروا بغداد دار 
ع�لية،  اآك�ًم�  القتلى  جم�جم  من  وجعلوا  الفيلة،  اأرجل  حتت  العب��سي  امل�ستع�سم  اخلليفة  واأهلكوا  اخلالفة، 
فو�سل الرعب بقلوب امل�سلمني اإىل اأن �س�ر املغويلُّ الواحد يدخل على املئة منهم، فيقتلهم جميًع�، واأ�سلحتهم 
د انك�س�ر قوى معنوية، بل هو اأبعد  يف اأيديهم، وال حتّدثهم نفو�سهم ب�أدنى مق�ومة، وال ُيق�ل ملثل هذا: اإّنه جمرَّ
مًدى من هذا بكثري، ف�إنَّ انك�س�ر الُقَوى املعنوية ال ي�سلُب املغلوَب كلَّ اآث�ر الن�س�ط للمق�ومة، واإمن� ك�ن ذاك 

مر�ًس� زاغت به الطب�ئع الب�سريَّة عن مركزه�، وعتًه� ا�ستوىل على العقول، وجّرده� من خوا�ص االإدراك.
ث اأحد املوؤّرخني برواية غريبة عن رجل �سهد تلك الوق�ئع بعينه فق�ل م� معن�ه: فررت من التت�ر،  وقد حدَّ  
ف�س�قني القدر اإىل بيت وجدت فيه ثم�نية ع�سر رجاًل، كلُّهم تخّبوؤوا فيه، لعلَّهم ينجون من املوت، فبينم� نحن 
ج�ل�سون، اإذ دخل علين� اأحد التت�ر، فراآن� جميًع�، وعلى وجوهن� غربة املوت، ومل يكن معه �سالح يقتلن� به، 
م�ذا  للجم�عة:  قلت  فلّم� ذهب،  ب�ل�سكني،  لي�أتي  واأذبحكم، وم�سى  ب�سكني  اآتي  هن� حتى  ابقوا  لن�:  فق�ل 
تنتظرون؟ ق�لوا: ال ننتظر �سيًئ� �سوى املوت، قلت لهم: كيف ننتظر املوت من يد رجل واحد، ونحن ع�سبة 
)9)) رجاًل؟ ق�لوا: م�ذا تريد اأن ن�سنع؟ قلت: نقتله. ق�لوا: ال متتدُّ اأيدين� اإليه الأنن� نخ�ف. قلت: ممَّ تخ�فون؟ 
اإن ك�َن خوفكم من املوت، فهو ق�تلكم على كّل ح�ل. ق�ل: وم� زلت اأ�سّجعهم اإىل اأْن اأقتنع بكالمي اثن�ن 
ونزعن�  الثالثة،  نحن  عليه  هجمن�  به،  يقتلن�  اأن  يريد  الذي  ال�سكني  وبيده  املغويلُّ  رجع   � فلمَّ غري،  ال  منهم 

ال�سكني من يِده، وقتلن�ه به، وخرجن� وجنون�.
هذا وبقي امل�سلمون يف ُرعب من التت�ر غري ممكن التعديل، اإىل اأن خرَجْت اإليهم الع�س�كر امل�سرية يف زمن   
عزائم  بعده�  ث�بْت  �سنيعة،  هزمية  التت�ر  وانهزم  فل�سطني،  من  ج�لوت  عني  يف  اجلمع�ن  فتالقى  قطز،  امللك 
امل�سلمني اإليهم، واأخذوا َيْفِتكون ب�لتت�ر، و�س�ر هوؤالء عندهم ك�س�ئر الن��ص، ولو مل يدخل التت�ر يف االإ�سالم 

لك�َن امل�سلمون اأب�دوهم.
وخال�سة القول: اإنَّ امل�سلمني كّلم� اآثروا ال�سالمة ازدادوا موًت�، وكلم� احتقروا احلي�ة ازدادوا حي�ًة، واإىل هذا   

ژڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   الكرمي حني يقول:  اأ�س�ر اهلل تع�ىل يف كت�به 
چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ  
ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ  

ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ژ ]التوبة/ 38-39[. )�سكيب).
))) اإن اهلل تع�ىل يقول: ژڻ  ڻ  ڻ   ڻ    ہ  ہ      ہہژ ]البقرة/ 95)[، اأي: اإنَّ عدم االإنف�ق 
اهلل  م� حّذرهم  فيهم  االإنف�ق، و�سدق  تهلكُة عدم  امل�سلمني  اأ�س�بت  وقد  بعينه�،  التهلكُة  هو  اهلل  �سبيل  يف 

منه )�سكيب).
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يف خلقه، اأو من النوامي�ص الطبيعية، كم� ُيق�ل يف هذا الع�سر، ف�لقراآن ي�أمر امل�سلم 
ب�أن يحتقر احلي�ة وامل�ل وكل عزيز يف �سبيل اهلل، وي�أمر امل�سلم اأن يثبت وال يي�أ�ص، 

ژھ  ے  ے  ۓ  ۓ      يقول:  وتراه  اأ�سيب،  مهم�  يتزلزل،  وال  ي�سرب  واأن 
ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  

ۉ ژ ]اآل عمران/ 46)[.

هكذا يريد اهلل امل�سلمني اأن يكونوا، ليكون امل�سلمون هكذا ب�سريح ن�ص 
القراآن، فكيف َي�ْسَتْنِجُزون))) اهلل ِعَداِته))) ب�لن�سر والتَّمكني، وال�سع�دة والت�أمني؟

�سياع الإ�سالم بني اجلامدين واجلاحدين وعمل كل منهما

اآفة  اأن  فكم�  القدمي،  على  اجلمود  امل�سلمني  انحط�ط  عوامل  اأكرب  ومن 
االإ�سالم هي الفئة التي تريد اأن تلغي كل �سيء قدمي، من دون نظر فيم� هو �س�ر 
منه اأو ن�فع، كذلك اآفة االإ�سالم هي الفئة اجل�مدة التي ال تريد اأن تغريِّ �سيًئ�، وال 
� منهم ب�أن االقتداء  ى ب�إدخ�ل اأقل تعديل على اأ�سول التعليم االإ�سالمي، ظنًّ تر�سَ

ع الُكّف�ر. ب�لكّف�ر كفر، واأن نظ�م التعليم احلديث ِمن َو�سْ

))) َي�ْسَتْنِجُزون: يطلبون حتقيق رغب�تهم التي ُوِعدوا به�. )م).
))) ِعَداته: م� وعد به. )م).
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فقد اأ�س�ع االإ�سالم ج�حد وج�مد؛

اأم� اجل�حد فهو الذي ي�أبى اإال اأن ُيفرجِن امل�سلمني و�س�ئر ال�سرقيني، ويخرجهم 
عن جميع مقّوم�تهم وم�سّخ�س�تهم، ويحملهم على اإنك�ر م��سيهم، ويجعلهم اأ�سبه 
فيه،  بعيًدا، فيذوب  اآخر ك�ن  الذي يدخل يف تركيب ج�سم  الكيم�وي،  ب�جلزء 

ويفقد ُهويته.

وهذا امليل يف النف�ص - هو اإنك�ر االإن�س�ن مل��سيه، واعرتاُفه ب�أن اآب�ءه ك�نوا 
اخل�سي�ص،  الَف�ْسل)))  عن  اإال  ي�سدر  ال   - منهم  يرباأ  اأن  يريد  هو  واأنه  �س�فلني، 
الو�سيع النف�ص، اأو عن الذي ي�سعر اأنه يف و�سط قومه دينء االأ�سل، في�سعى هو 
ته ب�أَ�ْسره�، الأنه يعلم نف�َسه منه� مبك�ن خ�سي�ص، لي�ص له ن�سيب  يف اإنك�ر اأ�سل اأُمَّ
من تلك االأ�س�لة، وهو خم�لف ل�سنن الكون الطبيعية، التي جعلت يف كل اأّمة 
وطع�م  وع�دة،  وعقيدة،  لغة،  من  وم�سّخ�س�ته�  مبقّوم�ته�  لالحتف�ظ   � طبيعيًّ مياًل 

و�سراب و�سكنى، وغري ذلك، اإال م� ثبت �سرُره))).

حمافظة ال�سعوب الإفرجنية على قومّياتها

فلننظر اإىل اأوربة - الأنه� اليوم املثل االأعلى يف ذلك - فنجد كل اأّمة فيه� 
اإنكليًزا، واالإفرن�سي�ص  اأن يبقوا  اأُخرى، ف�الإنكليز يريدون  اأّمة  اأن تندمج يف  ت�أبى 

))) الَف�ْسل: الرديء الف�قد املروءة. )م).
نر�سى  القدمي، ال  تقليدّية حم�فظة على  اأّمة  �س�بًق�: نحن االإنكليز  اإنكلرتة  ن�ظر خ�رجية  امل�سرت �سمربلني  ))) ق�ل 

بتبديل �سيء من اأو�س�عن� اإال اإذا ثبت �سرره، ومل يبق من��ص من تغيريه. )�سكيب).
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والطلي�ن ال  اأمل�نً�،  اإال  يكونوا  اأن  يريدون  واالأمل�ن ال  اإفرن�سي�ًس�،  يبقوا  اأن  يريدون 
ا. ير�سون اأن يكونوا اإال طلي�نً�، والرو�ص ُق�س�رى هّمهم اأن يكونوا رو�ًس�، وهلم َجرًّ

ومم� يزيد هذا املث�ل ت�أثرًيا يف النف�ص اأن االإيرلنديني مثاًل اأمة �سغرية جم�ورة 
يف  ليدجموهم  اجلهود  من  العقل  يت�سّوره  م�  جميع  هوؤالء  بذل  وقد  لالإنكليز، 
�َسَواِدهم))) مدة تزيد عن �سبعمئة �سنة، ف�أبوا اأن ي�سريوا اإنكليًزا، ولبثوا اإيرلنديني 

بل�س�نهم وعقيدتهم، واأذواقهم، وع�داتهم.

ويف فرن�سة نف�سه� ت�أبى اأمة »الربيتون« اإال اأن حت�فظ على اأ�سله�.

ويف جنوبي فرن�سة جيل ُيق�ل لهم: »الب��سكن�ص« احتفظوا بقوميتهم جت�ه 
مليون  وجميعهم  الفرن�سي�ص،  جت�ه  ثم  االإ�سب�ن،  جت�ه  ثم  العرب،  جت�ه  ثم  القوط، 

ن�سمة، وهم ال يزالون على لغتهم وزيِّهم وع�داتهم، وجميع اأو�س�عهم.

االإفرن�سية  والثق�فة  لغتهم،  االإفرن�سية  اللغة  يجعلوا  اأن  ي�أَبْون  و»الفلمنك« 
اإىل  بلجيكة  دولة  ا�سطرت  حتى  بلجيكة،  يف  ي�سيحون  يزالوا  ومل  ثق�فتهم، 

االعرتاف بلغتهم لغة ر�سمية.

األف،  وثم�منئة  مليون�ن  وهو  االأمل�ين،  الق�سم  اأق�س�م:  ثالثة  �سوي�سرة  ويف 
املتكلِّم  والق�سم  األف،  مئتي  من  قلياًل  اأكرث  وهو  ب�لطلي�نية  املتكلِّم  والق�سم 

هم. )م). ))) �َسَواِدهم: َعَوامِّ
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ب�الإفرن�سية، وهو ثم�منئة األف، وكل ق�سم منه� حم�فظ على لغته وقوانينه ومن�زعه، 
مع اأنهم كلُّهم مّتحدون يف م�س�حلهم ال�سي��سية، وهم يعي�سون يف مملكة واحدة.

واإن الدامن�رك وبالد االإ�سكندين�ف وهولندة فروع من ال�سجرة االأمل�نية، ال 
مراء يف ذلك، لكنهم ال يريدون االندم�ج يف االأمل�ن، وال العدول عن قومّي�تهم.

ت�سيًك�،  وبقوا  االأمل�ن،  حكم  حتت  ال�سنني  من  مئني  »الت�سيك«  وبقي 
ل�س�نهم  حفظوا  اأن  بعد  ال�سي��سي،  ا�ستقاللهم  الع�ّمة  احلرب  بعد  وا�ست�أنفوا 

وا�ستقاللهم اجلن�سي مّدة خم�سة قرون.

نوا من  ب االأمل�ن »اأمة املجر«، وعّلموهم ورّقوهم، ولكنهم مل يتمكَّ وقد هذَّ
اإدم�جهم يف االأمل�نية، فتجدهم اأحر�ص االأمم على لغتهم املغولية االأ�سلية، وعلى 

قوميتهم املجرية.

اإدخ�ل  حت�ول  �سنة  ثالثمئة  اإىل  مئتني  من  اأكرث  العظيمة  رو�سية  ولبثت 
ة، بحّجة  بولونية يف اجلن�ص الرو�سي، وَحْمل البولونيني على ن�سي�ن قومّيتهم اخل��سَّ
يف  م�س�عيه�  فف�سلت جميع  والرو�ص،  البولونيني  بني  يجمع  ال�ساليف  الِعْرق  اأن 
اإدم�ج البولونيني فيه�، وع�د هوؤالء بعد احلرب الع�مة اأمة م�ستقلة يف كل �سيء، 

وذلك الأنهم مل يتخلَّوا طرَفة عني عن قوميتهم.

ولي�ص من العجيب اأن ال تريد اأمة عدده� )30) مليونً� االندم�ج يف غريه�، 
ولكن »االأ�ستونيني« وهم مليون�ن فقط، انف�سلوا عن رو�سية، ومل يقبلوا االندم�ج 
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هج�ئية،  حروًف�  له  وجعلوا  االأ�سل،  املغويل  ول�س�نهم  ا�ستقاللهم  واأحيوا  فيه�، 
ومثلهم اأه�يل »فنلندة« املنف�سلون عن رو�سية اأي�ًس�.

وقد خ�بت م�س�عي الرو�ص يف اإدم�ج »الليتوانيني« من هذه االأمم البلطيقية 
اأمة  8)9)م)   -(9(4( الع�مة  احلرب  بعد  وانتق�سوا  الرو�سي،  اجلن�ص  يف 
�، وجميُعهم اأربعة ماليني، واأقل منهم جريانهم  م�ستقلة كم� ك�نوا م�ستقّلني قوميًّ
الليتونيون))) الذين هم مليون�ن ال غري، ومع هذا فقد انف�سلوا بعد احلرب، واأ�ّس�سوا 
جمهورية ك�س�ئر اجلمهوري�ت البلطيقية، الأنهم من االأ�سل لبثوا حم�فظني على 

لغتهم وجن�سهم.

و�ص من جهة كم� عجز االأمل�ن من جهة اأخرى عن اإدخ�ل هذه  وقد عجز الرُّ
االأقوام يف تراكيبهم القومّية العظيمة؛ الأن كل �سعب مهم� ك�ن �سغرًيا ال ير�سى 

ب�إنك�ر اأ�سله، وال ب�لنزول عن ا�ستقالله اجلن�سّي.

وقد حفظ »الكرواتيون« ا�ستقاللهم اجلن�سي مع اإح�طة اأّمتني كبريتني بهم 
هم الالتني واجلرم�ن.

وحفظ »ال�سربيون« ا�ستقاللهم اجلن�سي مع �سي�دة الرتك عليهم منذ قرون.

))) ليتوني� هي غري ليتواني�، وكلت�هم� من االأمم التي انف�سلت عن رو�سية بعد احلرب الع�مة )8)9)م) الختالف 
جن�سه� عن جن�ص الرو�ص. )�سكيب).
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اأمتني  بني  وهم  بدوؤه،  ُيعرف  ال  عهد  منذ  اأرن�وؤوًط�  »االأرن�وؤوط«  يزل  ومل 
كبريتني اليون�ن وال�سق�لبة، اأي: ال�سالف!

وكذلك »البلغ�ر« اأبوا اإال اأن يبقوا بلغ�ًرا فيم� بني الروم وال�سالف والالتني، 
ثم ج�ءهم الرتك، فتعّلموا الرتكية، لكنهم بقوا بلغ�ًرا.

اأوربة  اإن خرجت عن  اأوربة، الأين  اأخرج يف اال�ست�سه�د عن  اأن  اأريد  وال 
ق�لت تلك الفئة اجل�حدة: نحن ال نريد اأن جنعل قدوة لن� اأممً� مت�أّخرة مثلن�.

وكلُّه�  راقية،  متعّلمة  وكلُّه�  اأوربية،  كلُّه�  به�  االآن  ا�ست�سهدن�  التي  ف�الأمم 
واجلمعي�ت  واالأك�دميي�ت،  اجل�مع�ت،  عنده�  وكلُّه�  منّظمة؛  نة  ممدَّ بلدان  ذوات 

العلمية، واجليو�ص، واالأ�س�طيل... اإلخ.

العربة للعرب و�سائر امل�سلمني ِبُرقي اليابانيني

الرقي  ي�س�رع  الي�ب�ن  رقي  فقط، الأن  الي�ب�ن  اإىل  اأوربة  من  اأخرج  ولكني 
االأوربي، وقد ت للي�ب�ن كم� ت رقي اأوربة لالأوربيني، اأي يف �سمن دائرة قومّيتهم، 

ول�س�نهم، واآدابهم، وحرّيتهم، ودينهم، و�سع�ئرهم، وم�س�عرهم، وكل �سيء لهم.

اأوربي  ِفْقرة من ر�س�لة طويلة ج�ءت من مرا�سل  العرب  القّراء  اإىل  ف�أنقل 
 - اأكتوبر   (0 بت�ريخ  دوجنيف«  »جرن�ل  جريدة  يف  وظهرت  الي�ب�ن،  يف  �س�ئح 
ت�سرين االأول ))93)م) ف�إنه يقول: »اإن الي�ب�ين يحب الفن قبل كل �سيء، واإن 
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اإىل احل�سن  املن�سرفة  اأهواءه  ب�مل�ل  ذ  ُيَلذِّ اأن  امل�ل فالأجل  �س�عًي� يف ك�سب  راأيته 
اإىل  امليل  عدا  ال�سديد،  القومي  ال�سعور  نف�سه  �سفحة  انتق�ص يف  وقد  واجلم�ل، 
ة من  اجلم�ل؛ الأنه يفتخر بكون الي�ب�ن يف مّدة �ستني �سنة فقط، �س�رت من طور اأُمَّ
القرون الو�سطى، اإقط�عية احلكم، اإىل اأّمة عظيمة من اأعظم االأمم، ومّم� ال ريب فيه 
اأن الدي�نة الي�ب�نية هي ذات دور عظيم يف �سي��سة الي�ب�ن )ليت�أّمل الق�رئ) وهي يف 

احلقيقة فل�سفة مبنّية على االعرتاف بكل م� تركه القدم�ء ل�سالئلهم.

ف�لي�ب�ين الع�سري قد ائتلف مع جميع احتي�ج�ت احلي�ة الع�سرّية، لكن 
مع حفظ امليل الدائم اإىل الّرجوع اإىل م��سيه، ومع التم�ّسك ال�سديد بقومّيته، غري 
جميب نداء التفرجن )ويف االأ�سل التغّرب Occidentalisme) الذي ال يريد الي�ب�ين 
اأن ي�أخذ منه اإال م� هو �سروري له، الأجل م�س�رعة �س�ئر االأمم بنج�ح، وال �سك اأن 

هذا مث�ل فريد يف ت�ريخ اأمم ال�سرق االأق�سى«.

ثم يقول: »ك�ن الي�ب�نيون يكرهون االأ�سف�ر اإىل الُبلدان البعيدة، ويحظرون 
الع�سرية،  النه�سة  بعد  ارتفع  قد  املنع  هذا  ولكن  بالدهم،  اإىل  االأج�نب  دخول 
وتالفت))) الي�ب�ن م� ف�ت ب�سكل مده�ص، والنت�ئج هي اأم�من�، اإال اأن امل��سي ال 
�ص  ًم� يف جميع طبق�تهم، الأنه يف هذا امل��سي املقدَّ �ًس� معظَّ يزال عند الي�ب�نيني مقدَّ
يجد الي�ب�نيون جميع �سعورهم بقيمتهم احل��سرة، فرتاهم يك�فحون بو�س�ئل املدنية 
اأي�من� هذه، لكن ينبذون  اإىل احلي�ة من دونه� يف  الت�ّمة، التي ال �سبيل  احلديثة 

))) تالفت: َتداركت. )م).
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د م� يجدون اأنف�سهم يف غًنى عنه، ويعودون مع اللذة اإىل �سعورهم  كل تغّرب، مبجرَّ
القومي اخل�ل�ص، الذي به يعتقدون اأنهم االأعلون.

مة،  مكرَّ وهي  البوذية«  و»الهي�كل  »زن«  ومع�بد  »�سنتو«  هي�كل  وهن�ك 
مة، خمدومة ب�أ�سد م� ميكن من احلم��سة الدينية واالإمي�ن الث�بت، كم� ك�نت  ُمعظَّ

منذ قرون.

لقدميهم  الي�ب�نيون  به  ي�سعر  الذي  ال�سديد  االحرتام  هذا  اأن  واحلق 
واالأفك�ر  ال�سعوبية،  املب�دئ  منيًع� دون  ق�م عندهم ح�سًن�  الذي  هو  وملعبوداتهم 

ال�سيوعّية امل�سّرة«.

ومنذ ب�سع �سنوات ظهر يف فرن�سة ت�أليف جديد عن الي�ب�ن للمركيز الم�زليري 
)La Mazeliere) قد اأطنبت اجلرائد يف و�سفه، ون�سرت عنه جريدة »الديب�« مق�اًل 
وهو   - الي�ب�ن  ارتق�ء  كيفّية  يعرفوا  اأن  يهّمهم  الذين  اء  القرَّ نو�سي  فنحن  رن�نً�، 
مو�سوع يف غ�ية اجلاللة، مل� فيه من اال�ستنت�ج ل�س�ئر بالد ال�سرق - مبط�لعة هذا 
ب للي�ب�ن، على اأنني راأيُته يف  الكت�ب، الذي ال ميكن اأن ين�سب اإىل موؤّلفه التع�سّ
�سون يف الت�ريخ، وهذه التواريخ  اجلملة مط�بًق� لتواريخ اأّلفه� علم�ء ي�ب�نيون متخ�سِّ

مرتجمة من الي�ب�نية اإىل االإفرن�سية.

والبد يل يف هذه العج�لة من نقل بع�ص ِفَقر من ت�ريخ »الم�زليري« املذكور، 
الي�ب�ن الع�سري، وخروج هذه االأمة من عزلته�  اأثن�ء الكالم على متّدن  ق�ل يف 
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مدنيتهم�  من  ق�سًم�  واأمريكة  اأوربة  من  ت�ستعري  الي�ب�ن  »فبداأت  يلي:  م�  القدمية 
الع�م، ومن �سي��ستهم�  الع�سكري، ومن مب�حث تعليمهم�  امل�دية، ومن نظ�مهم� 
امل�لية، فك�ن املجّددون يجتهدون يف اأن يقتب�سوا من كل �سعب م� يرونه االأح�سن 
عنده، فك�ن ذلك م�سروع جتديد وهدم واإع�دة بن�ء، وظهرت اآث�ر ذلك يف جميع 

من�حي احلي�ة الي�ب�نية«.

نرتجمه  الذي  قوله  اإىل  وانتهى  ال�سينية،  الي�ب�نية  احلرب  على  تكلَّم  ثم 
العلمية  واملب�دئ  االأفك�ر  ُيْثِبت علو  ب�ل�سني مل  الي�ب�ن  »اإن ظفر  ترجمة حرفية: 
 � التي اأخذته� الي�ب�ن عن الغرب وكفى، بل اأثبت اأمًرا اآخر، وهو اأن �سعًب� اآ�سيويًّ
راآه االأ�سلح له من مدنية الغرب )ت�أمل  اأن يخت�ر م�  اإرادته وعزميته عرف  د  مبجرَّ

جيًدا) مع االحتف�ظ ب��ستقالله وقوميته وعقليته واآدابه وثق�فته«. اهـ.

وقباًل كنت ن�سرت يف اجلرائد - وم� ن�سرُته مل يكن اإال نقطة من غدير - 
وكيف  �سنتني،  منذ  ع�هلهم  لتتويج  الي�ب�نيون  اأق�مه�  التي  احلفالت  خال�سة 
اأن  وكيف  دينية،  ب�أجمعه�  وك�نت  �سهر،  ة  مدَّ االحتف�ل  هذا  مرا�سم  ت  ا�ستمرَّ
)ال�سم�ص)،  االآلهة  �ساللة  من  اأنه  وكيف  االأعظم،  االأُّمة  ك�هن  هو  »امليك�دو« 
وكيف اغت�سل يف احلّم�م املقّد�ص املحفوظ من األفي �سنة، وكيف اأكل مع االآلهة 
االأرز املقّد�ص، الذي زرعته الدولة حتت اإ�سراف الكهنة، حتى يكون ت�م القد�سية 
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ال �سبهة فيه، وكيف ك�ن ثمة يف احلفل �ستمئة األف ي�ب�ين، وكّلهم يهتفون ليحي� 
»امليك�دو« ع�سرة اآالف �سنة اإىل غري ذلك.

ملاذا ل ن�سّمي اليابان واأوربة رجعية بتدّينهما؟

املده�ص،  ال�سريع  التقّدم  هذا  الي�ب�ن  م  تتقدَّ  - �سعري  ليت  ي�   - فلم�ذا 
ه� املثل، وهي ت�سرب ب�أعراقه� اإىل عق�ئد  وت�سري هذه االأمة اأمة ع�سرية، ُي�سَرب برقيِّ
وع�دات ومن�زع م�سى عليه� األف� �سنة، ويكون اإمرباطوُره� هو ك�هنه� االأعظم، وال 

ُيق�ل عنه�: رجعية ومرجتعة وارجت�عية ومت�أّخرة ومتقهقرة؟

ف�إن ك�نت الي�ب�ن رجعية فمرحى ب�لرجعية.

ومل�ذا ك�ن ملك اإنكلرتة واإمرباطور الهند ال�سيد على )450) مليون اآدمي 
الكني�سة  رئي�ص  هو  وال�سود،  واحلمر،  وال�سفر  وال�سمر،  البي�ص  من  االأر�ص  يف 
االأنكليك�نية، وجم�ل�سه الني�بية تبحث يف جل�س�ت عديدة يف ق�سية اخلبز واخلمر، 
د تقدي�ص الق�سي�ص اإىل ج�سد امل�سيح ودمه فعاًل، دون اأدنى  هل ي�ستحيالن مبجرَّ

�سك، اأم ذلك من قبيل الرمز والتمثيل))).  

ق�سية  اأخذته  الذي  الدور  االأهمية  يف  اأخذت  الداخلية  اإنكلرتة  م�س�ئل  من  م�س�ألة  عن  الت�ريخ  ث  يحدِّ مل   (((
)االأفخ�ري�ست�) وهي ق�سية حتّول اخلبز واخلمر اإىل ج�سد امل�سيح.

واأ�سل هذه العقيدة م� رواه االإجنيل من اأنَّ ال�سيد امل�سيح  قبل �سعوده اإىل ال�سم�ء تع�ّسى مع تالميذه   
عهم، وبينم� هو على امل�ئدة، تن�ول لقمة من اخلبز، وق�ل: كلوا، هو ذا ج�سدي، و�سرب ُجْرعًة من اخلمر= وودَّ
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اأو  مت�أخرة  اإنه�  العظمى:  دولته  عن  يق�ل  وال  رجعي،  اإنه  عنه:  ُيق�ل  وال 

نت من هذه الكلم�ت يف الن�سرانية عقيدة معن�ه� اأنَّ اخلبز واخلمر ي�ستحيالن  =       وق�ل: ا�سربوا هو ذا دمي. فتكوَّ
اإىل ج�سد الرّب مت�ًم�، وحقيقًة ال جم�ًزا.

ومل� ك�ن الق�سي�ص عندهم هو خليفة امل�سيح، ك�ن البدَّ له كلَّ يوم عند التقدي�ص يف الكني�سة اأن يتن�ول لقمة   
من اخلبز، وي�سرب ر�سفة من اخلمر، وهو يتلّفظ بنف�ص الكلم�ت التي تفّوه به� امل�سيح  يف اأثن�ء ع�س�ئه 
ل هذا اخلبز وهذا اخلمر اإىل ج�سد الرّب حقيقة ال جم�ًزا، ولذلك يو�سع  مع احلواريني. فمتى فعل ذلك حتوَّ
هذا اخلبز - وي�سّمونه القرب�ن - يف ُحقٍّ ثمني فوق املذبح من الكني�سة، وي�سجدون له، وذلك ب�عتب�ر اأنَّ هذا 
ون وجود االإله فيه )احل�سور احلقيقي) وب�الإفرن�سية )Présence réelle) وهذا  القرب�ن هو االإله نف�سه، وي�سمُّ

�سة عندهم. من اأعظم االأ�سرار املقدَّ
اإنَّه  القرب�ن، فقيل:  الق�سي�ص، وتلّقى منه االعرتاف بذنوبه، ون�وله هذا  اأ�سرف املري�ص على املوت ج�ء  واإذا   
ذهب اإىل االآخرة متزّوًدا ب�الأ�سرار االإلهية. وقد ك�نت هذه العقيدة هي عقيدة امل�سيحيني جميًع�، وال تزال 

عقيدة اأكرثهم اإىل اليوم.
اإاّل اأّنه عندم� جرى االإ�سالح الربوت�ست�نتي تغري االعتق�د عند اأتب�عه بق�سية احل�سور احلقيقي، وب��ستح�لة اخلبز   
�ص عليهم� الق�سي�ص اإىل ج�سد الرّب ودمه حقيقة ال جم�ًزا، وق�ل الربوت�ست�نتيون: اإنَّ هذا  واخلمر، اللذين يقدِّ
جم�ٌز ال حقيقة، واإنَّه جمّرد رمز وتذك�ر، وعدلوا عن و�سع القرب�ن فوق املذبح، وال�سجود له ب�عتب�ر اأّنه هو االإله 

بذاته، و�س�روا يف كن�ئ�ص الربوت�ست�نت يجعلون هذا القرب�ن يف جتويف خ��ّص به من احل�ئط.
ولكّن الكني�سة االأنكليك�نية )اأي الكني�سة العلي� يف اإنكلرتة)، مل يتفق راأيه� يف ق�سية القرب�ن، فحزب اليمني   
منه� ك�ن ب�قًي� على عقيدته االأ�سلية، وهي اأنَّ اخلبز واخلمر ي�ستحيالن بتقدي�ص الك�هن اإىل ج�سد الرَّب حقيقة 
ال جم�ًزا، وحزب الو�سط مع الي�س�ر ك�ن� يقوالن: اإنَّ كلم�ت ال�سيد امل�سيح هذه مل تكن اإال رمًزا، واإنَّه ال ميكن 
ل اخلبز واخلمر حتت تقدي�ص الك�هن اإىل ج�سد الرّب ودمه، واعتمدوا يف رف�ص العقيدة الك�ثوليكية  اأن يتحوَّ
على )كت�ب ال�سالة) الذي هو د�ستور الكني�سة االأنكليك�نية، وهو كت�ب و�سعه بروت�ست�نتيو االإنكليز ملذهبهم 

يوم ان�سقوا عن الكني�سة الروم�نية.
وملّ� ك�نت هذه امل�س�ألة م�س�ألة خالفية بني اأتب�ع الكني�سة االأنكليك�نية، وقد عمل فيه� كلُّ فريق براأيه، وخيف   
، اأمرت احلكومة الربيط�نية بت�أليف جممع من االأ�س�قفة، حتت رئ��سة اإم�مهم االأكرب رئي�ص  فيه� من ان�سق�ق ع�مٍّ

اأ�س�قفة »كنرتبري« الأجل التدقيق يف هذه امل�سكلة وحّله� على اأحد الوجهني.                                         
ْق اإىل حلٍّ ير�سي الفريقني، واأخرًيا اأحلَّت احلكومُة على هوؤالء  ف�نعقد املجمع، وذلك منذ اأربعني �سنة، ومل يوفَّ  
اإن مل يكن ب�الإجم�ع فب�أكرثية االآراء، فحكموا ب�الأكرثّية، وخ�لف يف احلكم  ب�أن يبّتوا يف الق�سية  االأ�س�قفة 
�ستة من املط�رين، وذلك ب�أنَّ اخلبز واخلمر ي�ستحيالن يف قّدا�ص الك�هن اإىل ج�سد امل�سيح ودمه، وعليه جتب 
عب�دتهم�، وال�سجود لهم�، وو�سعهم� يف اأعلى املذبح، ال يف كّوة ح�ئط الكني�سة.       =
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متقهقرة، ف�إن ك�نت اإنكلرتة بعد هذا متقهقرة، في� حبذا التقهقر!

وب�الخت�س�ر رجع اأكرُث املط�رين يف هذه امل�س�ألة اإىل عقيدة الب�بوية، وملّ� ك�ن الق�نون االأ�س��سيُّ لربيط�نية العظمى   =
عماًل  العموم،  وملجل�ص  اللوردات،  ملجل�ص  الدينية  الق�س�ي�  هذه  الف�سل يف جميع  القول  يكون  اأن  يوجب 
بكت�ب ال�سالة، الذي هو مرجع االأّمة االإنكليزية، اأحيل حكم املط�رين هذا اإىل جمل�ص اللوردات، وك�نت 

للمن�ق�س�ت فيه جل�س�ت متعّددة، بلغت من اهتم�م املالأ م� مل تبلغه املن�ق�س�ت يف اأّية م�س�ألة.
� قد ُحِمُلوا اإىل املجل�ص على االأكّف، حتى ال يفوتهم �سم�ُع  وقيل: اإنَّ بع�ص اللوردات ممن بلغ بهم الِكرَبُ عتيًّ  
هذه املن�ق�س�ت. واأخرًيا اأيَّد جمل�ص اللوردات ب�الأكرثية قرار جممع االأ�س�قفة، ومل يكن ذلك ك�فًي�، اإذ ك�ن 

البدَّ الإم�س�ء احلكم من قرار جمل�ص االأّمة، الذي ُيق�ل له: جمل�ص العموم.
اأع�س�ِئه عرق الع�سبية الربوت�ست�نتية، وك�ن يف مقّدمتهم  ب�أكرثية  فلّم� ج�ءت الق�سية اإىل جمل�ص االأمة، نزع   
ن�ظر الداخلية الربيط�نية، فنق�سوا قرار جمل�ص اللوردات، وحكم جممع االأ�س�قفة، وقّرروا اأنَّ اخلبز واخلمر ال 
وؤوا يف ذلك على »كت�ب ال�سالة« الذي هو  ي�ستحيالن ب�لبداهة اإىل ج�سد ال�سيد امل�سيح  ودمه، وتوكَّ
زاده� يف  التي  العب�رات  زي�دة  على  اإال  االأ�س�قفة  يوافقوا جممع  الوحيد، ومل  االأنكليك�نية  الكني�سة  د�ستور 
الدع�ء مللك اإنكلرتة. وعلى اأثر هذا القرار من جمل�ص العموم ا�ستعفى رئي�ص االأ�س�قفة كنرتبري من من�سبه.

� اأتين� على ذكر هذه احل�دثة التي لي�ست مو�سوعن� مب��سرًة اإثب�ًت� الأمرين: واإمنَّ  
اأولهما: ا�ستم�س�ك االأمة االإنكليزية مبب�دئه� الدينية، و�سّدة اهتم�مه� بهذه املب�حث، مع اأنه� يف طليعة االأمم   

الراقية بال نزاع.
�، ومن يقول: اإنَّ اأوربة ف�سلت الدين عن ال�سي��سة،  والثاين: ت�سّدق َمْن يقول: اإّن اأوربة نبذت الدين ظهريًّ  
� كرقّي  واأنَّ هذا الف�سل ك�ن �سبب جن�حه�، واأنَّه حريٌّ ب�مل�سلمني اأن ينهجوا نهجه� اإن ك�نوا يريدون الأنف�سهم رقيًّ

االأوربيني، و�سلط�نً� يف االأر�ص ك�سلط�نهم، ف�أين ف�سُل الدين عن ال�سي��سة هن�؟
وهذا )كت�ب ال�سالة) هو الذي اعتمد عليه جمل�ص العموم يف نق�ص قرار جممع االأ�س�قفة، ثم قرار جمل�ص   
اللوردات، واأين ف�سل الدين عن ال�سي��سة واأنت ترى اأّن م�س�ألة دينية بحتة تطرح يف جمل�ص اللوردات وجمل�ص 
النواب، ويف�سالن فيه�، ف�إْن مل تكن ه�ته امل�س�ألة دينية فم� الديني اإًذا؟ واإْن مل يكن جمل�س� ال�سيوخ والنّواب 

خمت�سني ب�ل�سي��سة، فم� املج�ل�ص التي تخت�ّص ب�ل�سي��سة بعدهم�؟
فليت�أّمل الق�رئ املن�سف مدى الت�سليل الذي يقوم به امل�سلِّلون من »امل�سلمني اجلغرافيني« اإم� جهاًل وتع�مًي�   
عن احلقيقة، واإم� خدمًة لال�ستعم�ر االأوربّي، الذي لي�ص له غر�ص اأعزُّ عليه من اأن ي�أتي على بني�ن االإ�سالم 

من القواعد. )�سكيب).
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ومل�ذا ك�نت الق�رة االأوربية كلُّه� م�سيحية مفتخرة مب�سيحيته�، تتب�هى بذلك 
بينه� من عداوات ومن�ف�س�ت، وال  يف كل فر�سة، مّتحدة يف هذا االأمر على م� 

ننبزه� حتى بقولن�: رجعية وارجت�عية.

واحل�ل اأن الدي�نة التي تدين به� اأوربة عمره� )9)) قرنً�. وهذا عهد ي�سح 
ا. اأن ُيق�ل عنه: قدمي وقدمي جدًّ

وهوؤالء اليهود )مهم� ُتنكر عليهم من الف�س�ئل، فال نقدر اأن ننكر عليهم 
املقدرة والذك�ء، واحل�ص العملّي، واجلد اله�ئل) ال يزالون يفخرون بتوراة ُوِجَدت 

منذ اآالف ال�سنني، وي�س�رُكهم فيه� امل�سيحيون.

»اللغة  اإحي�ء  يج�هدون يف   ،� � ع�سريًّ رقيًّ اليهود  �سّب�ن  اأعظم  نرى  ومل�ذا ال 
اإنهم  ُيق�ل عنهم:  الِقَدم، وال  لتوّغله� يف  ت�ريخه�،  مبداأ  ُيعرف  التي ال  العربية« 

رجعيون ومت�أّخرون وقهقريون؟!

»امل�تن«  جريدة  يف  حديًث�  ال�سهيونية  اجلمعية  رئي�ص  »وايزم�ن«  ن�سر  وقد 
هو  االإن�س�نية،  لهم  تذكره�  اأن  ينبغي  كم�أثرة  به  واأدىل  به،  فخر  م�  اأهم  من  ك�ن 
)اأن فل�سطني احلديثة تتكلَّم اليوم ب�أجمعه� بلغة االأنبي�ء) يريد بفل�سطني احلديثة 
فل�سطني اليهودية، التي قد ن�سر ال�سهيونيون فيه� اللغة العربانية القدمية، واأجربوا 

ثوا به�، لتكون اللغة اجل�معة لليهود. هم اجلديد على اأن يتحدَّ نَ�ْس�أَ
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ومن الذي فعل هذا؟

اجلواب: هم اليهود الع�سريون، الذين هم اأ�سد الن��ص اأخًذا مبب�دئ العلم 
احلديث واحل�س�رة الع�سرية.

وم�ذا ع�س�ين اأح�سي من هذه االأم�ثيل والِعرَب يف ر�س�لة وجيزة كهذه؟! 
ژۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئژ ]البقرة/ 69)[.

قومهم  وم�سّخ�س�ت  مّلتهم،  ومقّوم�ت  بدينهم،  يعت�سمون  قوم  كل 
املوروثتني، وال ُينَبزون بهذه االألق�ب اإال امل�سلمني!

ومقّوم�تهم  وعقيدتهم،  بقراآنهم،  اال�ستم�س�ك  اإىل  داع  دع�هم  اإذا  ف�إنه 
وم�سّخ�س�تهم، وب�لل�س�ن العربي واآدابه، واحلي�ة ال�سرقية ومن�حيه�، ق�مت قي�مة الذين 
يف قلوبهم مر�ص .. و�س�حوا: لت�سقط الرجعية.. وق�لوا: كيف تريدون الرقي واأنتم 

متم�ّسكون ب�أو�س�ع ب�لية، ب�قية من القرون الو�سطى، ونحن يف ع�سر جديد!

وا، وعلوا، وط�روا يف ال�سم�ء،  موا، وترقَّ جميع هوؤالء اخلالئق تعلَّموا، وتقدَّ
توراته  على  ب�ق  واليهودي  الكن�سّية،  وتق�ليده  اإجنيله  على  ب�ق  منهم  وامل�سيحي 

ه املقّد�ص، وكل حزب منهم فرح مب� لديه. وتلموده، والي�ب�ين ب�ق على وثنه واأرزُّ
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وعقيدته،  بقراآنه  رمى  اإذا  اإال  يرتقَّى  اأن  ي�ستحيل  امل�سكني  امل�سلم  وهذا 
وم�آخذه ومت�ركه، ومن�زعه وم�س�ربه، ولب��سه وفرا�سه، وطع�مه و�سرابه، واأدبه وطربه، 
وغري ذلك، وانف�سل من كل ت�ريخه، ف�إن مل يفعل ذلك فال حظ له من الرقّي!!

فهذا م� ك�ن من �سرر اجل�حد الذي يق�سد ال�سوء ب�الإ�سالم وال�سرق اأجمع، 
ج ب�أق�ويله. ذَّ ويخدع ال�سُّ

غوائُل))( اجلامدين يف الإ�سالم وامل�سلمني

وبقي علين� امل�سلم اجل�مد، الذي لي�ص ب�أخف �سرًرا من اجل�حد، واإن ك�ن 
ب. ال َي�ْسرُكه يف اخلبث و�سوء النّية، واإمن� يعمل م� يعمله عن جهل وتع�سُّ

د الأعداء املدنية االإ�سالمية الطريق ملح�ربة هذه املدنّية،  ف�جل�مد هو الذي مهَّ
حمتّجني ب�أن الت�أّخر الذي عليه الع�مل االإ�سالمي اإمن� هو ثمرة تع�ليمه.

واجل�مد هو �سبب الفقر الذي ابُتلي به امل�سلمون، الأنه جعل االإ�سالم دين 
اآخرة فقط، واحل�ل اأن االإ�سالم هو دين دني� واآخرة، واإن هذه مزية له على �س�ئر 
هي  كم�  هذه،  وراء  التي  للحي�ة  يعود  فيم�  االإن�س�ن  ك�سب  فال ح�سر  االأدي�ن، 
كتع�ليم  وجمده�  وملكه�  الدني�  م�ل  يف  زّهده  وال  وال�سني،  الهند  اأهل  دي�ن�ت 
اأوربة  مدنية  هي  كم�  الدنيوية  املعي�سة  هذه  اأمور  يف  �سعَيه  ح�سر  وال  االإجنيل، 

احل��سرة.
))) َغَواِئل: �سرور وف�س�د. )م).
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واجل�مد هو الذي �سهر احلرب على العلوم الطبيعية والري��سية والفل�سفية 
هذه  ثمرات  االإ�سالم  َفَحَرم  الكّف�ر.  علوم  من  اأنه�  بحّجة  و�سن�ع�ته�،  وفنونه� 
العلوم، واأورث اأبن�ءه الفقر، الذي ُهم فيه، وق�ص اأجنحتهم، ف�إن العلوم الطبيعّية  
هي العلوم الب�حثة يف االأر�ص، واالأر�ص ال تخرج اأفالذه�))) اإال ملن يبحث فيه�)))، 
ف�إن ُكن� طول العمر ال نتكّلم اإال فيم� هو ع�ئد لالآخرة، ق�لت لن� االأر�ُص: اذهبوا 

ا)3) اإىل االآخرة، فلي�ص لكم ن�سيب مني. توًّ

واملح��سرات  الدينية،  العلوم  هذه  يف  جمهوداتن�  كل  بح�سر  اإنن�  ثم 
اإىل  هت  توجَّ التي  االأمم،  �س�ئر  ب�إزاء  �سعيف  مبركز  اأنف�سن�  جعلن�  االأخروية، 
اأن  اإىل  االأر�ص،  يف  ننحط  ونحن  االأر�ص،  يف  يعلون  يزالوا  مل  وهوؤالء  االأر�ص، 
ف�ساًل  دينن�،  نف�ص  ي�أفكون�)4) عن  اأن  يقدرون  و�س�روا  يدهم،  كلُّه يف  االأمر  �س�ر 
عن اأن ميلكوا علين� دني�ن�، من لي�ست له دني� فلي�ص له دين، ولي�ص هذا هو الذي 

ژڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ   ق�ل:  الذي  وهو  بن�،  اهلل  يريده 
ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ژەئ    وق�ل:   ،]55 ڄژ ]النور/  ڄ   ڄ  
ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ٿ   ژٿ   وق�ل:   ،](9 ۆئژ ]البقرة/  ۆئ   ۇئ  
ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڤڦ   ڤ   ڤ   ڤ  

))) اأفالذه�: كنوزه�. )م).
))) ك�ن َجّدي االأدنى - رحمه اهلل تع�ىل - يقول: اإْن ج�َر عليَك الزم�ُن فعليَك اأن جتوَر على االأر�ص، اأي: تلحُّ 

وجتتهُد يف ا�ستخراج خرياِته�. )ر�س�).
ا: يف احل�ل. )م). )3) توًّ

)4) ي�أفكون�. ي�سرفون�. )م).
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ڃژ ]االأعراف/ )3[، وق�ل فيم� حك�ه واأقّره: ژوئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  
ۋ    ۋ   ٴۇ   ژۈ   بقوله:  ندعوه  اأن  وعلَّمن�   ،]77 ]الق�س�ص/  ۆئژ 

ۅ  ۅ  ۉ  ۉژ ]البقرة/ )0)[ ... اإلخ.

وحّطه�  مّلته،  بوار  يف  ي�سعى  امل�سرب  بهذا  اأنه  يدري  ال  اجل�مد  وامل�سلم 
قومه  على  ه�  جرَّ التي  امل�س�ئب  من  ل�سيء  يتنّبه  وال  االأخرى،  االأمم  درجة  عن 
اأ�سبحوا بهذا الفقر الذي هم فيه، و�س�روا عي�اًل  اإهم�لهم للعلوم الكونية، حتى 
اإىل هذه احل�لة  نظر  اإذا  فهو  ًة،  ِذمَّ ))) وال  اإالًّ فيه  يرقبون  الذين ال  اأعدائهم،  على 
له� ب�لق�س�ء والقدر ب�دئ الراأي، وهذا �س�أن جميع الك�س�ىل يف الدني�، يحيلون  علَّ

على االأقدار.

هذا اخُللق هو الذي حبَّب الك�سل اإىل كثري من امل�سلمني، فنجمت فيهم 
بون بـ»الدراوي�ص« لي�ص لهم �سغل وال عمل، ولي�سوا يف الواقع اإال اأع�س�ء  فئة يلقَّ

م�سلولة يف ج�سم املجتمع االإ�سالمي.

وهذا اخللق بعينه هو الذي جعل االإفرجن يقولون: اإن االإ�سالم جربّي، ال 
ي�أمر ب�لعمل، الأن م� هو ك�ئن هو ك�ئن، عمل املخلوق اأم مل يعمل.

: رحًم� وقرابة، اأو حلًف� وعهًدا. )م). ))) اإالًّ
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 اآيات العمل يف القراآن املبِطَلة لتف�سري 
القَدر باجلرب والك�سل

امللآن  القراآن،  من  الإفرجني  الزعم  هذا  ف�ساد  على  اأدل  �سيء  ل 
الثواب  ونوط  العزائم،  وابتعاث  الهمم،  وبا�ستنها�ض  العمل،  على  باحلث 

ژۋ   تعاىل:  قال  املكلَّف.  يعمله  الذي  بالعمل،  والف�سل  والفوز  والعقاب 
تعاىل:  وقال   ،]105 ]التوبة/  ژ  ېې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ  
تعاىل:  وقال   ،]41 ]يون�ض/  متژ  خت   حت   جت   يب   ىب         ژمب  

ۓ   ے   ژے   تعاىل:  وقال  ٿژ ]التوبة/ 94[،  ٿ   ژٿ    

ۓژ ]البقرة/ 139[، وقال تعاىل: ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

ڎ  ڎ   ڈ   ڈژ ]حممد/ 33[ اأي: ل ينق�سكم اأعمالكم، وقال تعاىل: 
)ل  ]احلجرات/ 14[،  ۀژ  ۀ   ڻ   ڻ     ڻ   ڻ   ں    ں   ژڱ  

يلتكم(: من لَته يليُته، اأو ولته يلته مبعنى نق�سه، اأي: ل يبخ�سكم من اأعمالكم 
ژچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌژ ]هود/15[،  تعاىل:  وقال  �سيًئا. 
: ژچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍژ ]هود/ 111[، وقال  وقال عزَّ وجلَّ
عزَّ  وقال   ،]19 ۇئژ ]الأحقاف/  ۇئ   وئ    وئ   ژەئ    : عزَّ وجلَّ
 : : ژٻ  ٻ  پ  پ  پ  پژ ]اآل عمران/ 195[، وقال عزَّ وجلَّ وجلَّ

ڈ   ڈ   ژڎ     : وجلَّ عزَّ  وقال  ىئژ ]الزمر/ 74[،  ىئ   ژېئ  

ى   ى   ې   ژې    : وجلَّ عزَّ  وقال   ،]61 ]ال�سافات/  ژژ 
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ژپڀ     : وجـلَّ عزَّ  وقـال   ،]10 ]فاطـر/  ەئژ  ائ   ائ  
ژ   ژ   ژڈ    : وجـلَّ عزَّ  وقال  ڀژ ]النحــل/ 111[،  ڀ   ڀ  
ڳ   ڳ    گگ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ  
ٻ   ژٱ    : وجلَّ عزَّ  وقال   ،]97 ]النحل/  ڱژ  ڱ   ڳ   ڳ  
ٺ   ٺ   ٺ    ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  
چ   چ       ژڃ    : وجلَّ عزَّ  وقال  ٿژ ]اآل عمران/ 30[،  ٿ   ٿ  
: ژی    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇژ ]الزمـر/ 70[، وقـال عزَّ وجـلَّ
گگ    ژگ   وتعاىل:  تبارك  وقال  یژ ]النحل/ 34[،  ی   ی  
يبژ  ىب    مب   ژخب    وتعاىل:  تبارك  وقال  گژ ]الكهف/ 49[، 

]الروم/ 41[، وقال تعاىل: ژڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ   
ۋ  ۅ  ژ ]�سباأ/ 37[، وقال تعاىل: ژى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  
ڈ   ڈ   ژڎ   تعاىل:  وقال  ]الأحقاف/ 19[،  ژ  ۇئ  ۇئ   وئ   
گژ ]الزلزلة/ 8-7[،  گ   ک   ک   ک   ک   ڑ  ژ    ژ  
تعاىل:  وقال  ڍژ ]الأعراف/ 180[،  ڇ     ڇ   ژڇ   تعاىل:  وقال 

ڦ   ڦ   ژڦ   تعاىل:  وقال  ھژ ]ال�سجدة/ 17[،  ھ     ھ   ژہ   

ڦ       ڄژ ]العنكبوت/ 55[، اإىل غري ذلك مما ل يكاد ُيح�سى من الآيات 
ژی   تعاىل:  كقوله  هذه  م�ساألتنا  ن�ض يف  هو  ما  ومنها  القراآن،  بها  امتلأ  التي 
ی  ی  جئ   حئ   مئ  ىئژ ]ال�سورى/ 30[، وقوله تعاىل: 
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يب   ىب   مب   خب   جبحب    يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی   ی   ژی  

جتژ ]اآل عمران/ 165[.

الآية  هذه  اأن   - يعلمون  ل  امل�سلمني  واأكرث   - يعلم  ال�سوؤال  �ساحب  اإن 
 ، خاطب اهلل تعاىل بها اأكمل هذه الأمة اإميانًا واإ�سلًما، وهم اأ�سحاب ر�سول اهلل
بوا من ظهور امل�سركني عليهم يف غزوة اأُحد، فرد اهلل عليهم ببيان ال�سبب،  اإذ تعجَّ
وهو خمالفتهم اأمره  للرماة الذين يحمون ظهور املقاتلة باأل يربحوا اأماكنهم، 
ا انهزم امل�سركون خالفوا الأمر مل�ساركة  �سواء كان الغلب للم�سلمني اأو عليهم، فلمَّ

املقاتلني يف الغنيمة، فكر عليهم امل�سركون، حتى �سج راأ�ض النبي  ... اإلخ. 

دين  هو  ول  الك�سل،  دين  ل  العمل  دين  هو  الإ�سلم  باأن  ناطقة  وكلُّها 
الّتكال على القدر املجهول للب�سر، كما يقول الدراوي�ض البّطالون: »رزقنا على 
اهلل عملنا اأم مل نعمل« كما يزّين للنا�ض بع�ض موؤّلفي الإفرجن من اأن دين الإ�سلم 

دين جمود وتفوي�ض وت�سليم، واأن تاأّخر امل�سلمني اإمنا ن�ساأ عن ذلك.

ولو كان يف هذه الدعوة ذّرة ما من ال�سحة ملا نه�ض ال�سحابة - اأخرُب النا�ض 
الت�سليم الذي  بالإ�سلم - وفتحوا ن�سف ُكرة الأر�ض يف خم�سني �سنة، ولكن 
وبالكدح  بالعمل  مقرون  هو  اإمنا  يعرفون)1(،  ل  مبا  فيه  ويهرفون  عليه،  يتكلَّمون 
ى جموًدا، ويعد بطالًة، وهو خمالف  ى ت�سليًما، بل ي�سمَّ وبال�سعي، واإل فل ي�سمَّ

للقراآن ولل�سنة.
)1( يهرفون فيه مبا ل يعرفون: َمَثل، ُيقال ملن يبالغ يف مدح ال�سيء عن جهل به . )م(. 
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نيا والأخرى، لأن  ا اإذا كان الت�سليم هلل مقرونًا بالعمل؛ فاإنه اأنفع يف الدُّ واأمَّ
طه يف البطر اإذا جنح، ويف اجلزع اإذا ف�سل،  اإفراط املرء يف العتماد على نف�سه يورِّ
ل، واأن يدبِّر لنف�سه بهداية  والذي ُيريده الإ�سلم اإمنا هو اأن يعقل)1( الإن�سان ويتوكَّ
عقله الذي جعله اهلل مر�سًدا، ويعلم مع ذلك اأن لي�ض كل الأمر بيده، واأن من 
الأقدار ما ل تدركه الأفكار، وهذا �سحيح، وملّا ذكر النبي  الَقَدر �ساأله بع�ض 
ٌر مِلَا ُخِلَق َلُه«. رواه البخاري وم�سلم. اأ�سحابه: األ نتكل؟ فقال: »اعَمُلوا َفُكلٌّ ُمَي�سَّ

ومن اأغرب الغرائب اأن هوؤلء الإفرجن الذين ل يفتوؤون))( ينعتون الإ�سلم 
ر امل�سلمني اإىل هذه العقيدة - التي كان يقول بها فئة قليلة  باجلربية، وين�سبون تاأخُّ
من امل�سلمني - يذهلون عّما هو وارد يف الإجنيل من اآيات الق�ساء والقَدر، التي 
متاثل ما يف القراآن، وقد تزيد عليه، مثل قوله: »ل ت�سقط �سعرة من روؤو�سكم اإل 

باإذن اأبيكم ال�سماوي«، ومثل اآٍي كثرية لو اأردت ا�ستق�ساءها لطال املقال.

الك�سب،  وراء  وهائمون  بالعمل،  مغرمون  هم  الذين  الإفرجن  يف  جند  ول 
ويقّد�سه،  ال�سريف،  الإجنيل  يقراأ  من  اإل  اجلملة،  يف  والقدر  للق�ساء  ومنكرون 

ويعجب مببادئه ال�سامية كما نعجب بها نحن.

اهلل،  التوّكل على  مع  الأمور  العقل يف  اإدراك  ظاهرهما حتكيم  معنيني:  تورية لحتماله  هنا  )يعقل(  قوله  )1( يف 
اإ�سارة اإىل حديث الأعرابي امل�سهور بني  اإذ فيه  والثاين: عقل الناقة املراُد به الأخذ بالأ�سباب مع التوّكل، 
ْدَها وَتَوّكل« يعني ناقته، فلم ياأذن له  اأن يرتكها  النا�ض، حتى �سار مثًل: »اعِقْلَها وَتَوّكل« ويف رواية: »َقيِّ

توكًل على اهلل تعاىل. )ر�سا(.
))( ل يفتوؤون: ل يزالون. )م(.
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فما بالهم ن�سوا ما فيه من اآيات الق�ساء والقدر؟! وما بالهم مل ي�سفوا اأقوال امل�سيح 
�سلوات اهلل عليه باجلربية؟! ژڀ  ڀ  ڀ  ٺژ ]التوبة/ 37[.

وحقيقة الأمر اأن كل ما هو وارد يف الإجنيل؛ وكل ما هو وارد يف القراآن من 
اآيات الق�ساء والقدر اإمنا كان مق�سوًدا به �سبق علم اهلل بكل ما يقع)1(، ومل يكن 

مق�سوًدا به نفي الختيار، والتزهيد يف الك�سب.

ويف حديث الوزنتني والوزنات وغري ذلك من مواعظ الإجنيل ال�سريف ما 
اأي وغريهما من  اإبراهيم ومو�سى،  ُحف  اإىل �سُ الكرمي  القراآن  يدل على ما عزاه 

ژی  ی  ی     ی  جئ. مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب  .  ىب  يب   ر�سل اهلل 
جت   حت  .  مت  ىت  يت  جثژ ]النجم/ 41-38[.

اأنَّ تعّلق علم اهلل بوجود املخلوقات يف الأزل هو الق�ساء، ووجودها  )1( هذا التف�سري قول لبع�ض املتكّلمني، وهو 
النظام  هو  واملقدار  القدر  اأنَّ  والتحقيق  اإلخ.  الإرادة...  تعّلق  اإنَّه  بع�سهم:  وقال  القدر،  هو  العلم  وفق  على 
الذي جرت به �سنن اهلل تعاىل يف التكوين والتدبري، والأ�سباب وامل�سببات، كما ُيفَهُم من ن�سو�ض الآيات، 
 ،](1 ]احلجر/  ڎژ  ڌ        ڌ       ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ          ڇ   چ    ژچ   تعاىل:  كقوله 

وقوله: ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻژ ]املوؤمنون/ 18[، وقوله يف نظام جعل النطفة يف الرحم: ژڀ  ڀ   
ْقنا امل�ساألة يف )املنار(  ٺژ ]املر�سلت/ ))[، وقوله: ژک   ک  گ  گ  گژ ]طه/ 40[، وقد حقَّ

و)التف�سري( مراًرا. )ر�سا(.



9090
ر �مل�سلمون؟ وملاذ� تقدم غرُيهم؟ ملاذ� َتاأخَّ

ة عليه �مل�سلمون �جلامدون فتنة لأعد�ء �لإ�سالم وحجَّ

ونعود اإىل امل�سلم اجلامد فنقول: اإنه هو الذي طّرق)1( لأعداء الإ�سلم على 
الإ�سلم، واأوجد لهم ال�سبيل اإىل القالة ))(  بحّقه، حتى قالوا: اإنه دين ل َياأَْتِلف 

مع الرقي الع�سرّي، واإنه دين حائل دون املدنّية.

واحلقيقة اأن هوؤلء اجلامدين هم الذين ل تاأتلف عقائُدهم مع املدنّية، وهم 
الذين يحولون دون الرقي الع�سرّي، والإ�سلم براء من جماداتهم هذه.

للما�سي   )3( وجبٌّ الفا�سد،  القدمي  على  ثورة  اأ�سله  من  هو  الإ�سلم  اإن 
القبيح، وقطع كل العلئق مع غري احلقائق، فكيف يكون الإ�سلم ِملَّة اجُلمود؟ 

ھ   ھ   ہ   ہ   ژہ    : اإبراهيم  ة  ق�سّ من  فيه  جاء  الذي  هو  والقراآن 
ھ  ھ    ے     ے  ۓ  ۓ  .  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  .   ۆ  ۈ  ۈ             
ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ژ ]الأنبياء/ )5-54[، وجاء فيه: ژڱ   ڱ  
ڱ  ں  ں  ڻ .  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  .  ہ  ہ  ھ  ھ    .  
ھ  ے  ے  ۓ   ۓ       ڭ  .  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ          ۆ  .  ۈ   ۈ  
ٴۇ  .  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ       ۉ  ې     ژ ]ال�سعراء/ 77 71[، وجاء فيه: ژڀ  
ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  .  ٹ  ٹ    ڤ    ڤ  ڤ  

ل الطريق. )م(.  ق: �َسهَّ )1( طرَّ
ا. )م(. ))( الَقاَلة: قول فا�ٍض يف النا�ض خرًيا كان اأو �سرًّ

ٌو واإزالة. )م(. : حَمْ )3( َجبٌّ
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ڤ  ڦ  ڦژ ]الزخرف/ 3)-4)[، وجاء فيه: ژٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  
پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  
ٿ  ٹ     ٹ  ژ ]البقرة/ 170[، وجاء فيه: ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پ  پ  ڀ    ڀ    ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   

على  الثورة  اإىل  الداعية  الآيات  من  ذلك  وغري   ،]14( ]البقرة/  ژ  ٹ  

القدمي اإذا مل يكن �سحيًحا، ومل يكن �ساحًلا.

على اأن الذين يفهمون الإ�سلم حق الفهم يرّحبون بكل جديد ل يعار�ض 
العقيدة، ول ُتخ�سى منه مف�سدة. ول اأظن �سيًئا يفيد املجتمع الإ�سلمي يكون 

خمالًفا للّدين املبني على اإ�سعاد العباد.

واأناآهم  والتفرجُن،  الإفرجن  عن  امل�سلمني  اأبعد  وهم   - جند  علماء  ترى  اأفل 
امللك  ا�ستفتاهم  عندما  جوابهم  كان  كيف   - الع�سرية  الخرتاعات  مراكز  عن 
وال�سيارة  والتليفون  الل�سلكي  ق�سّية  يف   - اهلل  اأيَّده  �سعود  بن  عبد العزيز 
الكهربائية؟ اأجابوه اأنها حمدثات نافعة مفيدة، واأنه لي�ض يف كتاب اهلل ول يف �سنة 

ر�سوله  ل باملنطوق ول باملفهوم ما مينُعها.

اأفلي�ض الأدنى مل�سلحة الأُّمة اأن َتْقِدر الدولة على معرفة اأي حادث يحُدث 
ن احلاج بب�سع  د وقوعه حتى تتلفى اأمره؟ اأفلي�ض الأنفع للم�سلمني اأن يتمكَّ مبجرِّ

�ساعات من اجتياز امل�سافات، التي كانت تاأخذ اأياًما وليايل.
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لقد �ساألت ال�سيخ »حممد بن علي بن تركي« من العلماء النجديني الذين 
واأمر  منها،  مفروغ  م�ساألة  فقال يل: هذه  والل�سلكي  التليفون  راأيه يف  مبكة عن 

. جوازها �سرًعا هو من الو�سوح بحيث ل ي�ستحق الأخذ والردَّ

ة بجامدي الإ�سلم، فقد قاومت الكني�سة  ومل تكن مقاومة اجلديد خا�سّ
يف الن�سرانّية كل جديد تقريًبا من قول اأو عمل، ثم عادت فيما بعد فاأجازته. وملا 
رته، ول يزال يوجد اإىل اليوم من اأحبار الن�سارى  قال »غاليله« بدوران الأر�ض كفَّ
ر كل خمالف ملا جاء يف »التوراة« من كيفية التكوين، ومن �سنتني ُحوكم  من يكفِّ
اأحد املعّلمني يف حماكم اإحدى الوليات املتحدة لقوله بنظرية داروين، وُمنع من 

التدري�ض، ولكن هذا ل مينع �َسرْي العلم يف طريقه)1(.

يحارب  اجلامد  وامل�سلم  عندنا جامدون،  كما  عندهم جامدون  فالن�سارى 
كل علم غري العلم الديني التقليدي الذي اأِلَفه، حتى اإنه ليحارب من ل يعتد يف 
دينه اإل بالكتاب وال�سنة، وين�سى اأن العلوم الطبيعّية، والريا�سّية، والهند�سة، وجر 
الأثقال، والَفَلك، والطّب، والكيمياء، وطبقات الأر�ض، وكل علم يفيد الجتماع 

الب�سري: هي علوم دينّية، اإن مل تكن مبا�سرة فمن حيث النتيجة))(.

اخَلْلق  »التوراة« يف  بظواهر  الإميان  اإىل  للدعوة  اأو جمعية  ديني جديد،  واأمريكة حزب  اإنكلرتة  تاأّلف يف  وقد   )1(
والتكوين وكّل �سيء من غري تاأويل )راجع �ض 3)7 م30 من املنار(. )ر�سا(.

))( اأي من باب قول العلماء: ما مل يتم الواجب املطلق اإل به فهو واجب، وقد بّيّنا يف تف�سري ژۇ  ۆ  ۆ  
ۈ  ۈ  ٴۇژ ]الأنفال/ 60[ اأنَّ اآلت القتال الربية والبحرية واجلوية واجبة بن�ّض هذه الآية، لأنَّها 
من القوة امل�ستطاعة للم�سلمني، كما هي م�ستطاعة لغريهم، فلي�ض وجوبها بقاعدة »ما ل يتم الواجب اإل به فهو 

واجب« بل بن�ّض القراآن ودللة املنطوق منه، فراجع تف�سريها يف تف�سري املنار: 61/10. )ر�سا(.
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وكم جرى تدري�ض هذه العلوم يف الأزهر والأُموي، والزيتونة، والقرويني، 
وقرطبة، وبغداد، و�سمرقند، وغريها عندما كان للإ�سلم دول كبار واأعاظم رجال، 
بني  ونظموا  وال�سريعة،  احلكمة  بني  جمعوا  عظماء،  من  الإ�سلم  يف  نبغ  وكم 
القا�سي  اأوربة هو  ا�سُمه يف  ا�ستهر  فيل�سوف عربي  اأكرب  واإن  والريا�سة،  احلديث 

»ابن ر�سد« وقد كان من اأكابر الفقهاء.





ة،  خا�سَّ مدنّية  تاأ�سي�ض  من  ن  يتمكَّ مل  الإ�سلم  اأن  زعَم  َمْن  زعُم  ا  اأمَّ
اأعداء  بع�ض  بها  ه)1(  ميوِّ خرافة  فهو  احلا�سرة،  بحالته  ذلك  على  وال�ستدلل 
فلأجل  الأول  الق�سم  اأما  الداخل،  من  جاحديه  وبع�ض  اخلارج،  من  الإ�سلم 
اأن ي�سبغوا امل�سلمني بال�سبغة الأوربية، واأما الق�سم الثاين فلأجل اأن يزرعوا يف 

العامل الإ�سلمي بذور الإحلاد.

اأن يكون  باأنه ي�سح  ن�سلِّم  تاأثري الدين يف املدنّية، ولكننا ل  نحن ل ننكر 
لها ميزان، وذلك لأنه كثرًيا ما ي�سعف تاأثري الدين يف الأمم، فتتفلَّت من قيوده، 
ال�سقوط، ول  ف�ساد الأخلق هو علَّة  اأو�ساعها، فيكون  اأخلقها، وتنهار  وتف�سد 

يكون الدين هو امل�سوؤول. 

ر وُيخفي احلقيقة. )م(. ه: يزوِّ )1( ميوِّ

مدنّية الإ�سالم
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وكثرًيا ما تطراأ عوامل خارجّية غري متنظرة، فتتغلَّب على ما اأّثلته)1(ال�سرائع 
الق�سور من  يكون  بوانيها))(، ول  تهدمها من  وقد  اأركانها،  وتزلزل  من ح�سارة، 

ال�سريعة نف�سها.

ر امل�سلمني يف القرون الأخرية مل يكن من ال�سريعة؛ بل من اجلهل  فتاأخُّ
بال�سريعة، اأو كان من عدم اإجراء اأحكامها كما ينبغي.

ها كان الإ�سلم عظيًما عزيًزا، واأي عظمة  وملَّا كانت ال�سريعة جارية على حقِّ
اأعظم مّما كان الإ�سلم يف اأيام عمر بن اخلطاب مثًل.

اأوربة -  ة يف  اأُمَّ اإذ لي�ض من  ة ل تقبل املَُماَحَكة)3(،  ة الإ�سلم ق�سيَّ ومدنيَّ
تاآليف  اإلخ - اإل وعندهم  اأو الطليان ...  اأو الإنكليز  اأو الفرن�سي�ض  �سواء الأملان 
راقية  �سامية  فلو مل تكن للإ�سلم مدنّية حقيقية  الإ�سلم،  ل حُت�سى يف مدنية 
مطبوعة بطابعه، مبنّية على كتابه و�سنته، ما كان علماء اأوربة حتى الذين ُعرفوا 
�سرد  ومن  الإ�سلمّية،  املدنّية  ذكر  من  يكرثون  الإ�سلم،  على  بالتحامل  منهم 
اخل�سائ�ض  تبيني  ومن  املدنّيات،  من  وبني غريها  بينها  املقابلة  ومن  تواريخها)4(، 

التي انفردت بها.

لته. )م(. )1( اأّثلته: اأ�سَّ
))( بوانيها: اأ�سولها واأركانها. )م(.

)3( املَُماَحَكة: النزاع واخل�سام. )م(.
)4( وقد اأّلف ُع�سبة من الأوربيني امل�ست�سرقني َمْعَلمًة ا�سمها »اإن�سيكلوبيدية الإ�سلم« وحتامل فيها بع�سهم على 

الإ�سلم، وبخ�سوه من اأ�سيائه، ولكّنهم مل يقدروا اأن يجحدوا انفراده مبدنّية خا�سٍة به.
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فاملدنّية الإ�سلمية هي من املدنيات ال�سهرية، التي يزدان بها التاريخ العام، 
والتي تغ�ض �سجّلُته اخلالدة مباآثرها الباهرة.

العمارة،  احتفال  واملاأمون من  والر�سيد  املن�سور  دور  بغداد يف  بلغت  وقد 
وا�ستبحار احل�سارة)1(، وتناهي الرتف والرثوة، ما مل تبلْغه مدنّية قبَلها ول بعدها 
ال�سكان،  من  مليون  ون�سف  مليونني  يبلغون  اأهلها  كان  حتى  الع�سر،  هذا  اإىل 

وكانت الب�سرة يف الدرجة الثانية عنها، وكان اأهلها نحو ن�سف مليون.

اأخرى  واإ�سفهان، وحوا�سر  و�َسَمْرَقْند،  والقاهرة، وحلب،  دم�سق،  وكانت 
كثرية من بلد الإ�سلم اأمثلة تاّمًة، واأقي�سة بعيدة يف ا�ستبحار العمران، وتطاول 

البنيان، ورفاهة ال�سكان، وانت�سار العلم والعرفان، وتاأّثل الفنون املتهّدلة الأفنان.

اأن  من  اأعظم  املغرب،  يف  ومراك�ض  وتلم�سان،  وفا�ض،  القريوان،  وكانت 
يطاولها مطاول، اأو يناظُرها ُمناظر، اأو اأن يكاثرها مكاثر يف ممالك اأوربة، حتى هذه 

القرون الأخرية.

وكانت قرطبة مدينة فّذة يف اأوربة، ل يدانيها ُمدان، وكان عدد �سّكانها نحو 
مليون ون�سف مليون ن�سمة، وكان فيها نحو �سبعمئة جامع، عدا امل�سجد الأعظم، 
الذي ملّا ُزرته يف هذا ال�سيف قال يل املهند�ض الذي كان معي من ِقَبل احلكومة 
لٍّ يف الداخل، وثلثني  الإ�سبانيولية: اإنه ي�سع بح�سب م�ساحته خم�سني األف ُم�سَ

)1( ا�ْسِتْبَحار احل�سارة: ات�ساعها وانب�ساطها. )م(.
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لٍّ يف ال�سحن، فجملة من ي�سعهم هذا امل�سجد العجيب ثمانون األًفا من  األف ُم�سَ
امل�سلني.

وملا ذهبنا اإىل اآثار ق�سر الزهراء، راأيناها اآثار مدينة ل اآثار ق�سر واحد، وعلمنا 
اأنها متتد على م�سافة ت�سعمئة مرت طوًل يف ثمامنئة مرت عر�ًسا، والإ�سبانيون يقولون: 

مدينة الزهراء.

وقال يل املهند�سون املوكلون باحلفر على اآثارها: اإنهم يرجون الإتيان على 
ك�سفها كلِّها من الآن اإىل خم�سني �سنة.

وح�سبك اأن غرناطة التي كانت حا�سرة مملكة �سغرية يف اآخر اأمر امل�سلمني 
بالأندل�ض، مل يكن يف اأوربة يف القرن اخلام�ض ع�سر امل�سيحي بلدة ت�ساهيها ول 
تدانيها، وكان فيها عندما �سقطت يف اأيدي الإ�سبانيول ن�سف مليون ن�سمة، ومل 

تكن وقتئذ عا�سمة من عوا�سم اأوربة حتتوي ن�سف هذا العدد.

ْهر اإىل اليوم. وحمراء غرناطة ل تزال يتيمة الدَّ

اأيامه، واإل فلو ا�ستق�سينا  هذه ملحة داّلة من ماآثر ح�سارة الإ�سلم، وُغرر 
الكثرية  اجللود  ذلك  ت�سع  مل  وبديع  رائع  من  الأر�ض  يف  امل�سلمون  اأثر  ما  كل 

املر�سوفة طبًقا فوق طبق.
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قّيمة  كتًبا  الإ�سلم«  »مدنية  عنوان  حتت  الأوربيون  املوؤّرخون  ر  حرَّ وكم 
وجماميع �سور تاأخذ بالأب�سار، واإن اأ�سد موؤّرخي الإفرجن حتامًل على الإ�سلم ل 
ى اأن يحاول الت�سغري من �ساأن مدنيته، واأن ُينكر كونه اأبا ُعذرتها)1(، فُق�سارى  يتعدَّ
هذه الفئة اأن ينكروا كون امل�سلمني قد ابتكروا علوًما، و�سبقوا اإىل نظريات �سارت 
واأذاعوا،  نقلوا  اأن  يزيدوا على  امل�سلمني مل  اإن  يقولوا:  اأن  وغايتهم  بهم،  ة  خا�سّ

وكانوا وا�سطة بني امل�سرق واملغرب.

وهذا القول مردود عند املحققني، الذين يعرفون للم�سلمني علوًما ابتكروها، 
اإليها، ف�سًل عما زادوا عليه واأكملوه، وما ن�سروه  وحقائق ك�سفوها، واآراء �سبقوا 

ونقلوه، ومن ا�سرتق �سيًئا وقد ا�سرتّقه، فقد ا�ستحّقه.

وبعُد؛ فلم نعلم مدنّية واحدة من مدنيات الأر�ض اإل وهي ر�سح مدنيات 
خمتلفة  عقول  نتائج  وجمموع  الب�سرّية،  �سلئل  بها  ا�سرتكت  اآراء  واآثار  �سابقة، 

الأ�سول، وحم�سول ثمرات األباب متباينة الأجنا�ض.

اد �ملدنية �لإ�سالمية �ملكابرين �لرد على ُح�سَّ

له، الزاعمون اأنه اإمنا نقل  اأين�سى ُح�ساد الإ�سلم واملكابرون يف عظمة َف�سْ
وتعلَّم، وقلَّد واقتدى، واأنه اإمنا �سلَّى وراء غريه: اأن الغرب كان غلب على ال�سرق، 

)1( اأبا عذرتها: َمْن اخرتعها ومل ي�سبقه اإليها اأحد قبله. )م(.
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واأن املدنية ال�سرقية يوم ظهر الإ�سلم كان اأخنى عليها الذي اأخنى على ُلَبِد)1(، 
واأنه هو الذي جّددها، واأحيا اآثارها، واأقال عثارها؟ واأنها بعد اأن كانت قد امنَحت، 
وحلقت بالغابرين، اأبرَزها من اأ�سدافها، وجلها من بعد اأن كانت ملفوفة بغلفها، 
ون�سرها يف اخلافقني، وبلجها كفلق ال�سبح لكل ذي عينني، واأ�سفى عليها لبا�ض 
الإ�سلم اخلا�ّض، وَدبَّجها))( بديباجة القراآن، التي مل تفارقها يف �سرق ول غرب، 
يعِمه  مّمن مل   - الإفرجن  علماء  من  كثرًيا  ذلك  وعر، حتى حمل  ول  �سهل  ول 
الهوى، ومل يحد يف التحقيق عن َمْهَيع)3(  الهدى - على اأن اعرتفوا باأن مدنية 
رت من  وتفجَّ القراآن،  نبعت من  قد  واإمنا هي  نَقًل،  ن�سًخا ول  الإ�سلم مل تكن 

عقيدة التوحيد.

ا ما ترجمْته ح�سارة الإ�سلم من ُكتب، وما اأخذْته عن غريها من علوم،  فاأمَّ
وما اأفادْته يف فتوحاتها من منازع جميلة، وطرائق �سديدة، اأخذْتها عن غريها، فل 
يقدح ذلك يف بكارتها الإ�سلمية، وم�سحتها العربية، لأن هذا �ساأن احل�سارات 
فالعلم  بع�ًسا،  بع�سها  ل  ويكمِّ بع�ض،  عن  بع�سها  ياأخذ  اأن  باأجمعها،  الب�سرية 

)1( اأخنى عليها: اأهلكها ب�سدائده و»اأخنى عليها الذي اأخنى على ُلَبِد« �سطر من معلقة »النابغة الذبياين« ي�سرتجع 
فيه ق�سة عربية قدمية، تزعم العرب فيها اأن رجًل ا�سمه لقمان بن عاديا عا�ض ُعمر �سبعة اأَنْ�ُسر، وكل ن�سر عا�ض 
ثمانني عاًما، فجعل ياأخذ ن�سًرا ن�سًرا ليعي�ض معه؛ فاإذا مات اأخذ اآخر فرباه، حتى كان اآخرها »ُلَبد« وكان اأطولها 

عمًرا؛ فقيل طال الأبد على لبد. )م(. 
دها. )م(. نها وجوَّ ))( َدبَّجها: ح�سَّ

)3( َمْهَيع: طريق. )م(.
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ُة املُوؤِْمِن َيْن�ُسُدها ولو يف  الَّ احلقيقي ينح�سر يف هذا احلديث ال�سريف: »احِلْكَمُة �سَ
نِي«)1( وهذه من اأقد�ض قواعد الإ�سلم. ال�سِّ

وعلى كل حال ل يقدر مكابر اأن يكابر اأن الإ�سلم كان له دور عظيم يف 
الدنيا، �سواء يف الفتوحات الروحية اأو العقلية اأو املادية، واأن هذه الفتوحات قد 
اتَّ�سَقت له يف دور ل يزيد على ثمانني �سنة، ممَّا اأجمع النا�ض على اأنه مل يّت�سق 

لأّمة قبَله اأ�سًل.

وكان نابليون الأول ل�سّدة ده�سته من تاريخ الإ�سلم يقول يف جزيرة »�سانتة 
هيلنة«: اإن العرب فتحوا الدنيا يف ن�سف قرن ل غري.

ل اأيها القارئ يف اأن قائل هذا القول هو »بونابرت« الذي مل تكن متلأ  وتاأمَّ
عينيه الفتوحات مهما كانت عظيمًة.

َغاُرَها �سِ ِغرِي  �ل�سَّ  ِ َعينْ ِف  ُظُم  �لَعَظاِئُموَتعنْ �لَعِظيِم   ِ َعينْ ف  ُغُر  َوَت�سنْ

نظريه  ي�سبق  مل  الذي  العرب،  حادث  ا�ستعظم  ا،  جدًّ عظيم  رجل  فهذا 
امل�سيطرون يف  وهم  ولبثوا  وقته،  ل يف  الأوَّ هو  العرب  دور  بقي  وقد  التاريخ،  يف 
ة ثلثة قرون اأو اأربعة، ثم  الأر�ض، ل ُي�ساِرُعهم م�سارع، ول يغاِلُبهم مغالب، مدَّ

)1( هذا م�سمون حديثني:
ُة املوؤمِن فحيُث وجَدها فهو اأحقُّ بها« رواه الرتمذي من حديث اأبي هريرة، ورواه غرُيه  اأحدهما: »احلكمُة �سالَّ  

مبعناه مع اختلف اللفظ.
نِي«، وذكره الكاتب يف مو�سٍع اآخر �ض95 )113 من هذه الطبعة(، وهناك  والثاين: »اطلُبوا العلَم ولو بال�سِّ  

نذكر من اأخرجه )ر�سا(.
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اأخذوا بالنحطاط، وجعلت ظللهم تتقلَّ�ض عن البلدان التي كانوا َغلبوا عليها 
�سيًئا ف�سيًئا، وذلك بفتور الهمم، ودبيب الف�ساد اإىل الأخلق، ونبذ عزائم الدين، 

واّتباع �سهوات الأنف�ض.

بني  ول�سيما   - والرئا�سات  الإمارات  على  التناف�ض  به  ابُتلوا  ما  واأ�سد 
الآن  وكانت  باأجمعها،  الأوربية  القاّرة  لهم  لدانت  لوله  مما  واليمانية -  القي�سية 

عربية كما هو املغرب.

به  حادوا  وممَّا  اأيديهم،  �سنعته  مما  هي  بامل�سلمني  حلَّت  التي  فامل�سائب 
عن النهج ال�سوّي، الذي اأو�سحه لهم القراآن، الذي ملَّا كانوا عاملني مُبْحكم اآِيه 
و�ساروا  به،  عمُلهم  ا �سعف  فلمَّ والطوائل)1(،  الدول  لهم  وكانت  وظهروا،  َعَلوا، 
ووىلَّ  ريحهم،  ذهبت  دونه،  من  اأنف�سهم  اأهواء  اإىل  وانقادوا  بدون عمل،  يقروؤونه 
ال�سلطان الأكرب الذي كان لهم، وانتق�ست الأعداء اأطراف بلدهم، ثم ق�سدوا 
اأ�سبح ثلثمئة  بلدان الإ�سلم حتى  اأو�ساطها، ومازال الأعداء يفتحون من  اإىل 
مليون م�سلم حتت ولية الأجانب، ومل يبق يف العامل �سوى )70( اأو )80( مليون 

م�سلم نقدر اأن نقول: اإنهم حتت ولية اأنف�سهم.

ولن�سرب الآن بع�ض اأمثلة عن الأمم الأُخرى لأجل املقابلة بيننا وبينهم، اإذ 
ُ الأ�سياُء«. ها تتبنيَّ كانت »ب�سدِّ

)1( الطوائل: الكرثة وال�سخامة من كل �سيء. )م(.
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�ليونان و�لرومان قبل �لن�سر�نية وبعدها

اأمم الأر�ض،  اأرقى  اأو من  اأمم الأر�ض،  اأرقى  اليونانيون قبل الن�سرانّية  كان 
وكانوا وا�سعي اأ�س�ض الفل�سفة، وحاملي األوية الآداب واملعارف، ونبغ منهم من ل 

يزالون م�سابيح الب�سرية يف العلم والفل�سفة اإىل يوم النا�ض هذا.

اأعظم الفاحتني  اأو من  اأعظم فاحت عرفه التاريخ،  وكان الإ�سكندر املقدوين 
الذين عرفهم التاريخ، حامًل للأدب اليوناين، نا�سًرا لثقافة اليونان بني الأمم التي 
غلب عليها، وما كانت دولة البطال�سة التي ملعت يف الإ�سكندرية بعلومها وفل�سفتها 
رت اليونان بعد  اإل من بقايا فتوح الإ�سكندر، ثم مل تزل هذه احلالة اإىل اأن تن�سَّ
ظهور الدين امل�سيحي بقليل، فمذ دانت هذه الأُّمة بالدين اجلديد بداأت بالرتّدي 
والنحطاط، وفقد مزاياها القدمية، ومل تزل تنحط قرنًا عن قرن، وتتدهور بطًنا عن 
بطن، اإىل اأن �سارت بلد اليونان ولية من جملة وليات ال�سلطنة العثمانية، ومل 
قي اإل يف القرن املا�سي، واأين هي مع ذلك الآن  تعد اإىل �سيء من النهو�ض والرُّ

مما كانت قبل الن�سرانية؟!

اأفيجب اأن نقول: اإن الن�سرانّية كانت امل�سوؤولة عن انحطاط اليونان هذا؟

اإن القائلني باأن الإ�سلم قد كان �سبب انحطاط الأمم الدائنة به ل مفر لهم 
من القول باأن الن�سرانية قد اأّدت اأي�ًسا اإىل انحطاط اليونان، التي كانت من قبلها 

عنوان الرقّي.
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ثم كانت رومية يف ع�سرها الدولة العظمى، التي ل ُيذكر معها دولة، ول 
يوؤَبه من جانب �سولتها ل�سولة، ومل تزل هكذا هي امل�سيطرة على املعمور اإىل اأن 
رت لعهد ق�سطنطني، فمنذ ذلك العهد بداأت بالنحطاط مادة ومعًنى، اإىل  تن�سّ
اأن انقر�ست اأوًل من الغرب، وثانًيا من ال�سرق، ومل ت�سرتجع رومية بعد انقرا�ض 
الدولة الرومانية �سيًئا من مكانتها الأوىل، وبقيت على ذلك مدة خم�سة ع�سر قرنًا 
حتى ا�ستاأنفت �سيًئا من جمدها الغابر، وما هي اإىل هذه ال�ساعة ببالغة ذلك ال�ساأو 

الذي بلغْته اأيام الوثنية.

قّمة  عن  وتدحرجها  رومة  انحطاط  العامل يف  هو  الرومان  ر  تن�سُّ اأفنجعل 
تلك العظمة ال�ساهقة؟ لقد قال بهذا علماء كثريون، كما قال اآخرون مثل هذه 

املقالة يف الإ�سلم، وكل الفريقني جائر حائد عن ال�سواب.

فاإن ل�سقوط الرومان بعد ُف�ُسّو)1( الّدين امل�سيحي فيهم ول�سقوط اليونان من 
ف�ساد  اأ�سبابًا وعوامل كثرية من  الن�سرانية  اإىل  بول�ض  تقّبلوا دعوة  اأن  بعد  قبِلهم 
وانت�سار اخلنى واخللعة، و�سيوع الإحلاد والإباحة،  الهمم،  وانحطاط  الأخلق، 
ومن هرم الدول الذي يتكلَّم عنه ابن خلدون، وغري ذلك من اأ�سباب ال�سقوط 
قا�سرة  اأ�سباب  ة  َثمَّ فكانت  اخلارج،  من  الربابرة  غارات  اإليها  من�سّمة  الداخلية، 

موؤّدية اإىل ال�سقوط، الذي كان لبد منه.

)1( ُف�ُسّو: انت�سار وذيوع. )م(.
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فلو فر�سنا اأن الن�سرانية مل تكن جاءت وقتئذ مل يكن الرومان ول اليونان 
جنوا من عواقب تلك احلوادث، ول تخطتهم نتائج تلك الأ�سباب.

فدعوى بع�ض املوؤّرخني الأوربيني اأن تغلَّب امل�سيحية على اليونان والرومان 
الأو�ساع  كون  اإل  ال�سحيح  من  فيه  لي�ض  مبدنيتها  وذهب  عظمتها،  على  اأخنى 
اجلديدة تذهب بالأو�ساع القدمية، �سنة اهلل يف خلقه، واأنه يف َهْيَعة)1( هذا التحّول 
واإل فل  الفو�سى،  وا�ستحكام  القواعد،  وانحلل  الأحوال،  ا�سطراب  لبد من 

اأحد يقدر اأن يقول: اإن الوثنية اأ�سلح للعمران من الن�سرانية))(.

وهذه الدعوى كانت تكون اأ�سبه بدعوى اأعداء الإ�سلم، الذين يزعمون 
َبَحاِبح)4(  العمران، فجاء الإ�سلم، وطم�ض املدنيات  اأن ال�سرق كان راتًعا)3( يف 
ْمنا اأن املدنيات ال�سرقية كانت كلها  ال�سرقية القدمية! لول اأن احلقيقة هي كما قدَّ

راخ الَفَزع. )م(. )1( َهْيَعة: �سوت �سُ
اأ�سلُح لأنف�ض  القدمي  الوثني  بالتثليث  الوثنية  ما طراأ عليها من  الن�سرانية على  اأنَّ  يعتقدون  امل�سلمني  ))( علماء 
اأقبل للعمران املدين الذي تتناف�ض فيه اأوربة وغريها،  الب�سر من الوثنية اخلال�سة، ولكّنها لي�ست اأ�سلح ول 
لأّنها ديانة مبنّية على املبالغة يف الزهد واخل�سوع لكّل حكم دنيوي، والعمران ل يتمُّ ول ي�سمو اإل بال�سيادة 
واملُْلك والغنى، ومن قواعد الإجنيل: اأنَّ اجلمل اإذا دخل يف ثقب الإبرة فالغني ل يدخل ملكوت ال�سماوات.
، وكان الب�سر يف اأ�سدَّ احلاجة اإىل ما فيه من  ونعتقد اأي�ًسا اأنَّ جميع ما جاء به امل�سيح  من الدين فهو حقٌّ  
املبالغة يف الزهد والتوا�سع ملقاومة ما كان عليه اليهود وحكامهم الروم )الرومان( من الطمع والكربياء والعتّو، 
واأنَّ هذا كان متهيًدا للإ�سلم الدين الو�سط املعتدل، اجلامع بني م�سالح الدنيا والآخرة، فما ذكرناه من اعتقادنا 
يت�سّمن اعرتافنا بحقّية دين امل�سيح يف نف�سه، وبكونه من عند اهلل تعاىل مع التعار�ض بينه وبني ديننا النا�سخ له.
ومن وظيفتي اأن اأبنّي هذا يف حا�سية مقال كتب للمنار باقرتاح من اأحد تلميذ املنار على اأمري البيان. )ر�سا(.  

)3( َراِتًعا: متنّعًما. )م(.
)4( َبَحاِبح: �َسَعة العي�ض واللني. )م(.
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ت قبل ظهور الإ�سلم بكثري، واأن الإ�سلم وحده ل غريه،  قد انقر�ست اأو انحطَّ
د مدنية ال�سرق الدار�سة)1(، وا�ستاأنف �سولته))(  الذاهبة الطام�سة،  هو الذي جدَّ
و�سمرقند،  والب�سرة،  كبغداد،  بالب�سر،  الزاخرة  العظمى  احلوا�سر  تلك  وبعث 
ا، فاإن كانت قد بقيت  وُبخارى، ودم�سق، والقاهرة، والقريوان، وقرطبة، وهلم جرًّ
د بوانيها، وطّرز حوا�سيها،  اآثار مدنيات قدمية، فاإن الإ�سلم هو الذي وطَّ لل�سرق 
وحمل ال�سيف بيد والقلم بيد، اإىل اأبعد ما ت�سّوره العقل من حدود الأقطار، التي 

مل ي�سبق ل�سرقي اأن َوِطئها بقدمه.

فاإذا كان الإفرجن ال�سليبيون من الغرب، وكان املغول اأولئك اجلراد املنت�سر 
وا)3( ما عل الإ�سلم يف تلك املمالك، ون�سفوا عمران هاتيك  من ال�سرق، قد تربَّ
احلوا�سر، وكانت مناف�سات ملوك الإ�سلم الداخلية واّتباعهم لل�سهوات، واإمعانهم 
يف ال�سللت، وحميدهم عن جادة القراآن القومية، وفقُدهم ما يزرعه يف ال�سدور 
من الأخلق العظيمة، قد ق�ست يف الداخل على ما عجز عن تعفيته)4( العدو 
هذا  يف  بعة  التَّ ول  الإ�سلم،  ذنب  التقّل�ض  هذا  يف  الذنب  فلي�ض  اخلارج،  من 
وجناية  الإفرجن،  من  الهمج  ذنب  هو  الذنب  واإمنا  القراآن،  على  عائدة  النقلب 
اف من املغول، واإمنا هي َتِبَعة امل�سلمني، الذين رغبوا عن اأوامر  ذلك اجلراد الزحَّ

كتابهم، وا�سرتوا باآياته ثمًنا قليًل، اإل النادر منهم.
)1( الدار�سة: التي ذهب اأثرها. )م(.

ْولته: نفوذه. )م(. ))( �سَ
روا. )م(. وا: اأهلكوا ودمَّ )3( َتربَّ
)4( تعفيته: اإزالته وحموه. )م(.
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ر �أوربة و�ليابان �ملا�سي ونه�ستهما �حلا�سرة �سبب تاأخُّ

واخلام�ض،  والرابع،  الثالث،  القرن  يف  الأوربية  الأمم  رت  تن�سَّ فقد  واأي�ًسا 
العا�سر حتى  اأوربة يف القرن  اأمُم يف �سرقي  وال�ساد�ض من ميلد امل�سيح، وبقيت 
رت، ومل تنه�ض اأوربة نه�ستها احلالية التي مّكنتها تدريًجا من هذه ال�سيادة  تن�سَّ
العظمى بقّوة العلم والفن اإل من نحو اأربعمئة �سنة، اأي من بعد اأن دانت بالإجنيل 

باألف �سنة، ومنها بعد اأن دانت به ب�سبعمئة �سنة، ومنها بثمامنئة �سنة... اإلخ.

اإن  نقول:  ول  الو�سطى،  بالقرون  التاريخ  يف  امل�سّماة  القرون  هي  وهذه 
الأوربيني كانوا يف هذه القرون باأجمعهم هائمني يف ظلماٍت بع�سها فوق بع�ض، 
موؤّرخيهم،  باإقرار  ة  املدنيَّ يف  بكثري  منهم  كعًبا  اأعلى  كانوا  العرب  اإن  نقول:  بل 

وبرغم اأنف »لوي�ض برتران« واأ�سرابه.

للكاتب  العام«  »التاريخ  بذلك  ال�ساهدة  حديًثا  املخرجة  الكتب  ومن 
الفيل�سوف الإنكليزي »ولز« و»تاريخ مدنيات ال�سرق« ملوؤلف اإفرن�سي متخ�س�ض 
يف التواريخ ال�سرقية ا�سمه »غرو�سه« فاحلقيقة التاريخّية املجمع عليها هي واحدة 
القرون  يف  العرب  اأن  وهي:  يظهر،  ولن  ها  ينق�سُ ما  يظهر  مل  املو�سوع،  هذا  يف 
ج على العرب  الو�سطى كانوا اأ�ساتيذ الأوربيني، وكان الواحد من هوؤلء اإذا تخرَّ

تباهى بذلك بني قومه.



108108
ر �مل�سلمون؟ وملاذ� تقدم غرُيهم؟ ملاذ� َتاأخَّ

ة األف  ر الذي كان عليه الأوربيون يف القرون الو�سطى مدَّ اأفنجعل هذا التاأخُّ
ون عليه بالنواجذ)1(؟ �سنة نا�سًئا عن الن�سرانية، التي كانت دينهم الذي يع�سّ

الكني�سة  ر  التاأخُّ هذا  م�سدر  جتعل  منهم  الربوت�ستانتية  الأمم  اإن  نعم 
اإل بخروج  تبداأ  اأوربة مل  نه�سة  اأن  الن�سرانية ِمن حيث هي، وتزُعم   البابوية ل 

مارتن لوثر Martin Luther، وجون كالفني John Calvin على الكني�سة الرومانية.

بني  كثرًيا  قون  يفرِّ فل  امللحدة  اأقطاب  من  حزبه  يف  ومن  »فولتري«  واأما 
الكاثوليك والربوت�ستانت، وعندهم اأن جميع هذه العقائد واحدة، واأنها عائقة عن 
العلم والرقّي، ولهذا قال »فولتري« تلك الكلمة عندما ُذِكر لديه »لوثر« و»كلفني«، 
اء ملحمد«))(، يريد اأن حممًدا  بلغ من  قال: »كلهما ل ي�سلح اأن يكون َحذَّ
الإ�سلح ما مل يبلغا اأدناه، مع اعتقاد الكثريين اأن مذهبهما كان فجر اأنوار اأوربة)3(.

)1( يع�سون عليه بالنواجذ: يحر�سون على ال�سيء ويتم�سكون به. )م(.
))( ذكر »فولتري« هذه اجلملة اأمام الربن�ض »�سيندورف« النم�سوي الذي �سار فيما بعد رئي�ًسا لوزراء �سلطنة النم�سة، 
وعندما دخل بونابرت فييّنة كان هذا الربن�ض هو رئي�ض احلكومة فيها، وكان نقله هذه اجلملة عن فولتري يف اأّيام 
�سبابه، عندما اجتمع به يف �سوي�سرة، فقّيدها يف مذّكراته املحفوظة يف خزانة كتب فيينة، وعنها نقلتها جريدة 

»الطان« ونحن نقلناها عنها. )�سكيب(.
)3( ونحن نعتقد هذا، وكان �سيخنا الأ�ستاذ الإمام واأذكياء مريديه ك�سعد با�سا زغلول يعتقدونه، ولكن مبعنى �سلبي، 
اأ�سعف حجر الكني�سة على العقول الب�سرية وتقييدها بتعاليمها، وفهمها للدين وراأيها  اأنَّ هذا املذهب  وهو 
يف الدنيا، وكان �سبب هذا املذهب ما �سرى اإىل اأوربة عقب احلروب ال�سليبية مبعا�سرة امل�سلمني من ا�ستقلل 
العقل يف فهم الدين، وعدم �سيطرة اأحد عليهم فيه، كما بّينه �سيخنا يف كتاب »الإ�سلم والن�سرانية«. )ر�سا(.
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واحلق الذي ل نرتاب فيه اأن الن�سرانية نف�سها مل تكن هي امل�سوؤولة عن 
للم�سيحية  بل  الو�سطى،  القرون  يف  �سنة  األف  ة  مدَّ امل�سيحيني  الإفرجن  جهالة 

الف�سل يف تهذيب برابرة اأوربة.

وهوؤلء اليابانيون هم وثنيون، ومنهم من هم على مذهب »بوذا« ومنهم من 
بعون احلكيم ال�سيني »كنفو�سيو�ض«. ُيقال لهم: »طاويون«، وكثريون منهم يتَّ

ولقد م�سى عليهم نحو األفي �سنة، ومل تكن لهم هذه املدنية الباهرة، ول 
هذه القوة واملكانة بني الأمم.

وا وعّزوا، وَغُلظ اأمُرهم، وعل  ثم نه�ض اليابانيون من نحو �ستني �سنة، وترقَّ
ة اإًذا �سبب  قدُرهم، و�ساروا اإىل ما �ساُروا اإليه، ومل يربحوا وثنيني، فل كانت الوثنيَّ

مهم احلا�سر. رهم باملا�سي، ول هي �سبب تقدُّ تاأخُّ

اأن  مع  رو�سية،  على  اليابان  فتغلَّبت  وحتاربتا،  ورو�سية  اليابان  تقاوت  وقد 
اليابانيني يف العدد هم ن�سف الرو�ض، ولكن ممَّا ل�سك فيه اأن اليابانيني اأرقى من 

الرو�ض، واحلال اأن رو�سية عريقة يف الن�سرانية، واليابان عريقة يف الوثنية.

فليرتك اإًذا بع�ض النا�ض جعل الأديان هي املعيار للتاأّخر والتقّدم)1(.

به،  اهتدوا  اأهله حني  م  تقدُّ �سبب  هو  اأنَّه  يثبتان  وتاريخه  فقراآنه  الإ�سلم،  اإل  الأديان  �سحيح يف جملة  هذا   )1(
ْلم اأن ُيْجَعل �سبب  رهم حني اأعر�سوا عنه، كما بنيَّ هذا اأمري الكّتاب يف ر�سالته هذه، فاأظلُم الظُّ و�سبب تاأخُّ

تاأّخرهم )ر�سا(.
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ر رو�سية عن درجة  اأفنقول من اأجل هذا املثال: اإن الإجنيل هو الذي اأخَّ
اليابان حتى  ْبع)1(  ِب�سَ التي جذبت  ال�سم�ض هي  ابنة  الآلهة  واأن عبادة  اليابان، 

�سبقت رو�سية؟

�سّتى،  اأ�سول  اإىل  ترجع  مرتاكمة،  وعوامل  اأ�سبابًا  احلوادث  لهذه  اإن 
تاأثري الأديان والعقائد،  تغلَّبت على  اأو �سّر،  العوامل يف خري  فاإذا تراكمت هذه 
واأ�سبحت ف�سائل اأقوم الأديان عاجزة باإزاء �سّرها، كما اأ�سبحت معايب اأ�سخفها 

غري موؤثرة يف جانب خريها.

اعتقاد  اأن  نبنّي  حتى  ال�سريع،  اليابان  تقّدم  اأ�سباب  �سدد  يف  هنا  ول�سنا 
عاّمتهم )وجود ح�سان مقّد�ض يركبه الإله فلن( مل يقف حائًل دون تقّدمهم، 
اأورثهم  اأوتوا من الذكاء، وما  املبني على ما رّكب يف فطرتهم من احلما�سة، وما 

نظام الإقطاع القدمي من التناف�ض يف املجد والقوة.

وعندنا اأمثلة كثرية تكاد ل حُت�سى يف هذا الباب، اجتزاأنا منها مبا ذكرناه. ومل 
�ض لهذا املقام لول حملت الق�سو�ض واملب�ّسرين، وكثري من الأوربيني  نكن لنتعرَّ
ثهم بذلك يف  رمز اجلمود، وحتدُّ واأنه  ر،  التاأخُّ اأنه عنوان  الإ�سلم، وزعمهم  على 
اإن  وقولهم:  واجلرائد،  املجّلت  يف  الفرتاءات  هذه  ون�سرهم  واملجامع،  الأندية 
ال�سجرة ُتَعرف من ثمارها، واإن حالة العامل الإ�سلمي احلا�سرة هي نتيجة جمود 

د، واملراد: نه�ست بها. )م(. ْبع: بَع�سُ )1( ب�سَ
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ژپ   ڀ  ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ   الإ�سلم، وحتّجر القراآن: 
ٿژ ]الكهف/ 5[.

وح�سُبك اأن امل�سيو »�سان« املقيم الإفرن�سي ال�سامي يف املغرب - ين�سر يف 
العدد الأخري من »جملة الإحياء« الإفرن�سية مقالة يتكلَّم فيها على يقظة املغرب 

بعد »ليل الإ�سلم«! هكذا تعبرُيه.

هر يجب اأن ُيقال  ر اإحدى املمالك الإ�سلمية حقبة من الدَّ فاإن كان تاأخُّ
فيه: »ليل الإ�سلم« فكم كان ليل الن�سرانّية طويًل عندما بقيت اأوربة امل�سيحّية 

ُزهاء)1( األف �سنة، وهي يف حالة الهمجّية، اأو ما يقرب من الهمجّية.

الرتّقي  معيار  وحدها  هي  وجعلها  املعرَتك،  هذا  يف  الأديان  اإدخال  اإن 
فة يف �سيء. �سَ والرتّدي، لي�ض من النَّ

ا الإ�سلم فل جدال يف كونه هو �سبب نه�سة العرب وفتوحاتهم املده�سة،  اأمَّ
مّما اأجمع على العرتاف به املوؤّرخون �سرًقا وغربًا، ولكنه مل يكن �سبب انحطاطهم 
فيما بعد، كما يزعم املفرتون، الذين ل غر�ض لهم �سوى ن�سر الثقافة الأوربية بني 
امل�سلمني دون ثقافة الإ�سلم، وب�سط �سيادة اأوربة على بلدانهم، بل كان ال�سبب 
يف ترّدي امل�سلمني هو اأنهم اكتفوا يف اآخر الأمر من الإ�سلم مبجّرد ال�سم، واحلال 

اأن الإ�سلم  ا�سم وفعل.

)1( ُزهاء: ما يقارب. )م(.
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حثُّ القراآن على العلم

قيِّ َباعٌث للم�سلمي على �َسبنِْقهم ل�سائر �لأمم ف �لرُّ

الغالبة،  العزيزة  بالأمم  واللحاق  والرقّي،  النهو�ض  العامل الإ�سلمي ميكنه 
اإذا اأراد ذلك امل�سلمون، ووّطنوا اأنف�سهم عليه، ول يزيدهم الإ�سلم اإل ب�سرية فيه 

وعزًما، ولن يجدوا لأنف�سهم على العلم والفن خرًيا من القراآن الذي فيه: ژۈئ  
ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئژ ]الزمر/ 9[، والذي فيه: ژ ھ  ھ  
ے  ےژ ]البقرة/ 47)[، والذي فيه: ژڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  
ۈ  ۈژ ]اآل عمران/ 7[، والذي فيه ژٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  
گ   گ    ژگ   فيه:  والذي  عمران/ 18[،  ]اآل  ژ  ڦڦ    ڦ   ڤ   ڤ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱژ ]العنكبوت/ 49[، والذي فيه: ژمب  

ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يتژ ]املجادلة/ 11[، والذي فيه: 
ژچ  چ  ڇژ ]البقرة/ 9)1[، وفيه:ژې  ې  ې  

وفيه:  وئۇئژ ]البقرة/ 69)[،  وئ   ەئ     ەئ  ائ   ائ   ى   ېى  

ژڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ  ڃ  چ  چژ ]الن�ساء/ 54[، 

وغري ذلك من الآيات الكرمية.

وفيه ما هو خا�ض بالأمة العربية: ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  

ڄژ ]اجلمعة/ )[.
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هم - ومن جملتهم »�سيكار« هذا الذي باملغرب، وقد اأّلف  وقد زعم بع�سُ
كتابًا يف الطعن على الإ�سلم، وهو الذي يكتب يف جملة »مراك�ض الكاثوليكية« - 
اأن املراد بلفظة »العلم« يف القراآن هو العلم الديني، ومل يكن املق�سود به العلم 

مطلًقا لن�ستظهر به على ق�سية تعظيم القراآن للعلم واإيجابه للتعليم.

وقد اأتى »�سيكار« من املغالطة يف هذا الباب ما ل ي�ستحق اأن ُيرد عليه، ملا 
ل مواقع هذه الآيات املتعّلقة بالعلم  فيه من املكابرة يف املح�سو�ض، وكل من تاأمَّ
اأن  يعلم  والتفكري،  والنظر  الأر�ض،  يف  ال�سري  على  يحث  مما  وغريها،  وباحلكمة 
املراد هنا بالعلم هو العلم على اإطلقه، متناوًل كل �سيء، واأن املراد باحلكمة هي 
احلكمة العليا، املعروفة عند النا�ض، وهي غري الآيات املنزلة والكتاب، كما يدل 
عليه العطف، وهو يقت�سي املغايرة، ويعّزز ذلك احلديث النبوي ال�سهري: »اطلبوا 

نِي«)1(. الِعْلَم وَلو يف ال�سّ

   فلو كان املراد بالعلم هو العلم الديني كما زعم »�سيكار« ما كان النبي
  النبي  يجعلهم  ل  وثنيون،  ال�سني  اأهل  اإذ  ال�سني،  ولو يف  طلبه  على  يحث 

مرجًعا للعلم الديني كما ل يخفى.

ويف بع�ض الآيات من القرائن اللفظية واملعنوية ما يقت�سي اأن املراد بالعلم 
علم الكون، لأنه يف �سياق اآيات اخللق والتكوين، وهي يف القراآن اأ�سعاف الآيات 
)1( تتمته: »فاإنَّ طلَب العلِم فري�سٌة على كلِّ م�سلٍم« رواه الُعقيلي، وابن َعدي، والبيهقي، وابن عبد الرَبّ عن اأن�ض، 

وفيه عند الأخري زيادٌة اأخرى يف ف�سل العلم، وله طرٌق يقّوي بع�سها بع�ًسا. )ر�سا(.
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يف العبادات العملية كال�سلة وال�سيام كقوله تعاىل: ژڱ    ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ  
ے   ے   ھ   ھ   ھ   ہھ   ہ    ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ  
ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ     . ڭ  ڭ   ۓ    ۓ  

ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ژ ]فاطر/ 7)-8)[.

اأي العلماء مبا ذكر يف الآية من املاء والنبات واجلبال و�سائر املواليد املختلفة 
الألوان، وما فيها من اأ�سرار اخللق ل العلماء بال�سلة وال�سيام والقيام.

اأنكر املدنية  ا  ُكنا ظننا هذا الرجل على �سيء من ُحب احلقيقة، فلمَّ وقد 
قدر  منا من  اأح�سن، وعظَّ بالتي هي  »املنار«، وجادلناه  رددنا عليه يف  الإ�سلمية 
الن�سرانية  باأن  الأوربيني  القائلني من  ورددنا على  منها،  رنا  ووقَّ امل�سيحية،  املدنية 

كانت وقًفا ل�سري املدنية، و�سبًبا ل�سقوط اليونان والرومان اإىل غري ذلك.

ن من الطعن على  فكان من »�سيكار« هذا اأن ن�سر �سل�سلة مقالت تت�سمَّ
بالدين  تتعلَّق  واعرتا�سات  �سبه  اإيراد  ن�ستغن عن  نرّده مل  لو جئنا  ما  الإ�سلم 
�ض له، لأنه لي�ض من العدل ول من الكيا�سة، ول من  امل�سيحي، مما ناأبى اأن نتعرَّ
ُح�سن الذوق، اأن نغيظ اإخواننا امل�سيحيني من اأجل رجل ا�سمه »�سيكار« اأو غريه 
من هذه الطبقة من الدعاة واملب�ّسرين، هذا زائًدا اإىل ما راأيناه يف كلمه من اخللط 
واخلبط واملغالطة، التي من قبيل قوله: »اإن العلم املق�سود يف القراآن لي�ض هو العلم 
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القراآن ل  العلم الديني فقط؛ لأن  النا�ض مبفهومه املطلق، واإمنا هو  املعروف عند 
ه �سيء من علوم الدنيا« فمكابر كهذا ل ي�ستحق اجلواب! يهمُّ

الرباط  يف  فرن�سة  م�ستخدمي  من  هو  هذا  »�سيكار«  امل�سيو  اأن  علمنا  ثم 
باإدارة الأمور الإ�سلمية، واأنه هو وامل�سيو »لوي�ض برينو« مدير التعليم الإ�سلمي 
هناك، والقومندان »ماركو« مدير قلم املراقبة على اجلرائد واملطبوعات، والقومندان 
»مارتي« م�ست�سار العدلية الإ�سلمية، ورهط اآخرون: هم الذين لعبوا الدور الأهم 

يف ق�سية العمل لتن�سري الرببر.

وما كان ا�ستخدام فرن�سة لهم يف مهّمات كلُّها عائدة للإ�سلم اإل على نّية 
بعد  فرن�سة ولو  باملغرب، و�ستذوق  بناء الإ�سلم  ما يقدرون عليه من  نق�ض كل 
دت يف  تعهَّ الذي  الإ�سلمي،  للدين  التعّر�ض  من  وتعمله  عملته  ما  وبال  حني 

معاهداتها باحرتاِمه.

اإنا ل نريد لفرن�سة اإل خرًيا، ولكننا نن�سح لها بالعدول عن هذه ال�سيا�سة، 
التي هي على خط م�ستقيم �سد املبادئ التي ُتعِلُنها عن نف�سها، من اأن الأديان 
يف نظِرها على حد �سواء. فاإن كانت الأديان عند الدولة الإفرن�سية على حد �سواء، 
فلماذا هذا الجتهاد يف تن�سري الرببر وهم م�سلمون؟ وملاذا هذه امل�ساعي احلثيثة 
ال�سورية،  الوحدة  عن  ف�سلهم  ويف  اللذقية،  جبال  �سكان  العلويني  تن�سري  يف 

واحلال اأن العلويني هم فرقة من الفرق الإ�سلمية كما ل يخفى.
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وكذلك نن�سح الإنكليز بالعدول عن دعايتهم الدينّية يف ال�سودان واأوغندة، 
ون�سح لهولندة برتك دعايتها الدينية بني م�سلمي اإندوني�سية.

كلمة لطالب �لنه�سة �لقومية دون �لدينية

يقول بع�ض النا�ض)1(: ما لنا وللرجوع اإىل القراآن يف ابتعاث همم امل�سلمني 
ة، بل وطنّية قومية كما هي نه�سة  اإىل التعليم، فاإن النه�سة ل ينبغي اأن تكون دينيَّ

اأهل اأوربة؟

وجنيبهم: اإن املق�سود هو النه�سة �سواء كانت وطنية اأم دينية))(، على �سرط 
ن بها النفو�ض على اخَلّب)3( يف حلبة العلم، ولكننا نخ�سى اإن جّردناها من  اأن تتوطَّ
دعوة القراآن اأن تف�سي بنا اإىل الإحلاد والإباحة وعبادة الأبدان، واّتباع ال�سهوات، 
ت نفعه. فلبد لنا من تربية علمية �سائرة جنًبا اإىل جنب مع تربية  مما �سرُره يفوِّ

دينية.

وهل يظن النا�ض عندنا يف ال�سرق اأن نه�سة من نه�سات اأوربة جرت دون 
تربية دينية؟

وهل جرت نه�سة اليابان دون تربية دينية؟

)1( اأي: من ملحدة امل�سلمني اجلاهلني اأو املتجاهلني حلال اأوربة يف ع�سبيتها الدينية. )ر�سا(.
))( ولكّن امل�سوؤول عنه هو نه�سة امل�سلمني من حيث هم م�سلمون. )ر�سا(.

)3( اخَلّب: ال�سري ال�سريع. )م(.
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اأفلم يقل رئي�ض نّظار اأملانية يف »الراي�ستاغ« منذ ثلث �سنوات: اإن ثقافتنا 
مبنية على الدين امل�سيحي؟ وهذا هو اإعلن اأملانية التي هي املثل الأعلى يف العلم 

وال�سناعة واإتقان الآلت والأدوات، ل ينازع يف ذلك اأحد، ول اأعداوؤها.

اأفتوجد جامعة يف اأملانية اأو اإنكلرتة اأو غريهما من هذه املمالك الراقية دون 
اأن يكون فيها علم اللهوت امل�سيحي؟)1(.

اأو جامعة  اأو نه�سة قومية،  اأوربة نه�سة وطنية،  اإنهم عندما يقولون: يف  ثم 
ول  واحلجر،  وال�سجر  واملاء  الرتاب  بالوطن  مرادهم  يكون  ل  قومية،  اأو  وطنية 
بالقوم ال�سللة التي تنحدر كلها من دم واحد، واإمنا الوطن والقوم عندهم لفظتان 
ن على وطن واأمة مبا فيهما من جغرافية وتاريخ وثقافة وحرث وعقيدة ودين  تدلَّ
وخلق وعادة جمموًعا ذلك مًعا.. وهذا الذي ينا�سلون عنه، وي�ستب�سلون كل هذا 

ال�ستب�سال من اأجله

)1( وهذا بعد الرتبية املنزلية الدينية املح�سة، والرتبية املدر�سية البتدائية وجعلها دينية. )ر�سا(.
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اأ�سباب انحطاط امل�سلمني

ف �لع�سر �لأخري

ثقة  كل  فقُدهم  الأخري  الع�سر  يف  امل�سلمني  انحطاط  اأ�سباب  اأعظم  من 
ل  الروحية،  الآفات  واأخبث  الجتماعية،  الأمرا�ض  اأ�سد  من  وهو  باأنف�سهم، 
الفناء،  اإىل  �ساقها  اإل  اأمة  على  به، ول  اأودى  اإل  اإن�سان  على  الداء  هذا  يت�سلَّط 
وكيف يرجو ال�سفاء عليل يعتقد بحق اأو باطل اأن علّته قاتلته؟ وقد اأجمع الأطّباء 
اأعظم عوامل  واأن من  الأدوية،  راأ�ض  املعنوية هي  القّوة  اأن  البدنّية  الأمرا�ض  يف 
ال�سفاء اإرادة ال�سفاء، فكيف ي�سلح املجتمع الإ�سلمي ومعظم اأهله يعتقدون اأنهم 
ل ي�سلحون ل�سيء، ول ميكن اأن ي�سلح على اأيديهم �سيء، واأنهم اإن اجتهدوا اأو 

قعدوا فهم ل يقدرون اأن ي�سارعوا الأوربيني يف �سيء؟!

الطائلة  اأن  موقنون  وهم  معرتك  يف  الأوربيني  يناه�سوا  اأن  ميكُنهم  وكيف 
الأخرية �ستكون للأوربيني ل حمالة؟

ف�سار مثلهم مع هوؤلء مثل اأولئك الأقران، الذين كان يبط�ض بهم �سيدنا 
ّفني اأربعمئة تكبرية، وكان من   علي يف وقائعه، فقد حّدثوا اأنه �ُسمعت له يف �سِ
م اهلل وجهه - اأن يكرّب كّلما �سرع ِقرنًا)1(، فقيل له يف ذلك فاأجاب:  عادته - كرَّ

)1( ِقْرنًا: نظرًيا يف القوة وال�سجاعة. )م(.
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»كنت اإذا حملت على الفار�ض ظننت اأين قاتُله، وظن هو اأي�ًسا اأين قاتله، فكنت 
اأنا ونف�ُسه عليه«.

ما من �سراع  اأنه  يعتقدون  الأخرية،  الأع�سر  امل�سلمون يف  اأ�سبح  وهكذا 
َوَقرَّ ذلك يف  اإل �سينتهي مب�سرع امل�سلم، ولو طال كفاحه.  بني امل�سلم والأوربي 
رة  ر يف روؤو�سهم، ل�سيما هذه الطبقة التي تزعم اأنها الطبقة املفكِّ نفو�سهم، وتخمَّ
العاقلة، املولعة باحلقائق، ال�سادفة)1( عن اخليالت بزعمها، فاإنها �سارت تقّرر هذه 
َعاب الدائم من دلئل  القاعدة امل�سوؤومة يف كل ناد، وجتعل الت�ساوؤم امل�ستمر والنُّ
العقل و�َسعة الإدراك، وحت�سب الياأ�ض من �سلح حال امل�سلمني من مقت�سيات 
العلم واحلكمة، وما زالت تنفخ يف بوق التثبيط))(، وتبّث يف �سواد الأّمة دعاية 
وكانت  رّبك،  رِحم  َمن  اإل  اجلميع،  َدْيَدن)4(  ال�ستخذاُء)3(  �سار  اأن  اإىل  العجز 

ُروحه من اأ�سل فطرتها قوية عزيزة.

ومل تقت�سر هذه الفئة على القول باأن حالة امل�سلمني احلا�سرة هي مرتدية 
متدنية ل ُتقا�ض بحالة الإفرجن يف قليل ول كثري، بل زعمت اأن التعب يف جماراة 
امل�سلمني للإفرجن يف علم، اأو �سناعة، اأو ك�سب، اأو جتارة، اأو زراعة، اأو حرب، اأو 
�سلم، اأو اأي منًحى من مناحي العمران - هو �سرب من املحال، و�سغل بالعبث 

)1( ال�سادفة: املعر�سة املن�سرفة. )م(. 
ْثبيط: احليلولة دون الإن�سان وما يريده. )م(.  ))( التَّ

)3( ال�ْسِتْخَذاء: الذل واخل�سوع. )م(. 
)4( َدْيَدن: عادة وداأب. )م(.  
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اأخرى، فعلو  اإتيانه، وكاأن امل�سلمني من طينة والإفرجن من طينة  بالعاقل  ل يليق 
به  وجف  املحفوظ،  اللوح  يف  ُكِتب  وكاأنه  منه،  لبد  اأمر  امل�سلمني  على  الإفرجن 
القلم، ومل يبق اأمام امل�سلمني اإل اأن يعلموا كونَهم طبقة منحّطة عن طبقة الإفرجن، 

ويعملوا مبقت�سى هذه العقيدة.

وكثرًيا ما وقعت يل جمادلت مع هوؤلء املتفل�سفني بالفارغ، �سغار النفو�ض، 
ومل يكن يدخل يف عقولهم املنطق، ول يعُظهم التاريخ، ول َينفع، يف اإقناعهم علم 
الطبيعة ول الت�سريح، ول يحيُك)1( بهم ا�ستنتاج ول قيا�ض، وذلك ملا غلب عليهم 
من اآفة الذّل، ومر�ض ال�ستخذاء، وقد اأح�ض الأوربيون مبا عند امل�سلمني من هذه 
املوافقة مل�ساحلهم ال�ستعمارية، ف�ساروا يرّوجونَها فيهم، ويقّوون  وحية،  الرُّ احلالة 

))( الآية ال�سريفة: ژڍ   عندهم هذه العقيدة، فانطبق على هوؤلء الناعقني بالَبنْيِ
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈژ ]البقرة/10[.

النظريات  هذه  ترويج  على  مبلومني  ودعاتهم  و�ُسعاتهم  الإفرجنة  يكن  ومل 
د طرَقه، ويكفيهم املقاتلت  التاع�سة بني امل�سلمني، لأّنها مّما ي�سّهل ال�ستعمار، وميهِّ
نزاع،  بل  ق  التفوُّ لهم  وامل�سابقات، ويجعل  املزاحمات  ويوفر عليهم  واملنازلت، 
الذين  امل�سلمني،  هوؤلء  من  العجب  الَعَجب كل  ولكن  دون جدال،  والت�سلُّط 
اأمرهم اهلل ليت�سفوا بالعّزة، ويّت�سموا بالأنََفة، وي�ستوفوا متام الرجولية، كيف كانوا 

)1( ل يحيك: ل ينفع ول يجدي. )م(.
))( الَبنْي: ال�ستات واخلراب. )م(.
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ينقادون لهذه الأ�ساليل، التي ماآلها عبوديتهم للأجانب؟! لقد �سدق فيهم كلم 
اهلل تعاىل: ژې  ې  ېى  ى  ائ  ائژ ]التوبة/47[.

واأكرث ما كانوا يوؤّكدون للنا�ض من عدم قابلية امل�سلمني هو ا�ستحالة قياِمهم 
بامل�سروعات العمرانية والأَعمال املادية، وكل ما يتعّلق به ح�ساب ورقم، اأو م�ساحة 

وقيا�ض.

تزعمون،  العلوم كما  يح�سنون هذه  امل�سلمون ل  اإن كان  لهم:  قلت  فاإذا 
اأقا�سي  من  ال�سّياح  يوؤمها  التي  الباهرة،  الآثار  هذه  يوؤثروا  اأن  ا�ستطاعوا  فكيف 
والهند،  واإيران،  واملغرب،  والعراق،  وال�سام،  م�سر،  ملوؤوا  وكيف  الدنيا، 
والق�سطنطينية، وغريها، مباين وموؤ�س�سات تبهر الأب�سار، وحترّي الأفكار؟ وكانت 
لهم معامل ومنا�سج ودور �سناعات متنّوعة، وغري ذلك مما ُيعد يف ال�سناعة من 

الطراز الأول.

وقبل  احلديث،  الرقي  هذا  الإفرجن  يرقى  اأن  قبل  هذا  كان  قد  اأجابوك: 
هذا  بجواب عن  لي�ض  مما  ذلك  وغري  ك�سفوها،  التي  الكون  اأ�سرار  يكت�سفوا  اأن 

اخلطاب، واملو�سوع هو يف واٍد وهذا يف واٍد.

فنحن نريد اأن نقول: اإن كل من �سار على الدرب و�سل، واإن امل�سلمني 
اإذا تعلَّموا العلوم الع�سرية ا�ستطاعوا اأن يعملوا الأعمال العمرانية التي يقوم بها 
َيْنف�ض  اأن  �سرط  الب�سرية، ولكن على  القابلية  لي�ض هناك فرق يف  واإنه  الإفرجن، 



1((122
ر �مل�سلمون؟ وملاذ� تقدم غرُيهم؟ ملاذ� َتاأخَّ

من  كانت  قد  التي  القاعدة  هذه  ويلغوا  اخلمول،  غبار  اأنف�سهم  عن  امل�سلمون 
اأ�سباب �سقائهم زمًنا طويًل، وهي اأن كل عمل عمراين يف ال�سرق لبد من اأن 

ُت�ستعار له �سركة اأوربية لتقوم به، واإل فل ُي�ستطاع عمله.

ن  ولقد اأتت التجاريب بعد ذلك مبا يثبت ف�ساد هذه النظرية بتمامها، ومتكَّ
امل�سلمون يف كثري من البلد من اإن�ساء �سركات �سناعية وجتارية، وتاأ�سي�ض معامل 
ب مزاعم تلك الفئة املثبِّطة، و�سريها  ومنا�سج ودور �سناعة، جنحت جناًحا باهًرا كذَّ

مو�سوًعا للهزء)1(.

وملَّا عزم ال�سلطان عبد احلميد الثاين العثماين  على مد �سكة حديدية من 
دم�سق اإىل احلرمني ال�سريفني ُقوِبل هذا امل�سروع اأوانئٍذ))( مبزيد ال�ستغراب، تبًعا 
للعادة، ومن النا�ض من �سحكوا به، وقالوا: نحن نرى اأنف�سنا عاجزين عن اإن�ساء 
األفي  يزيد عن  طولها  �سكة حديدية  نن�سئ  اأن  ن�ستطيع  فكيف  طريق عجلت، 

كيلو مرت؟ واأنى لنا املال والعلم اللزمان مل�سروع عظيم كهذا؟

 واأغرب من ت�ساوؤم امل�سلمني و�سعورهم بالعجز عن القيام بهذا العمل اأن 
املهند�ض الأملاين الكبري »ماي�سرن« با�سا، الذي انتدبه ال�سلطان لرئا�سة مهند�سي 
الرجل  هذا  وكان  اخلط،  هذا  اإن�ساء  اإمكان  يعتقد  ل  كان  نف�سه  هو  اخلط  هذا 
وهي  معان،  اإىل  اإي�ساله  يرجو  اإنه  فقال يل:  فيه،  راأيه  مّرة عن  ف�ساألته  �سديقي، 

)1( الُهْزء: ال�سخرية. )م(.
))( اأوانئٍذ: يف ذلك الوقت. )م(.
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ه من معان اإىل املدينة، فيكاد يكون  ا َمدُّ م�سافة اأربعمئة كيلو مرت من دم�سق، فاأمَّ
من امل�ستحيل.

ف�ساألُته: هل ذلك من عدم وجود املال؟

يتعّذر  طبيعية،  موانع  اخلط  اإن�ساء  دون  فاإن  املال،  ُوِجد  فر�ض  على  قال: 
التغّلب عليها، فاإن ال�سكة يلزم لها ماء يف كل حمّطة، واملاء ل يوجد اإل يف حمطات 
ف  معدودة، واإن اأن�ساأنا �سهاريج مُتلأ مباء املطر، مل يوؤمن اأن احلرارة يف ال�سيف ُتَن�سِّ
اأمكنة  اأن اخلط �سيمتد يف  اأُخرى، وهي  ال�سهاريج، وهناك �سعوبة  ب�سّدِتها مياه 
كلُّها رمال، وقد تهب الرياح ال�سافياء)1(، فتاأتي برمال تغّطي اخلّط، ول ميكن منع 
ذلك اإل بزرع احللفاء والق�سب والطرفاء، وكل هذا يلزمه ماء حتى ينمو، واأين 

املاء من تلك الأرا�سي؟

هذا كان كلم املهند�ض الكبري يل من جهة الطبيعة، ثم ذكر اخلطر الواقع 
على اخلط من اأعراب البادية.

ة �سعوبات  ا اأنا فكنت معتقًدا خلف اعتقاد الآخرين قائًل باأن لي�ض ثمَّ فاأمَّ
ل ُي�ستطاع تذليُلها، وكنت من الذين ينّددون باملت�سائمني واملتهكمني، ونظمت 
من  اأنا  وتربَّعت  لأجِله،  الترّبع  على  الأّمة  بها  اأحث  ق�سيدة  امل�سروع  هذا  يف 
جيـبي بخم�سة ع�سر جنيًها، وذكرت ما �سيكون لهذا اخلط من الفوائد العمرانية 

)1( الرياح ال�سافياء: الريح التي حتمل ترابًا كثرًيا. )م(.
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والقت�سادية والع�سكرية، ف�سًل عن ت�سهيل احلج الذي هو هدفه الأ�سمى، وكان 
مطلع ق�سيدتي: 

اَلِم َهل ِمن ُم�َساِعِد َماِجِد�أَل يا َبِني �لإ�سنْ �ملَُثوَبِة  �َسَماويِّ  ل  ِلِفعنْ

»الغربان«  اأولئك  من  الكثريون  �سلقني  ون�سرُتها  الق�سيدة  طبعت  ا  فلمَّ
ويخت�سر  باحلجاز،  ال�سام  يربط  مب�سروع  تنويهي  وكاأين كفرت يف  باأل�سنة حداد، 
�ساوؤوا،  ما  وهزوؤوا  اأيام،  اأربعة  اإىل  يوًما  اأربعني  من  احُلّجاج  على  بينهما  امل�سافة 
اخلط  وجنز  فتيًل،  جُتِْدهم  مل  الفل�سفة  تلك  كل  ولكن  اأرادوا.  ما  بقدر  ومتنطقوا 
احلديدي من دم�سق اإىل املدينة املنورة، وهي م�سافة األف واأربعمئة كيلو مرت، ولول 
البلد احلرام، ولكن من بعده فرتت  اإىل  ال�سلطان عبد احلميد لكان قد مت  َخْلع 

الهّمة باإكماله، وجاءت احلرب وعواقبها فق�ست باإهماله.

ثم اإن هذا اخلط جاء من اأبدع اخلطوط احلديدية يف العامل، �سادفت مّرة 
فيه اأحد كرباء م�سلمي الهند من اأع�ساء جمل�سها الأعلى، وهو مّمن تثقفوا ثقافة 
ج من جامعة اأك�سفورد، فقال يل: ل يوجد يف نف�ض اإنكلرتة  اإنكليزية حم�سًة، وتخرَّ
�سكة حديدية ت�ساهي يف الإتقان هذه ال�سكة، ولو مل اأ�ساهدها بعيوين ما �سدقت 

بوجودها.

وبالفعل مل ي�سّدق كثري من امل�سلمني اأخبارها، فاأر�سلوا وفوًدا ي�ساهدونها 
ليلتني، وكانت دم�سق  املدينة يف  اإىل   امل�سافر ي�سل من دم�سق  باأعينهم، فكان 
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ت�ستفيد كل  �سنة من هذا اخلط ما يقارب مئتي األف جنيه، وُعّمرت القرى التي 
مير بها اخلّط، وارتفعت اأثمان الأرا�سي ارتفاًعا مده�ًسا، وت�ساعف عمران املدينة 
املنّورة اأ�سعاًفا، هذا ف�سًل عما توّفر من امل�ساق والأخطار على احلّجاج والزائرين 

والتّجار وامل�سافرين.

ا  واأمَّ منها �سيء،  ي�سح  فلم  يقّدرونها  كانوا  التي  الطبيعية  ال�سعوبات  واأما 
الأعراب فلم يقع منهم على اخلط اأدنى اعتداء، وكان عند كل حمطة من حماط 
اأمنت  اخلط قلعة فيها جند للمحافظة، وكل تلك املحّطات والقلع كانت مبنية 
بناٍء. وملا كان ل يتاح لغري امل�سلمني دخول اأر�ض احلجاز، فكان اإن�ساء اخلط اأي 
اإن  حتى  م�سلمني،  مهند�سني  اأيدي  على  كله  احلجاز  يف  منه  الداخل  الق�سم 

»ماي�سرن« با�سا الأملاين نف�سه مل يتجاوز يف اإ�سرافه بلدة تبوك.

 وملّا ذهبت اإىل املدينة املنّورة زائًرا النبي ، وذلك �سنة 1330هـ، كنت 
ن�ساأ عن اعرتا�ض قبائل  اإىل مكة  اأن عدم مد اخلط احلديدي من املدينة  اأ�سمع 
العرب من »َحْرٍب« وغريها، واأنهم ل ي�سمحون مبرور اخلط يف اأرا�سيهم، ففح�سُت 
عن هذه الق�سية، فوجدت اأكرثها هراء وافرتاء، و�ساألت �سيوخ القبائل عّما ُيقال 
من معار�ستهم يف اإن�ساء ال�سكة، فقالوا: »لو كنا معار�سني لإن�سائها لعار�سنا ذلك 
ِمن اأّول دخولها يف اأر�ض احلجاز، واحلال اأننا كنا م�ساعدين للحكومة على هذا 

امل�سروع بكل قوانا«.
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من  اخلط  هذا  متديد  فيها  يطلبون  للدولة  عري�سة  على  التوقيع  ف�ساألتهم 
ع عليها َجمٌّ من اأولئك امل�سايخ، ومل تكن الدولة عهدت اإيل  املدينة اإىل مكة، فوقَّ
بهذه املهمة، واإمنا قمت بها خدمة للوطن وللمّلة، ولول ُطُروء احلرب)1( العامة بعد 

ذلك بقليل لكان ُبو�ِسر مبد اخلط احلديدي من املدينة اإىل مكة.

ا انتهت احلرب العاّمة واحتلَّت اإنكلرتة فل�سطني، وفرن�سة �سورية، كان  فلمَّ
اإليه همم الإنكليز والفرن�سي�ض هو تعطيل هذا اخلط احلديدي،  هت  اأّول ما توجَّ
بع�سهم  امل�سلمني  �سلت  ويقّرب  العرب،  بجزيرة  ال�سامي  القطر  يربط  الذي 

ببع�ض.

وكم احتج امل�سلمون على تعطيل هاتني الدولتني لهذا اخلط احليوي لل�سام 
واحلجاز، وكم اأبدوا واأعادوا يف اأن هذه ال�سَكة احلديدية احلجازية كانت تركية قد 
جعلْتها من جملة اأوقاف امل�سلمني، فل يحق لدولة اأجنبية اأن تعبث باأوقافهم، فلم 

يكن ذلك ليقنع َتْينك))( الدولتني بالعتدال، ورفع العتداء.

�ض من حقوق امل�سلمني  ول تزال هذه املوؤامرة الفظيعة على هذا احلق املقدَّ
نافذة اإىل يوم النا�ض هذا. فاإذا قام �سخ�ض مثُلنا يذّكُرهم بهذا العتداء القبيح، 
يف  الفرن�سي�ض  عليه  وطعن  ال�سّر،  يف  الإنكليز  عليه  ود�ضَّ  به،  �سدوُرهم  �ساقت 

)1( ُطُروء احلرب: حدوثها فجاأة. )م(.
))( َتْينك: هاتني. )م(.



جو�ب �لأمري �سكيب �أر�سالن
1271(7

اأحوال  نريد �سلح  اإمنا  اأننا  اأ�سبه ذلك، واحلال  اجلهر ونعتوه »بعدو فرن�سة«، وما 
بلدنا، ول ن�سمر لأحد �سوًءا.

وال�ساهد الذي نق�سده هنا هو ما �سبق اإن�ساء �سّكة احلجاز من ت�ساوؤم كثري 
من امل�سلمني، وا�ستهزائهم وا�ستنكارهم، وتاأكيد اأنه خط حمال اإن�ساوؤه، وم�سروع 
ميكن  ل  كثرية،  اأمثلة  من  مثال  وهذا  به.  الأمل  تعليق  العقل  قّلة  من  يكون 
ا�ستق�ساوؤها من كرثتها، فقلَّما تدخل بلًدا من بلدان الإ�سلم، ول يوردون لك 

من هذه الأمثال.

وكما ظن امل�سلمون اأنهم ل يح�سنون �سيًئا من امل�سروعات العمرانية، واأنه 
ل بد لهم من الأوربي حتى ُيدِخلوا على يِده الإ�سلح يف بلِدهم، واأنه من دون 
اأنه  اإىل  ذهبوا  بال، كذلك  ذي  مرفق  ول  عمارة،  اأية  على  يقدرون  ل  الإفرجني 
ل حظ لهم يف الأعمال القت�سادية اأ�سًل، واأن كل م�سروع اقت�سادي اإ�سلمي 
�سائر اإىل احلبوط اإن مل تكن له اأركان اإفرجنّية، وقد طال نوُمهم على هذه العقيدة 
باأيدي  اإدارته  اإل كانت  اقت�ساد  ا�سمه  الفا�سدة، حتى مل يبق يف بلدهم �سيء 
�سناعية  اأو  جتارية  �سركة  تاأليف  اإىل  داع  منهم  دعا  لو  وحتى  اليهود،  اأو  الإفرجن 
اأو زراعية مل يدخلها �ساحب راأ�ض مال من امل�سلمني اإل اإذا كانت اإدارتها بيد 
اأيدينا عمل، ول  ِمن  يهودّي. وكلمة اجلميع عندهم: نحن ل يخرج  اأو  اإفرجني 

ن�سلح ل�سيء.
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وقد بقي اليهود والفرجنة يتمّتعون بخريات بلد الإ�سلم قرونًا وِحقًبا طواًل 
دون مزاحم ول مراغم، وي�ستدّرون فيها اأخلف كل �سنعة، وَي�ْسَتِوُرون ِزنَاد كل 
مرفٍق، اإل ما لي�ض له بال، حتى لو قّدر ما �ساع على امل�سلمني يف ظل هذا الوهم 
باملليارات وع�سرات املليارات ما كانت فيه مبالغة، وكاأن امل�سلمني مل يوَجدوا  يف 

الدنيا اإل َعَمَلة اأو اأَكَرًة)1(، ي�ستغلون باأيديهم، ول ي�ستغلون بعقولهم. 

وبهذا ال�سبب خل امليدان يف بلد الإ�سلم لأ�سناف الأجانب ُيرِك�سون 
فيه جياد قرائِحهم))( وعزائمهم، ويجمعون الرثوات التي لي�ض وراءها متطلَّع ملزيد، 
وذلك على ظهور امل�سلمني ومن اأكيا�سهم، وقد يكرث التحّدث مبا ي�سيب الأجانب 
من هذه املكا�سب الطائلة، التي كان اأهل الإ�سلم اأوىل بها؛ لأنها من بلدهم، 
ول حتفزهم هّمة، ول تاأخذهم غرية، فيجّربوا اخَلبَّ يف احللبات القت�سادية اإىل اأن 
نبغ يف م�سر »حممد طلعة با�سا حرب«  فكان يف هذا الباب اأّمة)3( وحَده، واأدرك 
بوا�سع عقله، وثاقب فكره، اأن لي�ض يف هذا املو�سوع �سيء يفوق طاقة امل�سلمني، 
فيه عن مباراة)4( الأجانب مل  واأن ق�سورهم  اأدواته عندهم،  يتعّذر وجود  مما  ول 
اآثار ذلك التوهم القدمي، الذي هو اأنهم ل يح�سنون اجلري يف اأي  يكن اإل من 
رجاحة  جانب  يف  الرجل  هذا  عند  ُوِجَدت  وقد  القت�ساد،  ميادين  من  ميدان 

)1( اأَكَرة: اأَُجراء. )م(.
))( قرائحهم: َمَلَكاتهم. )م(.

ة: ل نظري له. )م(. )3( اأُمَّ

)4( مباراة: مناف�سة. )م(.
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الأقذاء))(،  من  �سافية  وطنّية  ونزعة  َقْع�َساء)1(،  بعيدة  همة  احُلْكم  و�َسَداد  العقل 
�ساملة من الأهواء، فاجتمعت فيه جميع ال�سروط اللزمة ملن �ساء اأن يبداأ بال�سرق 
بنه�سة اقت�سادية تزاحم باملناكب وثبات الأجانب، ومّما يندر يف الرجال اجلمع بني 
احل�ساب الدقيق واخليال الوا�سع، وهما قد انتظما جنًبا اإىل جنب يف دماغ »طلعة 
با�سا حرب« فكانت �سعة خياله م�ساعدة له على الإقدام نحو امل�سروعات، التي 
هي مظان الأرباح، وكانت دقة ح�سابه م�ساعدة له على جناحها، و�سمان اأرباحها.

وبالخت�سار اقتحم »طلعة حرب« معركة هي الأُوىل من نوعها يف املجتمع 
َده لإن�ساء بنك م�سر، وهو  ال�سرقي، وعندما با�سر جمع راأ�ض املال الذي كان حدَّ
ثمانون األف جنيه، عانى يف ذلك اأهواًل، ونحت جباًل، وذلك مِلَا ران على عقول 
امل�سلمني، من اأنهم ل يقدرون على ال�ستقلل بعمل اقت�سادّي، واأن كل عمل 

منهم يف هذا ال�سبيل حابط من نف�سه، هابط على اأُمِّ راأ�سه.

ا اأخذ »طلعة با�سا حرب« يتقا�سى اأغنياء م�سر امل�ساطرة يف هذا امل�سروع  فلمَّ
لّبوا نداءه حياء منه، ل اعتقاًدا باأنه �سياأتي بثمرٍة، وبقيت ثقتهم باأجمعها يف بنوك 
الأجانب، وما زال معّولهم عليها اإىل اأن �ساهدوا باأعينهم النجاح الذي كاد يكون 
معجزة يف نظرهم، وارتفع راأ�ض مال بنك م�سر من ثمانني األف جنيه اإىل مليون 
ة مليني من اجلنيهات، وا�ستمل على  جنيه، واحتوت خزائنه من الودائع على ِعدَّ

)1( قع�ساء: ثابتة. )م(.
))( الأقذاء: ما يقع يف العني اأو املاء اأو ال�سراب من تراب ونحوه، جمع »قذى«. )م(.
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ر مبليني اأخرى من اجلنيهات،  اأملك، و�سلفات، و�سركات متعّددة متنّوعة، تقدَّ
بحيث زادت الأموال التي حتت ت�سّرف البنك على ع�سرين مليون جنيه، كل هذا 
يف ثماين ع�سرة �سنة، اأن�ساأ فيها »طلعة با�سا حرب« و»مدحة با�سا يكن« ورفاقهما 
على ح�ساب بنك م�سر »�سركة م�سر للغزل والن�سيج« التي معملها يف املحّلة، هو 
من اأكمل واأعظم معامل الغزل والن�سيج يف العامل، يعمل فيه ثمانية ع�سر األف 
عامل، ينُدر فيهم غري امل�سرّي، وي�سد من املن�سوجات القطنية ثلث حاجة القطر 
ا  ر على اململكة امل�سرية ثلثة مليني جنيه �سنويًّ امل�سري باأجمعه، فيكون قد وفَّ

كانت من قبل تخرج من جيوب امل�سريني، لتدخل يف جيوب الأوربيني.

م�سر  و»�سركة  احلرير«،  لن�سج  م�سر  »�سركة  م�سر  بنك  توابع  من  وهناك 
املعر�ض  يف  الكربى  اجلوائز  معرو�ساُتها  نالت  هذه  وكل  وال�سينما«،  للتمثيل 
الدويل الباريزي �سنة 1937م، ثم »�سركة م�سر مل�سايد الأ�سماك« و»�سركة مطبعة 
م�سر«، و»�سركة م�سر للطريان« و»�سركة م�سر لل�سياحة« وناهيك بـ»�سركة م�سر 
»زمزم«  مثل  كالأعلم)1(  اجلواري  املن�ساآت  من  اأن�ساأته  وما  البحرية«  للملحة 
اج يبلغون احلجاز  و»الكوثر« و»النيل« وغريها مما كاد يكون كالأحلم، ف�سار احُلجَّ
على بواخر يرون بها اأنف�سهم يف مثل ق�سور امللوك فراهة ورفاهًة، وراحة ونعيًما، 
يركبون  ال�سيف  ف�سل  يف  اأوربة  اإىل  الكثريون  م�سر  �سّياح  و�سار  كرميًا،  ومقاًما 
بينها  حلَّت  الأوربية  الأمم  ببواخر  ُقِرنت  لو  بواخر  ال�سريف  امل�سري  العلم  حتت 

)1( الأعلم: اجلبال، جمع »الَعَلم«. )م(.
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البواخر  ون�سري يف  ن�سري  الّدهر  ق�سينا كل هذا  اأن  بعد  الأول، هذا  ال�سف  يف 
بواخر  اإن�ساء  عن  هممنا  ق�سور  �سوى  �سبب،  بل  اأموالنا  اإليها  ونوؤدي  الأجنبّية، 

خا�سة باأوطاننا، بها ركوُبنا، وعليها نقل ب�سائعنا.

النه�سة  باعث  حرب«  با�سا  »طلعة  م�سروعات  تف�سيل  حمل  هنا  ولي�ض 
والإ�سادة  متجيُده  مق�سدنا  ول  العباب  هذا  لنخو�ض يف  ال�سرق،  القت�سادية يف 
كان  ملا  املثال،  �سبيل  على  ة  الق�سّ هذه  اإيراُدنا  كان  واإمنا  باحلقيقة،  ولو  مباآثره)1(، 
عليه امل�سلمون من اجُلْب يف املواطن القت�سادّية، اإىل اأن َهبَّ هذا الرجل »مدير 
بنك م�سر« فاأيقظهم من �ُسَباتهم))(، واأعلمهم اأنهم رجال كما الأوربيون رجال، 
واأنهم اإذا �سحذوا غرار عزائمهم، واأعملوا اأ�سنة قرائحهم، قدروا على ما يقدر عليه 

الأجانب من الأعمال القت�سادية الكبرية.

وها نحن اأولء الآن نرى العاملني يف بنك م�سر ويف ال�سركات امل�سافة اإليه 
ثلثني األف م�ستخدم وعامل، كلُّهم م�سريون اإل النادر الأندر.

القت�سادية يف كل فن من  احلياة  يقتحمون معارك  امل�سلمون  بداأ  وهكذا 
فنونها، وتولَّدت عندهم يف اأنف�سهم ثقة كانت حمجوبة عنهم من قبل، بحيث اإن 
�سا يف القد�ض  »اأحمد حلمي با�سا« وال�سيد »عبد احلميد �سومان« من فل�سطني اأ�سَّ
بنًكا كل راأ�سماله خم�سة ع�سر األف جنيه، وتوفقا ِبُح�ْسن اإداراتهما اإىل اأن �سرّيا 

)1( مباآثره: باأعماله اخلريية. )م(.
))( �ُسَباتهم: نومهم العميق. )م(.
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« الوحيد يف القطر ال�سامي من البنوك املعدودة ذوي الفروع  هذا »البنك العربيَّ
الكثرية �سار ي�ستمل على خم�سمئة األف جنيه.

ا، �ساطر يف تاأ�سي�سه اأكرث من خم�سة اآلف م�ساهم  وكذلك اأ�ّس�سا بنًكا زراعيًّ
من عرب فل�سطني، وبلغ راأ�سماله نيًفا ومئة األف جنيه، ف�سّدت بهذين البنكني 
اإىل  العربية يف فل�سطني حاجتها، وا�ستغنى ذوو احلمّية منها عن اللتجاء  الأمة 

بنوك الأجانب، وفهم النا�ض اأن هوؤلء لي�سوا فوق ال�سرقيني، واأنهم ل يعجزون.

كان  التي  الفظيعة  الأ�سرار  على  لل�ستدلل  امل�ساألتني  بهاتني  جئنا  اإمنا 
ُيحدثها بامل�سلمني عدم ثقتهم باأنف�سهم.

ولعلَّهم بدوؤوا يتعافون الآن من هذا املر�ض الجتماعي املهلك، واهلل غالب 
على اأمره.
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هكذا اإذا توّجهت الهمم

�لإ�سالحات �ملعنوية و�ملادية ف �لبالد �ملقّد�سة

توالت على بلد الإ�سلم املقّد�سة قرون واأحقاب كانت فيها اأ�سد البلد 
افتقاًرا اإىل الإ�سلح، واأقربها اإىل الفو�سى، واأقلَّها اأََمَنَة �ُسبٍل وراحة �سكان، واأكرثها 
مرم�سًة))(  ُم�سلم،  لكل  خمجلة  ا  جدًّ فظيعة  احلالة  هذه  وكانت  وف�ساًدا.  عيًثا)1( 
لكل موؤمن، حجة نا�سعة للأجانب على امل�سلمني، الذين ل يقدرون اأن ينكروا 
بل، وا�سطراب احَلْبل مع كونه هو مهد الإ�سلم،  ما يف احلجاز من اختلل ال�سُّ
ومركز احلجيج العام، يف كل عام، اإىل بيت اهلل احلرام، وامل�ساعر العظام، ومهوى 

ج بها الغرام، لزيارة مرقد الر�سول عليه ال�سلة وال�سلم. قلوب يتاأجَّ

كان الأجانب ي�ستظهرون بهذه احلالة على دعوى اأن الإ�سلم ل يلتئم مع 
ا ملا كانت تكون هذا  العمران، واأنه هو والفو�سى توءمان، واأنه لو كان ديًنا عمرانيًّ

احلالة ال�سيئة يف مركِزه، وملا َعجز عن اإقامة العدل والأمن يف ماأزره)3(.

وحقيقة احلال هي اأن تلك الفو�سى مل تن�ساأ اإل عن اإهمال العمل بقواعد 
ال�سرع الإ�سلمي، وعن اإرخاء العنان لبع�ض الأمراء، الذين كانوا َيلون اأمر احلجاز 

)1( عيًثا: ف�ساًدا. )م(.
))( ُمرِم�سة: �سديدة الأذى. )م(.

)3( ماأزره: ِحَماه. )م(.
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الذي كان يحول بني  ال�سريف،  النبوي  الن�سب  مبا لهم من  النا�ض  مدّلني على 
كان  وقد  فيهم،  احلد  اإرهاف  اأو  عليهم،  الوطاأة  ت�سديد  وبني  الإ�سلم  �سلطني 
هذا من َخَطِل)1( الراأي، ومن التق�سري يف جانب ال�سرع، فاإن ال�سريعة الإ�سلمية 

وئ     ەئ     ەئ     ائ   ائ   ى   ى   ې    ژې   ح�سًبا،  ول  ن�سًبا  تعرف  ل 
وئ   ژ ]املوؤمنون/101[.

اأن »َمن  ر  واإن اهلل تعاىل قد جعل التقوى فوق كل املناقب واملحامد، وقرَّ
ر به عمُله مل ينه�ض به نَ�َسُبه«، ومن املروي عن النبي : »األ اإنَّ بع�َض اآِل  َق�سَّ
ُقون، َمن  ا اأَولَيائي املُتَّ ا�ِض ِبي، ولي�َض الأمُر َكَذلَك، اإمنَّ َبْيتي َيروَن اأنف�َسهم اأَوىَل النَّ

َلحُت«. َكاُنوا، وحيُث َكاُنوا. اأَل اإينِّ ل اأُِجيُز لأَْهِل َبيتي اأَْن ُيف�ِسُدوا ما اأَ�سْ

ثني املرحوم ال�سيد »بدر الدين احل�سني   هذا حديث نقَله لنا خامتة امُلحدِّ
ر  تتفجَّ ال�سرع،  لُروح  مطابق  فهو  ثبوته  درجة  كانت  الدم�سقي«. وكيف  املغربي 

معانيه من كل ناحية من الكتاب.

ولهذا كان �سلطني الإ�سلم من وقت اإىل اآخر ينذرون من اأمراء احلرمني 
من كانوا يظلمون النا�ض، ويبغون يف الأر�ض بغري احلّق، ولقد ذهب مثًل ذلك 
الكتاب الذي كتَبه اأحد �سلطني م�سر من املماليك اإىل اأحد اأمراء مّكة املكرمة، 
النبّوة  بيت  نف�سها ح�سنة، وهي من  اأن احل�سنة يف  »اعلم  فيه:  يقول  الذي  وهو 

)1( َخَطل: ف�ساد. )م(. 
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اأح�سن، وال�سيئة يف نف�سها �سيئة، وهي من بيت النبّوة اأ�سواأ، وقد بلغنا اأنك بّدَلت 
َحَرم الأمن باخليفة، واأتيت ما حتمر له الوجوه، وت�سودُّ ال�سحيفة، فاإن وقفت عند 

ك«. ك، واإل اأغمدنا فيك �سيف جدِّ حدِّ

ول ينبغي اأن ُيْفَهم من هنا اأن هوؤلء الأمراء مل يكن فيهم اإل من ي�ستحق 
هذا الو�سف. كل، فقد ُوِجد فيهم الأمراء العادلون، اإل اأنه قد بقيت مع الأ�سف 
لداء  ولي�ض  احلجاج،  على  ي�سطون  البادية  واأعراب  م�ستوية  غري  احلجاز  اأحوال 
معّرتهم)1( علج، وكانت كل من الدولة العثمانية والدولة امل�سرية تر�سل طوابري 
من اجلند النظامي م�سحوبة باملدافع و�سائر اآلت القتال لأجل خفارة قوافل احلج، 
وتوؤّدي اإىل زعماء القبائل الرواتب الوافرة، وكل هذا مل يكن مينع الأعراب ومن 

ار))( من تخّطف احلجاج يف كل فر�سة تلوح لهم. عَّ ل يخاف اهلل من الدُّ

وكثرًيا ما كانت قافلة احلج ت�سطر اإىل الرجوع، وقد فاتها احلج اأو الزيارة، 
بعد اأن ق�سدوا ذلك من مكان �سحيق، وتكّلفوا بذل الأموال، وجت�ّسموا م�ساق 
الأ�سفار يف الرب والبحر، فكانوا يذوبون من ال�سوق على ما فاتهم، ويتحّرقون من 
الوجد، ويبكون ب�سيِّب الدمع، والنا�ض باأجمعهم يحوقلون، ويقولون: »لي�ض لها 
من دون اهلل كا�سفة« ذاهبني اإىل اأن �سطو الأعراب هوؤلء داء ع�سال، ل تنفع فيه 

ت بهم البلوى، واإىل اهلل امل�ستكى. حيلة ول و�سيلة، وقد عمَّ

ة: اأذى واإ�ساءة ومكروه. )م(. )1( معرتهم: معرَّ
ار: قطاع الطريق لل�سلب والنهب. )م(. عَّ ))( الدُّ
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وهكذا توالت القرون واحلقب، والنا�ض على هذا العتقاد، ل يتزحزحون 
عنه، اإىل اأن اآل اأمر احلجاز  اإىل »امللك عبد العزيز بن �سعود« منذ ب�سع ع�سرة �سنة، 
فلم  مت�ض �سنة واحدة حتى انقلب احلجاز من َم�ْسَبَعٍة)1( تزاأر فيها ال�سواري يف 
كل يوم، بل يف كل �ساعة، اإىل مهد اأمان، وقرارة اطمئنان، ينام فيها الأنام مبلء 
الأجفان، ل يخ�سون �سطوة عاٍد، ول غارة حا�سر ول باٍد، وكاأن اأولئك الأعراب، 
هاتيك  وكاأن  الدنيا،  يف  يكونوا  مل  واأحقاب،  قرون  مّدة  احلجيج  عوا  روَّ الذين 
لت اإىل حملن، فل نهب ول �سلب، ول قتل ول �سرب،  ْل�ض))(، حتوَّ الذئاب الطُّ
ولو �ساءت الفتاة الِبْكر الآن اأن تذهب من مكة اإىل املدينة، اأو من املدينة اإىل مكة، 
هب والأملا�ض، والياقوت  الذَّ ال�سعودية، وهي حاملة  اأية جهة من اململكة  اإىل  اأو 

اأ اأن ي�ساألها عما معها. د، ما جترَّ والزمرُّ

دة، وُيوؤتى ب�سوالٍّ  ُلَقط متعدِّ اإل وحُتَْمل فيه اإىل دوائر ال�سرطة  ما من يوم 
للأمن  اأنف�سهم خدمة  الأعراب  بها  ياأتي  من  واأكرث  الطرق،  اأ�سحابها يف  فقدها 
ومقلِّب  الأحوال،  ل  حموِّ ف�سبحان  ذويهم،  وعن  عنهم،  لل�سبهة  واإبعاًدا  العام، 
القلوب، وواهلل ل يوجد يف هذا الع�سر اأمن يفوق اأمن احلجاز، ل يف �سرق، ول 
يف غرب، ول يف اأوربة، ول يف اأمريكة، وقد متنى امل�سرت »كراين« الأمريكي �سديق 
راآه يف  الذي  اأمريكة الأمن  اأن يكون يف وطنه  اإحدى خطبه  ال�سهري يف  العرب 

احلجاز واليمن.

باع. )م(. )1( م�سبعة: مكان كثري ال�سِّ
ْل�ض: �سفة للذئاب اإذا كانت مائلة لل�سواد. )م(. ))( الطُّ
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وكل من �سكن اأوربة وعرف احلجاز يف هذه الأيام يحكم باأن الأََمَنة على 
الأرواح والأعرا�ض والأموال يف البقاع املقّد�سة هي اأكمل واأ�سمل واأوثق اأوتاًدا، 
كانوا  الذين  اأولئك  فاأين  والأمريكية،  الأوربية  املمالك  يف  منها  اأطنابًا)1(  واأ�سد 
يقولون: اإن الأعراب ل يقدر على �سبطها اإن�سان، واإن �سكان الفيايف))( هم غري 

�سائر البلدان؟!

اأثر  الوا�سعة، وحما  مملكته  باأجمعها يف  قد �سبطها  �سعود«  »ابن  ذا  هو  فها 
ال�سحارى  يجوب  اأن  يقدر  اإن�سان  كل  واأ�سبح  القبائل،  بني  والثارات  الغارات 
وهو اأعزل، ويدخل اأر�ض كل قبيلة دون اأن يعرت�سه معرت�ض، اأو ي�ساأله �سائل اإىل 
اأين هو غاٍد، اأو رائح، ولو قيل لب�سر: اإن بلًدا كان ذلك �ساأنها من الفزع والهول، 
العدوان، من  البغي وهذا  اأهُلها على هذا  َمَرد  قد  الطرق،  الدماء وقطع  و�سفك 
�سالف الأزمان، واإنه يليها ابن �سعود، فل مت�سي على وليته لها �سنة واحدة حتى 
يطّهرها تطهرًيا، وميلأها اأمًنا وطماأنينًة، لظن ال�سامع اأن ي�سمع اأحلًما اأو خرافات، 

ة َعْقِله. اأو اّتهم القائل يف �سحَّ

ولكن هذا قد �سار حقيقة كلّيًة، وق�سية واقعية يف وقت ق�سري، وما اأوجدته 
اإل هّمة عالية، وعزمة �سادقة، واإميان باهلل، وثقة بالنف�ض، وعلم باأن اهلل تعاىل موؤيد 

)1( اأ�سد اأطنابًا: يعني حبال اخليمة امل�سدودة ويق�سد بها قوة اأمن احلجاز وقتها. )م(.
))( الفيايف: ال�سحاري الوا�سعة التي ل ماء فيها. )م(. 
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الياأ�ض،  ويكره  العامل،  ويكافئ  العمل،  على  يحث  ن�سره،  من  نا�سر  اأَيَّده،  َمن 
ويقول لعباده: ژڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چژ ]احلجر/56[.

ت  فعمَّ احلجازية  �سة  املقدَّ البلد  �سمل  الذي  الأمان  ُب�سرى  �َسَرت  وقد 
اأقطار الإ�سلم، واأثلجت �سدور اأبنائه، وارتفعت عن احلجاز تلك املعّرة التي طاملا 
والتزامه  �سعود«  بن  العزيز  »امللك عبد  اإرادة  بقّوة  امل�سلمون، وذلك  لها  وجم)1( 
حدود ال�سرع. ولكن لي�ض هذا كل �سيء، وقد بقيت حاجات يف ال�سدور، فلم 
املادّية  الإ�سلحات  قبيل  من  والهناء،  للراحة  كثرية  و�سائل  احلجاز  تعوز  تزل 
ل  ع�سرية  اإ�سلحات  وهي  يجدونها،  ول  احلّجاج،  اإليها  يتوق  التي  العمرانية، 
خل، واأي�ًسا  طاقة للحجاز بها مع قّلة املوارد اإىل بيت املال، وازدياد اخلرج على الدَّ
مع ا�ستئثار اأكرث بلد امل�سلمني باأوقاف احلرمني ال�سريفني، وعدم ا�ستعمالها فيما 

ُوقفت عليه.

وقد كان يتحتم على العامل الإ�سلمي اأن ي�ساطر من زمن طويل يف اإزاحة 
ما اأن  ر على احلجاز بحق اأن يقوم بها وحده، ل�سيِّ هذه العلل املادية، التي  يتعذَّ

احلرمني ال�سريفني لي�سا للعرب وحدهم بل جلميع امل�سلمني.

ينتظرون  والنا�ض  امل�ساألة مو�سوع الأماين، ومّتجه الآمال،  فلم تزل هذه   
الأمر،  هذا  على  عزمها  م�سر  عقدت  اأن  اإىل  الأعمال،  من  بعمل  البتداء  فيها 

)1( وجم: �سكت وعجز عن الكلم من �سدة الغيظ اأو اخلوف اأو الهم. )م(.



جو�ب �لأمري �سكيب �أر�سالن
139139

الذي تعترب م�سر ِجد مليئة)1( باأن ت�سطلع))( به، وباأن تكون فيه ال�سابقة والقدوة 
لغريها.

ومل يطلق على م�سر لقب »كنانة اهلل يف اأر�سه« عبًثا، بل هي من قدمي الدهر 
موئل احلجاز واأنبار املُ�سِنتني)3( من اأهله، وح�سبك ما قامت به م�سر عام الّرمادة 
من مرية)4( احلجاز بطلب �سيدنا عمر اإىل �سيدنا عمرو ر�سي اهلل عنهما، ومن بعد 
تهم َم�ْسَغبة)6( بنابها، اإل اأ�سرعت  ذلك مل ت�ستد باأهل احلرمني لأََواء)5(، ول ع�سَّ
اإليهم م�سر بالإغاثة، وتفريج الُكربة، مل تتخلَّف م�سر عن هذا الواجب يف وقت 

من الأوقات.

ويف هذه  الأيام عندما ا�ستد ال�سعور بوجوب اإ�سلح احلجاز من الناحية 
العمرانية بعد اأن اأُزيحت ِعلَّته من جهة تاأمني ال�سوابل، كانت م�سر هي الناه�سة 
يكون  اأن  املحفوظ  اللوح  يف  ُكتب  وكاأمنا  ال�ساأن،  هذا  يف  اإليه  امل�ساعدة  يد  ملد 
يف  والإهمال  والفو�سى  اخللل  على  حربًا  الطالع  هو  حرب«  با�سا  طلعة  »حممد 
ه �سطًرا من هّمته العلياء �سطر البيت احلرام،  الذي قد اأمَرنَا  عمران ال�سرق، فوجَّ
باأننا حيث ما ُكنا نويّل وجوهنا �سطره، لئل يكون للنا�ض علينا حجة، فكان  اهلل 

)1( مليئة: غنية. )م(.
))( ت�سطلع: تقوى وتنه�ض. )م(.

)3( اأنبار امل�سنتني: الأنبار: خمازن الطعام، وامل�سنتني: �سديدي احلاجة. )م(.
)4( مرية: ما ُيدخر من طعام ونحوه لل�سفر. )م(.

)5( لأَْواء: �سدة. )م(.
)6( امل�سغبة: املجاعة. )م(.
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»طلعة با�سا حرب« يف هذه احللبة اأي�ًسا هو املجّلي، وكان قد بداأ من ب�سع �سنني 
بتاأ�سي�ض »�سركة امللحة البحرية«، واأن�ساأ البواخر اجلواري كالأعلم، البالغة احلد 
قد  مما  وغريهما  و«الكوثر«  »زمزم«  مثل  والنتظام،  الراحة  اأ�سباب  من  الأق�سى 
ثت به  �سبق الكلم عليه، وح�سل بذلك من الفرج حلّجاج بيت اهلل احلرام ما حتدَّ

كبان، و�ساع ِذكُره يف البلدان. الرُّ

ولكن مل يكن هذا كل ما ت�سمو اإليه هّمة هذا الرجل من اإ�سلح عمرايّن، 
�سة، ونظر يف خمتلف العلل التي  وتنظيم مادي يف احلجاز، فق�سد اإىل الأر�ض املقدَّ
اأ�سرعت  التي  امل�سرية،  احلكومة  على  م�ساهداته  نتيجة  وعر�ض  معاجلتها،  جتب 
يف اإجابته اإىل تقرير اللزم من هذه الإ�سلحات احليوّية، بالتفاق مع احلكومة 
ال�سعودية، التي بذلت كل ما يف و�سعها لأجل ت�سهيل التفاق، وتي�سري الرتفاق، 
فكان ما �ستنفقه احلكومة امل�سرية واحلكومة ال�سعودية هذه النوبة على اإ�سلحات 
احلجاز من اإن�ساء طرق واإنارة كهربائية، وتوزيع مياه وتطهريها، وغري ذلك نحًوا من 

مئتني واأربعني األف جنيه.

احلكومات  جلميع  ال�سبيل  نهجت  قد  امل�سرية  الدولة  تكون  وهكذا 
الإ�سلمّية يف العامل اأن ت�ساطر يف القيام على قدر اإمكانها، مبا ي�ستلزمه احلجاز من 
الإ�سلحات الع�سرية، التي ل مندوحة عنها يف قطر يوؤمه امل�سلمون من امل�سارق 
واملغارب، �سالكني اإليه الرب والبحر واجلّو، وهو مر�ّسح  حتًما بوا�سطة طرق النتقال 
ال�سوري  للجمال  اأمنوذًجا  وليكون  ال�سكان،  وتكاثف  العمران،  لزيادة  احلديثة 
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واملعنوي، ومثاًل لطيب النجعة)1( يف ال�ستاء وال�سيف، فاإن الذي ي�ستمل عليه 
َرم ووادي لّية، وجبال  احلجاز من امل�سايف البديعة كالطائف والهَدا ووادي حَمْ
ال�سفا العالية ثلثة اآلف مرت عن �سطح البحر، ينُدر وجود اأ�سباهه يف املعمور، كما 
لنا ذلك يف رحلتنا احلجازية املو�سومة »بالرت�سامات اللطاف يف خاطر احلاج  ف�سَّ
مناخها  وجودة  هوائها  بطيب  املمتازة  الأمكنة  هذه  يعوز  مطاف« ل  اأقد�ض  اإىل 

وجمال اإقليمها �سوى الطرق املعبدة لل�سيارات، حتى تقرب امل�سافات.

تقارير  للحجاز  اللزمة  الإ�سلحات  م�سر« عن  بنك  »�سركة  ن�سرت  وقد 
اإىل  البنك  �سركة  اأنفذتهم  الذين  البارعني،  املهند�سني  اأقلم  من  قّيمة  وافية 
الغزل  ملعامل  العام  املدير  نائب  بك«  اجلمال  »حممد  مثل  املقّد�سة  الأرا�سي 
ها، وما يلُزم  والن�سيج امل�سرية، الذي تكلَّم عن حالة احلجاز العمومية، وقابلية اأر�سِ
لهذه البلد من الأ�سباب الفنّية، واملدار�ض ال�سناعية، واأمل مب�سروع املياه، الذي 
َعَوز  ي�سد كل  زبيدة، بحيث  تعلو عنه عني  مرتفع،  بناء خزان يف مكان  له  يلزم 
طريق  اإن�ساء  ومب�سروع  بالكهرباء،  مكة  اإ�ساءة  ومب�سروع  املياه،  جهة  من  مكة  يف 
بينهما،  ل  تو�سِ �سكة  حديدية  اأو  احلرام،  البلد  اإىل  لل�سيارات من جّدة  �ساحلة 
وم�سروعات اأخرى ت�سّمنها هذا التقرير الوا�سح املفيد، الذي لي�ض فيه حمل نظر 
فاح�ض،  مليونًا، فهذا خطاأ  املعمور مبئتني وخم�سني  �سوى تخمينه عدد م�سلمي 
نا�سئ عن متابعة اإح�ساءات قدمية اأوربية غري نزيهة، اأو ثمة خطاأ مطبعي ت�سحيحه 

)1( النجعة: الإقامة والنزول. )م(.
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)350( مليونًا، وهذا اأي�ًسا دون الواقع، كما اأو�سحنا ذلك بالإح�ساءات الر�سمية، 
ا على الزاعمني  والرباهني ال�ساطعة يف جملتنا الأمة العربية )La Nation Arabe( ردًّ
على  ينيفون)1(  وحدها  اآ�سية  م�سلمي  اأن  مع  مليونًا،   )(60( امل�سلمني  عدد  اأن 
الذين  اإفريقية،  م�سلمو  الإح�ساء  هذا  يف  داخل  غري  بقي  وقد  مليونًا،   )(60(

يناهزون مئة مليون، وم�سلمو اأوربة الذين هم من خم�سة اإىل �ستة مليني.

الأوربيني  �سدور  حتّرج  من  ه  نح�سُّ ملا  عمًدا  املو�سوع  بهذا  اهتممنا  ولقد 
ة اأن ُينق�سوا من عددهم،  بكرثة عدد امل�سلمني، واجتهاد الدول ال�ستعمارية بخا�سّ

ة مّرات ملا ن�سعر من نّيتهم هذه. �سنا هذا البحث ِعدَّ وُيْخ�ِسروا من وْزِنهم، فمحَّ

ثم نعود اإىل ق�سية اإ�سلحات احلجاز فنقول: اإن من جملة التقارير الوافية 
البهتيمي«  »ال�سيد ح�سن  املحّقق  املهند�ض  بقلم  تقريًرا حمّرًرا  املو�سوع  هذا  يف 
امل�سعى  وعلى حت�سني طريق  مّكة،  ال�سيل عن  يتكلَّم على حتويل جمرى  الذي 
بني ال�سفا واملروة، وحت�سني طريقة ورود املياه بعرفات من عني ُزبيدة، واإنارة البلد 
اآخر يف هذه امل�سائل نف�سها من قلم ال�سيد »م�سطفى  الأمني بالكهرباء، وتقريًرا 
يتم  اأن  بعد  اأنه  اإىل  فيه  مياه اجليزة واجلزيرة مب�سر، ذهب  رئي�ض مهند�سي  ماهر« 
ع منها املجرى امل�سّمى بعني  اإ�سلح توزيع »عني زبيدة« و»عني ُحنني« التي يتفرَّ
مياه  مظان  هي  التي  والأودية،  الآبار  �سائر  يف  احلفر  يبا�سر  اأن  يجب  الزعفران، 

)1( ينيفون: يزيدون. )م(.
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َفة، وتكفي للزراعة وللب�ساتني،  غزيرة، تفي�ض عن حاجة مّكة من جهة �سرب ال�سَّ
قال :»وم�سروع املياه �سيكون مفتاًحا للبحث عن هذه الكنوز الأر�سية«.

وتكّلم املهند�ض امل�سار اإليه عن »بئر زمزم« وقال: اإن يف مائها اأملًحا نافعة 
كاأملح املياه التي ُي�ست�سفى بها يف اأوربة، فهي من هذه الوجهة �ساحلة لتو�سع يف 

زجاجات معّقمة مقَفَلة، وحُتمل اإىل اخلارج وتباع، فيكون منها ربح جزيل.

ثم اأ�سار بالو�سائل اللزمة ل�سيانتها من اجلراثيم ال�ساّرة، واأن يتوىّل عامل 
ا. بكرتيولوجي دوام حتليلها، ليكون تعقيمها تامًّ

وتكلَّم عن عملية مياه »عني زبيدة« وبناء اخلّزانات اللزمة بتفا�سيل لي�ض 
هنا مكاُنها.

مّكة  اإنارة  اإىل  واأ�سار  �سيء،  كل  ح  تو�سِّ التي  بالر�سوم  التقرير  واأ�سحب 
بالقّوة الكهربائية، وما فيها من اأرباح وفوائد، وذلك كما قّرره املهند�سون الآخرون، 

ولكلٍّ وجهة هو موّليها.

باملدينة  خا�ض  كلم  ماهر«  »م�سطفى  ال�سيد  الكبري  املهند�ض  تقرير  ويف 
الغزيرة،  العذبة  مياهها  و�سف  وفيه  الأر�ض،  جنان  من  جنة  هي  التي  املنّورة، 
وحدائقها الغناء، وقد ختم تقريره ال�سائق بقوله: »واإين اأ�ساأل اهلل اأن يوفِّق عباده 
يقدر  فيما  امل�سلمني، كلٌّ  ِقبلة  املقّد�سة  الأرا�سي  اإىل  املعونة  يد  اإىل مد  املوؤمنني 
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عليه، للتي�سري على اأهلها، والحتفاظ لهذه البقاع الطاهرة مبا يليق بها من اجللل 
والوقار« . اهـ.

با�سا  لطلعة  اإجرائها  يف  اليد  اأعظم  التي  املباحث  هذه  جمموعة  وتنتهي 
ال�سادة:  املتخ�س�سني  العلماء  قلم  من  الوافية  اجلليلة  ال�سحية  بالتقارير  حرب 
الكيميائي  را�سد«  ح�سني  و»ح�سن  ماهر«،  و»م�سطفى  العبد«،  ح�سن  »حممد 

بوزارة ال�سحة امل�سرية، و»ح�سن البهتيمي« وكيل القلم الفني ببنك م�سر.

لة الدقيقة ملياه »بئر زمزم«، ومياه »عني  ويف هذه التقارير التحليلت املف�سّ
مع  املنورة،  املدينة  يف  الزرقاء«  و»عني  مكة،  يف  الزعفران«  »عني  ومياه  زبيدة«، 

التوا�سي الفنية اللزمة لل�ستفادة منها.

داّلة يف  بلمحة  منها  اكتفينا  ووّزعت  ُن�سرت  قد  املجموعة  كانت هذه  وملا 
هذه الر�سالة، �سائلني اهلل اأن يوفِّق ُكلًّ من الدولتني العزيزتني امل�سرية وال�سعودية 
اإىل اإمتام هذه الإ�سلحات اجلليلة بحذافريها، فاإن الإ�سلح واجب يف كل مكان 

فكيف البقاع املقد�سة؟!



موا ويعرجوا يف م�ساعد املجد،  اإن الواجب على امل�سلمني - لينه�سوا ويتقدَّ
ويرتّقوا كما ترقَّى غريهم من الأمم - هو اجلهاد باملال والنف�ض، الذي اأمر به اهلل يف 

قراآنه مراًرا عديدة، وهو ما ي�سّمونه اليوم بـ »الت�سحية«.

فلن يتم للم�سلمني، ول لأّمة من الأمم جناح ول رقي اإل بالت�سحية، ورمبا 
هذا  يف  راأينا  عن  ال�سائلني  من  غريه  اأو  عمران«  ب�سيوين  »حممد  ال�سيخ  كان 
»اآين�ستني« يف  نظريات  قراءة  هو  الرقي  مفتاح  اأن  �ساأجيبه  اأين  قد ظن  املو�سوع 
التعويل  اأو  »با�ستور«،  ميكروبات  اأو  »رونتجن«،  اأ�سعة  در�ض  اأو  مثًل،  الن�سبية 
اأو در�ض اخرتاعات  الكبرية،  اأكرث من  ال�سغرية  جات  التموُّ الل�سلكي على  يف 
»اأدي�سون« واأن �سبب حادثة املنطاد الإنكليزي الذي �سقط اأخرًيا واحرتق هو كوُنه 
مل ُينَفخ بالهليوم، واإمنا بالهيدروجني، واحلال اأن الهيدروجني - واإن كان اأخف يف 
الوزن - قابل لل�ستعال، واأنه ل خوف من ا�ستعال الهليوم، واإن كان اأثقل �سيًئا 

من الهيدروجني - وما اأ�سبه ذلك.

ة اجَلَواب ُخال�سَ

اإن امل�سلمني ينه�سون مبثل ما نه�ض به غريهم
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واحلقيقة اأن هذه الأمور اإمنا هي فروع ل اأ�سول، واأنها نتائج ل مقّدمات، واأن 
الت�سحية، اأو اجلهاد باملال والنف�ض هو الِعْلم الأعلى، الذي يهتف بالعلوم كلِّها.

فاإذا تعلَّمت الأمة هذا العلم، وعملت به، دانت لها �سائر العلوم واملعارف، 
ودنت منها جميع القطوف واملجاين.

عامِلًا  يكون  حتى  بعملها  عاملًا  احلاجة  �ساحب  يكون  اأن  ب�سروري  ولي�ض 
بالحتياج اإليها.

الوالد  »اإن  الأفغاين:  الدين  جمال  ال�سيد  رق  ال�سَّ حكيم  مّرة  يل  قال 
ال�سفيق يكون من اأجهل اجلهلء، فاإذا مر�ض ابنه اختار له اأحذق الأطباء، وعلم 
اأن هناك �سيًئا نافًعا هو العلم، ل يعلم هو �سيًئا منه، ولكنه يعلم ب�سائق حر�سه على 

حياة ابنه اأنه �سروري«.

ا، ولكنه بعث م�سر من العدم  ومل يكن »حممد علي« عاملًا، ورمّبا كان اأميًّ
اإىل الوجود يف زمن ق�سري، و�سرّيها يف زمانه من الدول العظام، ب�سائق هذا العلم 
الأعلى، الذي هو العقل ال�سليم والإرادة، وهو الذي يبعث �ساحبه اإىل التفتي�ض 

عن العلوم، وحمل الأّمة عليها.

�سهم عليه كتابهم؛  وامل�سلمون ميكنهم اإذا اأرادوا بعث العزائم، وعملوا مبا حرَّ
اأن يبلغوا مبالغ الأوربيني والأمريكيني واليابانيني من العلم والرتقاء، واأن يبقوا 
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اأوىل بذلك واأحرى، فاإن  اأديانهم، بل هم  اأولئك على  اإ�سلمهم، كما بقي  على 
هو  نا  ي�سرُّ الذي  واإمنا  الأعمال،  ُيْعِوُزنا)1(  الذي  واإمنا  ونحن رجال،  اأولئك رجال 

الت�ساوؤُم وال�ستخذاء وانقطاع الآمال.

اأمنية  كل  بالغون  اأننا  ولنعلم  الأمام،  اإىل  ولنتقدم  الياأ�ض،  غبار  فلننف�ض 
ژڻ    القراآن:  يف  التي  الإميان  �سروط  وحتقيق  والإقدام،  والداأب  بالعمل 

ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہژ ]العنكبوت/69[.

»مت �جلو�ب«

�سكيب اأر�سلن       

لوزان )11( نوفمرب �سنة)1930م(.

 نهاية �لمتن 

)1( ُيْعِوزنا: نحتاجه. )م(.
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الكتاب هذا 

صدر ألول مرة عام )1349هـ/ 1930م(، في وقت عصيب  عقب انهيار الخالفة العثمانية، ورزوح معظم شعوب 
المسلمون؟ تأخر  لماذا  المعضالت:  المرير ومعضلة  السؤال  يجيب عن  أن  االستعمار، محاوالً  نِير  العالم اإلسالمي تحت 

والرذائل  اآلفات  من  مجموعة  إلى  المسلمين  ر  تأخُّ أرسالن  شكيب  يرجع  المرير،  السؤال  ذلك  عن  إجابته  وفي 
الُخُلقيـة والنفسـية التـي حاقـت بهـم؛ فقضـت بتأخرهم وتخلفهم، كالكسـل والجبن والبخل والخيانـة وفقدان الحمية 
باألمس،  أجدادهم  حال  مع  ومقارنة  مقابلة  في  دوًما  المسـلمين  ويضع  والقنوط.  واليأس  األخالق  وفسـاد  الدين  لنشـر 
الناقص  والعلم  كالجهل  الفكرية  األسباب  بعض  الرذائل  بهذه  ويلحق  اليوم.  واليابانيين  واألمريكيين  األوروبيين  وحال 

والجحود.   والجمود 

 ملخًصـا جوابـه فـي أن المسـلمين ينهضـون بمثـل مـا نهض بـه غيرهم، وأن الواجب على المسـلمين لينهضوا 
والنفس.  بالمال  يجاهدوا  أن  األمم؛  من  غيرهم  ترقَّى  كما  وا  ويترقَّ المجد،  مصاعد  في  ويعرجوا  ويتقدموا 
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الم�شروع: عن  الطيب  اأحمد  الأكبر  الإمام  يقول 

العلمي والثقافي ألعالم  اإلنتاج  إعادة نشر  به مكتبة اإلسكندرية - وهي تستهدف  تقوم  الذي  المشروع  إن هذا 
نهضتنـا فـي العصـر الحديـث - لُيعـدُّ فيمـا أرى - من أهم المشـاريع العلمية نحو تأصيـل المفاهيم الثقافية 
إلى  أدعو  وإني  عصره.  ويعيش  أصوله،  يستوعب  معاصر  إسالمي  عقل  تأسيس  وإعادة  اإلسالمي  العالم  في 

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

�شــــيــخ الأزهــــر
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