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مــــــــن الرحيــــــم 3 الرحمــــــــــــــــــــــــبس  

ىــــة أولــــكلم  

 

ا�س�مية ، اليوم إلى الوجود ، وا6مل في 3  تعود ، سلسلة الثقافة –بعون 3 وحده        

وحده أيضا ، أن يكتب لھا التوفيق لتواصل رسالتھا المتواضعة في خدمة الثقافة ا�س�مية 

.الواعية   

 

 

"إن 3 بالغ أمره . . . . ومن يتوكل على 3 فھو حسبه "               

                                           

محمد عبد 3                                                                                     

 السمان 
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 لعدد الثاني والخمسون

أحد علماء ا6زھر ، فقد تلقى العلوم " محي الدين ا6لوائي"المؤلف ھو ا6ستاذ الدكتور    

بالھند ، ثم رحل إلى القاھرة ليحصل على شھادة  ا�س�مية والعربية في مسقط رأسه

، وما أن عاد إلى الھند حتى  ١٩٥٣با6زھر عام العالمية مع ا�جازة من كلية أصول الدين 

عين مذيعا باللغة العربية في إذاعات عموم الھند بدلھي ، ومرة أخرى عاد إلى القاھرة في 

تدب لتدريس مادة الدراسات ا�س�مية انل دراسته في قسم الدكتوراه ، فHستكما ١٩٦٣عام 

باللغة ا�نجليزية ببعض كليات ا6زھر ، كما اختير محررا للقسم ا�نجليزي بمجلة ا6زھر ، 

الدعوة ا�س�مية وتطورھا في شبه القارة "ثم تقدم برسالة لنيل الدكتوراه موضوعھا 

الوضعية : ة ا6ديان القديمة ليكون ھذا الموضوع عونا على فتح باب جديد في دراس" الھندية

لمعرفة الدور المھم الذي قام به الدعاة المسلمون في نشر الدعوة والسماوية ومقارنتھا 

  .ا�س�مية في شبه القارة الھندية وحواليھا في مختلف العصور 

أما الموضوع الذي اختاره أخونا المفكر ا6ديب ، فھو موقف ا�س�م من مشك�ت      

عاصرة ، وھو موضوع جدير بالرعاية ، وبخاصة في وقتنا ھذا حيث يواجه العالم الم

إن الدكتور طاقة . . . ا�س�م تحديات من شتى الجبھات ا�لحادية والصليبية على السواء 

من النشاط للفكري في المجال ا�س�مي ، H تخبو ، وH تعرف اHسترخاء ، وأرجو أن يجد 

  ..ه ما يجعله جديرا بحسن ظنھم فيهالقراء في دراسته الموجزة ھذ

عبد 3 السمان محمد   
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 تمھيد

 

إن العالم اليوم قائم على فوھة البركان ، وزاخر من التقلبات وملء با6خطار ، وحائر     

في سعير الحروب بين بين أطماع الدول الكبرى ومائج في أنواع من الكروب ، ومؤجج 

ل إنساني ، وH تحقيقا 6خوة إنسانية ، وH �قامة عدالة كل ھذا وذاك H طلبا لكما. الشعوب 

اجتماعية ، بل لسيادة صفوف من الناس ، ولتحقيق أغراضھم الشخصية ، ولنيل منافعھم 

الذاتية ، وتنفق ثروات ا6رض كلھا ، وتصرف القوى ا�نسانية بأجمعھا في سبيل اختراع 

  " .الھيدروجينية"والقنابل الذرية 

نس البشري في ليبلو بعضھم بعضا أيھم أشد فتكا للم�يين من الج. . ذا كله ؟ ؟ لماذا ھ    

أحسن تدميرا للعالم ا�نساني مع حضاراته ومدنياته ؟ ؟ فتمنح  أقرب فرصة ؟ ؟ وأيھم 

ا6وسمة الفخرية ، والرتب السامية للذين كانوا أشد فتكا لم�يين ا6برياء والضعفاء ، وأبعد 

  .ساحات القتال ، وأجھل للمبادئ الحربية السليمة  من ا�نسانية في

  ! !إن ھذا لشيئ عجاب     

رأسا " الرجعية"و" السلم"و" العلم"و" الثقافة"و" الحضارة"قد انقلبت اليوم معاني كلمات     

  .على عقب 

  

إن الحضارة في القاموس العصري الجديد ھي عبارة عن اHنغماس في توفير الوسائل      

الشھوات البھيمية ، وا6ھواء النفسية ، وتركيز الھمم في جمع جميع أنواع النفاق  �تمام

  !  ! . .والرياء والخداع والمكر 
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وأما الثقافة فعبارة عن اHستھتار التام با6خ�ق السامية ، والتقاليد ا�نسانية العليا ، مع    

ثارة الفتن والفساد في المجتمع ، تمام اHستعداد والمھيئات �ثارة الشھوات العجماوية ، وإ

  .ونشر الفوضى والجرائم الخلقية في الب�د 

ا�ن ، إعداد ا�نسان 6ن يكون آلة كيماوية وجھازا ميكانيكيا �نتاج . . راد بالعلم ، وي    

  .ا6سلحة الفتاكة ل]نسانية ولتھيئة أسباب التمتعات البھيمية ، ووسائل الخداع والمكر 

بأنھا " الرجعية"قف عند ھذا الحد في قلب ا6وضاع ، بل ھو يفسر الحديث H ي والقاموس   

ھي الدعوة إلى تنمية القوى الروحية ، أو الروحية والمادية معا ، وكذا اHدعاء بأن ل]نسان 

حياة أخرى غير ھذه الحياة الدنيا ، والدعوة إلى ا�يمان بالخالق ، والبعث ، والثواب ، 

خرة ، وكذلك اHدعاء بأن ميزة ا�نسان ليست في تقوية القوى المادية والعقاب في ا�

وH يلبث ھذا القاموس أن يلقب . والبھيمية فقط ، بل في تقوية قواه الروحية والمعنوية أيضا 

كل من يدعو العالم ا�نساني إلى ھذه المبادئ السامية وھذه المثل العليا بألقاب متنوعة 

  "! !المدنية"الذي H يعرف العالم وH " الجاھل"وأخيرا " البدوي"و" الجامد"و " كالرجعي"

إن العالم ا�نساني اليوم ينتظر بفارغ الصبر وينظر شاخصا بصره إلى منقذ ينقذه من    

الدمار والفناء المنتظرين ، ومن ض�ل المادة وانتشار ا�لحاد في الجنس البشري في 

ين التحقيق واHعتبار إلى تطورات العالم منذ البداية ، فإذا نظرنا بع. المشرقين والمغربين 

بدع في تاريخه ، وفي حيرة ، وھذا التوتر الدولي ليسا بنجد في صفحات تاريخية أن ھذه ال

تاريخ البشرية ، فأحسن وأقرب مثل لحيرته ا6خرى التي تشبه كل الشبه للحيرة الحاضرة ، 

بشريعة إلھية ،  –صلوات 3 عليه  –عبد 3  ھو ما كان يشھده العالم وقت بعثة محمد بن

وكتاب مقدس سماوي دستورا خالدا عاما صالحا لكل أمكنة وأزمنة ، وبينا في مبادئه 

  .وأحكامه وھدايته وإرشاده ، ومكم� لحلقات مسلسلة ا6ديان وا6نبياء والرسل 

لفرس والروم ، فكان العالم حينذاك في صراع مرير بين الشرق والغرب ، بين ا     

والتكالب الدائم على سيادة العالم ، وحروب في إثرھا حروب ، وكروب تتبعھا كروب ، 

كسرى خربت الشرق وكبرياء قيصر خربت الغرب ، كل أھدافھم الجلوس فوق فغطرسة 
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من العيش ، وضيق  أبراج السيادة ، واستغ�ل المحكومين ، ثم يلقون الشعب إلى ضنك

آدميتھم في سبيل شھوات كسرى وقيصر ، ولقد غشى العالم فساد  الحياة ، حتى أھدرت

شامل واضطراب عام ، ومن ناحية أخرى أفسدت الوثنية العالم العقلي بعبادة الحجر 

والشجر والبشر ، واعتقلت حريات الفكر ، وعطلت المواھب ا�نسانية وأجج سعير الحروب 

وفشت الطبقات .  . .حقيقا لمبادئ بين الشعوب 6مور تافھة ، H طلبا لكماHت أو ت

ب الطوائف ، فأشراف الناس ھم سادتھم ، وفي أيديھم الجاه والسلطان ، والعصبيات في قلو

وعندھم ذھب الدنيا وكنوزھا ، وصنوف من الناس في الفقر والحرمان والجھل واHستعباد ، 

تنادي ربھا ،  –ھدامة فكانت ا�نسانية بيد ھذه العوامل المخربة والمدمرة ، والعادات ال

  :وتستغيث بربھا 

يا رب  تدارك عبادك بوسائل ا6من وا�ص�ح ، لقد فسدت ا6رض كلھا بما كسبت "    

أيدي أھلھا ، فبعث خالق البشر ومالكھم ، بعث محمد بن عبد3 عليه الس�م بدستور منه 

�ح ، ليھذب ا6خ�ق ليخرج ا�نسانية من الظلمات والجھل والفساد إلى نور العلم والص

بفضل ذلك الدستور  –فخلق . ضاع المقاوبة ، ورحمة للعالمين الفاسدة وليصحح ا6و

أمة متحضرة  –السماوي خ�ل بضع سنين من ا6مة المتوحشة المتخاذلة الجاھلة المتخالفة 

تھا ، مثقفة متعلمة متحدة ، فسادت العالم ھذه ا6مة بفضل سياستھا وحكمھا وأخ�قھا ومعام�

ملوك العالمين نحوھا ، وظھرت في  وخضعت أمامھا أمبراطوريتا كسرى وقيصر وسار

ظل سيطرتھا مظاھر العزة والحصن الحصين ، وتمت لھا الزعامة العالمية ، واستقر لھا 

  .في البر والبحر السيادة والقيادة العادلتان ولو لمدة وجيزة 

يعا حول ا6سس والمبادئ والقوانين الني أريد في ھذه الرسالة أن أتجول تجوH سر    

خلص بھا محمد بن عبد 3 صلى 3 عليه وسلم ذلك العالم الحائر المضطرب ، وأن ألقى 

نظرة عامة حول موقف ا�س�م من المشاكل التي يواجھھا العالم اليوم ، 6نه ما أشبه 

ن إذ ذاك عين الدوليي، بالصرابين الشرق والغربالصراعين العالميين في الوقت الحاضر

  !! .بين الفرس والروم 
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البشري وحصدھم وقد زاد الطين بلة اليوم استعداد رھيب لذبح الم�يين من الجنس     

فما أشد احتياج العلم إلى الس�ح الذي أصلح به رسول الرحمة  –بأسرع ا6سلحة الفتاكة 

رب والدمار واHستعمار تلك ا6وضاع المقلوبة ، وخلص النوع ا�نساني من مخالب الح

إنه H يخلص ھذا العالم القائم على فوھة البركان إH سياسة الس�م والتعاون  –واHستعباد 

تب السماوية ، وأتى بھا ا6نبياء كالمبنية على مبادئ ا6خوة ا�نسانية التي دعا إليھا جميع ال

عبد 3 صلى 3 عليه  والرسل في جميع ا6مكنة وا6زمنة ، وھي التي ساس بھا محمد بن

والنظام والطمأنينة والجنس البشري ، وعمت  وساد ا6من. وسلم قبل أربعة عشر قرنا 

فساد النظام والرفاھية والسعادة في ربوع الب�د ، إلى أن تسربت عوامل اHنح�ل الخلفي ، 

  .إلى كيان تلك الدولة . . 

  وليس يصح في ا6ذھان شيئ        

   إذا احتاج النھار إلى دليل                                      

  

  محي الدين ا6لوائي                                                     
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  ا�س�م والمبادئ
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  مبادئ قام عليھا ا�س�م

  

دية الفكرية بھا العالم ا�نساني من العبوالتي قام عليھا ا�س�م وخلص  ھذه أھم المبادئ   

واHعتقادية ، واHخت�فات الطبقية ، وانقذه من الجھل والفقر ، فأبعد عنه وي�ت الحروب ، 

  :وشدائد الكروب 

  

     Hوجود صانع لھذا الكون ، والتوحيد في ھذا ا�نسانية با�يمان بصقل العقول  –أو

ن إH بقضائه وأمره الصانع الخالق العالم بجميع ا6مور ، ف� يجري أمر في ھذا الكو

ومشيئته وإرادته ، وھو ع�م الغيوب ، وبتطھير العقول من أدران الخرافات والخزعب�ت ، 

يا ، بأن يكون له أثر في لفأو أي مخلوق آخر علويا كان أو س ونبذ كل ظن في إنسان ،

  .الكون من نفع أو ضر 

فلكل نفس حق السمو إلى  باب الشرف والكرامة والسمو لaنفس كلھا ،فتح  –ثانيا      

الكماHت ا�نسانية ما استطاع إليه سبي� ، ومحق امتياز ا6جناس ، وتفاضل ا6صناف ، ف� 

تفاضل من ا6فراد والجماعات إH بالفعل الصالح العام لخير ا�نسانية كلھا ، وH فخر 6حد 

وى ، وH حكم على آخر وH فضل لعربي على عجمي وH لaبيض على ا6سود إH بالتق

الناس سواسية أمام  "أحكام خالق البشر ، وتطبيق القوانين ا�لھية ، 6حد على أحد إH تنفيذ

  ".القانون ا�س�مي 

H فضل لعربي على عجمي ، وH لعجمي : "يقول الرسول ا6عظم عليه الص�ة والس�م    

  " .المشط فالناس كلھم سواسية كأسنانعلى عربي ، وH 6سود على أبيض ، 

  

يا أيھا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل : "ويقول القرآن الكريم     

ثم يحدد فضل ا�نسان مھما بلغ في " . لتعارفوا إن أكرمكم عند 3 أتقاكم إن 3 عليم خبير 
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ن ليس ل]نسان إH وأ: "الكمال النفسي ، والمالي والعملي وغيرھا   في دائرة سعيه ، فيقول 

  " .ما سعى 

تقويم ا�نسان بالكمال الروحي والنفسي معا ، ف� يكتفي ا�س�م بأحد الكمالين  –ثالثا    

دون ا�خر ، بل يوجب على العالم ا�نساني كله أن يصل إلى كمالي الروح والنفس ، 6ن 

ا�نسانية إH بالكماين ف� تكمل " الروح والنفس"ا�نسان في نظر ا�س�م مركب من شيئين 

  .معا 

تعليم جميع طبقات ا6مة وتنوير عقولھا بالمعارف والعلوم ، H يترك فردا من  –رابعا     

ا6فراد ، وH طائفة من الطوائف إH أوجب عليھا طلب العلم والتثقف بثقافات إنسانية عليا ، 

طلب : "ل ا6كرم عليه الس�م H مفر منه أمام حكم ا�س�م ومبادئه ، ويقول الرسو إيجابا

وھذا التوجيه يشمل كل مسلم ومسلمة بدون قيد وH " العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة 

فيتبين من ھذا وذاك أن مھمة " بعثت 6تمم مكارم ا6خ�ق : "شرط وH استثناء ، ثم يقول 

لية ، وطبعه ه تربية عاوبالذات تثقيف العالم ا�نساني بثقافة فاضلة وتربيت: أوH  –ا�س�م 

ة ، فيعلن القرآن الشريف غرض بعثة محمد عليه الس�م بدستور إلھي على ا6خ�ق المحمود

وعلى ھذه ا6ركان " وما أرسلناك إH رحمة للعالمين : "إلى العالم الحائر المضطرب بقوله 

طة به ، ا6ربعة بنى صرح ا�س�م ، وبھا خلص ذلك العالم الزاخر من المشاكل المحي

ولكل ركن منھا ا6ثر البالغ في تقويم المدنية ، وتشييد بناء النظام ، وتدعيم . وا6خطار 

السعادة ا�نسانية ، إن معيار الرقي واHنحطاط في العالم ا�نساني ھو التمسك بھذه العناصر 

  .أو عدمه بشكل أو آخر 

***
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  ا�س�م وا�نسانية

ھو أن ا�س�م دين ا�نسانية كلھا في جميع ا6قطار  القول الفصل في ھذا الموضوع     

من طفولة وا6طوار ، وأن ل]نسانية تطورات ومراحل كما ل]نسان تطورات ومراحل 

وكھولة وشيخوخة ، فيكون الدين الذي يجيء به نبي من ا6نبياء في دور من ا6دوار 

لك الوقت ، ومحققا لمطالبھا ا�نسانية صالحا لذلك الدور الذي وصلت إليه ا�نسانية في ذ

وأھدافھا في ذلك الدور ، 6ن الدين في نظر ا�س�م نظام الحياة البشرية في جميع مرافق 

الحياة ، مع أن مھمة كل دين أوH وبالذات تصفية ا6ديان السابقة مما علق بھا من خرافات 

تعاليمھا الحقة ، إما  وخزعب�ت بأيدي المغرضين أو الجھال أو المخرفين ، ولبعد الناس عن

لفقدان المصلحين المرشدين أو لقلتھم ، أو للعناد والجماح من البعض الذين يتبعون الشھوات 

ومن ھنا يتضح أن الديان كلھا حلقات متكاملة متراصة متكاتفة في سلسلة ا6ديان . وا6ھواء 

حلقات ا6ديان في  ، فالدين الذي جاء به محمد بن عبد 3 عليه الس�م ھو آخر حلقة من

ا�نسانية ، بدليل أنه H يخفى على من تصفح صفحات الكون ، ونقب في أرجاء ا6رض ، 

وأن ا6ديان السماوية في . أن الكون كتاب 3 المختوم ، كما أن القرآن كتاب 3 المرقوم 

تحفظ تكميل ا�نسانية بمبادئ  –المذكورة  بعد التصفية –مختلف عصورھا كانت مھمتھا 

جميع مصالحھا وتحقق أھدافھا وتدفعھا عن سائر ا6خ�ق السيئة ، وتحثھا على جميع 

، كل ھذا بقدر ما تطيق ا�نسانية في ذلك الدور ا�نساني وفي تلك البيئة ا6خ�ق الفاضلة 

حتى وصلت ا�نسانية إلى قمتھا في الرقي العقلي والوعي ا�نساني ، فيكون الدين الذي 

دينا وصل إلى قمة ا6ديان في ص�حيتھا وموافقتھا  –ول 3 في ذلك الدور يبعث به رس

لجميع التطورات ا�نسانية وأدوارھا وبيئتھا وأقطارھا ، ويكون فيه حل لمشاكل العالم ، 6ن 

3 سبحانه وتعالى قد بعث النبيين والشرائع جميعا برسالة واحدة في جوھرھا وأصولھا 

ال�حق دينه ورسالته على بناء من سبق فيصدق ال�حق منھم للسابق وغاياتھا فيقيم منھم 

كما بين القرآن الكريم ھذه  –ھذا خاص بغير آخر ا6نبياء من سلسلتھم  –ويمھد ل�حقه 

وإذ أخذ 3 ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول : "الحقيقة بقوله 

أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري ، قالوا أقررنا ،  لقا مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه
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فمن تولى بعد ذلك فأولئك ھم . وأنا معكم من الشاھدين ) كل منكم لكل منكم(قال فاشھدوا 

  " .أسلم من في السماوات وا6رض أفغير دين 3 يبغون وله . الفاسقون 

بن عبد 3 صلى 3 عليه فأما مسألة وصول ا�نسانية إلى قمتھا في زمن بعثة محمد    

شبابھا من الفتوة والقوة ، وإلى منتھى  وسلم من الرقي العقلي والروحي ، وإلى ذروة

استعدادھا لتحمل رسالة منظمة كاملة شاملة صالحة لكل أزمنة وأمكنة ، فيظھر ويتبين لكل 

�نسانية في من له إلمام عن حالة التطور ا�نساني في بقاع ا6رض كلھا ، وعن مدى رقي ا

القرن السابع المي�دي ، ويضاف إلى ذلك أن رسالة محمد صلى 3 عليه وسلم رسالة تجمع 

البشر كله وتقود ا�نسانية كلھا بدستور صالح لكل البيئات والتطورات وفي جميع مرافق 

 الحياة ، ومتكفل بمصالح ا�نسانية في المعاش والمعاد ، ثم تكفل بحفظه للناس كافة خالق

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له : "البشر سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة ، بقوله في القرآن 

ولم يتكفل بھذه الكفالة 6ية حلقة من حلقات ا6ديان قبل دين محمد عليه الس�م " . لحافظون 

، فإذا كان ھذا شأنه فھو حرى بأن يكون خالداعاما ، وآخر حلقة من سلسلة ا6ديان ، وأن 

  .كون رسوله آخر نبي من سلسلة ا6نبياء عليھم الس�م ي

فأما الزبد : "وكل ھذا غير خاف على كل عقل متدبر ، وقلب واع وبصر حاد وفھم سليم    

  " .فيذھب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في ا6رض 
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  جاھلية أدھى وأمر

 

من تلك المشاكل التي كانت بالعالم ا�نساني اليوم أدھى وأمر إن المشاكل المحيطة       

  .في كل ناحية من نواحي الحياة البشرية  –تحيط بالعالم البشري 

إذا كان القتال في الجاھلية الغابرة 6جل الدفاع عن القبيلة : في العصور ا6ولى ، مث�      

أو عن فرد من أسرتھا ولحفظ كرامتھا وعرضھا كلما يتعرض فرد من قبيلة أو من أسرة 

ك حرمته وكرامته وعرضه ثار جميع أفراده على المنتھك للحرمات والمعتدى على Hنتھا

 Hمطلب إ Hت ھدف وHسيادتھا وكرامتھا ، ف� يكون 6حد منھم في معظم ا6حيان والحا

حفظ الكرامة ا�نسانية ، وإقامة العدالة اHجتماعية والدفاع عن حرية ا6فراد والجماعات ، 

م إشعال نار الحروب أو بث الفتن وإيثار المصالح الذاتية وا6غراض وH يتسرب إلى قلوبھ

، وكم من كروب تتبعھا الشخصية ، فكم من حروب تنشب اليوم فتدمر العالم ا�نساني 

ذا وذاك في أغلب ا6وقات لمصلحة شخص واحد ، و�تمام ھوى نفس واحدة ھكروب ، كل 

وب سنين عديدة في العصر الماضي ، بل لم الحاضر تعادل حرا، مع أن حرب ساعة في الع

  .أكثر وأشد ، 6ن ا6سلحة الحربية ھناك كانت أقل فتكا وأخف تدميرا 

ومن ناحية اخرى أن الجرائم التي كانت تنتشر في أيام الجاھلية ، والفظائع التي كانت    

ن ترتكب فيھا أقل انتھاكا للحرمات ا�نسانية ، وأخف ضررا على المجتمع البشري م

الجرائم والفظائع الخلقية الشنيعة المنتشرة في الب�د المتحضرة المزعومة ، مع أن الجاھليين 

بل وكانوا يعتبرون الفظائع فظائع ، ا6ولين كانوا H يفخرون بارتكاب الجرائم الوضيعة ، 

�د فأما ا�ن فكم من شنيعة خلقية ، وجرائم إنسانية انتشرت رسميا في الب. والجرائم جرائم 

 الطريق الذي سيدخلھا ھؤHء فصارت جديرة بالفخر مثل الحضارة والعزة والشرف ، ولكن

لتحقيق مطالبھم ھي عقل ا�نسان وما يصل إليه التفكير ا�نساني فقط ، مع أن فطرة ا�نسان 

، إH  خر مھما بلغ من الكمال ا�نساني6حد مثله ، أو يطيع لحكم إنسان آتأبى أن يخضع 

]نسانية وعقلھا ، وانى يكون لھؤHء القوم مھما طمعوا استعباد القھار ، الخالق لللواحد 
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وراءھم غرض غير ھذا وكيف يستتب  لواستعمارھم إلى الaبد ؟ فھ ا6مم واستغ�لھم

  ؟.الس�م العالمي مع ھذه ا6غراض الفاسدة والمطامع المستعمرة 

  بذاك وليلى H تقر لھم   وص� بليلى     وكل يدعي   

  ا
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  لسلف والخلف

  لماذا استذل المسلمون اليوم ؟       

ھذا سؤال يمر على قلب كل مسلم متفكر ويخطر ببال كل متدين متدبر ، ويشغل أفكار       

كله ، وقبل أن نبحث عن أسباب استذHل مسلمي اليوم ، وأن  المصلحين في العالم ا�س�مي

يجب  –واHنحطاط إلى كيان العالم ا�س�مي  نتعمق الثغرات لتي تسرب منھا اHنح�ل

علينا أن نبحث قلي� عن الوسائل التي صار بھا المسلمون القدامى أعزة وأئمة وأصبحوا 

ب�د كسرى وقيصر ، وأرسلوا النور وسادة ، حتى سيطروا بفضلھا على بمعونتھا قادة 

وفي ضوء . مخلصا شجاعا  والعرفان إلى بقاع العالم ، وخلقوا جي� جديدا مثابرا مجاھدا

ھذا البحث السريع نستطيع الوصول إلى ا6سباب الحقيقية Hنح�ل كيان العالم ا�س�مي 

 ىاليوم وانحطاطه ، ونتمكن من استكشاف الثغرات التي تسرب منھا الذلة والخمول إل

بفضلھا ومن ا6سباب المھمة التي اعتز بھا المسلمون القدامى ، وكانوا . المسلمون الخلف 

  :أعزة وحكاما 

 Hبھديه وإرشاداته وطبقوا  اعتصامھم بكتاب 3 العظيم ، ففھموا حق الفھم وعملوا: أو

تعاليمه في شؤونھم جميعا ، ولم ينحرفوا قيد أنملة عن ھديه وأحكامه ، 6ن القرآن منزل من 

القه أدرى تھا ، و6ن مصور الشيئ وخية وعالم بطبائعھا ونزعاتھا ونزواخالق ا�نسان

وكذلك تقتضي فطرة ا�نسان أن H يخضع كل الخضوع ، وH  –بطبائعه وغرائزه وأخ�قه 

ينقاد ، وH يطيع حق الطاعة ، إH لمن يعتقد فيه أنه أعلم منه وأكبر وأقوى ، ف� يستطيع 

أحد سوى رب الناس أن يضع قاعدة عامة ، ويقنن قانونا صالحا لطبائع الناس كلھا ، 

لفطرة ا�نسانية بأجمعھا ، سيما قانون عام خالد وصالح لكل زمان ومكان وظروف  وموافقا

.  

  الدنيوية وا6خروية ل]نسانية إH بالرجوع في إرادة شئونھا ف� ملجأ     

زقھا التي أنزلھا للثقلين بواسطة رسله اتعاليم ربھا وباريھا ، وإرشادات خالقھا ور إلى

ى خبايا زواياھم ، والع�م لالعالم بطبائع الخلق كلھم والمطلع ع ا6مناء الكرام 6نه ھو وحده
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لما في صدورھم وضمائرھم ، وھذا ھو المعنى الذي يشار إليه بقوله تعالى في القرآن 

  ، " تنزي� ممن خلق ا6رض والسماوات العلى :"الكريم 

ھربوا وراء اھوائھم فإذا انحرف قوم عن تعاليم خالقھم ، واتبعوا ا6وضاع البشرية ، و     

فما بعد ذلك إH الض�ل والخزي واHنح�ل . . وشھواتھم ، وأكبوا على آراء الناس وأقوالھم 

.  

ا6عظم محمد بن عبد ولون عاملين بمقتضى إرشاد الرسول كان المسلمون ا6: ثانيا        

كلھم ، وإذا فسدا  صنفان من أمتي إذا صلحا صلح الناس: "3 عيه الص�ة والس�م في قوله 

فسد الناس كلھم ، العلماء وا6مراء ، فكان علماؤھم صلحاء اتخذوا علمھم رائدھم في 

وا بما علموا من غير إفراط وH تفريط ، لم يعرفوا الھوادة والضعف في ملشئونھم كلھا ، وع

ھداة للضالين ا�ظھار بھا ، والدعوة إليھا ، وكانوا نبراسا للحائرين ، ووتنفيذ أحكام 3 ، 

، وقد اعتبروا إمرتھم امانة مقدسة في اعناقھم وكان أمراؤھم صلحاء . وأسوة حسنة للمتقين

س من عند 3 عز وجل ، وجعلوا مھمتھم تنفيذا 6حكام دستور خالق البشر في البشر ، ولي

ن ، مة وسياستھا ، فالعلماء يرشدون وينصحوة شئون ا6را�رائھم وأھوائھم نصيب ما في إد

وا6مراء يھتدون وينفذون ، وا6مة عن بكرة أبيھا يطيعون لaمراء والعلماء ، فكانوا يدا 

واحدة ، وقوة واحدة في وجه أعدائھم ، ولم يشموا رائحة اHخت�ف واHنشقاق ، فلم يتولد 

  .مشاكلھم والغرضيون و" الطابور الخامس"نة وفيھم الخو

تھم وغلبتھم وكثرة عددھم وُعددھم لم يأمنوا من الغوائل إنھم كانوا مع وفرة قو: ثالثا      

عداء ا6لداء ، ولم يترفوا ولم يتمتعوا بما أتوا من نعم سابغة ، ولم يغفلوا عن دسائس ا6

كانوا في كل آونة ، من الحذر والبصر والتنبه ، والتھيؤ واHستعداد ، وتجسس الخصماء ، و

يؤثرون المصالح العامة في جميع  ، وكانوام وكانوا ساھرين على مصلحة أمتھم ووطنھ

ولم يكونوا مبالين وH . صة وا6غراض الشخصية إذا تعارضتاا6مور على المصالح الخا

متھاودين في التضحية بكل رخيص وغال في سبيل الخير العام ، ف� عجب في ف�حھم 

وصاف كل أمة حية 6ن ھذه ا6وصاف لھي أ. المنقطع النظير واعتزازھم في الشئون كلھا 
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ومما  –، ووسائل النجاح لكل قوم في كل زمان ومكان ، وفي كل بقعة من بقاع ا6رض 

يدھش ا�نسان المفكر ويتركه حائرا في صحراء العجب والدھشة أن يرى أتباع ھؤHء 

القدامى ا6عزاء وأبناء ھؤHء ا�باء وا6جداد ، والخلف للسلف المذكور أذلة في جميع الب�د 

مستعمرين في مشارق ا6رض ومغاربھا ، ومتفرقي الكلمة ، ومشتتي الشمل ، ومحاربي  ،

  ! ! .بعضھم بعضا 
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  دعائم العزة

فأما ا�س�م فكفيل بكل سياسة عادلة  إن من أھم دعائم العزة ، العلم والقوة والثراء،        

  .ويتقبل جميع مصالح البشر وH يضيق بحاجة من حاجاتھم 

ومن أول ما دعا . في ملكوت السماوات وا6رض دعوته العلم والبحث والنظر  سوأسا    

القعود : السعي والعمل والجھاد في الحياة ، والقوة والعزة ، ومن أول ما نھى عنه : إليه 

  .والتواكل والذلة 

فإن من الحقيقة البيضاء أن . للمؤمنين ورسوله لوقد قرر القرآن الكريم أن العزة c و    

ا�س�م دين الحياتين ا6ولى وا�خرة ، وأنه كفل ل]نسانية دعائم العزة كلھا ، وH يعترف بل 

ينكر بكل قوة وصراحة الجمود والخمول والفقر والرضا بالكفاف ، وكل من يتھم ا�س�م 

بأنه عقبة في سبيل العلم أو الرقي أو القوة والعزة فھو H يعرف حقيقة ا�س�م وH تاريخ 

ومثل الحريات للعقول وا6يدي كمثل من يقدح في عدالة القانون . سلمين القدامى حقا الم

بأن الزراع يھمله أو H  بسوء فھم القاضي له أو يحوره في تطبيقة ، وكالقدح في جودة البذر

يحسن زرعه ، فأما السبب الوحيد لكل ھذه اHتھامات وھذا الفھم السيئ ل]س�م ، فإن 

قدين لم يعرفوا حقيقته ، وتأثروا بما عليه المسلمون ، فھم رأوا في أكثر المتھمين والنا

المسلمين جمودا وجھ� وضعفا وفقرا ، فحسبوا أن منشأ ھذا كله إس�مھم ، مع أن ا�س�م 

إما جھلھم با�س�م أو خروجھم عن : والحق المر أن منشأ ھذا  –بريئ من كل ھذا وذاك 

اطعة من نصوص ا�س�م ومن مبادئه وأحكامه ، ومن تاريخه حدوده ، 6ننا نجد براھين س

ووقائعه ، على أنه حفز إلى العلم والنظر والبحث ، وحث العقول على التفكير والتدبير 

ديث النبوية يؤمن حق واHختراع واHكتشاف ، ومن يمعن النظر في آيات القرآن وا6حا

  .على شيئ من الحق  الذين يتھمون بجمود المسلمين ليسوا ا�يمان بأن

ففي القرآن آيات كثيرة إشارة إلى سنن كونية ونظريات طبيعية قررتھا النظريات الحديثة     

ھذا دليل ساطع كالشمس على أن ا�س�م H  كل. ام في الخلق  وبدء الحياة والفلك وا6جر

ناقديه وعلى ينافي العلم والمدنية وH يناقضھما ، ومما يؤخذ أيضا على متھمي ا�س�م و
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بعض المنتمين إليه ، وقوفھم عند ا6لفاظ والحروف لبعض النصوص وإھمالھم روح 

النصوص ومعقولھا والغاية المنشودة منھا وا6سباب الغائبة التي جاءت 6جلھا تلك 

وكذلك H يخفى على من يتبصر في تعاليمه ويمعن النظر في أن النصوص وا6وامر ، 

طب الحديث قد قرروا ما جاء به ا�س�م من تحريم بعض ا6شياء كثيرا من المشتغلين بال

والدم ولحم الخنزير وغيرھا ، وقد اعترفوا بالنظريات ا�س�مية الدقيقة في مثل ھذه  ةكالميت

أن ا�س�م ھو  –H يخفى عليه  –ا6مور التي تتفق تماما مع النظريات الحديثة الدقيقة 

  .لمصالح ا�نسانية كلھا في الحياتين الدنيا وا�خرة المبين ا�ص�ح ا6كبر والعون 
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  ا�س�م والحياة
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  الحياة الدنيا في نظر ا�س�م

فليس " انزلناه من السماء فاختلط به نبات ا6رض فأصبح ھشيما تذروه الرياح ءكما"        

من قدرة في استطاعة أي بليغ ماھر أو أي مصور مبدع ، أو أي كاتب ملھم مھما أوتي 

ا�جادة والدقة في التعبير أن يحيط بوصف الحياة الدنيا في غرورھا الخ�ب وسرابھا البراق 

ونفاقھا المكشوف بأدق من ھذه ا�يات القرآنية ، فإنھا H تكتفي بذكر الماء يخالط ا6رض 

،  فيوقظ فيھا النبت إلى النماء والخضرة واHزدھار والترعرع وا�ثمار والقطاف والحصاد

دون أن تجعل من ذلك رواية تمثيلية يقبل عليھا المتفرجون بشغف وشوق ثم ينتھون إلى 

  . ..محتوم  رإسدال الستار على نھاية Hزمة ومصي

نا وتبعث بأفئدتنا وعلى الرغم من أن 3 تعالى لم يتركنا 6ح�م اليقظة تلعب بعقول    

لم ا�دراك ألف دليل على أنھا وشيكة وتتصرف في خيالنا كما تشاء ، بل أقام لنا من عا

زال كلھا أمكنتنا الفرصة لة بالغرور ، مملوءة المحن ، H نالزوال ، سريعة اHنتھاء ، مطي

نحرص على الترامي على أعتابھا ، والتعلق بأذيالھا ، والتكالب عليھا ، والتفافي في 

أشنع ا6ساليب ، حتى إذا حطامھا الفاني ، نرتكب في سبيل الوصول إلى أھدافنا الذاتية 

أخلدنا إلى خلوتنا ، وانقطعنا إلى رؤيتنا لم يلبث ذلك اHتعاظ أن يتبخر في رؤوسنا ، وأن 

ھذا المقدار من ا�يمان يستوي فيه المؤمن والملحد ، والجاھل والعالم ، وH يشك في حقيقته 

  . . .صغير أو كبير 

تعالى اودع فينا من الطبائع والغرائز ما يحملنا  وھناك حقيقة H ينكرھا أحد ھي أن 3      

السلطان والسيطرة والسيادة ، ولكن ھذه كلھا إنما تدفع وعلى تنازع البقاء وحب التملك 

بحيث H يذل الفرد للفرد ، وH يخضع ا�نسان 6خيه " المثل العليا"ا�نسان إلى نشدان 

رسالة كل واحد منا في نظر ا�س�م H خضوع اHستكانة ، وينقاد له انقياد العبودية ، و

تتجاوز ا�ص�ح الذي تعود فائدته عليه وعلى الناس في حدود العمران والنھوض والتقدم 

الغرائز وطيش المطامع ، وثورة الشھوة ، والرقي ، مع كبح ما عساه أن يكون من طغيان 

تلك الحدة التي تدفعنا إلى  مع التقوى وا�حسان وا�يثار والتآلف والمحبة ، لتطفئ فيناولكن 

اHفتنان بھذا الزخرف الكاذب ، والمتع الخادعة والظ�ل السريعة اHنتقال ، فنكف عن 



 

٢٥ 

 

الشرور وا�ثام والتكالب والظمع في حطام الدنيا البراق ، وما تثيره ا6فراد والجماعات في 

مسارح  ھذا السبيل من خصومات ظالمة وحروب غاشمة جعلت ھذه الدنيا مسرحا من

الخراب والھ�ك ، وصار ھم  الجحيم ، تمثل عليه فصول العدوان ومنظر الدمار وأشباح

  .H كثر وH أقل " جھنم حمراء"القوى أن يتنافس في جعلھا 

  :إن ھذه سنة 3 تعالى في ا6رض : وربما يقول القائل        

رع الدول ووقوفھا على ولو H دفع 3 الناس بعضھم ببعض لفسدت ا6رض ، وتصا      

ھذه المشاكلة لصد التيار وكبح الظلم ، ورد المطامع ھو الذي يحفظ التوازن الدولي والسلم 

العالمي ، فتسلم ھذه السنة ا�لھية الجارية في ا6رض ، بل تھدف ھذه السنة إلى ا�ص�ح 

العالم فأشبه والعمران والحب في الخير والجنوح للسلم ، وأما الحالة القائمة ا�ن في 

بمھارشة الديكة وسعار الك�ب ، وأن ا6مم الكبرى كلھا مدفوعة إلى ذلك كله بباعث التوسع 

في السلطان واHستزادة من السيادة والسلطة والبحث عن أسواق عالمية لتصريف 

محصوHتھا الصناعية أو الزراعية ، واستعمار الشعوب المستضعفة واستغ�لھا وامتصاص 

  .دمائھا 
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  ا�س�م والس�م العالمي

خرى ، أن أصبحت اليوم كلمة يتنازع عليھا العالم كله وبعبارة أ" الس�م " إن كلمة        

في الدعاية ضد ا6خرى على أساس العالم الحاضر يعتمد كل منھما الكتلتين المتنازعتين في 

  .حامية الس�م والعاملة لتوطيد أركانه  –H ا6خرى  –انھا ھي وحدھا 

أما ا6خرى فھي الباغية المعتدية على الس�م العالمي ، والناس في تفكيرھم الخاص        

ينقسمون إلى قسمين ، قسم يشايع إحدى الكتلتين في فھم معنى الس�م على أنه دفع لخطر 

آخر يشايع الكتلة الثانية في أن الس�م ھو الحرب من أجل إقرار الس�م في والحروب ، 

وإذا نظرنا بعين التحقيق وا�نصاف  –ر ا6من والطمأنينة في الجنس البشري العالم ونش

حماية مصالحھا الخاصة " الس�م "نجد أن ك� من الكتلتين المتنازعتين الكبيرتين تريد بلفظ 

وأطماعھا الذاتية ، وليس ھناك شك في أن ك� منھما على صواب في فھم الس�م على أنه 

لحھا ومستقبلھا بقطع النظر عن أية اعتبارات اخرى تخص الكتلة الدفاع عن كيانھا ومصا

  .ا6خرى

ھذا ھو الس�م الذي  ،جتمع الذي يعيش في القرن العشرينھذا ھو الس�م في ذھن الم       

تھدف إليه كل كتلة من الكتل البشرية اليوم على أنقاض كتلة اخرى ، ومن ھنا نستطيع أن 

الحقيقي ، بل يؤدي بالمجتمع ا�نساني إلى  يق به السلم العالمنعلم أن ھذا الس�م H يتحق

دمار وفناء ، ويمa ا6رض ھ�كا وفتكا ، وينشر في البر والبحر فتنة وفسادا ، وإذا أرجعنا 

البصر كرتين إلى تاريخ الزمن الذي تسلم فيه مقاليد الحكم محمد بن عبد 3 صلى 3 عليه 

إلى أساس نظرته في معنى الس�م الحقيقي لما غاب عن و –وخلفاؤه الراشدون وسلم 

ا6ذھان ذلك الفھم الدقيق الواقع لمعنى الس�م الحقيقي ، فلو تحقق الس�م في العالم بالمعنى 

  .الذي يريده ا�س�م بھذه الكلمة لساد بدون شك س�م واقعي كامل في البشرية كلھا 

نظرية إنسانية متكاملة وبعبارة أخرى ، احترام  في نظر ا�س�م فعبارة عنأما الس�م      

النوع ا�نساني معاديا كان أو مناصرا ضعيفا أو قويا ، سقيما أو صحيحا ، وتحضرا كان أو 

بدويا ، أبيض كان أو أسود ، إن ھذه النظرية ا�نسانية المتكاملة تنظر إلى الع�قة بين 
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ما اختلفت ا6جناس وا6لوان وا6صقاع ، ا�نسان وا�نسان على أن بينھما صلة ونسبا ، مھ

  :وأن ھذا النسب ھو 

  ".. . ا�نسانية"    

، " أو إقليميا" جنسيا"أو " غريزيا"وH تعتبر ھذه النظرية العداء الذي يقوم بينھما عداء     

قوم على وجھة نظر H يمكن أن تكون إH لصالح توإنما ھو عداء طارئ بسبب اخت�فات 

ومن طبيعة ھذه النظرية فصل الحكم عن الفرد وربطه بالمجموع في القالب  الناس كافة ،

أي . . بينھم " . . شورى"الفصل  يف" ا6مر"رضى عنه المجموع فيكون اHجتماعي الذي ي

، فيحكم ھنا المجموع في أمر من ا6مور تبعا لما ترضى عنه النظرية " شورى بين الناس"

ا6ھواء والمصالح الخاصة ، وأن الفرد ليس جزء لما تقتضيھا ا�نسانية المتكاملة ، H تبعا 

مھم� في سبيل المجموع ، وأن المجموع ليس مھم� في سبيل الفرد ، وإنما ھو فلك منسق 

فالوطن في ھذه النظرية ھو المجتمع . دقيق يھب فيه الفرد كل إمكانياته للنوع البشري عامة 

لمجتمع الكبير ، وH ترضى ھذه النظرية بأن يكون الصغير للنوع ا�نساني والبشرية ھي ا

في المجتمع جاھل إH ويأخذ بيده الفرد والعالم ليوصله إلى ميدان العلم والتقدم ، أو فقير فيه 

إH ويأخذ الفرد الغني بيده إH شاطئ ا6مان ، فيكون ھنا ھذا المجتمع الذي يمتلئ فيه كل 

الخصبة ، ويصير منبتا حسنا لجيل شجاع مخلص ومجاھد فرد بالحيوية خليقا بالتقدم والحياة 

ومن طبيعة ھذا المجتمع أن ينتفي منه الجمود والبطالة . صالح ، وحريا بالترعرع وا�ثمار 

والخمول ، وأن تظل حركة التقدمية في المدنية واHبتكار باقية كقانون فطري وناموس 

  .طبيعي 
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  ا�س�م وا+ديان

  

ترات في تاريخه ، وھو ا�ن على فوھة من فيجتاز فترة من أخطر ال يومإن العالم ال       

 3 Hيدري أحد إ H متى ينفجر ھذا البركان ويتدمر العالم ا�نساني كله مع البركان

  .راته المتنوعة ، واختراعاته الحديثة ، واكتشافاته الجديدة احض

اء من القوى على الضعيف ومن لھذه المشاكل ھوم شھوة اHعتدإن السبب الوحيد       

ادة يفكرون في جميع أقطار قلاالغني على الفقير ، ومن الذكي على الغبي ، فشرع الزعماء و

حد لھذا التوتر الحالي الدولي ، ولھذه العقلية الطائشة التي تؤدي بالنوع العالم لوضع 

م بعقلية ھؤHء البشري إلى الھ�ك والدمار والتضامن ، ولكن H يخفى على من له إلما

الزعماء وبأھدافھم وأغراضھم في ھذه الحياة ، وبما وراء تلك المحاوHت والدعوات من 

ا6ھداف ، أنھم ليسوا مخلصين في كل ھذا وذاك ، ولم تسلم أفكارھم وH عقولھم من 

  .العصبيات وا6طماع 

H فكرة إنسانية عامة فإذن H خ�ص لھذا العالم الزاخر بالتقلبات الماليئ با6خطار إ      

بل أكثر من عبد 3 صلى 3 عليه وسلم ، ق فكرة التي دعا إليھا وبھا محمد بنلكاملة ، إنھا ا

  " .جامعة إنسانية عالمية"ا6ول تأسيس  هأربعة عشر قرنا ، وھدفن

H على التوحيد باc فحسب ، بل  –إن صرح ا�س�م لمبني على أساس التوحيد        

د في العقائد والعبادات ، وأصول جميع ا6ديان وا6نبياء والشعوب حتى يؤدي إلى التوحي

والتعاون والتضامن الفطريين ا�نسانيين . وحدة إنسانية تحت راية العدالة والمصالح العامة 

، 6ن ا�س�م دين فطرة شامل 6صول جميع ا6ديان السابقة عليه ، ومعترف بكل رسول أو 

محمد خاتم رسل 3 عليه الس�م ، وإن مثل ا6نبياء الذين جاءوا في مختلف  نبي من آدم إلى

ا6زمنة وا6مكنة والبيئات كمثل الوHة في الدولة الواحدة ، وكذلك مثل ا6ديان المختلفة في 

بعض ا6مور الفرعية كنسخ دين متأخر دينا متقدما عنه في الزمان ، كالتعدي�ت في 
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ى جنس س البشري كله ، وH يوجه دعوته إلأن أمة ا�س�م ھي الجنو –القوانين الدولية 

  .خاص ، وH طائفة معينة ، وH لبلد دون آخر 

  " .قل يا أيھا الناس إني رسول 3 إليكم جميعا "     

يا أيھا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم "       

  ".اكم عند 3 أتق

سية كأسنان المشط ، H فضل لعربي على عجمي وH لعجمي على عربي االناس سو"     

  "إH بالتقوى 

في إقامة العدل التام وإقرار ا6من والطمأنينة في نشر  –وH فرق تحت راية ا�س�م      

عتنق بين شخص ي –العلم والثقافات ، ومنع الظلم واHعتداءات على النفس والمال والعرض 

تعاليمه الخاصة وبين من يعتنق دينا آخر ، وإن الھدف ا6ول من تعاليم ا�س�م تحقيق 

الوحدة ا�نسانية مع ا6من والطمأنينة والرفاھية في ربوع العالم كله ، ويجب أن ينظر إلى 

كل إنسان قبل كل اHعتبارات من حيث أنه إنسان فقط ، 6ن ا�نسانية فوق كل اعتبار في 

�س�م ، بل ا�نسانية الحقيقية ھي ا�س�م الحقيقي ، فيھدف ا�س�م بھذه الفكرة إلى نظر ا

تضم ا6صناف البشرية كلھا في مشارق ا6رض ومغاربھا ، " جامعة إنسانية عالمية"تأليف 

H تعرف الحدود الجغرافية وH اHخت�فات اللونية أو الجنسية أو اللغوية ، وH تتسرب إليھا 

  .ة الجامدة والفكرة الضيقة العقلي

فجر  ثاقوعلى ھذه الفكرة السامية قامت الدولة ا�س�مية ا6ولى في عصور انب      

غاية ، وما عداھا وسيلة وكانت الفوارق الجنسية والوطنية  –ا�نسانية الكاملة  -ا�س�م  

عالم ، وشاعت الرفاھية تت�شى أمام ھذه الغاية العليا ، وكان أن ساد ا6من والطمأنينة في ال

والسعادة في النوع ا�نساني كله ، وانتشرت ا6خ�ق الفاضلة والخصال الحميدة في الب�د 

  ...التي صارت تحت راية ھذه الفكرة ا�س�مية الراسخة في نفوس الم�يين من البشر 
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ت وا6ھواء ، ثم جاء من بعدھم خلف انحرفوا عن تعاليم ا�س�م الحقة ، واتبعوا الشھوا     

فتسربت العصبيات والفرقة إلى قلوبھم الجامدة وعقولھم الرجعية ، فضلوا وأضلوا كثيرا  ثم 

ن الناس أخذوا يتعلمون ضاعوا وأضاعوا ، فصاروا وصمة عار في جبين ا�س�م ، 6

من أعمال المنتمين إليه  "جھلھم قواعد البحث والتحقيق وضوابط الحكم على الدينب"تعاليمه 

أقوالھم ومعام�تھم وا�س�م منھم بريئ ، مع أن الدستور الوحيد ل]س�م ھو كتاب 3 و

وسنة رسوله H أقوال الرجال وH أعمالھم وH مؤلفات وضعت بأيدي زيد وبكر وH آراء 

  .طائفة وحزب 

ھذا وإن نصوص القرآن وسنة الرسول مليئة بمبادئ وقوانين وإرشادات وأحكام      

تقوم على الفكرة ا�نسانية العالمية " جامعة إنسانية عالمية "ونظم لتأسيس  ومشروعات

المتكاملة H يعرف أعضاؤه ا6حقاد والضغائن ، وH تتسرب إلى قلوبھم ا6طماع وفكرة 

الطغيان ، ويعد كل منھم نفسه كغيره ، عضوا في الجسم ا�نساني ، وركنا في أسرة الجنس 

  .البشري 
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  يةا�س�م والطبق

H فضل لعربي على عجمي وH لعجمي على عربي  الناس سواسية كأسنان المشط ، "       

  " .وكلكم من آدم وآدم من تراب "، " إH بالتقوى

حروب والكروب بھذا المبدأ النبيل يسعى ا�س�م لع�ج ا6حقاد وا6ضغان ولتجنب ال     

 H بتنفيذ ھذا المبدأ القيم س�م في العالم في العالم ا�نساني، ويعلن أن Hأمن في الدول إ Hو

  .الفطري بين الجنس البشري 

ا تطوفا سريعا صفحات تواريخ ا6مم الماضية ، وطوفنوإذا ألقينا نظرة عامة على       

حول تواريخ الب�د التي فشت فيھا ا6حقاد والفتن ، واشتعلت فيھا نار الحروب والمحن نجد 

ي تسربت منھا ھذه المھلكات لمقومات ا�نسانية ھي الفوارق الطبقية أن الثغرة الوحيدة الت

  .والتفاوت الشائع بين طبقات ا6مة 

مث� كانت ا6مة الرومانية منقسمة إلى طبقات ، عليا وسفلى ، وحاكمة ومحكومة ،      

واللونية  مع أن الحكومة الحالية منعت الفوارق الطبقية. . "وكانت ا6مم الھندية بل وH تزال 

منقسمة إلى طبقات متفاوتة في الدرجات مثل الطبقة البرھمية والطبقة المنبوذية ،  "رسميا

  .ف� يجوز التزاوج بينھما ، وH اHخت�ط مع وجود قانون رادع عن ھذه التفرقة 

ومما يثير عجبنا بل يدھشنا أن نرى ھذه التفرقة غير المشروعة ، وھذه العقلية       

الرجعية منتشرة ومتغلغلة ف قلوب المتزعمين للديمقراطية والعدالة الدولية ، سيما في القرن 

المتحضر العلماني ، ، ونسمع بآذاننا ونقرأ بأعيننا صباحا ومساء ا6نباء التي ترد  من 

 –السواد  –�د المتحضرة المتزعمة للحرية من اضطھاد الزنوج باسم اللون عواصم الب

وبين أخيه ا�نسان ا6بيض ، مع أنه وتحريم المباشرة والمكالمة والمخالطة بين إنسان أسود 

  ! .في كليھما كل المقومات ا�نسانية وميزاتھا وفضائلھا يتوافر 

ة وترتج المحافل العالمية بسبب سياسة اضطھاد ومن ناحية أخرى تھتز المنابر الدولي        

أما ا�س�م فقد ھدم بادئ ذي بدء ھذه العقلية غير  –الملونين في جنوبي أفريقا باسم اللون 



٣٢ 

 

يمھد . ا�نسانية وھذه الفكرة الرذيلة الھدامة لمقاومة العالم الحر وا6من الدولي من أساسھا 

  : والتفرقة اHستعمارية بقوله  القرآن الكريم لھدم ھذه الفكرة الجاھلية

يا أيھا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم "       

  ".عند 3 أتقاكم 

بجميع قواه أن كل إنسان H يتجاوز دائرة العبودية c تعالى مھما بلغ ثم يقرر ا�س�م        

 –ما أتي من علم وقوة ومال ، ف� يتغلغل إلى دائرة ا6لوھية ومھ. ا�نساني إلى حد الكمال 

والخالق ھو 3 الواحد القھار والمخلوقات بجميع أنواعھا عبيد له ، وليس للحاكم سلطة 

إH تنفيذ أمره أيضا ، فالحاكم مطلقة على المحكوم إH تنفيذ أمر خالقھما ، وليس للمحكوم 

. على وأكبر  منھما ھو الذي يسيطر عليھما سواء بسواء والمحكوم مطيعان منقادان لحاكم أ

وعلى ھذه العقلية الفطرية والنظرية الطبيعية ، أسس ا�س�م قواعده وأقام دولته ونشر 

مور المنقسمة إلى طبقات في أتفه ا6والشعوب المتخاذلة دعوته ، وجعل من ا6مم المتخالفة 

نھا أمة متحدة مثقفة مستنيرة متعاونة ، وH وقبائل ، ومتفرقة إلى أحزاب وشيع ، وجعل م

  .تعرف المشاجرة والتطاحن والتحاسد والتباغض 

وقد آن ا6وان لرجوع العالم ا�س�مي أوH والعالم ا�نساني كله ثانيا إلى ھذا المبدأ      

النبيل والھدف المنشود ليتخلص العالم من الوي�ت والكروب والفتن والحروب ، فيسود 

  .والطمأنينة في بقاع ا6رض وتعم السعادة والرفاھية في الجنس البشري  ا6من
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  التقريب بين الشعوب

لقد بدأ ا6مم والشعوب اليوم تتقارب وتتعاون ، ويحاول بعض الساسة والقادة والزعماء       

الجغرافية والسياسية التي أقامت ا6طماع : في أنحاء العالم �زالة الحواجز الوھمية 

ھواء ، بعد أن تكفلت الحضارة الحديثة واHكتشافات الجديدة بإزالة ھذه الحواجز وا6

أما الحواجز السياسية فحجوج وھمية ، . وأنھار وجبال وصحارى الطبيعية أيضا من بحار 

 –المسلمين  –اHعتبارية من جنسية ولونية ولغوية وثقافية وغيرھا ، فنحن  قوكذلك الفرو

اء كل اHتفاق ونتعاون معھم كل التعاون للوصول با6مم إلى حياة نتفق مع ھؤHء الزعم

في العالم إH أن ناعمة في ظ�ل ا6من والس�م ، بل وH يسع كل محب للس�م والطمأنينة 

يبارك ھذه الجھود ويبذل من نفسه ونفيسه ما يفضي إلى ھذه الغاية ، كما H يسع كل منصف 

، ولكن نرى يوما بعد يوم ، عراقيل في طريق ھذا الھدف  إH أن يقدر لھؤHء جھودھم فيھا

، وموانع في سبيل ھذه الغاية ، فالتقدم بطيئ جدا والطريق وعر والھدف بعيد ، بل يظن 

كثير من الناس أنھم لن يبلغوا الھدف المذكور وأن سعيھم في ھذا السبيل سوف يبوء بالفشل 

جد أن العلة الوحيدة نا الغشاوة عن ا6بصار ، نوأزل فإذا نظرنا بعين التحقيق وا�نصاف ،. 

لين اثنين H ثالث في جمود التقدم في ھذا الميدان ، والفشل في ھذا السعي ، ترجع إلى عام

عملي من القائمين على ھذه الدعوة �خ�ص وضعف النية في التطبيق الانعدام ا: ، ھما لھما

  .دعوات والبلوغ إلى ا6ھداف ، فا�خ�ص والتطبيق من أبرز العناصر لنجاح ال

إن الشاھد التاريخي على ما نقول والدليل المادي لدعوانا ھو الداعي ا�س�مي الكبير       

والمصلح ا�نساني الفذ ، محمد بن عبد 3 صلى 3 عليه وسلم  ، فقد كان مث� أعلى في 

مدة قصيرة ، وربط صدق عزيمته وا�خ�ص في دعوته ، فأصاب ھدفه وبلغ غايته خ�ل 

أمة متماسكة  –وھي المتخاذلة المتحاربة  –بين القبائل والشعوب بروابط ، وخلق منھا 

وغدا . ا6جزاء ، وثيقة البنيان ، موحدة المقاصد ، بعد أن كانت متفرقة إلى شيع وأحزاب 

المسلم الھندي أخا للمسلم المصري ، وا6وربي أخا للمسلم الحبشي ، والروسي أخا 

aتشوبھا مظاھر النفاق والرياء ل H ووضع النبي صلى 3 . مريكي ، أخوة صادقة عميقة

عليه وسلم نظاما رائعا في جملته وتفصيله ، وسن لaفراد والجماعات حقوقا وواجبات على 
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أساس من العمل والمساواة والتعاطف والتعاون ، وعلى أساس من الرضى والقناعة واحترام 

غى الفوارق  بين الطبقات أمام القانون ، وحرم التنابز بالعصبيات ، حقوق الغير ، فأل

والتباھي با6نساب ، وأوصى بالمرأة والضعيف والفقير والمسكين واللھيف ، وحرم 

وحذر من سوء الظن والتجسس وتتبع العورات وإلحاق أي أذى بإنسان أو حيوان المحسوبية 

  .ا6من والطمأنينة في المجتمع البشري من غير حق يخوله  الدستور ا�لھي �قرار 

اختلفت الحواجز بين الشعوب وا6مم مھما ومن ا6سس القرآنية والنبوية للتقريب      

  الطبيعية والفوارق الوھمية بينھما  

  :قول 3 تعالى 

  "إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم "     

  " ا على ا�ثم والعدوان وتعاونوا على ابر والتقوى وH تعاونو"      

يا أيھا الذين آمنوا H يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منھم ، وH نساء من "       

نساء عسى أن يكن خيرا منھن وH تلمزوا أنفسكم وH تنابزوا با6لقاب بئس ا�ثم الفسوق بعد 

  " .ا�يمان ، ومن لم يتب فأولئك ھم الظالمون 

ارفوا إن أكرمكم الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتع يا أيھا"         

  ".عند 3 أتقاكم

  : ويقول الرسول ا6عظم صلى 3 عليه وسلم        

والناس سواسية كأسنان المشط ،  H فضل لعربي على عجمي وH لعجمي على "          

  " .عربي إH بالتقوى

  " .كم حتى يحب 6خيه ما يحب لنفسه H يؤمن أحد"       

  " .بذمتھم وأدناھم وھم يد على من سواھم المؤمنون تتكافأ دماؤھم ويسعى "       

  " .كل المؤمن على المؤمن حرام دمه وماله وعرضه "      
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وكانت أفعاله عليه الس�م تطبيقا عمليا 6قواله وتعاليمه ، فإذا دعا إلى الشورى ضرب        

ونزل مرات على رأيھم  –بنفسه ، فقد كان يستشير أصحابه في شؤون الدولة وا6مة  المثل

دعا إلى المساواة كان كذلك ، روى عنه أنه أقبل على حيث بدا له وجه الخير فيھا ، وإذا 

  :جماعة يوما فقاموا له إج�H فقال 

ل كما يأكل العبد د آكH تقوموا كما تقوم ا6عاجم يعظم بعضھم بعضا ، إنما أنا عب"       

  " .وأجلس كما يجلس

وإذا دعا إلى التعاون فھو في تعاونه المثل ا6على ، كان يوما في سفر فأمر أصحابه        

على : "، وقال ثالث " على سلخھا: "، وقال ثان " على ذبحھا : "بإص�ح شاة ، فقال رجل 

يا رسول 3  نكفيك : ، فقالوا  "وعلى جمع الحطب: "، فقال الرسول عليه الس�م " طبخھا

  " .علمت أنكم تكفونني إياه ولكنني أكره أن أتميز عليكم : العمل ، فقال 

  :وإذا دعا إلى العدل صدق فعله وقوله ، فھو القائل     

  . .. "و3 لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدھا "      

ي القويم ، فخطب أبو والنب كامھم ھذا النھجوقد نھج خلفاؤه الراشدون وأمراؤھم وح      

  :بكر الخليفة ا6ول رضي 3 عنه إثر مبايعته بالخ�فة 

لست بخيركم ، فإن أحسنت فأعينوني ، وإن أسأت وأيھا الناس إني قد وليت عليكم "     

فقوموني ، الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له ، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى 

ق منه ، أطيعوني ما أطعت 3 ورسوله ، فإذا عصيت 3 ورسوله ف� طاعة لي آخذ الح

  " .عليكم 

وكان عمر بن الخطاب رضي 3 تعالى عنه يتفقد أحوال رعيته لي� ليطمئن على أداء      

وجھز عثمان ثلث الجيش من ماله في غزوة العسرة حين دعت مصلحة . واجبه نحوھا 

وكذلك علي كرم 3 وجھه كان إماما يسھر على صالح الرعية  –ضحية ا6مة إلى البذل والت

  .ورفاھيتھا ، ومخلصا وصادقا في أفعاله وسياسته 
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وبھذا ا6سلوب من ا�خ�ص وصدق النية في الدعوة والقول والتطبيق العملي لمبادئ       

ب بين الشعوب في التقري نجح محمد بن عبد 3 صلى 3 عليه وسلم وخلفاؤهالدعوة ، 

بين ا6فراد وكان نجاحه مث� تاريخيا فذا ، وكان موضع الدھشة عند المؤرخين  والتضامن

من  ى أساسالعرب وا6وربيين على السواء ، وما نجحت دعوتھم إH 6نھا قامت عل

  .ا�خ�ص والتطبيق العملي لمبادئھا 
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  قضية الربامع 

من مزايا وفوائد ، ن ، وأصحاب البنوك للربا والرأسماليومھما عدد اHقتصاديون        

ومھما نسبوا إليه من منافع ومصالح ، فھل يستطيع أحد منھم أن ينكر أن الربا من شأنه أن 

والجماعات ع�قة مادية محضة ودنيوية فقط ؟ H ظل فيھا يجعل الع�قات بين ا6فراد 

للتعاون والتعامل الودي والروحي ،  وH قيمة فيه ل]خ�ص القلبي ، وH اعتبار فيھاللتعاون 

أما ا�س�م فقد نظم الع�قة بين الناس على  –واHرتباط المعنوي ، إH على ربط مادي بحت 

وH يستطيع أحد أن ينكر أن الربا يغري أرباب . أسس من التعاون على البر والتقوى 

عمھم ، ضمن فائدة ، وأبعد ا6موال أH يستغلوا أموالھم إH بمثل ھذا ا6سلوب ، 6نه في ز

من مظان الخسارة ، وحينئذ تموت المشاريع العمرانية والصناعية التي يعود خيرھا على 

النقود في نظر اHس�م ليست سلعة مقصودة بالذات في التجارة وانما جميع الطبقات ، فإن 

فتتعطل ا6موال فأما الربا فيجعله مقصودا لذاته فيحتكره أرباب  –للبيع والشراء ھي وسيلة 

  .مصالح العباد ، وتتفشى ا6حقاد والضغائن ، وتكثر الفتن والكروب 

وقد راعى ا�س�م في تشريعه لقوانين المعام�ت بث روح التعاون بين ا6فراد          

تنمية عاطفة الخير في القلوب فأباح من أنواع المعام�ت كل ما يحقق ھذا ووالجماعات ، 

 -وحرم كل ما يتسبب في قطع أواصر ا6لفة ، وبذر بذور العداوة والبغضاء  المبدأ النبيل ، 

وكذلك يبيح ا�س�م كل ما يرجح فيه جانب الخير على جانب الشر ، ويحرم كل ما ھو 

وليس أمامه قيمة لخير مرجوع إن كان يقابله خير مؤكد ، وأيضا لم يترك ا�س�م  –عكسه 

أرسل 3 تعالى إليھم مبشرين ومنذرين وأنزل معھم  الناس إلى عقولھم وأھوائھم ، بل

فإن 3 تعالى ھو أعلم بمصالح عباده من أنفسھم ، وليس  –الكتاب ، وشرع لھم الشرائع 

  .تعالى 3 عن ذلك علوا كبيرا  –حكمه عن ھوى أو غرض 

ظر إن ا�نسان في كل عصور ، عرضة للخطأ المقصود ، أو غير المقصود ، وإنه ين     

إلى ا6مور في أغلب ا6وقات وا6حوال من ناحية ھواه ، وكثيرا ما يتغلب الھوى على العقل 

  :فيفسد تفكيره ويريه الحسن قبيحا والقبيح حسنا ، قديما قيل 



٣٨ 

 

  وعين الرضا عن كل عيب كليلة    

  ولكن عين السخط تبدي المساويا                                  

قرأنا كثيرا أن الزاني يجد له مندوحة في زعمه ، ومحب الخمر أيضا فقد سمعنا و      

لھذا كان التشريع ا�س�مي ھو المقياس الوحيد والميزان الحق ، 6ن  –كذلك في وھمه 

التشريع ا�نساني مجال للغلط واتباع ا6ھواء والشھوات وسوء التفكير وغيره ، ومن ھنا 

  .لغ في النكير على المتعاملين به حرم ا�س�م الربا وشدد في أمره وبا

 –ثم توعد المرابين بحرب من 3 ورسوله إن لم يتوبوا ويردوا ا6موال إلى أھلھا        

أليس ھذه اHضطرابات والحروب والكروب في أنحاء العالم كله ، وسلب ا6من والطمأنينة 

كھم حرماتھم ، وخروجھم على نذرا من 3 تعالى لعباده بتلك الحروب التي آذنھم بھا Hنتھا

  .تعاليمه ؟ 

يقومون إH كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ، ذلك بأنھم H الذين يأكلون الربا "    

قالوا إنما البيع مثل الربا ، وأحل 3 البيع وحرم الربا ، ومن جاءه موعظة من ربه فانتھى 

  " .صحاب النار ھم فيھا خالدونفله ما سلف وأمره إلى 3 ، ومن عاد فأولئك أ

  "يمحق 3 الربا ويربي الصدقات وH 3 يحب كل كفار أثيم "     

يا أيھا الذين آمنوا اتقوا 3 وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ، فإن لم تفعلوا "     

مون ، وإن فأذنوا بحرب من 3 ورسوله ، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم H تظلمون وH تظل

  " .كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون 
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  مع قضية المرأة

H يكتمل نظام وH دستور سماويا كان أو وضعيا بشريا ، وH يكون عاما وH خالدا إذا       

 أھمل مشكلة المرأة التي تشكل نصف ا6مة من غير حل مرضى يتفق وفطرة الناس وطبيعة

العالم ، وإذا لم يضع منھاجا خالصا لھا يختلف عن مناھج الرجال في بعض ا6مور وفقا 

للفوارق الطبقية بين جنس الرجال والنساء المتفاوتين في كثير من القدرات والخبرة 

  .والمقومات 

ان ومكان في ضوء وإذا نظرنا إلى الدستور ا�س�مي العالمي الخالد الصالح لكل زم       

، نجد فيه أنه يحل ھذه المشكلة ح� وسطا عادH طبيعيا ، فإن ا�س�م يأخذ رير المذكورالتق

بيد المرأة فيھذبھا ويعلمھا ، ثم يجعلھا في مستوى الرجل في كثير من الحقوق والواجبات ، 

  .ويفرض عليھا واجبات وطنية وحقوقا اجتماعيا كما يفرض على الرجال سواء بسواء 

ل والمرأة في بعض المقومات والقدرات يقرر الفوارق الطبيعية بين الرج هومع ذلك فإن     

، 6نه H يرضى بالفوضى والفتن وبالتعادي على الحدود المحددة لك� الجنسين ، 6ن ك� 

  .في دائرة تخصصه 

لھذا قرر ا�س�م أن البيت ھو الوطن الصغير ، والب�د ھي الوطن الكبير ، أما        

غير فيربي فيه الجيل الجديد وشباب المستقبل ، فيحتم على المرأة اHھتمام بتربية الوطن الص

عامة ، وحتم على الرجل اHھتمام الجيل الناشئ وبشؤون المنزل الداخلية أكثر من ا6مور ال

ون الدولة وا6مور السياسية ، إلى جانب مسؤوليته المسؤولية خارج المنزل وشئ ونبشئ

6نه يفوق المرأة طبيعيا في بعض القدرات الخارجية . . . أدبيا وماديا الكاملة عن البيت 

وفي الفرص السانحة له �دراك مجريات ا6مور والتطورات في أنحاء الب�د ، وH يعوقه ما 

  .يعوق النساء من بعض الموانع الطبيعية 

وصراحة المساواة ولھذا يقرر دستور ا�س�م ھذه الفوارق الطبيعية بينما قرر بكل قوة     

  .في جميع الحقوق البشرية وا�نسانية بين الرجل والمرأة 



٤٠ 

 

  " . . ولھن مثل الذي عليھن بالمعروف "    

 من فضله ، إن ل نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ، واسألوا 3اوللرج"     

ن مما قل منه أو كثر ل نصيب مما ترك الوالدان وا6قربواعليما ، وللرج 3 كان بكل شئ

  " .نصيبا مفروضا

  :ثم يقول معلنا تفاوت القدرات والخبرة والقوى الطبيعية بين الجنسين في قوله      

ھذا ليس في ا�نسانية وH في الحقوق البشرية ، كما يتوھم " . . وللرجال عليھن درجة "     

في شؤون ا6مة والدولة ، ولھذا قرر ا�س�م  أن المسؤولية ا6ولى . البعض أو يزعم 

الرقيب على شؤون البيت  على المرأة ، فھوH  والشؤون المنزلية والعائلية على عاتق الرجل

ون ا6وHد والعائلة والمنزل ، 6نه شئول ا6ول أمام العدالة والقضاء والمحاكم في وھو المسئ

  .ولية في مثل ھذه ا6مور ئH بد لكل دستور من تحديد المس

  :ولية وألقاھا على عاتق الرجل فقال حدد ا�س�م ھذه المسئ     

الرجال قوامون على النساء بما فضل 3 بعضھم على بعض وبما أنفقوا من أموالھم "        

وھن فعظ ا حفظ 3 وال�تي تخافون نشوزھنفالصالحات قانتات حافظات للغيب بم

 تبغوا عليھن سبي� إن 3 كان عليا ، فإن أطعنكم ف� واھجروھن في المضاجع واضربوھن

وحكما من أھلھا إن يريدا إص�حا كبيرا ، وإن خفتم شقاق بينھما فابعثوا حكما من أھله 

  " . . وفق 3 بينھما إن 3 كان عليما خبيرا ي

فما أبلغ ھذه ا�ية الكريمة في تقرير المساواة بين الرجل والمرآة في جميع الحقوق       

نية ، وفي ا6خذ بيدھا إلى مرتبة الرجل في ھذا المضمار حتى اعتبرتھا مواطنة كاملة ا�نسا

إذا خيف بينھما الشقاق والفرقة ف� للرجا إكراھھا على ما H ترضاه ، بل تنتقل المسؤولية  –

  : إلى قاعدة التحكيم بينھما ، كما صرح به في آخر ا�ية بقوله 

  " . ..فابعثوا حكما من اھله وحكما من أھلھا فإن خفتم شقاق بينھما "        



 

٤١ 

 

ثم يتوجه ا�س�م إلى إقرار ا6من والطمأنينة في الب�د وقمع الفتن والشھوات البھيمية        

3 التي  ةفطر –6ن ا�س�م مجموع قوانين فطرية  –، ومنع الفوضى وانح�ل ا6خ�ق 

عة العالم وا�نسان ، وبين قوانين ا�س�م ف� يوجد نزاع ما بين طبي - فطر الناس عليھا  

. ة العالمية احترام الفطرة ا�نسانية والطبيعومبادئه ، وأن مھمته الرئيسية حث الناس على 

وإبعادھم عن مخالفتھا وإنكار مخالفيھا ثم تنبيه العقول الضعيفة إلى مبادئ النواميس 

لنظام وتجنبا للفوضى ، ومن الطبيعي الطبيعية ودواعيھا فينظم ا6مور ويرتبھا حفظا على ا

فينشأ عن اHخت�ط غير  –الرجل والمرأة  –ا�نساني القوة الجاذبية بين جنس البشر 

المشروع وب� نظام بين الرجال والنساء فساد ا6خ�ق وسوء النظام سيما في العناصر 

  .ا أو عدمھا الفاسدة ذات اHعوجاج الخلقي واHنحطاط الثقافي لسوء التربية أو قلتھ

د الضرورة ، كما حرم لھذا حرم ا�س�م على الرجال اHخت�ط مع ا6جنبيات إH عن    

التبرج والسفور واHخت�ط المشبوه مع ا6جانب ، ليفرغ كل لعمله المخصص له على النساء 

 وبھذا يتم ا6من وتجري –، ويستقر في مكانه المعين له ، و6داء مھمته الخاصة المحددة 

الوظائف والمھمات في الداخل والخارج في استقرار وھدوء ، ويحول دون التھترات 

وبين دستور ا�س�م آدابا ھي جزء من الفطرة التي فطر الناس عليھا ، لصيانة . والفوضى 

  :ا6عراض فيشير القرآن إلى ذلك 

 خبير بما قل للمؤمنين يغضوا من أبصارھم ويحفظوا فروجھم ذلك أزكى لھم إن 3"       

للمؤمنات يغضضن من أبصارھن ويحفظن فروجھن وH يبدين زينتھن إH  ليصنعون ، وق

ما ظھر منھا ، وليضربن بخمرھن على جيوبھن وH يبدين زينتھن إH لبعولتھن أو آبائھن أو 

آباء بعولتھن أو أبنائھن أو أبناء بعولتھن أو إخوانھن أو بني إخوانھن أو بني أخواتھن أو 

ين غير أولي ا�ربة من الرجال أو الطفل الذين لم ئھن أو ما ملكت أيمانھن أو التابعسان

يظھروا على عورا ت النساء وH يضربن بأرجلھن ليعلم ما يخفين من زينتھن ، وتوبوا إلى 

  ..سورة النور " ..3 جميعا أيھا المؤمنون لعلكم تفلحون 



٤٢ 

 

ل ا6مة والوطن وطنيتھا وجھادھا في سبي لمرأة في نظر ا�س�م ليست أقل فيوا    

، كل فيما يخصه من إعداد الجيل الجديد وشباب المستقبل من دائرة  وا�س�م من الرجل

البيت ومن السھر على التدابير المنزلية والعائلية بما يتفق ومصلحة الوطن وا6مة حينما 

الوطن ، وكذلك  و خارجيعمل الرجل في ميدان الجھاد وساحة المعارك في خارج البيت أ

يجب على المرأة أن تتمرن على إسعاف الجرحى من المحاربين والمرضى من أبناء الوطن 

وبناته بطريقة جائزة بمقتضى دستور ا�س�م ، لذا نرى السيدات المجاھدات يشتركن على 

ل في قدم المساوة في خدمة الوطن والملة ، وفي ميدان الجھاد والكفاح مع الرجال ، ولكن ك

، تجنبا للفوضى ، وتسھي� لaمور وتذلي� للعقبات ، ورأفة المجاھدين ئرة تخصصهدا

عديد من صواحب س�ت المكافحات 6سوة حسنة في الفإن للسيدات البا –والمجاھدات 

رسول 3 ، وھن كثيرات ، وH سيما الخنساء التي أعدت أبناءھا ا6ربعة للنزول إلى ميدان 

فكانت تنتظر نتيجة رحى الحرب ، فلما وصل إليھا خبر مقتل  –العدة والقوة القتال مع كامل 

  .ھؤHء ا6بناء ا6ربعة في ساحة القتال حمدت 3 تعالى على ھذا الشرف العظيم 
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  ا�س�م وا+خ�ق

  



٤٤ 

 

  ةلھذه ا+خ�ق المنح

كل ناحية من نواحي ي ھذا الزمان إلى واHنح�ل الخلقي يسري فإن الفساد اHجتماعي      

الحياة البشرية وفي كل بلد من البلدان وفي كل طبقة من الشعوب وا6مم ، ھذا ما تقرأه 

صباحا مساء من ا6نباء ، ونلمسه كل وقت من آثاره ، كأن الناس قد أصبحوا اليوم وH ھم 

حقا ،  لھم إH تحقيق أغراضھم والوصول إلى غاياتھم سواء أكانت خيرا أم شرا ، باط� أم

الوعرة ما داموا قادرين على  اصم يعصمھم من السير في ھذه الطرقولم يعد ھناك ع

عنھا ، وقد النظم بتأويلھا أو اHزورار والتماس الوسائل واتخاذ الحيل ومخادعة القوانين 

قلوب المصلحين وأذھان  –أو تكاد  –ساءت الحال في العالم ا�نساني اليوم بقدر أن امتaت 

ن المخلصين لمصلحة ا�نسانية عامة يأسا وقنوطا من ص�ح ا6حوال واستئصال الخادمي

  .أسباب الفساد واHنح�ل 

وقد آن ا6وان 6ن يفھم القادة العالميون والزعماء المصلحون ، أنه H ص�ح لھذا       

قة الروحية النوع ا�نساني وH حل لھذه المشكلة اHجتماعية والجرائم الخلقية إH بتقوية الطا

وھذا ھو الذي يزكي النفوس ويطھر القلوب ويقيم حارسا على  والوازع الديني في البشر ،

6ن القوانين تخادع وتغالب ويمكن ا�ف�ت من سلطانھا إذا لم تكن . كل إنسان من نفسه 

الروح الدينية مسيطرة على ا�نسان ، وخشية الرب الذي خلقه ورزقه تمa قلبه ، والثقة 

له وا�يثار برضاه واHستحياء من أن يراه عاصيا له خارجا على أمره فإن الحل الوحيد بعد

لھذه المعض�ت النفسية والخلقية واHجتماعية ھو تقوية الوازع الديني في القلوب وا�يمان 

  .باc وا�خرة فتصادر نوازع الفساد والشرور وتغرس بذور الخير والص�ح 

أن المعارف المشوھة والصور الظاھرية التي  –شارة إليه ھھنا ومما ھو جدير با�      

يعرفھا كثير من الناس عن ا6ديان قد سعت �بعاد الناس عن الروح الديني سيما في 

العناصر الفاسدة والقلوب الضعيفة والعقول الجامدة ، كما قيل إن المعرفة الناقصة المشوھة 

ا�نساني كله إلى معرفة مبادئه وأحكامه من كتابه  شر من الجھل ، لھذا يدعو ا�س�م النوع

المقدس السماوي ، ومن بيان رسوله ا6مين صلى 3 عليه وسلم معرفة صحيحة ويرغبھم 

إلى إدراك ما فيه من خير وجمال باستعمال العقول وا6فكار الموھوبة لكل إنسان 6نھم إذا 



 

٤٥ 

 

على أن يصدروا في أفعالھم وأحوالھم عرفوه أحبوه ، وإذا أحبوه أجلوه وعظموه فيحرصون 

ثم يخوف الناس ويبعدھم عن الھروب وراء ا6وھام  –عن تعاليمه القديمة ومبادئه الصالحة 

  :قاليد العمياء وا6ضاليل وا�راء الضارة والت

           " H يفقھون بھا ولھم آذان H ولقد ذرأنا لجھنم كثيرا من الجن وا�نس لھم قلوب

  " .ھم أضل  H يبصرون بھا أولئك كا6نعام بلا ولھم أعين يسمعون بھ

ومما H ريب فيه اليوم ، أن رجاء كل مفكر مصلح ، وخادم مخلص لصالح العالم        

ا�نساني ، من كل زعيم معنى بشؤون ا6مة ومصلحتھا ، ومن كل قائد يتولى أمور ا6مم 

نشر مبادئ ا�س�م الحقة وأحكامه  والشعوب ا�س�مية أن يوجه عنايته السامية نحو

الصحيحة في المجتمع البشري ليقف على محاسنھا المسلمون وغيرھم من مختلف ا6مم 

والشعوب في أقطار العالم سيما في ھذا العالم الذي يعيش في مشاكل ومعض�ت وعوامل 

  .ا6مور  وتيارات شتى بحيث H يعرف أحد نتائجھا الوخيمة إH 3 المھيمن على مقاليد



٤٦ 

 

  نحو نفس طاھرة

دائمة لتقبل ما إن النفس ا�نسانية لمطبوعة على أصناف من اللؤم والقبح ، ومستعدة      

لھذا نجد إذا تصفحنا صفات التشريعات السماوية أو ا6رضية . يوحى به ھواھا وشھواتھا 

شر والملكة فيھا الصالحة أن أول أھدافھا تطھير النفس من أھوائھا ، وتنظيفھا من نزعات ال

، 6ن المجتمع H يتكون إH بأفراد قلة ف� يصبح ذلك المجتمع صالحا إH إذا كان أفراده 

صالحين ، والفرد H يكون صالحا حتى يكون أعظم أھدافه وأسمى أغراضه العدل 

وا�نصاف وحب الخير لeخرين والرغبة في إنھاض ا6مة والمساعدة على الحياة الكريمة 

  .ولقومه وللنوع ا�نساني كله لب�ده 

ل وتحول بينه وبين الخضوع فا�نسان في حاجة ماسة إلى إرادة قوية تعصمه من الزل    

: ولما قيل لعمر بن عبد العزيز أي الجھاد أفضل ؟ قال . ه عليه نفسه ا6مارة بالسوء يللما تم

يستطيع أن يرد ھوى من ه ولكنه H الشجاع الباسل قد يتغلب على أقرانجھادك ھواك ، فإن 

  :وفي ذلك يقول الرسول عليه الص�ة والس�م . أھواء نفسه 

  "  ..، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب  ةليس الشديد بالصرع"      

      Hف� نجاة لھذا العالم الزاخر بالتقلبات المليئ بالفتنة والفساد والحروب والكروب إ

النفسية وخالية من ا6غراض الذاتية ، وعاملة لصالح البشرية  بنفوس طاھرة من ا6ھواء

ثم تتولى . كلھا ، وتؤثر المصالح العامة على المصالح الذاتية وا6طماع الشخصية الھدامة 

مقاليد حكم العالم ھذه النفوس المخلصة الطاھرة ، فتصل سفينة العالم ا�نساني الحائر بين 

  .من والس�م العواصف والتيارات إلى شاطئ ا6



 

٤٧ 

 

  نحو سلوك قويم

كلمة جامعة شاملة لمعان كثيرة ، ومزايا عديدة ، وحقائق جمة " العمل الصالح"إن كلمة      

H يكفي لنيل لقد صرح القرآن الكريم وا6حاديث النبوية في عدة مواضع ، بأن ا�يمان وحده 

قرار ا6من والطمأنينة في العالم مرضاة 3 تعالى  ، و�الفوز والنجاح في الدارين، والفوز ب

العمل الصالح c عز جل ، ولنفسك ولوالديك  -، ولكن H بد مع ا�يمان العمل الصالح  

6ن ا�يمان لمنشأ والعمل الصالح لمظھر  –و6قاربك ولقومك ولوطنك وللعالم ا�نساني كله 

  .، وH يوجد المظھر بدون المنشأ ، وكذلك يلزم مظھر لكل منشأ 

ومن ھنا كانت ا6عمال الصالحة في كل معانيھا ومظاھرھا Hزمة للفوز في الحياتين ،       

وواجبة �قامة العدالة ا�نسانية في الجنس البشري ، ولھذا H نجد آية من القرآن تتحدث عن 

  . ا�يمان والعقائد إH وھي مقترنة بالعمل الصالح 

إH الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق والعصر ، إن ا�نسان لفي خسر ، "      

  " .وتواصوا بالصبر 

لقد خلقنا ا�نسان في أحسن . والتين والزيتون ، وطور سينين ، وھذا البلد ا6مين "      

تقويم ، ثم رددناه أسفل سافلين ، إH الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلھم أجر غير ممنون ، 

  " . . أليس 3 أحسن الخالقين  فما يكذبك بعد بالدين ،

ومن السذاجة البديھية اHكتفاء با�يمان والعقيدة فقط للوصول إلى ا6ھداف التي        

فتبين  –تتطلبھا ھذه العقيدة ، وھذا ا�يمان بدون العمل الصالح بموجب تلك العقيدة وا�يمان 

الب ا�نسان ، وللوصول إلى لنا مما سلف أن العمل الصالح ھو السبب الوحيد �نجاح مط

  . أھدافه النبيلة 

إن ا�س�م دين العمل والعقيدة ، فيوجب على كل إنسان أن يعمل لصالح غيره ، كما       

المبدأ النبيل في جميع تعاليم ا�س�م ، وتظھر الحقيقة السامية وھذا  –يعمل لصالح نفسه 

  .يقول الرسول ا6عظم صلى 3 عليه وسلم 



٤٨ 

 

  " .من أحدكم حتى يحب 6خيه ما يحب لنفسه H يؤ"       

في 3 في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه ، فھل يصبح مؤمن مؤمنا كام� "       

نظر ا�س�م إH إذا كان عام� لصالح أخيه ا�نسان كما يعمل لنفسه  ، ؟ فيا حبذا لو تغلغلت 

فنرى حينذاك عالما وH تحاسد وH تقاتل ،  ھذه العقيدة في قلب كل إنسان ، ف� تباغض

ما أشقى ذلك و! !. العالم ا6خوي المخلص فما أسعد ھذا  –إنسانيا متكام� متحابا متساندا 

  .المتباغض المتحاسد المتحارب العالم ا�نساني 

 مشاكل العالم التي تنبعث من نوبھذا التعليم المتسامي يضع ا�س�م ح� فاص� للكثير م    

مبدأ الالمطامع الشخصية والتكالب البھيمي في سبيل حطام الدنيا ، فھو يدعو العالم إلى 

المبدأ الذي يتطلب من كل فرد أن يعمل لصالح ..النبيل لحل معض�ت الجنس البشري كلھا 

ثم يعلن أنه H حل  ينصح با�يثار ولو كان به خصاصة ،كل إنسان كما يعمل لنفسه ، بل و

المنتشرة في العالم الحائر ، إH بتقوية ا�يمان الصحيح في القلوب والعمل  لھذه المشاكل

فيصبح العالم ا�نساني كجسد  –ومعانيه  هفي حدود مبادئ.. الصالح لنفسه ولوطنه ولقومه 

  ..إذا اشتكى منه عضو تشاركه سائر ا6عضالء في آHمه وآماله  واحد
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  ا�س�م وشباب اليوم

 

زعماء الب�د ، ومن سيصبح في أيديھم مقاليد والغد وقادة ا6مة م رجال اليوإن شباب      

  .الحكم ومفاتيح ا6من والسلم العالميين ، لذلك كانت مسؤولية الشباب ذات أعباء جسام 

العوامل في تكوين شخصية الشباب في نظر ا�س�م ھو تقوية الطاقة  إن من أھم      

يمان بخالق الكون ، وبقضائه وقدره ، وا�يمان با�خرة الروحية فيه ، والتدين أساسه ا�

والحياة ا6خرى ، فإن ھذه التربية تربى فيه اHعتماد في الشدائد على 3 سبحانه وتعالى مع 

الجد ، والمثابرة وطرح الدعة والتواكل تجعل منه رج� مطمئن القلب ، ساكن النفس يقبل 

إعداد الوسائل والعمل لھا ، على معونة 3 عز  على عمله في ثقة ويعتمد في نجاحه بعد

  .وجل وتوفيقه 

 

والقوة الروحية والتدين وا�يمان باc تغرس في الشباب كثيرا من الفضائل الشخصية       

واHجتماعية التي تجعل منه مواطنا عام� في بناء أمته والنھوض بھا ودفعھا إلى مراتب 

ل�ئقة بھا بين ا6مم ، وتغرس في نفسه الشجاعة وا�خ�ص العزة والسؤدد لتتبوأ مكانتھا ا

في نفسه احترام حقوق  وا�يمان بالفكرة الصحيحة ، والدفاع عنھا بكل عزيز لكي يغرس

الغير والمحافظة على أموالھم وأعراضھم ، وكذلك H بد من ا�عداد العلمي والدراسات 

ليستطيع بذلك كله أن يواجه الحياة  الشخصية واHختبارات العلمية لaحداث والشخصيات

  .وھو مسلح بصير بأحوالھا خبير بشؤونھا 

 

فتيانه وفتياته وإذا نظرنا إلى تاريخ عصور ا�س�م ا6ولى نجد فيھا أن الشباب المسلم        

ونجد . لعبوا دورا ھاما في نشر الدعوة ا�س�مية ورفع ألويتھا ونھوض ا6مة المحمدية 

كل ھذا . جھاد الشباب وإيمانه بفكرته واستعذابه ا6لم في سبيل رفعتھا ونجاحھا أمثلة رائعة ل
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والتربية النبوية في إعداد الشباب إعدادا صالحا كام� ماديا وذاك بفضل التعاليم القرآنية 

وروحيا ، ولما عزم النبي صلى 3 عليه وسلم على الھجرة وعلمت قريش بعزمه اتفقت 

،  رة ، فأمر عليا رضي 3 عنه أن ينام في فراشه بدH منه ليخدع قريشاعلى قتله ليلة الھج

الشاب وھو يعلم أن القتل سيكون قاب قوسين منه أو أدنى ، ولكنه قبل ذلك بنفس  فقبل علي

راضية مطمئنة مضحيا بھا في سبيل 3 ورسوله ، فنجا النبي صلى 3 عليه وسلم ، 

ذلك أسلمت فاطمة بنت الخطاب قبل إس�م أخيھا عمر بن وانتشرت الدعوة ا�س�مية ، وك

الخطاب رضي 3 عنه وھي دون العشرين ، وكانت تكتم إس�مھا منه لشدته ، فلما علم 

صبأت ، ثم ضربھا ووثب على زوجھا فضرب به  بلغني أنك: "بذلك دخل عليھا وقال 

مھا ، فلما رأت الدم ا6رض ، وجلس على صدره ، فجاءت تمنعه منه فشج وجھھا وسال د

ابن أتضربني يا عدو 3 6ني أوحد 3 ، لقد أسلمنا على رغم أنفك يا : "بكت وقالت له 

وفكر عمر فيما فعل وندم عليه ، وما زال به تفكيره حتى  " الخطاب ، فما كنت فاع� فافع

  . قاده إلى حظيرة ا�س�م ، وكان إس�مه عزة ل]س�م وخطوة مشرقة في تاريخه
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  خاتمة
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  فطرية ا�س�م

، كما أنه دين العقل والعلم ، وأن ميزة الدعوة ا�س�مية أنھا ا�س�م ھو دين الفطرة      

تخاطب العقل ، وكل ما يدعو إليه ا�س�م من العقائد وا6عمال وا6حكام ليس منھا ما ينافر 

 د حدد وسائل، أن القرآن قى العقل الصحيح وH تأباه النفوس السليمة ، ومن ناحية أخر

H إكراه : "ه إذ صرح من ا�كراالدعوة إليه بالبرھان العقلي وا�قناع السليم ، ومنع أي نوع 

  .ر مكلف بشيئ سوى التبليغ المبين وأن الرسول غي" في الدين 

نه د في اHستدHل شيئا سوى أوجاء ا�س�م مصداقا لما اقتضته الفطرة السليمة ، ولم يز     

ه بما العقول ونبھھا إلى النظر في آثار 3 تعالى ، فجاء في وصف الخلق تعالى وإثبات أيقظ

أمن خلق السماوات وا6رض : "ومن ا�يات الواردة في ذلك . يطابق مقتضى الفطرة والعقل

وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بھجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرھا أإله مع 

قرارا وجعل خ�لھا أنھارا وجعل بين  جعل ا6رض أمن" .  "  )١( بل ھو قوم يعدلون 3

  . )٢(البحرين حاجزا أإله مع 3 بل أكثرھم H يعلمون 

قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون 3 أروني ماذا خلقوا من ا6رض أم لھم شرك "  

منه بل إن يعد الظالمون بعضھم بعضا إH في السماوات أم آتيناھم كتابا فھم على بينة 

وھو الذي مد ا6رض وجعل فيھا رواسي وأنھارا ومن كل الثمرات جعل . ")٣" (غرورا 

  . )٤"(فيھا زوجين اثنين يغشى الليل النھار إن في ذلك �يات لقوم يتفكرون 

و لم يدع إلى القرآن وجھت أوH وقبل كل شيئ إلى الفطرة السليمة ل]نسان ، فھإن دعوة     

وبعبارة أدق وأصح أن ا�س�م ھو الدين . شيئ ليس  في استطاعة العقل البشري أن يدركه 

الذي حطم فكرة ا�يمان بغير المعقوHت وأقام على أنقاضھا ا�يمان اليقيني المتحصل من 

                                                           

(
١
  . ٦٠سورة النمل   ( 

(
٢
  . ٦١سورة النمل   ( 

(
٣
  . ٤٠سورة فاطر   ( 

(
٤
  . ٣سورة الرعد   ( 
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ن طريق العقل والنظر ، والقائم عند حدود المسلمات العقلية ، وحكم الفطرة البشرية ، وأ

  :ا�يات القرآنية التالية لتساعد على إدراك ھذه الميزة الكبرى ل]س�م 

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم "    

وإنا أرسلناك بالحق ". " ا�يات لقوم يعقلون وقد بينا " . . "كارھون لھا وھا وأنتم ملزمكنأ

  " ...ئ� يكون للناس على 3 حجة بعد الرسل ل"و" . بشيرا ونذيرا 

وكان جميع ا6نبياء والرسل عليھم الص�ة والس�م في كل زمان ومكان ، يدعون       

الناس إلى النظر في الظواھر الطبيعية المألوفة ل�ستدHل بھا على صدق دعوتھم التي بعثھم 

ميزة الدعوة المحمدية وجب أن نفھم  ، وإذا أردنا فھم بھا ، ويخاطبون العقل والضمير3

، وھي H تحمل اسم نبي أو داعية وH يطلق افھما صحيح" ا�س�م"المعنى الحقيقي لكلمة 

  " . .الدين المحمدي"أو " الديانة المحمدية"عليھا اسم خاص ھو 

، " اه اHنقياد التام c تعالى وحده ، وا�ذعان له دون سو" معنى " ا�س�م"وتفيد كلمة     

قل إن : "ويصرح القرآن الكريم بمعنى ا�س�م الحق مخاطبا النبي صلى 3 عليه وسلم 

H شريك له ولذلك امرت وأنا أول . ص�تي ونسكي ومحياي ومماتي c رب العالمين 

  . )١" (المسلمين 

ان أنه يشتمل على أبرز المزايا الموجودة في سائر ا6ديومن أكبر خصائص ا�س�م      

وأن ص�حية النظام ا�س�مي لكل . العامة المتفقة مع أحكام العقل وا6خ�ق السليمة 

العصور وا6مم واتفاقھا التام  مع أحكام العقل والفھم السليم ، وخلوھا من ا6سرار التي تلقى 

، كل ذلك يدل على أن ا�س�م يحتل  ةظ� من الجھل العاطفي حول السنن الكونية الفطري

  .درجة من التطور الديني في الجنس البشري  أسمى

 –لكل باحث منصف ودارس مدرك لحقائق ا6مور  –وجدير بالذكر وخليق باHعتبار       

أن أسباب الجمود الذي أصاب جمھرة المسلمين في كثير من بقاع ا6رض في ا�ونة 

فھم روح ا�س�م والبعد ا6خيرة H ترجع أبدا إلى تعاليم ا�س�م ذاتھا ، بل مرده إلى عدم 
                                                           

(
١
  .١٦٣،  ١٦٢ا6نعام   ( 
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بالتخلف ويمكن أن نلخص ا6سباب الرئيسية لھذه الحالة المتسمة . عن تعاليمه الحقة 

والجمود التي وصل إليھا أتباع الدين الذي ھو أكثر استجابة لدواعي التطور والتقدم ، وأكثر 

   :اب ا�تية  وفاء لما تستلزمه البشرية من مطالب الرقي في شتى مرافق الحياة، في ا6سب

اHنصراف عن ا�س�م كإيمان صحيح ونظام عملي قائم على العلم والفھم إلى *    

  .مصطلحات تقليدية وعبادات صورية H روح فيھا وH مغزى 

التھافت على الخ�فات المذھبية وصرف أوقات العلماء في درس وبحث وجدل ، *        

لخيالية البالية ، وتضييع جھودھم في سفاسف حول الفلسفات النظرية العقيمة والعلوم ا

  .ا6مور وفروعيات المسائل 

إھمال العلوم  العملية والغفلة عن مطالب العصر المتطورة حسب مقتضيات فطرة *        

  .الكون ونواميس الطبيعة 

دم التنبه إلى اHنخداع بمكائد أعداء الحق والوقوع في شباك خصوم ا�س�م ، وع*       

  .ئسھم وأHعيبھمدسا

اتخاذ ا�س�م وسيلة لنيل بعض ا6غراض الذاتية واستخدامه لتحقيق بعض المطالب *      

  .الدنيوية ، الجاه والسلطة والنفوذ وما إلى ذلك 

وH ريب في أن ھذه الحالة ليس لتعاليم ا�س�م أي دخل فيھا ، بل إنھا نتيجة حتمية       

القرآن ا�نسانية كلھا بأخذ أسباب التقدم والرخاء وحذرھا مغبة  ل�بتعاد عنھا ، ھذا وقد أمر

  .الجھل والغفلة ، واعتبر الغافلين كأنعام بل ھم أضل 

رق إلى الھداية وحفظ يفة القرآن في البشر رسم أقرب الطإن وظ: وخ�صة القول     

يحمل الجسم ما H ليأتي بما ينافي العقول السليمة أو  البشرية من مواطن الھ�ك ، فما كان

ومن ھنا أصبح الدين . على ا�نسان ما ليس من فطرته وطبيعته  طاقة له به ، أو يفرض

ا�س�مي دين الفطرية البشرية التي فطر الناس عليھا في كل زمان ومكان ، صالحا لكل 

أمة وكل جيل مصلحا لكل من استمسك بمبادئه وعمل بنظامه ، وأعلن القرآن أن دين 3 في 
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كل ا6مم واحد ، H تختلف أصوله باخت�ف ا6مم وأصولھا وأوزانھا وأمكنتھا ، وإنما الذي 

  :ويشير إلى ذلك قوله تعالى . يختلف ھذا وذاك ھو ا6حكام الفرعية 

كتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن H نعبد إH 3 وH نشرك به قل يا أھل ال"     

  " . . بعضا أربابا من دون 3 شيئا وH يتخذ بعضنا 

  . . " .إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده : "وقوله أيضا       

ومن فطرية ا�س�م أيضا أن صرف قلوب الناس عن التعليق لما كان عليه آباؤھم ،        

وأعلن أن . وعمله ونھاھم عن التقليد ا6عمى ، فكلف اHستق�ل لكل شخص في عقله وفكره 

ا�نسان لم يخلق ليقاد بالزمام والتبعية ، ولكنه فطر على أن يھتدي بالعلم والفكر ، وعاب 

عندما اختطته لھم سير أس�فھم ،  على أرباب بعض ا6ديان في اقتفائھم أثر آبائھم ووقوفھم

وا6وھام إذ  نفس ما كسبت وعليھا مااكتسبت ، وقد ذم القرآن ھذه الظنون أن لكل ونبه على

  :  حكى قولھم 

  " .ى أمة وإنا على آثارھم مھتدونإنا وجدنا آباءنا عل"       

وأن ليس ل]نسان إH ما سعى ، وأن سعيه سوف يرى ، ثم يجزاه الجزاء : "ثم أعلن       

  " ..وH تزر وازرة وزر أخرى : "وكذلك قوله " . ا6وفى ، 

ه ، وھبت به من شري السليم صيحة أيقظته من سباتبوھكذا صاح ا�س�م بالعقل ال      

  .نومة طال عليه ا6مد فيھا ، كلما نفذ إليه شعاع من نور الحق استجاب له 

  :إن دعوة ا�س�م تقوم على قاعدتين ھامتين      

تحرير العقول البشرية من ا6عباء المصطنعة التي فرضتھا القوانين البشرية : أوHھما       

  .ات والتقاليد المتوارثة أو العاد
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ضمان المساواة التامة بين أفراد الجنس البشري في الحقوق والواجبات : الثانية       

ا�نسانية ، وأن ھذه الدعوة تتسم بالبساطة H تكلف المرء أن يطيع أمرا يعتذر عليه إدراكه 

  .6فراد والجماعات أو تنفيذه ، وكذلك H تعترف بامتيازات خاصة وH بنظام الطبقات بين ا

فأقم وجھك للدين حنيفا : "القرآن اللكريم فطرية ا�س�م الشاملة العامة بقوله ويؤكد     

ثم وصف النتيجة " .. فطرة 3 التي فطر الناس عليھا ، H تبديل لخلق 3 ذلك الدين القيم 

: صلى 3 عليه وسلم الحتمية لھذا الدين مخاطبا خاتم ا6نبياء والرسل محمد بن عبد 3 

  " ..وما أرسلناك إH رحمة للعالمين "

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــ

  

  

  م ١٩٧٢سبتمبر  -ھـ  ١٣٩٢شعبان 
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  وأمل. . رجاء 

  

اقيا بين قراء الثقافة أما الرجاء فھو في أن تجد سلسلة الثقافة ا�س�مية مكانھا H يزال ب     
  . . ا�س�مية ، بعد غيبة سبعة أعوام حسوم 

بة للسلسلة ، ان الموضوعات اأن يدرك من يريد ا�سھام في الكت وأما ا6مل فھو في     
المطلوبة ھي الموضوعات الجادة التي تخدم الفكرة ا�نسانية والبعيدة عن مزالق السياسة ، 

  .ومظان الجدل والمھاترة 

     

  ...نسأل 3 التوفيق والسداد      

  .......وأن تكون جھودنا المتواضغة خالصة لوجھه      

  

  

*  *  *  

 

 

 

  

  الكتاب القادم

  ٥٣،٥٤رقمين   ممتاز يشمل ال

  القرآن والسلوك ا�نساني

  محمد عبد 3 السمان: بقلم 

  


