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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 مقدمة

أماا .احلمد هلل، وكفى، وسالم عىل عباده الذين اصطفى، وعىل خامتهم املجتبى

 ... بعد 

فام ال ريب فيه أن كل املشفقني عىل مسار األمة، وكل القوى والتيارات الفكرية 

والسياسية واالجتامعية، متفقون عىل أن أمتنا تعاي    أمماة يقيقياة، تعاددت 

 ما هو؟: أعراضها، وتنوعت آثارها، وإن اختلفوا   تعيني جوهر األممة

 أهي أممة إيامن وأخالق، كام يصورها دعاة الدين والفضيلة؟

 أم هي أممة فكر ومعرفة كام يصورها رجال الفكر والثقافة؟

رية سياسية وديمقراطية، كام تصورها القاوى املعارضاة للان م أم هي أممة ي

 احلاكمة؟

أم هي أممة علم وتكنولوجيا، كام يصورها كثري من دعاة اإلصالح، ومن رجال 

 الفكر أنفسهم؟

 :لقد ردد كثريون مع شوقي قوله

 وإنام األمم األخالق ماا بقيات

 

 !فإن مهو ذهبت أخالقهم ذهبوا

 :حممود علق عىل ذلك بقوله ولكن الدكتور مكي نجيب 

وإناام األمام   يومناا : لوال خشيتي سوء التأويل لعارضت شاعرنا، ألقول لاه

التقنيات ما اطردت وتغلغلت، فإن هم انعدمت علومهم وصاناعهم وتقنياا،م، 



 2 واملعاصرةالثقافة العربية اإلسالمية بني األصالة 

ختلفوا إىل ييث ال أمل وال رجاء، اللهم إال إذا فهمنا األخالق بمعنى جيعل منهاا 

 .عىل األمرار ومتىأن أعرف كيف يُضغط 

 .إنام األمم األفكار والثقافة: وآخرون قالوا

 .إنام األمم احلرية لوطنها، واحلقوق لشعبها: وغريهم قالوا

 .واألوىل من ذلك أن ندع ويدانية التعليل والتفسري، إىل الشمول والتعدد

مان للتاريخ وللواقع مل يعد مقبواًل، ألنه يبرص احلقيقة « التفسري الوايدي»إن 

 .ماوية وايدة، ويغفل مواياها األخرى، وهو يبسط األمور املعقدة واملتشابكة

إن هنضة األمم تؤثر فيها الثقافة، كام تؤثر فيها السياسة واالقتصااد والتيايع 

 .والرتبية وغريها

ومهام يكن االختالف   حتديد جوهر األممة، فأيسب أناه ال ااالف أياد   

وذلك لام . وخصوًصا اجلانب الفكري واألديب والفني منهاأمهية دور الثقافة فيها، 

هلا من تأثري   األخالق والسالو،، ومان تاأثري   السياساة واحلكام، وتاأثري   

توجهات الشاعو  إىل التقادم أو التفلاف، إىل العلام والعمال، أو إىل الكاالم 

 .واجلدل

ل فلو صحت ثقافة أمة واستقامت، وتكلمت وتوامنت وسالمت مان عواما

لكان هلا أثرهاا البااليف   صاحة  -كام هو األصل   ثقافتنا  -التشويه والتحريف 

وإذا ياد  العكاك كانات النتيجاة . توجه األمة واستقامتها وتكاملها وتوامهنا

ُِّب ََيبُرُج }: وصدق اهلل إذ يقول. عكسية، ألن الثمرة من جنك الشجرة ي  َََلُ ٱلطَّ
َوٱۡلب

ِّهِّ  نِّ َرب 
د  َنبَاتُُهۥ بِّإِّذب ِّي َخبَُث ََل ََيبُرُج إَِّلَّ نَكِّ  .[85:األعراف] {اۦۖ َوٱَّلَّ
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 .  ثقافتنا فهي قضية قديمة جديدة« األصالة واملعارصة»أما قضية 

فمنذ كنا طالبًا صغاًرا، ونحن نقارأ ونسامع ونتاابع أنبااء رصاع فكاري أديب 

اآلخار  ، ويعارب عان«القاديم»حمتدم بني تبارين متعارضني يعرب عن أيادمها باا 

 .«اجلديد» با

ومما قرأناه من آثار هذه احلر  التي تسل فيها األلسنة ال األسنة، وتشحذ فيهاا 

« املعركة باني القاديم واجلدياد»أو « حتت راية القرآن»كتا  : األقالم ال السيوف

ألديب العريب واإلسالم مصطفى صاادق الرافعاي، الاذي شان فياه الغاارة عاىل 

 .«الشعر اجلاهيل»عن الدكتور طه يسني وكتابه 

الاذين يريادون أن جياددوا الادين « املجاددين»وفيه سفر الرافعي من هؤالء 

 !واللغة والشمك والقمر

ومما قرأناه شعًرا من آثار هذه املعركة قول أمري الشعراء أمحد شوقي   قصايدته 

 :مشرًيا إىل الغالة من دعاة التجديد، وأعداء القديم« األمهر»الشهرية عن 

 عنك قاول عصاابة مفتوناةدع 

 

 !جيدون كال قاديم أمارن منكاًرا

 ولو استطاعوا   املجامع أنكروا 

 

 !من مات مان آباامهم أو عمارا

 من كل ساعن   القاديم وهدماه 

 

ااارا  !وإذا تقااادم للبناياااة قص 

 وأتااى احلضااارة بالصااناعة رن ااة   

 

 !والعلم ناررا، والبياان مثرثارا

كاام . إن جديدهم هو قديم أوروباا: عن هؤالء املجددين« إقبال»كام قرأنا قول  

ر هؤالء بأن الكعبة ال جتدد، وال تستجلب هلا يجارة من الغر   ! ذك 

واستمرت هذه املعركة بني التيارين املتضادين، ظاهرة يينًا، وخفية   مع ام 

نيت مقالة كذلك، وختبو  األييان، يشتعل أوراها كلام ظهر كتا  باليف اجلرأة، أو
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 .جذو،ا كلام مضت احلياة عىل وتري،ا املعتادة

كان التيار األول يمثل القديم املورو    ثباته وشموخه، وكان التياار اآلخار 

 .يمثل اجلديد الوافد   بريقه وإغرامه

رجاال األمهار ودار العلاوم والقضااء : وكان يمثل الادفاع عان التياار األول

 .دار   فلكهم   مرص، وأمثاهلم   البالد العربية واإلسالميةاليعي، ومن 

خرجياو املادارو والكلياات األجنبياة   الاداخل، : وكان يمثل التيار اآلخر

وخرجيو اجلامعات الغربية والوافدون من اخلارج، ومن تتلمذ عليهم، ويطاب   

 .يبلهم

ن يريادون جتدياد ففاي مقابال الاذي. وال ريب أنه وجد غالة   كال الفريقني

الكعبة والشمك والقمر، وجد اجلامدون عىل كل قديم، الذين يريدون أن يوقفاوا 

وضااع ! ليك   اإلمكان أبادع مماا كاان: يركة الفلك، وسري التاريخ، شعارهم

 .الوسط بينهام

« القاديم واحلاديث»وقد خلص املوقف عالمة الشام حممد كرد عايل   بحثاه 

: هذا النراع بني علوم الدين وعلوم الدنيا، واألمة شطران ها قد أصبحنا بعد: بقوله

نساينا : وبعباارة أخارى. شطر هو إىل البالهة والغباوة، وشطر إىل احلمق والنفرة

 !القديم، ومل نتعلم اجلديد

كانت عناوين النراع بني التيارين ختتلف من فرتة ألخرى، ولكن املضامون   

حيمل   الغالب عنوانًا منقًرا مستنكًرا، عىل ياني  إال أن التيار األول. النهاية وايد

 .حيمل التيار اآلخر عنوانًا جذابًا مغريًا

: جتد ذلك بًينًا واضًحا   العناوين التي استفدمت   التعبري عن هذا الرصااع
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القديم واجلديد، التقلياد والتجدياد، املحاف اة والتحاديث، اجلماود والتحارر، 

 .الرجعية والتقدمية

نتهى أخرًيا إىل العنوان السامد اليوم، الذي حيمل ثنامية مقبولة إذا أعطيت يتى ا

الكلمة يقها من الفهم والتحليل، وهي ثنامية التكامل، ال ثنامية التضاد والتقابل، 

وقاد . «األصاالة والتجدياد»، و  وقت ما عرب عنه باا «األصالة واملعارصة»وهو 

 .(1)قدمت فيه دراسات، ون مت ندوات ويلقات

 .«ثقافتنا العربية اإلسالمية بني األصالة واملعارصة»وبحثنا هذا يتحد  عن 

« اإلنساانيات والعلاوم االجتامعياة»هكذا يدده يل اإلخاوة الارمالء   كلياة 

بجامعة قطر، الذين خططوا هلذه الندوة الفكرية العلمية، التي تدور بحوثها ياول 

 .«الواقع وآفاق املستقبل: الثقافة العربية»: هذا املوضوع املهم

قضية بالغة األمهياة، وال غارو أن عقادت « الثقافة العربية»وال ريب أن قضية 

يوهلا عدة ندوات، ومؤمترات   أكثر مان بلاد، تبحاث   جاناب أو أكثار مان 

 .جوانبها املتعددة

ويبدو أن اإلخوة الرمالء أرادوا إرضامي أو إغرامي، فجعلوا عنوان بحثي عاىل 

ومل يكتفوا بوصاف العربياة . إلخ...  «الثقافة العربية اإلسالمية»: صوصوجه اخل

 ويده، فهل يمكن أن تكون ثقافتها عربية غري إسالمية؟

 أهي عربية أم إسالمية؟ أم مها مًعا؟: ماهية ثقافتنا: هذا ما ينبغي أن نبحثه هنا

                                                           

الرتا  وحتديات العرصا   »عن « مركر دراسات الويدة العربية»الندوة التي ن مها : من ذلك (1)

م، ونيات بحوثهاا 1854بالقاهرة   سبتمرب سانة « األصالة واملعارصة»، أو «الوطن العريب

 .ومناقشا،ا   جملد ضفم
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 وما مكونات هذه الثقافة وخصامصها؟

اشتهرتا عىل األلسنة واألقالم، ورددمها الناو  وما معنى هاتني الكلمتني اللتني

 األصالة واملعارصة؟: هنا وهنا،، دون حتديد بني ملفهومهام

وما املقصود هبام   ن رنا نحن املؤمنني برسالة اإلسالم، وخلود دعوته، وبقااء 

ِّ }: حمفوًظا، كاام وعاد اهلل -بلسانه العريب املبني  -أمته، واستمرار كتابه  دُد َر    وَعب
 .[85: الكهف] {اَحق   

أن يوفقنا بفضله إىل إلقاء شعاع من ضوء،  -تباركت أسامؤه  -هذا ما نرجو اهلل 

. حماولة إلماية الضابا  والغاب  عناه، بقادر جهادنا الكليال، ومادناا القليال

 .وسنقسم دراستنا هذه إىل أربعة فصول وخامتة

ِِّۚ َعلَيبهِّ تَوَ } ِّٱّللَّ  ب
ٓ إَِّلَّ نِّيُب َوَما تَوبفِّيِقِّ

ُ
بُت ِإَوََلبهِّ أ  .[55: هود] {َّكَّ

 م1883ها ، مارو 1413رمضان سنة : الدوية

 يوسف القرضاوي

* * * 
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 الفصل األول

 ثقافتنا العربية اإلسالمية

 مكوناتها وخصائصها

 اششش عربية أم إسالمية؟

 :اششش مكونات الثقافة العربية

 .اللغة العربية -بششش اإلسالم 

 :اششش خصائص ثقافتنا

 -العامليةةة  -اإلنسةةانية  -األخالقيةةة  -بششش الربانيةةة 

 التكامل -الوسطية  -التنوع  -التسامح 

* * * 
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 عربية أم إسالمية؟

م حتات 1874الذي عقد   ريا  جامعاة باريوت سانة « املؤمتر التاراي»  

، وكان يل رشف املشاركة فيه، دار «احلضارة العربية بني األصالة والتجديد»عنوان 

أهي عربياة أم إساالمية؟ وماا : طويل الذيول يول ماهية احلضارة املذكورة جدل

 الصلة بني العروبة واإلسالم؟ أهي صلة تكامل أم صلة تناقض؟

وهذا اجلدل يتجدد ويتكرر كلام جتدد احلديث عان ثقافتناا ويضاارتنا، وعان 

إلساالم أم إىل أي أ  تنتسب، وإىل أي قبيل تنتمي؟ إىل ا: هويتها وانتاممها ونسبها

 إىل العروبة؟ إىل العر  أم إىل املسلمني؟

تياار : وماد من يدة هذا اجلدل وجود تيارين غلوا وتطرفا   الن رة إىل القضية

الذين يتنكارون « القوميني»اإلسالميني الذين يضيقون بالعروبة، وتيار العروبيني 

 .لإلسالم

لوجادوا أن ال غناى ولو أنصف كل منهام، ون ر   األمر مان جوانباه كلهاا، 

 .للعروبة عن اإلسالم، وال معنى لإلسالم بدون العروبة

فالعروبة هي لسان اإلسالم، ووعاء ثقافته، ولغة كتاباه وسانته، والعار  هام 

عصبة اإلسالم، ومحلة رسالته األولون، وهم الذين بعث فايهم الرساول م مان 

تاا  واحلكماة، ثام أنفسهم، ليتلو عليهم آياات اهلل، وياركيهم، ويعلمهام الك

 .ينطلقوا   األمم دعاة ومعلمني

وأرض العر  هي أرض املقدسات اإلسالمية، فيها الكعبة البيت احلرام الذي 

جعله اهلل قياًما للناو، ومثابة هلم وأمنًا، وقبلة ألهل اإلسالم، فحياثام كاانوا ولاو 
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وجوههم شطره، وإليه حيجاون، وباه يطوفاون، ومان يولاه يساعون ويقفاون 

 .ينسكونو

وفيهاا كاذلك . و  أرض العر  مسجد النبي م، ومثاوى رفاتاه اليايف

 .املسجد األقىص الذي بار، اهلل يوله

 .فكل املساجد التي ال تشد الرجال إال إليها   أرض العر 

هلذا كانت العروبة وثيقة الصلة باإلساالم، كاام أن اإلساالم موصاول الاريم 

 .بالعروبة

العربية يينام نرل هبا كتابه الع يم، ويد  هباا رساوله اإلسالم هو الذي خلد 

 .الكريم، م، وهو الذي أخرجها من اجلريرة ونيها   اآلفاق

وهو الذي علم العر  من جهالة، وهداهم من ضاللة، وأخرجهم من ظلاامت 

فقد كانوا كاام وصافهم اهلل تعااىل   . الي، واجلاهلية إىل نور التوييد واإلسالم

بِّين  ِإَون ََكنُواْ مِّن َقببُل لَِفِّ َضَلَٰل  }: كتابه  .[2: ، واجلمعة164: آل عمران] {مُّ

وأي ضالل أبني من ضاالل قاوم فسادت عقامادهم وتصاورا،م، وفسادت 

 أخالقهم وأعامهلم؟

واإلسالم هو الذي جعل للعر  رسالة يعيشون هبا، ويموتون عليها، ويبذلون 

ِّلنَّدا ِّ }: نوا باإلسالموهبذا كا. األنفك والنفامك   سبيلها رَِّجتب ل خب
ُ
ةن أ مَّ

ُ
َ أ  {َخۡيب

 .[111: آل عمران]

واإلسالم هو الذي ويد العر  من فرقة، ومجعهم من شتات القبلية وأكرمهم 

بنعمة األخوة بعد نقمة العداوة، وألف بني قلوهبم فأصابحوا بنعماة اهلل إخوانًاا، 
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بام لدهيا من ديان تغاايل باه، وايدة، تواجه أعتى أمم األرض، « أمة»وجعل منهم 

َدآء  َوٱذبكُ }: ويق تعتر بنرصته، قال تعاىل عب
َ
ِّ َعلَيبُكمب إِّذب ُكنتُمب أ َمَت ٱّللَّ ِّعب ََ  ُرواْ ن لَّ

َ
فَدَ

َٰن   َو ٓ إِّخب َمتِّهِۦّ ِّنِّعب تُم ب بَحب صب
َ
ُِّكمب فَأ َ قُلُوب ِّدَن َبيب دَرٖ  م  َٰ َشَفا ُحفب نَقدَكُمم ا َوُكنتُمب لََعَ

َ
ٱنلَّدارِّ فَأ

ِّنبَها  .[112: آل عمران] {م 

وما أبليف ما قاله اإلمام قتادة بن دعامة السدويس   بيان ما كان عليه العر  قبل 

كان هذا احلي من العر  أذل النااو ذاًل، وأشاقاه »: اإلسالم، وما صاروا إليه بعد

عىل رأو يجر  (2)عيًشا، وأبينه ضاللة، وأعراه جلوًدا، وأجوعه بطونًا، مكعومني

 من يشء حيسدون علياه، : األسدين بني
ن
فارو والروم، ال واهلل ما   بالدهم يومئذ

ى إىل النار، يؤكلون وال يأكلون، واهلل ما  من عاش منهم عاش شقًيا، ومن مات رد 

 من يارض األرض كانوا فيها أصغر يً ا، وأرق  فيها شأنًا منهم، 
ن
نعلم قبياًل يومئذ

كم به الكتا ، وأيل لكم به دار اجلهاد، ووساع يتى جاء اهلل ززز باإلسالم، فورث

لكم به من الرمق، وجعلكم به ملوًكا عىل رقا  الناو، وباإلسالم أعطاى اهلل ماا 

رأيتم، فاشكروا نعمه، فإن ربكم منعم حيب الشاكرين، وإن أهل الشاكر   مرياد 

 .(3)«اهلل، فتعاىل ربنا وتبار،

بيادة ابان اجلاراح   ريلتاه إىل وال غرو أن قال عمر بن اخلطا  بحق أليب ع

الشام، ييث عرضت له خماضة   الطريق، فنرل عمر عن بعريه، ونرع خفياه، ثام 

ياا أماري  -لقاد فعلات : أخذ بفطام رايلته، وخاض املفاضة، فقال له أبو عبيدة

                                                           

أمساك فااه : كعمه اخلوف فهاو مكعاوم: قيليعض، ومنه لئال شد  فاه : كعم فم البعري وغريه (2)

 .ومنعه من النطق

 .، طبع املعارف(55 - 7/57) «تفسري الطربي»من  (3)
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ه   صدره، وقاال! ... فعاًل ع يًما عند أهل األرض -املؤمنني  لاو غاري، : فصك 

أنتم كنتم أقل الناو، وأذل  النااو، فاأعركم اهلل باإلساالم، ! يدة؟يقوهلا يا أبا عب

 .(4)فمهام تطلبوا العرة بغريه يذلكم اهلل

وقد قال له قامل بعاد موقاف مان مواقفاه  -ابن عبد العرير  -وقال عمر الثاين 

بال جارى اهلل : فقاال لاه. جرا، اهلل عن اإلسالم خرًيا يا أمري املاؤمنني: املحمودة

 .فرد  احلق ألهله. (5)!!!عني خرًيااإلسالم 

احلق أن الثقافة أو احلضارة التي نعتر هبا، وننتمي إليها، ثقافة عربياة إساالمية 

ال نقول هذا متلًقا للعروبة، وال جماملة لإلسالم، إنام هاي احلقيقاة التاي تادل . مًعا

 .عليها كل األدلة

 .وعربت عنها هي ثقافة عربية، بحكم اللغة األساسية التي كتبت هبا،

 .بحكم روح القرآن العريب السارية   جنبا،ا، املؤثرة   أعامقها

 .بحكم تأثري البيان العريب واألسوة املحمدية   مسري،ا

 .بحكم أن العنرص العريب كان هو العنرص األول   تكوينها

 .بحكم أن جريرة العر  كانت مهبط وييها، ومنطلق دعو،ا

 .، ثقافة إسالمية بال ريبوهي مع ذلك، وقبل ذلك

 .بحكم األهداف التي تتوخاها، واحلوافر التي تدفعها

                                                           

 (.3/52)، وسكت عليه هو والذهبي «املستدر،»ذكره احلاكم    (4)

 .، طبع بريوت(8/218)« البداية والنهاية»ذكره ابن كثري   ترمجته من كتابه  (5)
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 .بحكم الفلسفة التصورات التي حتركها وتفجر طاقا،ا

 .بحكم األجناو والعنارص اإلسالمية املفتلفة التي شاركت فيها عربًا وعجًما

شواطئ األطليس بحكم الرقعة الواسعة التي كانت جمااًل هلا من الصني رشًقا إىل 

 .غربًا

ثقافة عربية إسالمية، ويضارة عربية إساالمية، : أن نقول -إذن  -فاألصو  

 .وبذلك ننصف احلقيقة، وننصف العروبة واإلسالم مجيًعا

 .ويرداد هذا األمر وضوًيا عندما نبني مكونات هذه الثقافة وخصامصها

 :مكونات الثقافة العربية

وايادة، وأمههاا الادين، واللغاة،  -لدى كل أمة  -أعتقد أن مكونات الثقافة 

نجاد أن  -نحان العار   -وبالنسابة لناا . والقيم واملفاهيم الساامدة واملتوارثاة

اإلسالم والعربية، والقيم واملفاهيم املتوارثة واملرتاكمة عاىل : مكونات ثقافتنا هي

 .مدار التاريخ

 :ربيةاإلسالم، والع: وسأكتفي باحلديث عن االثنني األولني

 :اإلسالم - 1

فهو الذي اط جمراه   تفكريها . إن الدين هو املكون األول لثقافة األمة، أي أمة

وهو الذي حيدد هلا فلسفتها األساسية عن رس احليااة، . وضمريها وأغوار وجداهنا

وغاية الوجود، وجييبها عن األسئلة اخلالدة التي فرضت نفسها عىل اإلنسان   كل 

من أنا؟ ومن أين جئات؟ وإىل أيان أذهاب؟ ولاامذا أيياا؟ ولاامذا : ممان ومكان

 أموت؟
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الدين هو الذي جيعل لإلنسان هدًفا ورساالة، وجيعال للحيااة معناى وماذاًقا، 

ويصل الوجود اإلنساين باألمل واألبد، يني يربطه باهلل تعاىل خالقاه، وبااخللود   

 .نوا يعلمونلو كا -أي احلياة  -الدار اآلخرة، التي هي احليوان 

لااه تااأثريه العميااق والشااامل   ثقافااة أمتنااا العربيااة  -خاصااة  -واإلسااالم 

عن طرياق عقاماده اإليامنياة، وشاعامره التعبدياة، وقيماه اخللقياة، . واإلسالمية

 .وأيكامه التييعية، وآدابه العملية، ومفاهيمه الن رية

 الفكار والشاعور فهو دين يتغلغل   يياة الفرد واألرسة واملجتمع، وياؤثر  

واإلرادة، ويوجه العقل والضمري والسلو،، ويصبيف احلياة كلها بصابغة متميارة، 

تتجىل   توجهها الرباين، ونروعهاا اإلنسااين، وانضاباطها األخالقاي، وحتركهاا 

 .اإلجيايب، وتوامهنا القيمي

املسلم يأكال فيسامي اهلل تعااىل، ويشابع فيحماد اهلل، ويناام عاىل ذكار اهلل، 

: احلمد هلل، وتصيبه املصايبة فيقاول: تيقظ عىل ذكر اهلل، وجتيئه النعمة فيقولويس

ُعونَ إِّنَّا } ِّ ِإَونَّآ إََِّلبهِّ َرَٰجِّ َّ  .[186: البقرة] {ّللِّ

تعااىل ياي   « اهلل»فاا . وكل يياته معجونة باذكر اهلل تعااىل، والثنااء علياه

 .وجدانه، يارض عىل لسانه

مني   إيطاليا، ولقيت مسلًما إيطالًيا فعرفت ومن قريب يرضت مؤمتًرا للمسل

أنه وجد مسلًما مغربًيا يعمل بامًعا متجاواًل   الاربد الشاديد، : عن سبب إسالمه

وهل تكساب : قال. أطلب رمق اهلل: ما الذي يوفقك   الربد الشديد؟ قال: فسأله

أباوي  احلمد هلل، ما أكسبه يكفيناي بعضاه، وأرسال البااقي إىل : ما يكفيك؟ قال

رضاا اهلل   رضاا . نعام: وهل أنت مسئول عنهم؟ قاال: قال. وإخويت   املغر 
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يعني أنت راضن عان يياتاك : الوالدين، وصلة الريم تطيل العمر؟ قال اإليطايل

ومن أين تعلمات : قال اإليطايل. رضا، وهلل احلمد، ربنا يديم نعمته عيل  : هذه؟ قال

. (6)«ارض بام قسم اهلل لك تكن أغنى النةا »: اديننا علَّمنا هذ: هذا؟ قال املغريب

أدلك عاىل املساجد لتقابال : فكيف يل أن أعرف دينكم؟ قال املغريب: قال اإليطايل

وذهب اإليطايل مع املغريب إىل املساجد، ومل . إمامه، وهو ييح لك، فأنا رجل أمي  

خل الرجل   يكن ممن حيافظ عىل الصالة أو يرتاد املسجد، وما هي إال أيام يتى د

 .اإلسالم، ويسن إسالمه، وأصبح من امللترمني الغيورين الداعني إىل اإلسالم

وال يستطيع أيد يعي    املجتمع اإلساالمي أن ينكار تاأثري اإلساالم عاىل 

ثقافته، إيًّا كان قدره من التدين، ألن اللغة نفسها مشحونة بمعاين الدين، واألمثال 

روجة بالدين، واألفكاار واملشااعر املوجهاة للسالو، العامة املنتية بني الناو مم

يتاى املاليادة . باإلسالم الذين هو الدين السامد والغالاب: متأثرة بالدين، أعني

ال ختطئ تأثري اإلسالم عاىل  -عىل ندر،م  -والشكا، الذين ظهروا   تاريخ األمة 

قوة غالبة، تاؤثر  -بتصوراته وقيمه وأفكاره ومشاعره وآدابه  -ثقافتهم، فاإلسالم 

 .عىل الفكر والشعور واإلرادة من الداخل ومن اخلارج، شعر بذلك املرء أو مل يشعر

أن الادين هاو املاؤثر : وقد أكد الكثريون ممن عايشوا املسلمني قلياًل أو كثارًيا

 .األول   ييا،م وسلوكهم، وإن كانوا من العصاة واملنحرفني عن سواء السبيل

  كتاباه « غوساتاف لوباون»ساوف االجتامعاي الفرنيسا يقول املاؤر  الفيل

تأثري دين حممد   النفوو أع م من تأثري أي ديان آخار، وال »: «يضارة العر »

                                                           

« صاحيح اجلاامع الصاغري»أمحد والرتمذي عان أيب هريارة ويسانه    جرء من يديث رواه (6)

(111.) 
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ترال العروق املفتلفة التي اختذت القرآن مرشًدا هلا تعمل بأيكامه كام كانت تفعل 

لرنادقة واألخليااء، أجل قد جتد بني املسلمني عدًدا قلياًل من ا. منذ ثالثة عي قرنًا

ولكن لن ترى من جيرؤ منهم عىل انتها، يرمة اإلسالم   عدم االمتثاال لتعاليماه 

األساسية كالصالة   املساجد وصوم رمضان الذي يراعي مجيع املسلمني أيكامه 

بدقة، مع ما   هذه األيكام من رصامة ال جتد مثلها   صوم األربعني الذي يقاوم 

اهدت ذلك   مجيع األقطاار اإلساالمية التاي مر،اا   آسايا به النصارى، كام ش

ومن ذلك أتيح يل أن أركب سفينة نيلية كان فيها أفاراد عصاابة عربياة . وإفريقية

وهم  -مقرنني   األصفاد ومتهمني بأنواع اجلرامم، فقضيت العجب يني رأيتهم 

مل  -عقوباات الذين خرقوا يرمة مجيع القاوانني االجتامعياة مساتففني بأقساى ال

جيرؤوا عىل انتها، تعاليم النبي، ويني شاهد،م يرفعون تلك األصفاد عنهم وقت 

 .الصالة ليسجدوا هلل القهار ويعبدوه

التي مل يدر، األوروبيون أمرهاا  -وعىل من يرغب   فهم يقيقة أمم اليق »

ذي التأثري  -وللدين . «أن يتمثل سلطان الدين الكبري عىل نفوو أبنامها -إال قلياًل 

نفوذ ع يم فيهم، وبالدين يؤثر   نفوسهم، ولوال الدين ماا يار،  -الضئيل فينا 

إىل  - 1818يعني ثاورة  -ساكن املرصيني، منذ الثورة التي رضجت مرص بالدماء 

 :أن يقول

إن الرجل الذي ااطب العر  باسم اهلل يطاع ال حمالة، ما علماوا أناه ياتكلم »

 .«باسم اهلل يًقا

الاذي اساتطاع . ىل الراصد املؤمن أو امللحد أن حيرتم هاذا اإلياامن العمياقفع
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 .(7)«العر  أن يفتحوا العامل به فيام مىض، وهم اليوم يصربون به عىل قسوة املصري

إن اإلسالم يعترب مكونًا مهًماا لثقافاة غاري املسالم الاذي يعاي    : بل أقول

ناه وعالقاتاه، شاعر أو مل يشاعر، املجتمع املسلم، وهو يتضح عىل تفكريه ووجدا

وهذا ما جعلني أقول للدكتور لويك عوض عندما مار الدوية منذ . أيب أو كره

إن وجود،   املجتمع املسلم يقتيض أن تكون مسلًما بالثقافة واحلضارة، : سنوات

 .(8)!وإن مل تكن مسلًما بحكم العقيدة والديانة

ن ال جيبنون عن التعبري برصاية عن وقد رأينا من إخواننا النصارى العر  الذي

أثر اإلسالم فيهم و  ثقافتهم من تركوا شهادات عادلة عاىل هاذه احلقيقاة التاي 

نتحد  عنها، وذلك مثل الشاعر القروي، ومثل األستاذ فاارو اخلاوري رمايك 

أنا نرصااين : ، ومثل الرعيم السيايس مكرم عبيد   مرص الذي قال(9)ومراء سورية

 .وطنًا دينًا، مسلم

 .أنا نرصاين ديانة، مسلم ثقافة ويضارة: وبحق لآلخرين أن يقول كل منهم

وصلة الدين بالثقافة ليست خاصة بالثقافة اإلسالمية، فكال الثقافاات مديناة 

لألديان   تكوينها وتوجيهها، سواء أكان هذا الدين ساامويًا أم وضاعًيا، يًقاا أم 

 .والغر باطاًل، كام هو واضح   ثقافات اليق 

والثقافة الغربياة عاىل سابيل املثاال، هاي بنات الدياناة املسايحية، بعقامادها 

                                                           

 (.417ص ) - تعريب عادل معيرت - «غوستاف لوبون»لا « يضارة العر »من كتا   (7)

 (.47ص )« قضايا ثقافية»املجد الثالث من منشورات نادي اجلرسة   قطر : ان ر (8)

« رشيعة اإلساالم»م ورضورة حتكيم رشيعته،   كتابنا ان ر ما نقلناه من رأيه بصاليية اإلسال (9)

 (.87 - 86ص )
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 .وتصورا،ا، ومواريثها وتقاليدها املفتلفة

 .وهذا ما سجله الدارسون املتعمقون من املغربيني

  تااأثري العقياادة املساايحية   الثقافااة واحلضااارة « إليااوت. و. ت»يقااول 

 -إىل عهاد قرياب  -  املسيحية نمت فنوننا، و  املسيحية تأصلت »: األوروبية

وقاد ال . وليك لتفكرينا كله معنى أو داللة خارج اإلطار املسيحي. قوانني أوروبا

ولكن كل ما يقوله ويفعله يأتيه يؤمن فرد أورويب بأن العقيدة املسيحية صحيحة، 

 .«من تراثه   الثقافة املسيحية، ويعتمد   معناه عىل تلك الثقافة

وما أظان أن . ما كان يمكن أن خترج فولري أو نيتشه إال ثقافة مسيحية»: ويقول

وال يرجع . ثقافة أوروبا يمكن أن تبقى يية إذا اختفى اإليامن املسيحي اختفاًء تاًما

لك إىل كوين مسيحًيا فحسب، بل إنني مقتنع به أيًضا بوصافي دارًساا اقتناعي بذ

 .لعلم األيياء االجتامعي

إذا ذهبت املسيحية فستذهب كل ثقافتنا، وعندمذ يكون عليك أن تبدأ البداياة 

جيب أن تنت ر يتاى . املؤملة من جديد، ولن نستيطع أن تلبك ثقافة جديدة جاهرة

! طي الصوف، الذي سيصنع مناه رداؤ، اجلديادينمو العشب، ليغذو الضأن، ليع

جيب أن متر بقرون كثرية من اهلمجية، ولن نعي  إذن لنرى الثقافة اجلديدة ال نحن 

 .(10)وال أيفاد أيفادنا، ولو عشنا لام سعد هبا وايد منا

ومثل ذلك يقال   تأثري اهلندوسية   ثقافة اهلناد، والبوذياة   ثقافاة الصاني 

                                                           

شاكري عيااد، املؤسساة . ، ترمجاة د(148ص)« إلياوت»مالي ات نحو تعريف الثقافة لا  (10)

 .املرصية العامة
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 .وكوريا وغريمها

 .ويمكننا أن نؤكد أنه ال ثقافة بغري دين، أيًّا كان هذا الدين

يتى الذين جحدوا الدين وياربوه ن ريًّا وعلميًّا، كالامركسيني، الذين طاردوه 

قوا كتبه، مل يسعهم إال  واليقوه ييث كان، ورشدوا رجاله، وأغلقوا معابده، وير 

لقديم، إهله الامدة، ونبيه ماركك، أن يصنعوا للناو دينًا جديًدا، يقوم مقام الدين ا

وجنته الشيوعية املودعة، وشايطانه الرأسااملية، إىل آخار ماا نعارف مان مبااد  

 !أديانًا بغري ويي: وطقوو هلذه الديانة، التي سمى بعضهم أمثاهلا

 :اللغة العربية - 2

هي املكون الثاين للثقافة، فهي وعاء العلوم واملعارف مجيًعا،  -أي لغة  -واللغة 

ووسيلة التأثري   العقل والشعور . وأداة اإلفهام والتعبري العلمي، والفني والعادي

بأدهبا ونثرها وشعرها ويكمها وأمثاهلاا وقصصاها وأسااطريها، وساامر ألواهناا 

 .وأدوا،ا الفنية

البيان، سواء أكان بيانًاا نطقيًّاا أم بيانًاا خطيًّاا،  واهلل تعاىل خلق اإلنسان، علَّمه

 .ليفصح عام   ضمريه بلسان مبني

 .وجعل من آياته اختالف األلسنة، كاختالف األلوان

خصامصه، التي ت هار   ثقافتاه، وتاؤثر    -أي كل لغة  -وكان لكل لسان 

 .تفكريه ووجدانه وسلوكه

نا نحن العر ، لام انفردت به هذه اللغاة تأثري باليف   ثقافت -خاصة  -وللعربية 

 .من مميرات مل تتوافر لغريها



 18 واملعاصرةالثقافة العربية اإلسالمية بني األصالة 

ِّي  د}: ويسبها أن اهلل أنرل هبا كتابه اخلالد القرآن َٰءنًا َعَرب َنَُٰه قُرب
نَزلب
َ
ا لََّعلَُّكدمب إِّنَّآ أ

قِّلُونَ  مُِّي }، [2: يوسف] {َتعب
َ وُح ٱۡلب ِّهِّ ٱلرُّ َُكوَن مِّد 391نََزَل ب بَِّك ِلِّ

َٰ قَلب رِّنَن لََعَ ُمندكِّ
ب َن ٱل

ِّلَِّسانن َعَر ِّ    391 بِّي   ب  .[188 - 183: الشعراء] {مُّ

وإن لغة اختارها اهلل تعاىل لينرل هبا خاتم كتابه، وينطق هبا خاتم رسله، وجيعلها 

 .لغة العبادة خلامتة رساالته، جلديرة أن تكون سيدة لغات العاملني

لنص اإلهلي الذي أيكمت آياته، ثم لقد بلغت العربية الذروة يني نرل هبا هذا ا

فصلت من لدن يكيم خبري، وال يوجد   أي لغة من لغاات األرض ناص إهلاي 

فها اهلل باالقرآن الاذي ال يأتياه  معصوم، غري حمرف وال مبدل؛ إال العربية، التي رشَّ

فت الكتب الساموية مجيًعاا، باألدلاة  الباطل من بني يديه وال من خلفه، بعد أن يرِّ

 .طعة التي بينها العلامء قديًما ويديثًاالقا

: لقد ضمنت العربية اخللود، يني نرل هبا القرآن الذي تكفل اهلل تعاىل بحف اه

َر ِإَونَّا ََلُۥ لََحَٰفُِّظونَ } ِّكب َا ٱَّل  نلب  .[8: احلجر] {إِّنَّا ََنبُن نَزَّ

بل عند وهذا ما جعل هلذه اللغة العريرة لونًا من القداسة عند العر  املسلمني، 

املسلمني غري العر ، الذين جيتهدون   تعلمها ماا اساتطاعوا، ويتقرباون إىل اهلل 

 .بنيها وتعليمها

 -بني اإلسالم والعربياة : وبعبارة أخرى -وقد يد  اتصال بني اللغة والدين 

يتى امترج أيدمها باآلخر، امترج الروح باجلسد، فمن قرأ متن اللغة وشواهدها، 

فها، وبالغتها، ورأى الشواهد واألمثلة فيهاا، وجادها ممروجاة أو نحوها أو رص

 .وكذلك من درو شعرها ونثرها ملك ذلك ملًسا. بالقرآن مرًجا

ومن هنا نجد حماوالت بعضهم اليوم تفرييف اللغة من هاذه ال اواهر األصالية 
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فيها، وعرهلا عن القرآن والسنة، كام ترى ذلك واضًحا   املعجم املعاروف باسام 

 .الذي تعمد يذف كل استشهاد بالقرآن أو احلديث   أي مادة لغوية (11)«نجدامل»

وهلذا نجد كل من حيار  اإلسالم حيار  اللغة العربية معه، إذ ال عربياة بغاري 

ر  أن يبني للناو ما نارل 
ِ
قرآن، وال قرآن بغري بيانه من سنة رسوله الكريم، الذي ُأم

 .إليهم

وال غرو أن كانت الدعوة إىل العامية بذرة بذرها أعداء األماة مان املستياقني 

لغاة القارآن والسانة والارتا   -واملبيين واألجانب، ليعرلوها عان الفصاحى 

 .(12)كام تبني ذلك بالوثامق وأكدته الدراسات األكاديمية -اإلسالمي كله 

ل بلد عريب إضاعاف وكان من أكرب هم املستعمرين الصليبيني وفروخهم   ك

الفصحى، وإشاعة العامية، وإعالء اللغة األجنبية عىل اللغة القومية، كام فعل ذلك 

 .(13)  ن ام التعليم بمرص« دنلو »

وكان أكرب مههم   البلدان اإلسالمية التي تكتب لغتها باحلرف العاريب إلغااء 

فعلوا ذلك   تركياة احلرف العريب من الكتابة، وإيالل احلرف الالتيني حمله، كام 

 .وماليرية وبعض البالد اإلفريقية

وكان هم  احلكم العلامين   تركيا حماولة تفرييف الرتكية من الكلامت العربية التي 

                                                           

 .تصنيف األ  اليسوعي لويك معلوف (11)

نفوساة مكرياا، وماا كتباه للادكتورة « تاريخ الدعوة إىل العامية وأثرها   مرص»ان ر كتا   (12)

عن هذه القضية، ودعوة ساالمة موساى « أباطيل وأسامر»األستاذ حممود حممد شاكر   كتابه 

 (.184 - 181ص )ولويك عوض وأمثاهلام إىل العامية 

من ن امه التعليمي هو سيادة اللغاة اإلنجليرياة عاىل « دنلو »بي ن األستاذ شاكر أن هدف  (13)

 (.861ص)« أباطيل وأسامر»: ان ر. اللغة العربية
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تشغل منها ييًرا كبرًيا، لتوضع موضعها كلاامت ال تينياة، بادعوى أهناا كلاامت 

 !عاملية

مها   نفك كل مسلم، كام أهنا وما ذا، إال ألن الكلامت العربية هلا تأثريها وإجيا

 .تذكر أبًدا بالقرآن واإلسالم، وتؤكد دامًما روابط األخوة اإلسالمية

 :خصائص ثقافتنا

أن نعرف خصامصها العامة، التي مير،ا عن  -لكي نفهم ثقافتنا بحق  -وال بد 

وهذا حيتاج إىل بحث مفرد، ولكنناا نشاري هناا إىل رؤوساها . غريها من الثقافات

 .ة وتذكرةتبرص

 :فمن خصائص هذه الثقافة

فهي ثقافة معجونة باجلانب اإلهلي، قد امترجت فكرة اإلياامن عاماة،  :الربانيةة

والتوييد خاصة، بجوانبها كلها، وجرت فيها جمرى الدم   الشعريات،   شعرها 

ونثرها،   أدهبا وعلمها وفلسفتها،   كتب اللغة وكتب الدين، وكتب العلم، عىل 

 .ملناملاختالفها، فيام ترين به املساجد، فيام جتمل به ا

قد يوجد فيها بعض املاليدة أو الشكا،، ولكنهم يمثلون الشذوذ الذي يثبت 

ومع هذا جتد نضاح هاذه الثقافاة الربانياة علايهم، أيباوا أو . القاعدة وال ينفيها

 .كرهوا

وللعنرص األخالقي فيها مكان ريياب، وأثار عمياق، بارم ذلاك  :األخالقية

سه   شعر ياتم الطامي، وعروة بن الاورد، العنرص يتى   اجلاهلية ذا،ا، كام نلم
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 .، وغريهم(14)وعنرتة العبيس

ثم جاء اإلسالم، فعمق هذا العنرص أيام تعميق، ووسعه أبلايف توساعة، ورباط 

األخالق بأهداف أريب وأرقى، ويوافر أنبل وأمكى، ووصالها بفكارة اإللارام 

وغلوامهاا، ورفاع  واجلراء، جراء الدنيا وجراء اآلخرة، ويررها من غلو اجلاهلياة

إنةام بعثةأل أل ةم مكةارم »: األخالق مكانًاا عليًّاا ياني جعلهاا غاياة الرساالة

 .، وندد بالعلم الذي ال يثمر خلًقا وال سلوًكا يسنًا(15)«األخالق

ل آدابًا للعلم واملتعلم، والقار  والسامع، والبايث واملنااظر، بال آدابًاا  وفصَّ

   احلياة، من أد  الاممدة
ن
 .إىل بناء الدولة لكل يشء

واعتربت األخالق ثمرة االعتقاد الصحيح والتعبد اخلاالص، وإال كاان فسااد 

 .اخللق دليل فساد اإليامن، أو فساد العبادة

أخالق ملعاملاة املسالمني، وأخارى : وال تعرتف هذه الثقافة بتجرمة األخالق

واحلالل يالل للكال، لغري املسلمني؛ فاخلري خري للجميع، والي رش عىل اجلميع، 

 .واحلرام يرام عىل الكل، ال كام جاء   توراة اليهود

أن الغاية تربر الوسيلة، بل : كام ال تعرتف هذه الثقافة بذلك املبدأ اخلطر اليير

هي ال تؤمن إال بالوسيلة الن يفة للغاية الييفة، وال تصل إىل احلاق بااخلوض   

 .ل إال طيبًافإن اهلل تعاىل طيب ال يقب. الباطل

ومن ثم ال انفصال   ثقافة اإلسالم بني األخالق والعلام، وال باني األخاالق 

                                                           

 .أليب متام« ديوان احلامسة»ان ر بعض أشعار هؤالء    (14)

، واحلاكم وصححه، ووافقه الذهبي والبيهقي   «األد  املفرد»رواه ابن سعد والبفاري    (15)

 (.2348)« صحيح اجلامع الصغري»وذكره   . كلهم عن أيب هريرة. «الشعب»
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 .واالقتصاد، وال بني األخالق والسياسة، وال بني األخالق واحلر 

ايارتام : فلحمتهاا وساداها. اإلنسانية: ومن خصامص هذه الثقافة :اإلنسانية

، فهاي تقاوم عاىل اعتباار أن اإلنسان، ورعاية كرامة اإلنسان، ويقاوق اإلنساان

ٓ }: من ربه« خملوق مكرم»اإلنسان  َندا بَد ِّ ، وأن اهلل [71: اإلرساء] {َءاَدمَ َولََقددب َكرَّمب

ر له ما   السموات وما   األرض مجيًعاا  جعله   األرض خليفة، وأنه تعاىل سفَّ

 .منه

أو  وهي تقوم عىل تكريم اإلنسان من ييث هو إنسان، بغض الن ر عن جنساه

لونه، أو لغته أو موطنه، أو طبقته، بل عن دينه نفسه، فهاو مكارم بإنساانيته قبال 

ومن املواقف الرامعة ما رواه البفاري عن النبي م أنه قد مرت عليه جنامة . ديانته

أليسةأل »: إهناا جناامة هياودي؟ فقاال: ميت وهو جالك، فقام هلا واقًفا، فقيل له

 .(16)سالم يرمة ومكان؟ بىل، ولكل نفك   اإل«نفًسا

وما دامت ثقافة لكل إنسان، فال غرو أن تكاون ثقافاة عاملياة املنارع،  :العاملية

والوجهة، وقد عملت عىل تقريب الفوارق بني بني اإلنساان، تلاك التاي فرقات 

البي قديًما ويديثًا، وهلذا اشرت، فيها عر  وعجم، بيض وسود، أغنياء وفقراء، 

ارى وهيود وجموو، وال تنا  بني انتامء هاذه الثقافاة ملو، وسوقة، مسلمون ونص

كاام  -فهاي . إىل العروبة واإلسالم من نايية، ووصفها بالعاملية من نايية أخارى

عاملية النرعة والوجهة، مفتوية لكل اجلامعات البياية، غاري مغلقاة عاىل  -قلنا 

لتاي تقاوم عاىل نفسها، وال متعصبة ضد غريها، مثل الثقافة اليهودياة املنغلقاة، ا

                                                           

. ، طبع مكتبة وهبة، القاهرة«اخلصامص العامة لإلنسان»من كتابنا  خصيصة اإلنسانية: ان ر (16)

 .والرسالة، بريوت
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ر  »متجيااد جاانك خاااص، وشااعب معااني، يتااى وصاافت اهلل ساابحانه بأنااه 

 .شعب اهلل املفتار -كجنك  -، واعتربت الشعب اإلرسامييل «إرساميل

أما ثقافتنا فهي وإن كتبت بالعربية، وانطلقت من اإلساالم، فاإلساالم نفساه 

َهدا ٱنلَّدا}: عاملي الرسالة من أول يوم، جاء يقاول يُّ
َ
ال . [وغريهاا 21: البقارة] {ُ  َيََٰٓ

ِّ ٱلبَعَٰلَمِّيَ }، ويدعو إىل اهلل «أهيا العر  يا» ر  املسلمني »ال  [وغريها 2: الفاحتة] {رَب 

دلبَنََٰك إَِّلَّ }: ويعلن أن دعوته عاماة ال خاصاة. «وال ر  العر  ويدهم ََ رب
َ
َوَمدآ أ

َة   ِّلبَعَٰلَمِّيَ  رَۡحب  .[117: األنبياء] {ل 

فيها، برغم ظهور « التسامح»ومن دالمل هذه العاملية وجود خصيصة  :التسامح

ولكن الدين الذي قامت علياه، يؤكاد اإلياامن . العنرص الديني فيها وغلبته عليها

بحقيقتني أساسيتني عىل غاية من األمهياة، لتأثريمهاا   فكار اإلنساان وسالوكه، 

 :وعالقاته مع اآلخرين املفالفني، ومها

تالف البي   األديان وغريها واقع بمشايئة اهلل تعااىل املرتبطاة أن اخ :األوىل

: يقاول تعااىل. بحكمته، وال يملك أيد أن يرد مشيئة اهلل ويغري ساننه   الكاون

ة  } مَّ
ُ
َدة ۖ وَ  َولَوب َشآَء َربَُّك ََلََعَل ٱنلَّاَ  أ دَم َربُّدَكِۚ  331 ََل يََزالُوَن ُُمبتَلِّفِّيَ َوَٰحِّ إَِّلَّ َمدن رَّحِّ

َِّك َخلََقُهمب   .[118، 115: هود] {َولَِّذَٰل

أن يساهبم عىل ما ضلوا فيه أو انحرفوا، إناام هاو إىل اهلل ياوم القياماة،  :الثانية

َِّك فَٱدبُعۖ }: و  هذا يقول اهلل لرسوله   شأن املفالفني. وليك إىل الناو اليوم َِّذَٰل فَل
وَ  هب
َ
مِّربَتۖ َوََل تَتَّبِّعب أ

ُ
تَقِّمب َكَمآ أ َب مِّدربُت َوٱ

ُ
َ َوأ ُ مِّدن كَََِّٰٰدب  ندَزَل ٱّللَّ

َ
َِّمآ أ ۖ َوقُلب َءاَمنُت ب آَءُهمب

دَة بَيبنََندا  ۖ ََل ُحبَّ َََٰٰلُُكدمب عب
َ
َََٰٰلَُندا َولَُكدمب أ عب

َ
ۖ نَلَدآ أ ُ َربُّنَا َوَربُُّكدمب َل بَيبنَُكُمۖ ٱّللَّ دِّ عب

َ
ۡلِّ

ۡيُ  بَمصِّ ُ ََيبَمُع بَيبنَنَاۖ ِإَوََلبهِّ ٱل  .[18: الشورى] {َوبَيبنَُكُمۖ ٱّللَّ
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وهلذا وسعت هذه الثقافة وهذه احلضارة غري املسلمني، وفسحت هلم مكانًاا   

جمتمعا،ا، وأعطتهم ذمة اهلل وذمة رسوله، وذمة مجاعة املسلمني، عىل أن يكون هلم 

ما للمسلمني، وعليهم ما عليهم، إال ما اقتضاه اختالف الديانة، وبقي هؤالء عاىل 

عامرهم، وبقيت هلم معابدهم ومؤسسا،م، ومل جيربوا عاىل عقامدهم وعباد،م وش

يشء يمنعهم دينهم منه، بل مل جياربوا عاىل تار، ماا يبيحاه ديانهم هلام كااخلمر 

، بل شاركوا   بناء احلضارة اإلسالمية، وكان هلام   أيياان كثارية (17)واخلنرير

اليات املسالمة مناصب ومارية وإدارية ومالية؛ عىل خالف ما تعانيه األقليات واجل

  كثري من املجتمعات الغربية اليوم، التي أقامت الدنيا وأقعد،ا من أجل طالبات 

مسلامت يلترمن احلجا  الذي فرضه عليهن اإلسالم، وكذلك من أجل فتح كلية 

أوروبية خاصة للدراسات اإلسالمية، لتفريج أممة ووعاظ للجاليات اإلساالمية 

 . ا وغرهباالكبرية   داخل أوروبا رشقه

؛ فهي ليسات جمارد ثقافاة دينياة «التنوع»ومن خصامص هذه الثقافة  :التنوع

إهنا ثقافة واساعة متنوعاة، فيهاا الادين بفروعاه ... الهوتية، كام يتصور بعضهم 

املتعااددة، واللغااة واألد  والفلساافة، والعلااوم الطبيعيااة والرياضااية، والعلااوم 

 . اإلنسانية، والفنون املفتلفة

فيها فقه أيب ينيفة، وأصول الشافعي، وكاالم األشاعري، وتفساري الطاربي، 

ورواية البفاري، وأد  اجلايظ، ومعجم اخلليل، ونحو سايبويه، وبالغاة عباد 

القاهر، وطب ابن سينا، وشعر املتنبي، ومقامات احلريري، وبرصيات ابن اهلياثم، 

                                                           

، (88 - 47ص)« تساامح فرياد»، فصال «غري املسلمني   املجتمع اإلسالمي»كتابنا : ان ر (17)

 .الطبعة الثالثة - طبع مكتبة وهبة
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حتليال ابان خلادون، ورياضيات البريوين، وتصوف الغرايل، وفلسفة ابن رشد، و

 . وخط ابن مقلة، وأحلان املوصيل

فيها ابن طفيل من األندلك، وابن أيب ميد من تونك، وابن يجار مان مرصا، 

وابن الومير من اليمن، والشريامي من إيران، والرخميي من خوارمم، والدهلوي 

 . من اهلند، وجالل الدين الرومي من تركيا

 . ل البطالةفيها صالح أهل السلو،، وخالعة أه

 . «ألف ليلة وليلة»، و«هنج البالغة»فيها 

 .فيها مهديات أيب العتاهية، ومخريات أيب نواو

 فيها مرثيات اخلنساء، وجمون ابن أيب ربيعة

 .فيها سلفية ابن تيمية، وصوفية ابن عريب

 .فيها ظاهرية ابن يرم، ومقاصدية الشاطبي

 .فيها عقالنية الفالسفة، والترام الفقهاء

 . فيها اجتهاد املجددين، وترمت املقلدين

 . الفرق المختلفة من أهل الملة، والفرق المنشقة عن الملة فيها

فيها الكتب المقروءة اليت امتألت بها المكبات، والصور المشهودة اليت ازدانت  
األموي يف دمشق، واحلمراء يف األندلس، واألزهر »بها اجلوامع والمدارس والقصور 

 . «السلطان أمحد يف استانبول، وتاج حمل يف الهنديف مرص، و

 .إنه اتلنوع الشامل أو الشمول المتنوع
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ددطية أو  «الوستتطية»يصيصتتة أيتتر     «اتلنتتوع»يكمتتل يصيصتتة  :الَو
لألمتة الوست ، بتف إفترام األمت   ،فهذه اثلقافة تمثل المتنه  الوست  .«اتلوازن»

ومع أن الطرفف قد يوجدان دايلها، إال أن الصبغة العامة لها،  .المختلفة وتفريطها
المستتمدة متن وستطية امست  ،  ،والطابع الغالب عليها هو الوستطية، اتلوازنيتة

ا}: هووسطية أمت ط  ََ ة  َو مَّ
ُ
َِّك َجَعلبَنَُٰكمب أ  .[143: البقرة] {َوَكَذَٰل

العلت  واميمتان، ، بف بف العقل والويح: جتد هذا واضًحا يف الوسطية المتوازنة
المادة والروح، بف احلقوق والواجبات، بف الفرديتة واجلماعيتة، بتف املهتا  بف 

لها  المايض واتلطلع إىل وااللزتا ، بف انلص واالجتهاد، بف المثال والواقع، بف است
 .لالمستقب

ضتها فيما بتف بع ، اتلاكملاتلاكمل: ومن يصائص هذه اثلقافة أيًضا :لاِلاكم
وبعض، فاثلقافة اللغوية ختد  اثلقافة ادلينية، وهذه تغذي اثلقافتة امسستانية، و  

 .يةمهذه تستفيد من اثلقافة العل

فيه ال تديع أنها تنشئ لك يشء من ومثل ذلك تكاملها مع اثلقافات األير ، 
وتبدأ رحلة اثلقافة من الصفر، بل أعلن  نصوصتها المقدستة أنهتا جتاءت عد ، 
لما اكن قبلها ال مبتكترة، مكملتة للبنتاء ابي بتدأه رستل اق متن قبتل، متممة 

ولهتذا قتال رستولها  .أو االحنترا  مصححة للمسرية اليت دايلها بعض اتلحريت 
فهتو متتم  ال مبتتدو، ومتاكر  ، «إنام بعثأل أل م مكةارم األخةالق» :صصص

قص، تناواألي ق ل  تقطع جذورها من ادلنيا، بل   موجودة، وإن اكن فيها قصور 
 .هاومهمته أن يتممها ويكمل

متع صصص  وموق  اثلقافة امس مية مع اثلقافات األير  كموق  نبوة حممد
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يةا  مةن إن مثيل ومثل األنب» :انلبوات األير ، وابي عرب عنه احلديث الصحيح

قبيل، كمثل رجل بنى بيًتا فأحسنه وأمجله، إال موضع لبنةة مةن واو،ةة، ف عةل 

فأنةا  !؟هةال وضةعأل هةال اللبنةة: ه، و،ع بون له، و،قولونبالنا  ،طوفون 

 .(18)«اللبنة، وأنا خاتم النبيني

ومقتىض هذا اتلاكمل ابي اتصف  بته اثلقافتة امست مية، أنهتا ال جتتد مانًعتا 
ا من اقتباس احلكمة، واتلماس العل  انلتافع، والعمتل الصتالح عنتد رشعيًا، يمنعه

 .يصومها واولو اكن ،غريها

الكلمة احلكمةة ضةالة املة،من، »: ويف احلديث ابي رواه الرتمذي وابن ماجه

، واحلديث ضعي  من حيتث ستنده، ولكتن (19)«افحيث وجدها فهو أحق هب
 .عليه الفقه والعمل وهو ما استقر. معناه صحيح، بإمجاع علماء األمة

وقد طلب الرسول الكري  من أرس  المرشكف ابين حيسنون الكتابة، ول  يتيرس 
أن يفدوا أنفسه  بتعلي  لك واحد متنه  عرشتة متن  «بدر»له  دفع الفدية يف غزوة 

أوالد المسلمف الكتابة حيت حيذقوها، فتعل  منه  عدد اكن متنه  زيتد بتن تابت  
 .(20)رررتاء الصحابة أحد علماكتب الويح، و

* * * 

                                                           

ياديث  «اتفق علياه الشايفاناللؤلؤ واملرجان فيام »متفق عليه من يديث أيب هريرة، كام    (18)

 (.1473)رقم 

وذكار أن فياه  ،ياديث غرياب: وقال( 2655)رواه الرتمذي   أبوا  العلم عن أيب هريرة  (19)

ب ل يف ه
ِ
 (.4168)ورواه ابن ماجه   الرهد . راوًيا يضعف   احلديث من ق

 .طبع بريوت( 1/22) «الطبقات»رواه ابن سعد عن الشعبي مرساًل، كام    (20)
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 الفصل الثاني

 لكي نكون أصالء حًقا

 .اششش بني األصالة واملعارصة

 ماذا تعني األصالة هنا؟ اششش 

 . اإلسالم فوق الرتاثاششش 

 قرا ة مستبرصة للرتاثاششش 

 .اثللرت -أو موجهة  -قرا ات متحيزة اششش 

* * * 
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 . بني األصالة واملعاصرة

السؤال الكبري ابي طرح نفسه علينا منذ أوائل نهضتنا، واستتفاقتنا   تفتوق 
الغرب ابي طالما أيذ عنا، وتتلمذ علينا، واكن  جامعتنا موئً  لط به، واكنت  
كتبنا مراجع دلراسيه، ت  ها هو ايلتو  يتغلتب علينتا عستكريًا، ويتتحك  فينتا 

كي  تكون الع قة بيننا وبتف : ل هوسياسيًا، ويتفوق علينا حضاريًا، هذا السؤا
كي  نوازن بف قديمنا وحديثه ؟ أو بف تراتنتا : هذا الوافد اجلديد؟ وبعبارة أير 
 األصيل ومعارصه  ادلييل؟ 

أسستطيع أن نكون أص ء ومعارصين يف الوق  ذاته؟ أي حنقق ذاتنتا، ونعتي  
إمتتا أن نكتتون أصتت ء، ونضتت  : عرصتتنا؟ أ  ال بتتد نلتتا أن نيتتتار بتتف أمتترين

 بالمعارصة، أو نكون معارصين ونض  باألصالة؟ 

او بتف األصتالة  -هل الع قة بف الرتاث القدي  والوافتد احلتديث : بتعبري آير
  ع قة اتلضاد واتلناقض؟ ف  أمل يف اجلمع بينهمتا، أو   ع قتة  -ة والمعارص

 اتلنوع واتلاكمل وهنا يمكن اجلمع بينهما؟

السؤال يطري، واجلواب مه ؛ ويصوًصا يف هذه المرحلة اليت تست  فيهتا أمتنتا 
 .تلحقيق ذاتها، بعد أن اكتشف  ذاتها اليت اغب  أو ُغيب  عنها زمنًا

أناس بافرتاض اتلنتاقض بتف األمترين، فايتتار فريتق الترتاث وقد أجاب عنه 
 . واألصالة، واعشوا غرباء عن العال  والزمان

 . وايتار آيرون العرص واحلداتة، واعشوا غرباء عن األهل والماكن

 . وبىق آيرون مرتددين بف أوئلك وهؤالء
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األمترين ولكن الموق  الصحيح هو ابي يُتخذ بعد ادلراسة المتأنية للك متن 
والترسع يف مثل هذه المواقت  . المعروضف، فاحلك    اليشء فرع عن تصوره

 . الفكرية قد يوقع صاحبه يف هوة ال خيرج منها إال ما شاء اق

وقد عرض علينا أحد المفكرين المرموقف من العرب كي  سق  يف هذا اخلطأ 
لسؤال؛ إنه ادلكتور زيك الشنيع من قدي ، حف ترسع يف اجلواب بغري عل  عن هذا ا

حف واجه السؤال  «جتديد الفكر العريب»جنيب حممود، ابي حييك نلا ذلك يف كتابه 
 «أي أصتيً  »عن طريق للفكر العريب المعارص، يضمن هل أن يكتون عربًيتا حًقتا 

 : ومعارًصا حًقا

إذ قد يبدو للوهلة األوىل أن تمة تناقًضا أو ما يشبه اتلناقض بف احلتدين، ألنته »
إذا اكن عربيًا صميًما، اقتىض ذلك منه أن يغوص يف تراث العرب األقدمف حتيت ال 

وإن من أبناء األمة العربية ايلو  من قد اغصوا هذا الغوص ابي  -يدع جمااًل جلديد 
وأمتا إذا اكن معتارًصا صتميًما، اكن  -اء يتنفستونها ل  يبق له  من عرصه  ذرة هتو

حمتوًما عليه أن يغرق إىل أذنيه يف هذا العرص بعلومه وآدابه وفنونه وطرائق عيشته، 
 .حيت ال تبىق أمامه بقية ينفقها يف استعادة يشء من تقافة العرب األقدمف

أو متا يشتبه نع ، قد يبتدو للوهلتة األوىل أن بتف العربيتة والمعتارصة تناقًضتا 
اتلناقض، وبلك ييجء السؤال ابي يلتمس طريًقا جيمع الطرفف يف مركب واحتد، 
وكأنما هو سؤال يطلب أن جتتمع مع الماء جذوة نارة؛ فهل بف الطترفف مثتل هتذا 

 .«اتلعارض حًقا؟ أو أن تمة طريًقا جيمع بينهما؟ ذلك هو السؤال

بعيتد، ولكتك كنت  إزاءه متن  ولقد تعرض  للسؤال منذ أمد»: يقول ادلكتور
لزييلوا منه ما يتناقض جبواب قبل أن يفحصوه ويمحصوه المتعجلف ابين يسارعون 
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إنته ال أمتل يف حيتاة فكريتة  :فبدأت بتعصب شتديد مجابتة تقتول ؛من عنارصه
 ،وحضتارة اعشنا مع من يعيشون يف عرصنا علمً ، واارصة إال إذا برتنا الرتاث برتً مع

تمني  عندئذ أن نألك كما يتأوون، وجنتد   بل إين ،امسسان والعال  ووجهة نظر إىل
!! من اليسار إىل ايلمف كما يكتبتونونكتب  ،، ونلعب كما يلعبونكما جيُدون

، فإمتا أن نقبلهتا متن أصتحابها ت ة وحتدة ال تتجتزأ  ظن مك آنئذ أن احلضتار
يف األمر ، وليس أن نرفضها مريكا ب  نزاع ت وإماوأصحابها ايلو  ه  أبناء أوربا وأ

 ؛ بتدأتداع إىل ذلك ادلاعون إىل اعتدال ا، كماونرتك جانبً  اييار حبيث ننتىق جانبً 
ايم بيشتء وربما اكن داف  اخليبء إيلها هو إلم .بتعصب شديد لهذه امجابة السهلة

 س، وانلاا اكد أن يكون تامً من تقافة أوربا وأمريكا، وجهيل بالرتاث العريب جهً  
 .ات كما قيل حبق ت أعداء ما جهلو

 ، فما دا  عدونا األدُل هو نفسه صاحبت وقفيت مع تطور احلركة القوميةت  تغري
، وأيذت أنظتر ااحلضارة اليت توص  بأنها معارصة، ف  مناص من نبذه ونبذها معً 

، حيفظ نلا سماتنا ويترُد عنتا دلاعف إىل طابع تقايف عريب يالصنظرة اتلعاط  مع ا
، مىض زمانه ول  يبق منه من أيبار اتلاريخ ا عساه أن جيرفنا يف تياره فإذا حنن يربر م

لكنك حف أيذت أتعاط  مع هذه انلظرة العربية اخلالصة، كن  إزاءها : إال ذكراه
أيتا   -ب  حول؛ فهذا جمال ل  يكن ىل فيه نصيب يذكر، فت  أنتا قتد أتيحت  ىل 

اللهت   -  موفور من تلك اثلقافة العربية اخلالصة فرصة اكفية لإللما  بقس -ادلرس 
وال أنتا استتطيع أن  -إال الزنر اليسري ابي اكن يتلقاه اتللميذ يف المدارس المدنيتة 

 . أجد الفراغ ألتوفر   ادلرس من جديد

وأمحد اق أن أتاح ىل آير األمر هذا الفراغ، كما أتاح ىل مكتبتة عربيتة أقىضت 
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يقصد مكتبة جامعة الكوي  اليت اكن يعمل بها أستاذًا  (21)هارفيها بعض سااعت انل
 .للفلسفة

أنته ال أمتل يف حيتاة فكريتة : هكذا عرب الرجل عن موقفه برصتاحة وشتجاعة
معارصة إال إذا برتنا الرتاث برًتا، وعشنا مع من يعيشون يف عرصنا علًما وحضتارة، 

جند كما جيدون، ونلعب كمتا ووجهة نظر إىل امسسان والعال ، نألك كما يأوون، و
 !!يلعبون، ونكتب من اليسار إىل ايلمف كما يكتبون

وإذا اكن ادلكتور زيك جنيب حممود قد اكتش  يطأه يف الترستع بتاجلواب عتن 
السؤال الكبري، قبل أن يعر  شيئًا عن تراث أمته وتقافتها، وطفق يعال  هذا اخلطأ 

فتات متن العمتر، وأصتدر عتدة كتتب  بالقراءة وادلراسة للرتاث، بعد أن فات متا
، فإن كثريين من ت ميتذ الغترب لت  يكتشتفوا متا (22)ودراسات حول الموضوع

اكتش  من يطأ، وربما اكتشفوه ول  تسعفه  الشجاعة يلعلنوه، ول  يواته  العتز  
لعاجلوه، وربما اكن  له  مصالح وارتباطات ووالءات حتت  عليه  أن يظلوا ُمرصين 

 .، مدافعف عنه بكل ما يستطيعون  ما ه  عليه

وتم  آيرون راضون لك الرضا بموقفه  اتلب  المقدل للغرب، اقتنتااًع متنه  ال 
َملِّدهِۦّ فَدرََءا ُ }: يوفًا وال طمًعا، كمن وص  اق تعاىل بقوهل ََ دوُٓء  َُ َِّن ََلُۥ  َفَمن ُزن 

َ
أ

ا  .[5: فاطر] {َحَسن 

ماذا تعك األصالة؟ أو ماذا يُطلب منتا لتيك : إن الموق  العليم السلي  أن نتبف

                                                           

 .، طبع دار اليوق، القاهرة(14 - 12ص ) «جتديد الفكرة العريب»: ان ر (21)

، «ثقافتناا   مواجهاة العرصا» ، و«حتديث الثقافة العربية»، و  «جتديد الفكر العريب»: منها (22)

 .وغريها
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نكون أص ء حًقا؟ وماذا تعك المعارصة؟ أو ماذا يُطلب منا ليك تكون معتارصين 
هل يوجد تناقض بف األمرين؟ حبيث إذا قبل أحدهما رفض اآلير؟ : حًقا؟ ت  ننظر

ن نعي  بهما مًعا؟ هذا ما حناول امجابة عنه أو أن الك منهما يكمل اآلير، والبد أ
 .فيما ييل من صحائ 

* * * 
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 صالة هنا ؟ماذا تعين األ

التي نؤمن هبا، وندعو إليها وصًفا أساسًيا لثقافتنا، ليست حماض  «األصالة»إن 

كلمة تقال، وال دعوى تدعى، إهنا يقيقة ثابتة، هلا معان تقوم عليها، ودالمل تنبائ 

 .عنها

عىل وصف ثقافتنا العربية اإلسالمية باألصالة لايك ملجارد ا لتبااهي  وتركيرنا

 : والففر، بل هو مؤرش أو مفتاح ملجموعة من املعاين الكبري، جيب التنبيه عليها

 : ضرورة املعرفة والفهم لثقافتنا - 1

فهام هاذه الثقافاة : وأول هذه املعاين التي تتطلبها األصالة هي املعرفة والفهم

فهمها من مصادرها األصيلة، وليك من . الذايت، ومكونا،ا األساسيةبفصامصها 

 .املصادر اهلامشية أو املدخولة، او املنحولة، أو الواهية

فهمها من أهلها الثقات ال املجرويني، ناهيك بغري أهلها، من الدخالء عليها، 

 . الغرباء عنها

باة عنهاا، مفروضاة فهمها بأدوا،ا ومناهجها اخلاصة، ال بأدوات ومناهج غري

 .عليها

، ويأخذ برواية كتاا  «صحيحي البفاري ومسلم»لقد رأينا من يرفض رواية 

 . املعر البن قتيبة، وهو كتا  لقيط، منحول البن قتيبة «اإلمامة والسياسة»

أليب  «األغااين»رأينا من يطعن   أسانيد املُحدثني، ويعتماد أساانيد الكتاا  

 .الفرج األصفاين
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يستند إىل روايات عن عرصا الفتناة الكاربى ذكرهاا الطاربي ماثاًل، رأينا من 

بأسانيد واهية مردودة، فاعترب هؤالء ذكرها من عامل كبري توثيًقا هلا، وهو قاد بار  

وعىل البايث أن يرجع إىل علم الرجال، ليعرف إن كاان . من العهدة بذكر سندها

ذا اتبع هذا املانهج، ومل يادقق لام (23)وقد بني   مقدمته. الراوي معداًل أو جمروًيا

 كام دقق   كتب اآلثار أو كتب الفقه، التي يُعرف هبا احلالل واحلرام؟

إن كتب احلديث، املروية باألسانيد نفسها، فيها الضعيف واملوضوع، فكياف 

 بغريها؟

معتمادين  -وخصوًصا   أفضل عصاورها  -رأينا من حيكم عىل تاريخ األمة 

الغاث والسامني،  د  والنوادر واألقاصيص، التاي تارويعىل ما تذكره كتب األ

ألاف ليلاة »والصدق والكذ ، وكأن بحسبهم أهنم وجدوه   كتا ، ولو كاان 

 !«وليلة

ينا من يعترب املستيقني ُيجاة   كال ماا يكتباون، وال حيااول أن يماتحن أر

ولو فعال لوجاد . آراءهم، ويناق  استدالال،م، ويقارن دعاوهيم بعضها ببعض

الكثري الكثري من التهافت والتناقض واخلطال املباني، والادعاوى العريضاة بغاري 

ولتبني له أن ثمت نقاط ضعف أساسية فيام يكتبه املستيقون عن ثقافتنا، . برهان

 : نبهنا عليها   بعض ما كتبناه من قبل، هي

تنوعة، عدم متكنهم من اللغة العربية، وتذوقهم هلا، وتفهمهم لداللتها امل :أواًل

وهذا ال بد أن يكون له انعكاسه عىل مدى فهمهم للمصادر اإلساالمية األصايلة، 

                                                           

 .طبع دار املعارف( 5، 1/7) «تاريخ الطربي»ان ر  (23)
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نة امليفة، وهلذا كان فهمهام لإلساالم ورساالته ا القرآن العرير، والُس وخصوًص 

 .اا ومنقوًص مشوشً 

عقدة تفوق اإلنسان الغريب، والعقل الغريب، واحلضارة الغربية، والن ر إىل  :اثانيً 

يد العامل، وأن أوروبا أم الدنيا، وأن التاريخ مان الغار  بادأ، وإلياه الغر  أنه س

 .يعود

االنطالق من مسلامت غري قابلة لالمتحان عند اإلنسان الغريب، وهاي أن  :اثالثً 

ا قبال ا ليك رسول اهلل، فهو قد كون فكرته مقدمً القرآن ليك كالم اهلل، وأن حممدً 

لالستدالل عليها بكل ما يمكنه، و  سبيل هاذا أن يبحث، ثم هو يسعى   بحثه 

ضافم الوقاامع الصاغرية، دق األكاذياب، ويُ صيقبل الواهيات من الروايات، ويُ 

جة، ويستدل باام لايك بادليل، ويارفض ماا وجيعل من احلبة قبة، ومن الشبهة يُ 

 .كاالف وجهته وإن كان   وضوح الشم

ن موجهة خلدماة أهاداف عملياة، ا ما تكوأن دراسات املستيقني كثريً  :ارابعً 

رصد املاليني لتحقيق هذه البحاو ، ا ما تُ وكثريً . مطلوبة منها هلذه الدولة أو تلك

 .(24)ضوهذا ما جيعل هذه الدراسات غري مربأة من الغر

رساالة   »وقد بني العالمة األستاذ حممود حممد شاكر   رسالته القيمة النافعة 

ا، ال يمكناه أن الذي يدخل ثقافتنا دارًساا مناقًشا يقإن املست «الطريق إىل ثقافتنا

يتحرر من ذاتيته، وسلطان لغته وثقافته ودينه، وأن يكون حماياًدا موضاوعًيا فايام 

يدرسه ويكتبه، وذلك من عدة طرق، جتعل مهمته صعبة كل الصعوبة، بال تكااد 

                                                           

 (.153ص ) «اإلسالميةأولويات احلركة »: ان ر كتابنا (24)
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 : تكون مستحيلة عىل مثله

فإناه يسادده أو يتهادده، اإلياطاة التي نشأ فيها صغرًيا،  «اللغة»فمن طريق »

ساليبها ال اهرة والباطنة، وعجاماب تصااريفها التاي جتمعات وأ «اللغة»بأرسار 

وتشابكت عىل مر القرون البعيدة، فصارت ألفاظها وتراكيبها املوروثة واملستحدثة 

نفحة من نفحاات البياان اإلنسااين  -من كل ممان مىض وكل جيل سبق  -حتمل 

وبني متام اإلياطة . واملكتمة، أو خصامصه السمحة واملستعلنة بفصامصه املعقدة

ا أن باللغة وقصور اإلياطة هبا، مرالق ترل عليها األقادام، وخمااطر يُفشاى معها

خللقة مستنكرة املرآة، بقدر بعدها عن األرسار اخلفية تنقلب وجوه املعاين مشوهة ا

 .املستكنة   هذه األلفاظ والرتاكيب

تكااد تكاون رًسا مان األرسار  -فااعلم  - «الثقافة»، فإن «افةالثق»ومن طريق 

وهي   أصلها الراسخ البعيد . امللثمة   كل أمة من األمم و  كل جيل من البي

الغور، معارف كثريةٌ ال حتىص، متنوعة أبليف التنوع ال يكاد يُحاط هباا، مطلوباة   

كل جمتمع إنساين لإليامن هبا أواًل عن طريق العقل والقلب، ثم للعمال هباا يتاى 

  بُنيان اإلنسان وجتري منه جمرى الدم ال يكاد يُحك به، ثم لالناتامء إليهاا  تذو 

بعقله وقلبه وخياله انتامء حيف ه وحيف ها من التفكك واالهنيار، وحتوطه وحيوطها 

وباني متاام اإلدرا، الواضاح ألرسار . يتى ال يفىض إىل مفااوم الضاياع واهلاال،

لتبك فيها األمور وختتلط، ومسالك تضال وقصور هذا اإلدرا،، منامل ت «الثقافة»

فيها العقول واألوهام يتى ترتكك   محأة احلرية، بقدر بعادها عان لباا  هاذه 

 . ويقامقها العميقة البعيدة املتشعبة «الثقافة»

وهي التي ترسي   خفاء وتاد ، إال أهناا ال تاد  وال  «األهواء»ومن طريق 

مرتدياة بارداء باراءة  ،«الثقافاة»ومان  «للغةا»تأتيك إال متربجة   متام مينتها من 
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القصد وخلوص النية، متحلية بجواهر الدقة واالستيعا  والتمحايص واملهاارة 

واحلذق، يتى يتاح لصايبها أن يقتنص غفلتك، ويتلعب عندمذ بك وبعقلك ما 

وهياول علياك  «الامدة»شاء له التلعب، من ييث يومهك أنه قد استوعب لك مجع 

ماا  «الامدة»بام حيشد حتت عينيك ويستكثر، خمفًيا عنك بتموهيه من  ،ويل السحرة

قد يبطل ما أراد به سحر عينيك واهتبال غفلتك، ثم استلحاق عقلاك بعقلاه، إذ 

أنت عندمذ مفتون بالرينة املتربجة، وبتحاسني رداء الرباءة وخلوص النية، وباحليل 

إذ  «التطبياق»، و«الاامدة»: بشاطريه «ما قبل املنهج»أللئة التي يتطلبها تالنفسية امل

بو أكام يقول  (25)«  إثر كل قبيح وجهه يسن»أنت هامم معه، مريد أو غري مريد، 

 .هاا .(26)الطيب

يًقا من وفاق ملعرفاة هاذه الثقافاة مان مصاادرها احلقاة،  «األصيل»املثقف 

: ادياهوأخذ منها بقدر ما اتساع و واستقاها من ينابيعها الصافية، وعل منها وهنل،

َِّقَدرَِّها فََسالَتب } دِّيَُۢة ب وب
َ
 . [17: الرعد] {أ

أما من جهل هذه الثقافة، ويرم من السياية   رياهبا، أو التناره   رياضاها، 

و  . من جهل شايئًا عااداه: وقد قال العر . فموقفه منها موقف اجلاهل لام جيهله

ْ  بَلب }: القرآن تصديق ذلك ييث يقول اهلل تعاىل بُوا دا  َككَّ ِّعِّلبمِّدهِۦّ َولَمَّ َِّما لَمب ُُيِّيُطدواْ ب ب
وِّنلُهُ 

ب
ِّهِّمب تَأ ت

ب
 . [38: يونك] {يَأ

                                                           

طباع ( 44 - 41)لألستاذ شاكر، وبفاصة الصافحات  «رسالة   الطريق إىل ثقافتنا»: ان ر (25)

 .دار اهلالل بمرص

 :هو من قوله يذكر أهل العشق (26)

 هووا، وما عرفوا الدنيا وما فطنوا     ق أهنم  ةل العشةر بأهةا أضةمم

 ه  حسن  ةح وجه  ةل قبيةكر ةيف غث     تفنى عيوهنم دمًعا، وأنفسهم
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وكثري من مثقفي عرصنا من محلة األلقا  الكبرية من هذا الصنف، ومنهم من 

 .شب عىل ذلك وشا  عليه، ومات عليه

، ويعدل ومنهم من أراد اهلل به خرًيا، ففتح له بابًا إىل هذه الثقافة، جعله يغري رأيه

 .من موقفه كثرًيا أو قلياًل، معرتًفا بذلك   شجاعة تذكر له فتشكر

ومارتجم كتاا  « الفصاول»من هؤالء األستاذ إسامعيل م هر، صايب جملة 

كتابه  م1861سنة ثم كتب    لدارون، وقد كان داروينًيا خالًصا،« أصل األنواع»

من طرف إىل طارف،  (27)فيكام يقول الدكتور يسن ين -فانتقل « اإلسالم أبًدا»

ومن نقيض إىل نقيض، ومن احلديث إىل القديم، ومن اجلدياد إىل الارتا ، ومان 

 .الوافد إىل املورو 

ومن هؤالء الدكتور مصطفى حممود الذي بدأ شاًكا أو ملحًدا، معتنًقاا للفكار 

ىل ، ثم انتقال مان اجلحاود إ«اهلل واإلنسان»الامركيس الامدي، كام بدأ ذلك   كتابه 

اليقني، ومن الشك إىل اإليامن، ومن الامركسية إىل اإلسالم، وأصدر   ذلك كتابًاا، 

بال يااول . «العلم واإلياامن»ويرر مقاالت، وقدم برناجمه الشهري   التليفريون 

االجتاه نحو فهم عرصي للقرآن، مل يسلم من بعض الشطط، وهو ماا أنكاره علياه 

 .كثريون من أهل االختصاص

الدكتور مكي نجيب حمماود، الاذي أعلان  -كام ذكرنا من قبل  - ومن هؤالء

مل تكان قاد أتيحات »: قاال« جتديد الفكر العريب»ذلك   رصاية   مقدمة كتابه 

لكاتب هذه الصفحات   مع م أعوامه الامضية فرصة طويلة األماد، متكناه مان 

                                                           

الثقافاة »قدماه ملاؤمتر « الاميض، واحلاارض، واملساتقبل: املوقف من الغر »من يث له عن  (27)

 .1882يف الاميض سنة بالقاهرة، الص« العربية
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العار ،  مطالعة صحامف تراثنا العريب عىل مهل، فهو وايد مان ألاوف املثقفاني

يتاى سابقت إىل  -قاديم أو جدياد  -الذين فتحت عياوهنم عاىل فكار أورويب 

خواطرهم ظنون بأن ذلك هو الفكر اإلنساين الذي ال فكار ساواه، ألن عياوهنم مل 

: تفتح عىل غريه لرتاه، ولبثت هذه احلال مع كاتب هذه الصفحات أعواًما بعد أعوام

األورويب تدريسه وهو أستاذ، والفكر  الفكر األورويب دراسته وهو طالب، والفكر

األورويب مسالته كلام أراد التسالية   أوقاات الفاراو؛ وكانات أساامء األعاالم 

واملذاهب   الرتا  العريب ال جتيئه إال أصداء مفككة ومتناثرة، كاألشاباح الغاماة 

 .يلمحها وهي طافية عىل أسطر الكاتبني

؛ فلقد فوجئ وهو   أنضاج سانيه، ثم أخذته   أعوامه األخرية صحوة قلقة»

كم أخذنا من ثقافات : بأن مشكلة املشكالت   يياتنا الثقافية الراهنة، ليست هي

 إال أن 
ن
الغر  وكم ينبغي لنا أن نريد؛ إذ لو كان األمر كذلك هلان، فام علينا عندماذ

 تضاعف من رسعة املطابع، ونريد من عدد املرتمجاني، فاإذا الثقافاات الغربياة قاد

رصت عىل رفوفنا باأللوف بعد أن كانت ترص ياملئني، لكن ال، ليسات هاذه هاي 

كيف نوامم بني ذلك الفكار الوافاد الاذي : املشكلة وإنام املشكلة عىل احلقيقة هي

بغريه يفلت منا عرصنا أو نفلت منه، وبني تراثنا الذي بغريه تفلت مناا عروبتناا أو 

إىل هاذه املواءماة هاو أن نضاع املنقاول نفلت منها؟ إنه ملحال أن يكون الطرياق 

هذا هو شيكسبري قامم : واألصيل   جتاور، بحيث نشري بأصابعنا إىل رفوفنا فنقول

 إىل جوار أيب العالء؛ فكيف إذن يكون الطريق؟

بعد أن فات أوانه أو أوشك، فإذا  -كاتب هذه الصفحات  -استيقظ صايبنا »

عوام األخارية، التاي قاد ال ترياد عاىل هو حيك احلرية تؤرقه، فطفق   بضعة األ

 -رال ياوماا  -السبعة أو الثامنية، يردرد ترا  آبامه امدراد العجالن، أخذ صايبنا 
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كيف السابيل إىل : رسيًعا، والسؤال ملء سمعه وبرصه ايعب صحامف الرتا  عبًّ 

ثقافة مويدة متسقة يعيشها مثقف يي   عرصنا هذا، بحيث يندمج فيها املنقول 

 .(28)؟«صيل   ن رة وايدةواأل

اخللصااء أو « التغرياب»وال يرال تيار األصالة يكسب يوًما بعد يوم من أنصار 

املهجنني، من خمتلف مدارسه الامدية أو العلامنية، الامركسية أو الليربالية، ويضيف 

إىل رصيده جديًدا، مسلًحا بأسلحة الغر  ذاته، قادًرا عىل الدفاع واهلجاوم بفكار 

 .ومناهج العرص العرص،

ن األصاالة احلقاة ال تكاون بمجارد الادعوى أو أ: بيد أن الذي نركر عليه هنا

بل ال بد من اإلطالع الكا  عىل أصول ثقافتنا، مما ال يسع املثقف العاريب . اإلعالن

 .املسلم جهله

ليك من الرضوري أن يقرأ كل ما قرأه مثاًل األستاذ حمماود شااكر، ياني بادأ 

دار »ونيته « املتنبي»الرتا  وثقافته، مما يدثنا عنه   مقدمة كتابه عن ريلته مع 

 .(29)«رسالة   الطريق إىل ثقافتنا»  « اهلالل

لكن هنا يدود دنيا ملن يريد أن يتعرف عاىل هاذه الثقافاة، ويفاتح مغاليقهاا، 

 .ويفقه رسها

                                                           

 .بريوت - للدكتور مكي نجيب حممود، طبع دار اليوق« جتديد الفكر العريب»مقدمة كتا   (28)

وفيهاا ( 37، 36، 13 - 11)صفحات  - من الرسالة املذكورة( 11، 3، 1: )الفقرات: ان ر (29)

ذكر أنه قرأ كل ما وقع حتت يده من هذا اإلر  الع يم الضفم املتناوع، يتاى قارأ الفلسافة 

القديمة، واحلسا  القديم، واجلغرافية القديمة، وكتب النجوم، وصاور الكواكاب، والطاب 

لخ، ال ليتمكن من هاذه إ...  ررة والبيطرة والفراسةالقديم، ومفردات األدوية، ويتى قرأ البي

 .العلوم، بل لياليظ ويتبني، ويريح الثرى عن اخلبئ واملدفون كام قال
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 .اللغة العربية وعلومها وآداهبا: و  مقدمة ذلك

التفساري وعلاوم القارآن، واحلاديث : اليايعة بشاتَّى فروعهااثم تأيت علوم 

 .وعلومه، والفقه وأصوله، والعقيدة وما يتصل هبا، والتصوف واألخالق

و  كل علم من هذه العلاوم أصاول وفاروع، ولاه ماداخل ومفااتيح، وفياه 

 ، مدارو ومذاهب، وله مصادر ومراجع، تولدت منها متاون ورشوح، وياواشن

 .منها الوسيط، ومنها الوجير، ومنها اخلالصةمنها املبسوط، و

أضف إىل ذلك السرية النبوية والتااريخ اإلساالمي العاام، وتااريخ الطبقاات 

 .والرتاجم العامة واخلاصة، وتاريخ العلوم ومصادرها

  كال هاذه املعاارف، « املثقاف األصايل»وليك مطلوبًا وال ممكنًا أن يتعمق 

يلم هبا، ولو إلاممة رسيعة، عىل نحو ماا قاالوا عان ويسرب أغوارها، وإنام ينبغي أن 

هو من يعرف شيئًا عن كل يشء، بفالف العامل فهو من يعرف كال يشء : األديب

 .عن يشء

 .واملثقف   عرصنا هو األديب   العصور الامضية

 :االعتزاز باالنتماء اإلسالمي العربي - 2

مناا إىل اإلساالم املاؤثر األول   االعترام بانتام: وثاين ما تتطلبه األصالة منا هو

دبب }: صنع هذه الثقافة، والذي وجهها وجهتاه، وصابغها صابغته ِّ َوَمدنب صِّ َغَة ٱّللَّ
سَ  حب

َ
ببَغة  ُن مَِّن أ ِّ صِّ  .[135: البقرة] {ٱّللَّ

هو الذي يدد األهداف ورسم املناهج، وأعطى احلوافر وأرسى الدعامم، ورب ى 

ضوء كتابه اهلادي للتاي هاي أقاوم، وسانة  اإلنسان الذي يفكر ويريد ويتحر،  
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 .رسوله الذي جعله اهلل أسوة يسنة للمؤمنني، وختم برسالته كل رساالت السامء

هذا االعترام باالنتامء اإلسالمي هو واجب كال مسالم ريض بااهلل تعااىل ربًّاا، 

 .وباإلسالم دينًا وبالقرآن إماًما، وبمحمد م نبيًّا ورسواًل

دُت َعلَديبُكمب }: إلسالمفهو يعتر بنعمة ا تبَممب
َ
َملبُت لَُكدمب دِّيدنَُكمب َوت مب

َ
َوبَم أ ٱَلب

َلََٰم دِّ  َب ِّ
يُت لَُكُم ٱۡلب ِّعبَمِتِّ َورَضِّ إنه ديان اهلل الواياد، ديان الرسال . [3: الاممدة] {اين  ن

ِّيَن إِّنَّ }: مجيًعا، الذي ال يقبل اهلل دينًا غريه دَلَٰمُ عِّندَد ٱل  َب ِّ
ِّ ٱۡلب . [18 :آل عماران] {ٱّللَّ

مِّنَِّي إِّذب َبَعدَث  لََقدب }: وهو يعتر برسالة حممد عليه الصالة والسالم بُمؤب ُ لََعَ ٱل َمنَّ ٱّللَّ
وَل  فِّيهِّمب رَ  ِّنب  َُ َمَة ِإَون  م  ِّكب ُِّمُهُم ٱلبكََََِّٰٰب َوٱۡلب ِّيهِّمب َونَُعل 

هِّمب َيتبلُواْ َعلَيبهِّمب َءاَيَٰتِّهِۦّ َونَُزك  نُفسِّ
َ
أ
بِّين ََكنُواْ مِّن َقببُل لَِفِّ   .[164: آل عمران] { َضَلَٰل  مُّ

إنه الرسول اخلاتم الذي بعثه اهلل مصدًقا لام بني يديه، ومصحًحا لام يرف وبدل 

من الرساالت، ومتمًما لام جاء هبا مما كان مناسبًا للرمان واملكان وياال اإلنساان، 

احلارج عان فكان عنوان رسالته التيسري ال التعسري، والتبشاري ال التنفاري، ورفاع 

كلفني، وكان وصف رسالته   كتب أهل الكتا  من التوراة الدين، والعنت عن امل

 }: واإلنجيل، أنه
ب
ُِّم يَأ َِّبَٰتِّ َونَُحر  ي  لُّ لَُهُم ٱلطَّ ُمنَكرِّ َونُحِّ

ب َُٰهمب َعنِّ ٱل بَمعبُروفِّ َونَنبَهى ِّٱل ُمرُُهم ب
 
َ َُهمب َوٱۡلب نبُهمب إِّۡصب ََ ئَِّث َونََضُع  ََبَٰٓ

ِتِّ ََكنَتب َعلَيبهِّمب َعلَيبهُِّم ٱۡلب
َلََٰل ٱلَّ . [187: األعاراف] {لۡغب

 }وهو يعتر بأع م كتا  أنرله اهلل، وهو القرآن، الذي 
ب
ِّ يََديبهِّ َلَّ يَأ تِّيهِّ ٱلبَبَٰطُِّل مِّۢن َبيب

ِّنب َحكِّيمن َۡحِّيد   فِّهِّۦۖ تزَنِّنٞل م 
هو دستور اخلاالق إلصاالح . [42: فصلت] {َوََل مِّنب َخلب

قبدوَمُ إِّنَّ َهَٰدَكا }: لسامء هلداية األرضاخللق، وقانون ا
َ
َ أ دِتِّ  ِّ

ِّلَّ ددِّي ل  {ٱلبُقدربَءاَن َيهب
إنه الكتا  الاذي حتادى العار  فاأعجرهم وال يارال حتدياه قامًماا، . [8: اإلرساء]

 .وإعجامه متجدًدا، وهدايته داممة إىل قيام الساعة
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الشاهادة عاىل ساامر التي بوأها اهلل مكان « األمة الوسط»وهو يعتر بانتسابه إىل 

َُكونُواْ }: األمم ِّ ا ِل  ط  ََ ة  َو مَّ
ُ
َِّك َجَعلبَنَُٰكمب أ دوُل وَن ٱنلَّا ِّ َونَُكدُشَهَدآَء لََعَ َوَكَذَٰل َُ ٱلرَّ

ا ُمُروَن  ُكندتُمب }، (30)[143: البقارة] {َعلَيبُكمب َشهِّيد 
ب
ِّلنَّدا ِّ تَدأ رَِّجدتب ل خب

ُ
دةن أ مَّ

ُ
َ أ َخدۡيب

بَمعبُروفِّ  ِّٱل َن َعنِّ َوَتنب ب ِّ  َهوب ِّٱّللَّ مِّنُوَن ب ُمنَكرِّ َوتُؤب
ب  .[111: آل عمران] {ٱل

فهي أمة دعوة ورساالة، وليسات أماة عنرصاية متغلقاة عاىل نفساها، كبناي 

 .إرساميل، أمة هداية وليست أمة جباية

ولكن العريب يضيف إىل هذا االعترام اعتراًرا آخر، بأنه ينتمي إىل أهال رساول 

ويعاي    . هم عان اهلل ورساوله دون ترمجااناهلل م، ويتكلم بلغة القرآن، ويف

أرض تعترب مأرم اإلساالم، ومعقلاه، قريبًاا مان مقدساات اإلساالم، ومسااجد 

 :يقااول اهلل تعاااىل لرسااوله. اإلسااالم الكااربى، التااي ال تشااد إال إليهااا الريااال
تَقِّيم  فَ } سب َرَٰط  مُّ َٰ صِّ

َ إََِّلبَكۖ إِّنََّك لََعَ وِحِّ
ُ
ِّٓي أ ِّٱَّلَّ كب ب تَمبسِّ َب مَِّكۖ  11ٱ ٞر لََّك َولَِّقوب ِإَونَُّهۥ ََّلِّكب

د وبَف تُسب ََ أي ففار وجماد لاك : «ذكاٌر لاك»ومعناى . [44 ،43: الرخارف] {لُونَ   َ َو

َدآ إََِّلبُكدمب كَََِّٰٰب دا فِّيدهِّ  لََقددب }: ويقاول سابحانه. ولقومك، تذكركم به األمم نَزنلب
َ
أ

قِّلُونَ  فَََل َتعب
َ
ِۚ أ رُُممب  .فكم وففركم تذكرون به أبًدا، أي فيه رش[11: األنبياء] {ذِّكب

األصالة، فاألصيل هاو مان  تاممنا اإلسالمي العريب، هو مقتىضهذا االعترام بان

كان له أصل يرجع إليه، ونسب يعول عليه، وأهل حيتمي هبم ويلجأ إليهم، إذا عدا 

 .عليه عادن، أو استفف بحرماته مستفف

                                                           

للشهيد سيد قطب لتتباني فيهاا م ااهر الوساطية « ظالل القرآن»ان ر تفسري هذه اآلية من  (30)

اخلصاامص »ية مان كتابناا عنوية التي متيرت هبا هذه األمة، وراجع خصيصة الوساطملالامية وا

 .، طبع مكتبة وهبة، والرسالة«العامة لإلسالم
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أما الدعي  الرنيم، فليك له ما يعتر به، أو ينتمي إليه، ويستوي عناده اليايف 

والوضيع، واألصيل والدخيل، والنسيب واللقيط، بال لعلاه يفضال الثااين عاىل 

 .األول، دفاًعا عن خسته، وتربيًرا لوضاعته، من ييث يشعر أو ال يشعر

ابان عباد العريار ماا  :ابن اخلطا ، وعن عمر الثاين: وقد نقلنا عن عمر األول

 .امرينبئ عن هذا االعت

وننقل هنا ما يؤكد هذا من كلامت ربعي بن عاامر أماام رساتم قاماد جياوش 

الفرو، وهي كلامت كأهنا نور من الكالم أو كالم من الناور، كاام يقاول الرافعاي 

نحن قوم ابتعثنا اهلل لنفارج »: من أنتم؟ فقال ربعي ررر: فقد سأله رستم. ححح

من عبادة العباد إىل عبادة اهلل ويده، ومن ضايق الادنيا إىل ساعتها، ومان من شاء 

 . (31)!«جور األديان إىل عدل اإلسالم

هبذه الكلامت القليلة خلص هذا الصحايب فلسفة اإلسالم وأهدافاه الكاربى   

 .يياة البيية؛ إهنا رسالة حترير وتطهري، وإنقاذ وإصالح

ملثقف العريب املسلم، الاذي ينتماي إىل ثقافاة هذا هو االعترام الذي نريده من ا

 .العر  واملسلمني، ويشعر أنه عضو يي   جسم هذه األمة الع يمة

نريد من العريب املسلم أن يتحرر من عقدة النقص التي يعاين منها بعض الناو 

جتاه الثقافة الغربياة، واحلضاارة الغربياة، واللغاات الغربياة، والتقالياد الغربياة، 

 !!ء الغربية، يتى الرذامل الغربية واملنكرات الغربيةواألميا

                                                           

، طبع دار املعارف، وتأمل فيهاا مواقاف مهارة بان (828 - 3/817)تاريخ الطربي : ان ر (31)

 - احلوية، وربعى بن عامر، ويذيفة بن حمصن، واملغرية بن شعبة، وفود ساعد بان أيب وقااص

 .له، لتجد فيها اليقني والثقة واالعترام الباليفوكلام،م املضيئة أمام رستم ورجا
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 -من الناو من حيمر وجهه خجاًل إذا مل يشار، القوم   رش  اخلمر ... أجل 

إذا كان ضيًفا، و  تقديمها إذا كان مضيًفا و  مراقصة امرأة صاديقه، ومراقصاة 

 !صديقه المرأته، عىل أنغام املوسيقى الصاخبة

سلم أن يكون حمور اعترامه اإلسالم قبال أي يشء آخار، أي نريد من العريب امل

 :قبل العرق والقبيلة، واإلقليم والطبقة، وأن ينشد مع العريب القديم

 أيب اإلساااالم ال أ  يل ساااواه

 

 !فتفااروا بقاايك أو متاايماإذا 

ِّ وََعمِّدَل  َوَمنب }: وصدق اهلل إذ يقول  ِّمَّن َدََعٓ إََِّل ٱّللَّ َل  م  َسُن قَوب حب
َ
ا َوقَداَل أ َصَٰدلِّح 

لِّمِّيَ  بُمسب  .[33: فصلت] {إِّنَّ ِّ مَِّن ٱل

لِّمِّيَ إِّنَّ ِّ مَِّن }: وإنام كان هلذا القول بُمسب قيماة، ألناه يقولاه معتاًرا مغالًياا  {ٱل

دَرَٰط   قُلب }: بمبدمه، مباهًيا بدعوته، كام قال اهلل تعاىل لرسوله ٓ إََِّلَٰ صِّ ِّ َٰ ِّ َر   إِّنَّ ِّ َهدَدٰ
تَقِّيم   سب ا قِّيَ مُّ ِۚ َوَما ََكَن م  دِّين  ا ِّلََّة إِّببَرَٰهِّيَم َحنِّيف  ِّكَِّي مَِّن ا م  بُمۡشب قُلب إِّنَّ َصََلِتِّ َونُُسِكِّ  363ٱل

ِّ ٱلبَعَٰلَمِّدديَ  ِّ رَب  َّ ُل  361 َوََمبَيدداَي َوَمَمدداِتِّ ّللِّ وَّ
َ
نَددا  أ

َ
مِّددربُت َوت

ُ
َِّك أ ِّددَذَٰل ۥۖ َوب ََل ََشِّنددَك ََلُ

لِّمِّيَ  بُمسب  .[163 - 161: األنعام] {ٱل

ونريد من العريب شيئًا آخر، وهو االعترام بلغته، لغة القرآن واحلديث والثقافاة 

اإلسالمية، وأن يعمل عىل أن تكون لغة احلياة، ولغة العلام، ولغاة الثقافاة، وقاد 

كانت لغة العلم األوىل   العامل كله لعدة قرون، فال جيوم أن تعجر اليوم عام قامات 

 .به األمك

 :إىل األصولالعودة  - 3

اا أصاالء إذا كناا  -وثالث ما تتطلبه منا األصاالة  أن نعاود إىل أصاولنا  -يقًّ

وجذورنا العقدية والفكرية، واألخالقية، نستمسك بعراها، ونتشابث بأهاداهبا، 
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ل اعترامنا الن ري والعاطفي إىل سلو، عميل  .ونحو 

جلدوى، إذا مل إن االعترام مطلو  وال شك، ولكنه يصبح فاقد القيمة، عديم ا

 .يتحول إىل عمل

بل إن االعترام هذا يصبح ظاهرة مرضية إذا ظل جمرد كالم ياردد، وشاعارات 

ترفع، وصيحات تتعاىل، لرسد األجماد، وتع يم األجداد، ثم ال نفعل نحن شايئًا، 

 :وكثرًيا ما متثلنا بقول الشاعر. وال نفطو خطوة إىل األمام

كن ابان مان شائت واكتساب 

 أدبًاااااااااااااااااااااااا

 

 نيااك حممااوده عاان النساابيغ

 هأنااذا: إن الفتااى ماان يقااول 

 

 !كاان أيب: ليك الفتى من يقول

ماا  -وإنا نفشى أن يقول لنا قامل، ونحن نففر بمناقب آبامنا وماثثر أساالفنا  

 :قاله شاعر آخر

 ذوي يساب
ن
 لئن ففرت بثبااء

 

 !لقد صدقت، ولكن بئسام ولدوا

 الصديق، وليك لنا قوته ويقينه؟ماذا يغنينا أن نتحد  عن أيب بكر  

 وماذا يغنينا أن نتحد  عن عمر الفاروق، وليك لنا مهده وعدله؟

 وماذا يغنينا أن نتحد  عن عثامن ذي النورين، وليك لنا يياؤه وبذله؟

 وماذا يغنينا أن نتحد  عن عيل املرتىض، وليك لنا شجاعته وعلمه؟

ونحن ال نتفلاق باأخالقهم وال وماذا يغنينا أن نتحد  عن الصحابة الكرام، 

 نقتيض آثارهم؟

و نتحد  عن األممة املجتهدين، وال نجتهد كام اجتهدوا، وال نقول احلق كاام أ

قالوا، وال نتقي اهلل   علمنا كام اتقوه، وال نتعلم منهم فقه اخلاالف إذا اختلفاوا، 
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 !وأد  احلوار واملناظرة إذا حتاوروا وتناظروا؟

حلضارة اإلسالمية، ومنهجهاا العلماي االساتقرامي ونتحد  عن إنجامات ا

ل ماا ثاالتجريبي، وأن األوروبيني أخذوه عنها، واقتبسوه منها، ولكننا ال ننجار م

أنجروا، وال بعض ما أنجروا، كأن جمرد االختيال والففر بحضارتنا السالفة جيعلنا 

 !نحن متحرضين بالوراثة

ونكثر احلر وال نقطع، ويسابنا أن نكثر الكالم، ونُقل العمل،  -لألسف  -إنا 

 . يسمع الناو منا جعجعة وال يرون منا طحنًا

أنتم   ممن كثري فقهاؤه، قليال »: أخشى أن ينطبق علينا ما قال بعض السلف

وسايأيت علايكم . العمل فيه خري مان العلام. خطباؤه، كثري معطوه، قليل سؤاله

ري سؤاله، العلم فياه خاري مان ممان قليل فقهاؤه، كثري خطباؤه، قليل معطوه، كث

 . «العمل

وكثر  «الفقه»وقل فيه  «اخلطابة»ويبدو أننا نحن   هذا الرمان الذي كثرت فيه 

مع أن العلم   اإلساالم . «العمل»عىل  «العلم»وقدم فيه  «العطاء»وقل  «السؤال»

 .رر بال ثمجإنام يُراد للعمل، فال معنى لعلم ال يثمر عماًل وعلم بال عمل، كش

إناام اخلطار   . واحلق أن الرسو    العلام ال يتصاور أن يكاون بغاري ثمارة

العلم، أو قشور العلم، ايل يتمثل   الثرثرة والتفيهق دون أن يكون وراءه  «صورة»

 . فقه أو بصرية

ما قيمة أن حيفظ املرء القرآن الكريم عن ظهر قلاب، ورباام يقارؤه باالقراءات 

ريه ليك قرآنًيا، وخُلقه ليك قرآنًيا، ويياتاه أبعاد ماا السبع أو العي، ولكن تفك

 تكون عن القرآن؟
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ما قيمة أن حيفظ اإلنسان صاحيحي البفااري ومسالم، أو الكتاب الساتة أو 

، ولكنه ال يتأد  بأدهبا، وال هيتدي هبداها، وال ترى أثًرا (32)التسعة أو األربعة عي

 هلا   صلته باهلل وال عالقته بالناو؟ 

 هل هو إال نسفة مادت من هذه الكتب؟ 

 . وما يقال عن اإلنسان الفرد يقال عن اجلامعة واألمة

ما قيمة أن يكون لدى األمة ترا  يافل، وكنوم من الثقافة واملعرفاة ال تُقادر 

بملء األرض ذهبًا، وال متلك أمة من األمم ُعي معشار ما متلك من تارا  ثقاا  

الرتا  إىل يارض معي ، يرسي   كياهنا، ويتغلغال   ومع هذا مل تُحول هذا ... 

وجودها ال اهر والباطن، ويتفاعل مع كل ذرة فيها، فتمتصه و،ضامه وتتمثلاه، 

 . ويغدو جرًءا من يياة يومها، بعد أن كان جرًءا من أمسها

 }: لقد ذم اهلل بني إرساميل يني مل يعملوا بام عملوا، وقال هلم
ب
تَدأ
َ
 ُمُروَن ٱنلَّداَ  ت

قِّلُونَ  فَََل َتعب
َ
نتُمب َتتبلُوَن ٱلبكََََِّٰٰبِۚ أ

َ
نُفَسُكمب َوأ

َ
َن أ ِّ َوتَنَسوب بِّ 

ِّٱلب  . [44: البقرة] {ب

ِّ َمثَُل }: ورض  هلم مثل احلامر تبشيًعا ملوقفهم مما محلوه ومل قوموا بحقه يدَن ٱَّلَّ
َِّمارِّ َُيب 

ََٰة ُثمَّ لَمب َُيبمِّلُوَها َكَمثَلِّ ٱۡلب َرٰ بُواْ ُۡح ِّلُواْ ٱِلَّوب ِّيَن َككَّ ِّئبَس َمثَُل ٱلبَقوبمِّ ٱَّلَّ َفاَرۢاِۚ ب َب
َ
مُِّل أ

َٰلِّمِّيَ لأَِب َّٰ دِّي ٱلبَقوبَم ٱل ُ ََل َيهب ِِّۚ َوٱّللَّ  .[8: اجلمعة] {َيَٰتِّ ٱّللَّ

ولاو كاان هاو  - «رجوع»أو  «عودة»ومن الناو من ااف من كل كلمة فيها 

ي السري إىل اخللف، وهم يتطلعون ألن العودة   رأهيم تعن -إىل اهلل ززز  «الرجوع»

                                                           

ألربعاة أماا ا «موطأ مالك ومسند أمحد، وسنن الادارمي»الستة مع إضافة : املقصود بالتسعة (32)

 .«مسند البرار وأيب يعىل ومعاجم الطرباين الثالثة»: لتسعةعي فيضاف إىل ا
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 . أبدا إىل األمام

ولكن العودة، ولو كانت سرًيا إىل اخللف، تكون مطلوبة، بال المماة، إذا كاان 

 معناى أن تساري إىل األماام مغربًاا، ما. السري إىل األمام ال يؤدي إىل اهلدف املنشود

،   وهدفك ميق؟ إن كل خطوة إىل األمام تبعد، عن هدفك، وتضايع جهاد

أن تقرر : واحلرم كل احلرم، والعقل كل العقل هنا. غري طامل، بل   عكك ما تريد

العودة، وتسري إىل اخللف، ألنك ابتداء مشيت   الطريق الغلط، وإال كاان األمار 

 : كام قال الشاعر

 سااارت ميااقة ورست مغربًااا

 

 !شااتان بااني ميااق ومغاار 

وإذا سار اإلنسان   طريق فوجده مسدوًدا، أال يعود متجًها إىل الوراء، ليبحث  

 عن طريق آخر؟ 

مان  «ممناوع املارور»وإذا وجد أمامه يفرة ال يستطيع ختطيها، أو وجد عالمة 

 هذا االجتاه، أال يرتاجع ويغري طريقه؟ 

أو تقاويم  إذا كان من ورامه تصاحيح اجتااه، «الرجوع»أو  «العودة»لامذا نكره 

 خطأ، أو تقريب من هدف؟

، وأصل األصاول هاو القارآن وماا «األصول»تأيت كلمة  «العودة»ومثل كلمة 

 -اليوم كلمة خموفة، والنسبة إليها  «األصول»يبينه من السنة، وقد أصبحت كلمة 

نسابة ترتعاد منهاا الفارامص، وتصاطك هلاا األسانان،  -األصويل أو األصولية 

مقرتناة بكلاامت أخارى تكاون  «األصولية»وغدت كلمة . وتقشعر منها األبدان

مان هاذه الكلاامت . التفويف من اإلسالم وصحوته ويق ة ُأمته «قاموو»اليوم 

 . التطرف، والتعصب، والسلفية، واإلرها : الشقيقة
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أال ترهبناا هاذه الكلاامت التاي  -نحن دعاة الوساطية اإلساالمية  -وينبغي 

مام أعيننا، ملويني هباا، يتاى نفار ماذعورين، أو يتفذون منها سيوًفا يسلوهنا أ

 : هنر  خمتفني، وندع املجال هلم ويدهم ليعربدوا ويفسدوا، كام قال الشاعر

 خال لك اجلو فبييض واصافري

 

 !ونقااري مااا شاائت أن تنقااري

ينبغي أن يكون موقفنا ما عرب عنه اإلمام الشافعي ررر قديًما، يني دافاع عان  

 : فقال -أي التشيع  -فض آل البيت، فا،م بالر

 ل حممادآن كان رفًضاا ياب إ

 

 !فليشااهد الااثقالن أين رافااض

إن كانت العودة إىل أصول اإلسالم، والدعوة إىل تطبيق رشيعتاه، : ونحن نقول 

وااليتكام إىل كتابه وسنته، واملناداة بويادة أمتاه، أصاولية عنادكم، نحان أول 

أصولًيا، وأمتناى أصاولًيا، وايياين   اللهم أيييني : األصوليني، وأنا أقول هنا

 !ممرة األصوليني

حتدياد املفااهيم، : إن أول ما ندعو إليه جتاه هذه الكلامت الشامعة وأمثاهلاا هاو

يتى ال ترت، هذه الكلامت واملطلحات هالمية قابلة ألكثر من تفسري، وأكثر مان 

ذهبه، وهباذا تضاطر  مدلول، وكل من شاء يفرسها بام شاء، وفًقا هلواه، أو تبًعا مل

 . املعايري، وابط الناو خبط عشواء

 :إحياء السلفية اجملددة - 4

احلارص عاىل التشابع باروح : ومما يكمل معنى العودة إىل األصول واجلاذور

وعاىل رأو السالف الصاحابة رضاوان اهلل علايهم . السلف الصالح هلذه األماة

 . أمجعني، وإيياء منهجهم   فقه أيكام اهلل   رشعه، وسننه   خلقه

رمياة، منهج السلف الكيل، وليك أقوال السلف اجل: وأؤكد هنا أن الذي نريده
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 . وفرق كبري بني األمرين

 . طريقتهم الكلية   فهم الدين والعمل به، والعمل له: منهج السلف يعني

هاو الن ار إىل  -كام يبدو من استقراء أيواهلم وأقواهلم وأعامهلم  -ومنهجهم 

جوهر الدين ال إىل شكله، وإىل مقاصد الييعة ال إىل يرفيتها، وإىل روح العمل ال 

، وتغليب اليرس عىل العرس، والتففيف عىل اإلعنات، كام يبادو ذلاك   إىل مادته

 . مسلك اخللفاء الراشدين املهديني، الذين ُأمرنا أن نتبع سنتهم

. ياوالعواماد واأللأما األقوال اجلرمية، فهذه تتأثر ب روف الرمان واملكاان وا

 . وهي تتغري بتغري موجبا،ا

كن مالممة لنا، هنا كانت مالممة هلم، ومل تف، ألوهلذا قد ندع بعض أقوال السل

مثل اجلهاد باخليل، وإن ورد ذكرها   القرآن العرير واألياديث الصاحاح؛ فقاد 

 . غدت خيل العرص املصفحات والدبابات واملجنررات

ومثل ذلك إذا أفتوا أو قضوا وفق معارف عرصهم، مثل أقواهلم   مدة احلمل، 

 !!نوات أو مخك أو سبعالتي وصلها بعضهم إىل أربع س

إن السلفية احلقة ال تعني أن نساري ساري السالف   الشاكليات واجلرمياات، 

 . املتطورة بتطور العادات

جلك عاىل األرض كاام كاانوا جيلساون، وأن نال يعني اتباع منهج السلف أن 

نأكل باليد كام كانوا يأكلون، وأن نركب اجلمل   األسفار كام كانوا يركباون، وأن 

 . ني دورنا باللبن كام كانوا يبنوننب

وما أظن أيًدا عاقاًل يقول بمثل هذا إال مان باا  التشابه بالرجاال، وتاوطني 
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وال بأو هبذا، لرتبية النفك، والسمو باالروح، ابتغااء . النفك عىل الرهد   الدنيا

 . رضوان اهلل تعاىل

 الثاو ، أو وربام وجد   حميط الصحوة اإلسالمية اليوم من يتشدد   تقصاري

إطالة اللحية، أو لبك النقا ، وذلك مهم   هذه املريلة؛ ألنه من م اهر التمير، 

ودالمل التحدي، وعالمات التحرر من رواسب عهد االستعامر، وماا خلاف مان 

 . أفكار ومشاعر وأنامط من السلو،

رهاا بيد أن اخلطأ أو اخلطر يتمثل   التشديد واإلحلاح عىل هذه امل اهر، واعتبا

هي لبا  الدين، وتأثيم من يري رأيًا آخر فيها، وتصنيف الناو بني الوالء والرباء 

 . عىل أساسها

ال تكون إال جمددة، كام أن  - (33)كام بينت   بعض ما كتبت -إن السلفية احلقة 

 . وهذا ما أثبته التاريخ. التجديد احلق ال يكون إال سلفًيا

، وكانوا جمددين يًقا، وأفكارهم التجديدية فابن تيمية ومدرسته كانوا سلفيني

 . ال جيحد هبا إال مكابر

 . والسيد رشيد رضا ومدرسته   عرصنا سلفيون جمددون، بال جدال

اتباع منهج السلف يوجب علينا أن نجتهد لعرصنا كاام اجتهادوا لعرصاهم، 

ا وبيئتناا وأن نفكر بعقولنا لتن يم يياتنا كام فكروا هم بعقوهلم، وان نراعي ممانن

وأعرافنا وأيوال عيشنا، إذا أفتينا أو قضينا أو بحثنا، أو تعاملنا مع أنفسنا أو ماع 

                                                           

اجلمياع باني »حتات عناوان  «واإلساالميالصحوة اإلسالمية ومهوم الاوطن العاريب »كتايب  (33)

 .«السلفية والتجديد
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اآلخرين، كام راعوا هم كل ذلك، وأن نقتبك من غرينا ما ينفعنا كام اقتبساوا، وأن 

 .نبتكر   أمر دنيانا كام ابتكروا

م بارأي، و  ىض فيها   عااقإن عمر بن اخلطا  غري رأيه   بعض املسامل، و

ذلك عىل ما علمنا، وهذا عاىل »: العام التايل برأي آخر، ومل ير   ذلك يرًجا، وقال

 . «ما نعلم

ولام روجع   مسألة من مسامل املريا  تتعلق باإلخوة األشاقاء واإلخاوة ألم، 

أو يجاًرا  -هب أن أبانا كان محاًرا : وقال له األشقاء الذين يرموا يسب القواعد

مل يملك إال النرول عىل رأهيم، وسان باذلك سانة ! ألسنا من أم وايدة؟ -  اليم 

االستحسان، وهو اخلروج من رصامة القواعد إىل مرونة اعتباار املصاالح ورعاياة 

 . املقاصد

بقدر ماا  -أيكام وعقوبات  -حتد  للناو أقضية : وعمر بن عبد العرير قال

 !أيدثوا من فجور

 . كثري من أنصارها، عىل السواءإن السلفية ُظلمت من خصومها و

ففصومها صوروها مجوًدا وترمًتا وإعناتًا، ووقوًفاا عناد ظاواهر النصاوص، 

فالسلفية عندهم حلياة . وأقوال األقدمني، وخصوًصا ابن تيمية ومدرسته احلنبلية

طويلة، وثو  قصري، ونقا  عىل وجه املرأة، وير  عىل أهل التأويل واملفالفني 

 . بصورة عامة

وقد ساعدهم عىل تثبيت هذه الصاورة بعاض دعااة السالفية الاذين اهتماوا 

بالشكل أكثر من اجلوهر، وباجلرميات أكثر من الكليات، وباملفتلف فيه أكثر من 

املتفق عليه، واعتربوا رأهيم هو الصوا  الذي ال حيتمل اخلطأ، ورأي من خاالفهم 
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 . هو اخلطأ الذي ال حيتمل الصوا 

سة السلفية التجديدية التي تتمثل   شيخ اإلسالم ابن تيمية إين معجب باملدر

   -وأنا هباذا أطباق . وتلميذه اإلمام ابن القيم، ولكن أخالفهام   بعض القضايا

منهجهام، فقد دعوا إىل االجتهاد ال التقلياد، ولاو قلاد،ام خلالفات  -واقع األمر 

 . منهجهام

 : االنتفاع الواعي برتاثنا - 5

أن نجتهد   االنتفاع برتاثنا الغني، والغوص   خضامه : ل األصالةومن دالم

الراخر، الستفراج آللئه وجواهره،   الدين واللغة واألد  والعلم والفن، وسامر 

 .املواريث الثقافية البناءة، التي خلفها اآلباء لألبناء، واألجداد لأليفاد

مل تراثها وتاراهاا األديب وال يتصور من أمة عريقة   احلضارة والثقافة أن ،

والثقا ، وتبدأ من الصفر، أو من التسول لدى الغري؛ فهذا ال يقبله لنفسه فارد وال 

 . مجاعة؛ ألن تسول األغنياء رذيلة تنكرها األخالق، وجريمة يعاقب عليها القانون

مثل كلامت أخرى كثرية   هاذا املجاال، كثارًيا ماا ُأيسء  «الرتا »لكن كلمة 

ييث مل يتحدد املراد منها حتديًدا يريل اللابك . فهمها، ووضعت   غري موضعها

 . والغشاوة عنها

ذلك أن الرتا  حيتوي احلق والباطل، والصوا  واخلطأ، والسمني والغث، كام 

 املراد باالنتفاع به هنا؟  فام. ال افى عىل كل من درو شيئًا من هذا الرتا 

لقد يفل الرتا  بالطيب من القول، واجليد مان العلام، كاام اماتأل باخلبياث 

 . والرد 
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 . أباطيل كأباطيل العجامر،يتى الكتا  الوايد، جتد فيه يقامق سبقت الرمن، 

فرف، أو عىل األقل يقبل يأييانًا ف الوايد حيلق كثرًيا فيبدع، وهيبط وجتد العامل

 . فة ويصدقهااخلرا

، وهو إمام جليل   التفساري واحلاديث والفقاه «تاريخ الطربي»كنت أقرأ   

والقراءات وغريها، فأجده يقبل روايات يرفضها العقل واملنطق، ولكنه يعتذر إلينا 

بأنه أدى إىل من بعده ما أداه إليه من قبله، فهو ناقل وليك بمستنبط، ويسابه أناه 

ا، وإن مل يتعرض للسند بتعديل وال جتاريح، كاام فعال   أسند كل رواية إىل قامله

 . كتب الفقه واحلديث

وقد رأيته يرجح أن ممان الدنيا منذ خلاق اهلل آدم إىل أن تقاوم السااعة سابعة 

 . آالف سنة، وروى أثًرا   ذلك عن ابن عباو، وأيد ذلك بثثار وأياديث أخرى

شاعها أمثال كعب األيبار ووهب وهذا وأمثاله إنام هو من اإلرساميليات التي أ

 . بن منبه، وربام نقله عنهم ابن عباو إن صاح ذلك عنه، وما أظنه صحيًحا

وال يكاد يسلم مفرس أو حمد  أو فقيه أو متكلم أو فيلسوف، من أقوال وآراء 

 . يراها بعقله أو ينقلها عن غريه، أثبت العلم ومقرراته اليوم أهنا من مجلة األساطري

كالم الفالسفة الكبار عن العنارص األربعة، أو عن األفال،، أو عان ومن ذلك 

شكل الكون، ومركر األرض منه، أو غري ذلك، مما أبطلته علوم العرصا ووثبا،اا 

يتى غدا تلميذ املدرسة يعرف عن األرض واألفال، أكثر وأصح مما كاان  اهلاملة،

 . يعرفه الفالسفة الع ام املشاهري

 يثبت خطؤها، ولكن مل تثبت جادواها، أو مل تعاد احلاجاة و  الرتا  أشياء مل

إليها باقية، كام كانت من قبل؛ وذلك مثل بعض مبايث علم الكاالم املتفلساف، 
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للتفتاااماين،  «رشح املقاصااد» لإلجيااي، ورشيااه للجرجاااين، و «املواقااف» اكاا

حلاجاة فهذه املبايث العميقة املجهادة، مل تعاد ا. للبيضاوي وأمثاهلا «الطوالع» و

إليها قاممة، ومل تعد ختاطب الناو بلسان العرص، وبعض مبايثها أمسى غاري ذي 

وينبغي وضع علم كالم آخر يُعارب عان .موضوع، وبعضها جتاومه العلم أو أبطله

 . عرصنا، ويواجه تياراته، وحيل مشكالته، يكون عمدته القرآن والعلم احلديث

و  علم الفقه مبايث مستفيضة عن العتق وما يتصل به من ابوا  املادبر وأم 

وفيه أقوال حتمل طاابع . الولد واملكاتب وغريها، مما مل تعد احلاجة إليها قاممة أيًضا

مماهنا ومكاهنا، نجمت   عصور التقليد، ال تلرمناا الياوم   يشء، إال مان باا  

 . الدراسة التاراية

 -كاحللول واالحتاد  -ف شطحات ونتوءات   الفكر والتصور و  علم التصو

كاملبالغة   الرهد  -تناقض صفاء التوييد اإلسالمي، وأخرى   السلو، والعمل 

 . تنا  وسطية اخللق اإلسالمي -والتوكل 

و  كتب األد  والشعر أشياء جتااومت الادين واخلُُلاق والُعارف والاذوق، 

 . ات اهلابطةكالغرل   الذكور، واحلكاي

وكل هذا ترا ، فهل هاذا هاو املقصاود مان الارتا  الاذي أقيمات مراكار 

 ومؤسسات وإدارات إلييامه ونيه وتقريبه لالو؟ 

االنتفاع بالرتا ، فهل يعني هذا أن نقبله كله بحقه وباطله، وعلماه : وإذا قلنا

 !وجهله؟

، وال ماع إننا لسنا مع الذين يضفون القدسية أو العصامة عاىل كال ماا مىضا

خصومهم الذين ينأون بجانبهم عن كل مورو ، ال ليشء إال ألنه قاديم، ولكان 
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وخصوًصا   جمال الرتبية والتثقيف، أو جمال الدعوة . بد لنا من التفري واالنتقاء ال

أن املطلاو  هاو : وهلذا أرشنا من أول األمار. والتوجيه، أو جمال احلكم والتييع

 . ألن الوعي هو الذي يمير بني ما يصلح وما ال يصلحاالنتفاع الواعي بالرتا ، 

 : اإلسالم فوق الرتاث

وأود أن أنبه هنا عاىل يقيقاة هاماة يفغلهاا بعاض املعاارصين مان الكتاا  

اخللط بني اإلسالم والرتا ، خلًطا : العلامنيني، أو يفهموهنا عىل غري وجهها، وهي

وهذا لايك بصاحيح؛ . خربحيث يوهم أن أيدمها يعني اآل -أيسبه مقصوًدا  -

فاإلسالم ليك جمرد ترا  يؤخذ منه ويرت،، شأنه شأن شعر امر  القايك، أو أيب 

 . نواو، أو كتا  األغاين أو ألف ليلة وليلة

إن اعتبار اإلسالم الع يم من مجلة الرتا  ،وين من شأنه، وياط مان قادره، 

إلساالم باسامه والواجب أن يعرب عان ا .وتضليل للقار  أو السامع عن يقيقته

دُت َعلَديبُكمب }: الرصيح، كام ارتضاه اهلل لنا تبَممب
َ
َملبُت لَُكدمب دِّيدنَُكمب َوت مب

َ
َوبَم أ ٱَلب

ا َلََٰم دِّين  َب ِّ
يُت لَُكُم ٱۡلب ِّعبَمِتِّ َورَضِّ  . [3: الاممدة] {ن

كلمة واسعة، تشمل اجلد واهلرل، والصاوا  واخلطاأ،  -كام بينا  -إن الرتا  

الصدق والكذ ، والعلم واجلهل، والرواماع واهلاوابط، مان احلقيقة واخلرافة، و

أصول الشافعي وتصوف الغرايل، إىل جمون امار  القايك ومخرياات أيب ناواو، 

وشعر الغرل   الذكور،واحلكايات املرذولة، واإلرساميليات املردودة، واألياديث 

 !  اإلسالم؟ فأين هذا من ويي اهلل تعاىل الذي يتمثل. املوضوعة، واآلراء الفاسدة

وإذا كان بعضنا يرص عىل أن يدخل اإلسالم   الرتا ، فإن أول واجب هنا هو 

التفريق بني املستوى اإلهلي واملستوى البيي   الرتا ، واألول هو املعصوم الذي 
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اإلسالم؛ وهو الاذي يُتلقاى : وهو الذي نطلق عليه. دل عليه حمكم القرآن والسنة

مِّن   َوَما}: بالسمع والطاعة
ُِّمؤب ن يَُكوَن ؤب َوََل مُ  ََكَن ل

َ
ًرا أ مب

َ
ۥٓ أ وَُلُ َُ ُ َوَر مِّنَةن إِّذَا قَََض ٱّللَّ

رِّهِّم مب
َ
َِّۡيَةُ مِّنب أ  .[36: األيرا ] {لَُهُم ٱۡلب

أما الثاين فهو صنعة العقل البيي   جماالت العلم والفلسفة واألد  والفان، 

  كل عمل إنساين من قصور البي،  بفروعها املفتلفة، وألواهنا املتنوعة، وفيها ما

ثرهم بالرمان واملكان، وشتى ال روف واملؤثرات أهواء البي، وأوهام البي، وتأو

 . الامدية واملعنوية

قل اإلسالمي   فهم اجلانب املعصوم مماا قاد يسامى عويدخل   هذا عمل ال

والكاالم،  صوله،أوالفقه و الرتا ؛ وهو ما يشمل علوم التفسري، وعلوم احلديث،

لألخاذ والارد، والرتجايح  -أو أكثرهاا  -والتصوف، وهي علوم تتسع مساملها 

 . والتضعيف

  التفسري ما بني الرواية والدراية، و  : وال غرو أن تعددت املدارو واملذاهب

وماا باني . الفقه ما بني أهل الرأي وأهل األثر، ومدسة ال واهر ومدرسة املقاصاد

و  . وطريقة احلنفية   أصول الفقه، وطريقة من جيماع بيانهامطريقة املتكلمني، 

الكالم ما بني املقدمني للنقل عىل العقل، وخصومهم، و  التصوف ما بني مدرسة 

 .ة الن ريات احللولية واالحتاديةالتصوف الرتبوي األخالقي، ومدرس

احلكام  فوق الرتا ، بل هو -املتمثل   حمكامت القرآن والسنة  -إن اإلسالم 

 . عىل الرتا  بالقبول أو الرد، فهو املعيار الذي ال اطئ، واهلدي الذي ال يضل

ومع هذا املعيار النقيل معيار آخر عقيل، ترد إليه األمور بجاوار الاويي، وهاو 

بمِّزَيانَ }: املذكور   قوله تعاىل «امليران» ِّ َوٱل َق 
ِّٱۡلب نَزَل ٱلبكََََِّٰٰب ب

َ
ِّٓي أ ُ ٱَّلَّ : ىالشور] {ٱّللَّ
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َُقدوَم  لََقدب }: ، وقوله[17 بمِّدزَياَن َلِّ َدا َمَعُهدُم ٱلبكَََِّٰٰدَب َوٱل نَزنلب
َ
َِّنَٰتِّ َوأ َي 

ِّٱۡلب لَنَا ب َُ نَا ُر
لب ََ رب

َ
أ

طِّ  ِّٱلبقِّسب  . [28: احلديد] {ٱنلَّاُ  ب

وهباتني اآليتني استدل الفقهاء الذين حيتكمون إىل القيااو، مبيناني أن الانص 

الرصيح ال يناقض القياو الصيح، وبعبارة أخرى؟ ال تناقض بني صحيح املنقاول 

 . ورصيح املعقول

إن اهلل أنارل الكتاا  واملياران، فكالمهاا   اإلنارال »: يقول اإلمام ابن القايم

قيقان؛ فال تناقض داللة النصوص الصاحيحة، وال أخوان، و  معرفة األيكام ش

داللة األقيسة الصحيحة، بل كلها تتصاادق متناارصة، يصادق بعضاها بعًضاا، 

 .(34)«ويشهد بعضها لبعض

 : قراءة مستبصرة للرتاث

وهبذا نستطيع أن نقرأ الرت  قراءة مستبرصة، نقرؤه ونحان نقاف عاىل أرض 

هادن من خارجنا، وهو الويي، وهاادن مان : صلبة، نقرؤه ومعنا هاديان من عند اهلل

 . داخلنا، وهو العقل

نقرأ شعر اجلاهليني إن شئنا، فنرفض مناه نضاح الوثنياة، وجماون اجلاهلياة، 

ومحيتها، ونأخذ بعد ذلك ما وسعنا األخذ، من روامع التصوير، وبادامع التعباري، 

 األمثاال، عن النفك والطبيعة واحلياة، ونقتبك غوايل احلكم، التي سارت مساري

 : كقول طرفة   معلقته

من فتى؟ خلت : إذا القوم قالوا

 أننااااااااااااااااااااااي

 

 ُعنيُت، فلام أكسال، ومل أتبلاد

 
                                                           

 . ني دار الكتب احلديثة. بتحقيق عبد الرمحن الوكيل( 1/368) «نيعإعالم املوق» (34)
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 : وقوله

سااتبدي لااك األيااام مااا كناات 

 جاااااااااااااااااااااهاًل

 

 ويأتيااك باألخبااار ماان مل تاارود

ونقرأ شعر اإلسالميني، فنجد الكثاري الطياب مماا ينفاع النااو ويمكاث    

األرض، ونجد القليل الضار، من املاديح املرساف واهلجااء املقاذع، والعصابية 

 . القبلية، واملجون املكشوف، والشك املتحري، وما أشبه ذلك، فنعرض عنه

النفوو، وأغوار شعره، وهو يغوص   أعامق مع ونستمتع بروا نقرأ أبا العالُء،

 : احلياة واملجتمع، وينقدها ويسفر منها، كقوله

 ولام رأيُت اجلهل   الناو فاشًيا

 

 جتاهلت يتاى ظان أين جاهال

فاوا عجباا كام يادعي الفضال  

 نااااااااااااااااااااااقٌص 

 

ووأساافا كاام ياادعي الاانقص 

 !فاضاااااااااااااااااااال

 

 :ولكنا ال نأخذ ن رته التشاؤمية   مثل قوله

 هاااااذا جنااااااه أيب علااااااا

 

 !أياادي ومااا جنيااُت عااىل 

 : وقوله 

 وإذا أردتااام للبناااني ساااعادةً 

 

 !فاخلري أمجع تاركهم   األظهار

 !قطع النسل وعدم اإلنجا : يعني 

نقرأ ابن سينا ونقتبك منه، فيلسوًفا وعاملًا وطبيبًا، ولكنا ننقد ما ياد فياه عان 

 «تاهإشااراته وتنبيها»منهج القرآن والسنة يياًدا بواًيا عندنا فيه من اهلل برهان،   

 . «رسامله»أو    «شفامه»أو   

ض ماا عابل نقرأ يجة اإلسالم الغرايل وننهل من تراثه الريب، ونحذر مان ب

تضمنت كتبه من غلو الصوفية، أو من معارف أثبت علم العرص بطالهناا، أو ماا 
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 . استند إليه من األياديث الواهية واملوضوعة والتي ال سند هلا

ونقرأ شيخ اإلسالم ابن تيمية، وما خلف من كتب كبرية، ورساامل متوساطة 

وصغرية، وفتاوى متنوعة، ومبايث مستفيضة   األصاول والفاروع، واملعقاول 

واملنقول، فنغرتف منها، وننتفع هبا، ولكنا نفالفه فايام ال نقتناع باه   العقلياات 

القرآن واللغة، وننقده كام نقاد  والنقليات، و  بعض ما باليف فيه، كإنكار املجام  

شيخ اإلسالم يبيب إلينا، ولكن احلق : هو من قبله، ونقول ما قال تلميذه الذهبي

 . أيب إلينا منه

ونفعل ذلك مع النووي وابن القيم وابن يجر وابن اهلامم وابن الومير والقرا  

كان نساتفيد مانهم، ول. والشاطبي وابن خلدون والدهلوي والشوكاين وغاريهم

 . نفكر كام فكروا، ونجتهد كام اجتهدوا

 . نقرأ التفسري، ونحذر من اإلرساميليات، والقوال الفاسدات

 .ونقرأ احلديث، ونحذر من املوضوعات الواهيات

 . ونقرأ التصوف، ونحذر من الشطحات والتطرفات

 . دليات والسفسطاتونقرأ علم الكالم، ونحذر من اجل

 . ونقرأ علم الفقه، ونحذر من الشكليات والتعصبات

نقرأ هذه العلوم كها مان مصاادرها األصايلة، ثام مان مراجعهاا الشاارية، 

لنستلهمها ونستهدي هبا، ونستضئ من مشكا،ا، ونأخذ منها ما هو أرجح دلياًل، 

 . تناوأهدى سبياًل، أي لتكون مناًرا هاديًا يسدد مسريتنا، ال قيًدا ثقياًل يغل يرك

وإذا كان هذا موقفنا من الرتا  ذي الصابغة الدينياة وعلوماه املاأثورة، وهاو 
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موقف التفري واالنتقاء، عد التحصيل واالرتواء، فمن باا  أوىل أن يكاون هاذا 

 . موقفنا من سامر معارف الرتا  العلمي واألديب والفني

ل مدارساه، وينبغي لنا أن ننهل من هذا الرتا  بكل معارفه، وكل ألوانه، وكا

وكل مذاهبه؛ ال أعني الناشئة الصغار، الذين ينبغاي أن يُحماوا مان الساباية   

كاام . األعامق خشية أن يغرقوا، وإنام أعني أهل العلم وُطال  التبحر والتعمق فيه

، وكام يكى اإلمام أباو «املنقذ من الضالل»يكى اإلمام الغرايل عن نفسه   كتابه 

 .(35)«االعتصام»  كتابه إسحاق الشاطبي عن نفسه 

بْر األمة عبد اهلل بن عبااو   حيفاظ الكثاري الكثاري مان شاعر  لقد كان ي 

اجلاهلية، وحيتج به   تفسري القرآن، كام رووا أنه كان حيفظ رامية ابان أيب ربيعاة، 

 .عىل ما فيها من جمانة مرذولة

به، وتروي من وكانت عامشة اررر، حتفظ الكثري من الشعر اجلاهيل، وتستشهد 

قصص اجلاهلية، وقد روى البفاري وغريه عنها يديث الروجات االثنتي عية، 

، وقد اساتمع «أم مرع»وما وصفت به كل وايدة موجها، وهو املعروف بحديث 

 . الرسول م إليها، هي حتكي هذه القصص، ومل ينكر عليها، أو يضق بذلك صدًرا

ا ُلجج الرتا ، دون أن نفشى الغرق أو إننا إذا حتصنا بالكتا  وامليران، خضن

تَقِّيم  َوَمن َيعب }: الضياع سب َرَٰط  مُّ َي إََِّلَٰ صِّ ِّ َفَقدب ُهدِّ ِّٱّللَّ م ب  . [111: آل عمران] {تَصِّ

                                                           

وكاالم الشااطبي   ( 27، 26ص ) «الغرايل بني مادييه وناقديه»ان ر كالم الغرايل   كتابنا  (35)

 .العدد التاسع: بجامعة قطر «يولية كلية الييعة»  املنشور  «الرتبية عند الشاطبي»بحثنا 
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 : قراءات متحيزة أو موجهة للرتاث

من يقرؤه، أو يدعو إىل قراءته قراءة ال توصاف إال : ومن املتحدثني عن الرتا 

لبعض املدارو دون بعض، ولبعض االجتاهات دون بعاض، تنحام : بأهنا متحيرة

ولبعض الشفصيات دون بعض؛ فهم يأخذون من الرتا  ويدعون، وحيذفون منه 

وهم يفرسون ما يأخذونه، كام حيلو هلام، . ويُبقون، وفق أهوامهم وميوهلم اخلاصة

ُ ٱ}: اتباًعا للهوى، ال ايتكاًما إىل كتا  أو ميران مما أنرل اهلل نزَ ٱّللَّ
َ
ِّٓي أ َل ٱلبكََََِّٰٰب َّلَّ

بمِّزَيانَ  ِّ َوٱل َق 
ِّٱۡلب  .[17: الشورى] {ب

 «املدرساة املشاامية»وخصوًصاا  «املدرسة الفلسافية»من هؤالء من ينحام إىل 

اإلسالمية، التي جعلت أكرب مهها التوفيق بني الفلسفة والدين، ولكنهاا اعتاربت 

ويمثال . الدين ليتفق ماع الفلسافةا؛ فإذا تعارضا أول عً صاًل، والدين تبأالفلسفة 

 .يب وابن سينا ومن سار عىل درهبمهؤالء الكندي والفارا

املفكارين »ن ويعتارب املعترلاة هام «املدرسة االعترالياة»ومنهم من ينحام إىل 

يمتهم الفكرية أماام أهال رفينة عىل هسويذرف الدموع ال.   اإلسالم «األيرار

ويديث هؤالء عن املعترلاة . خالل عدة عقود، بعد أن كانت هلم الدولة (36)السنة

حمضة، ال تذعن لنصوص الدين، وال ختضاع أليكاام  «عقالنية»يوهم أهنم مجاعة 

وهو تصوير غري صحيح ملوقف القوم، وخصوًصا   جمال الفقه واأليكام . اليع

 . العملية، التي كثرًيا ما تبعوا فيها املذهب احلنفي

عروفة دون غريها، مثال ابان رشاد، وابان ومنهم من ينحام إىل شفصيات م

                                                           

تقاديم »فصال  «املرجعية العليا   اإلسالم للقارآن والسانة»ان ر تعليقنا عىل ذلك   كتابنا  (36)

 .ني مكتبة وهية، القاهرة( 384 - 331ص ) «العقل عىل اليع
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وكالمهم عن هؤالء وأمثاهلم يصاورهم بصاورة . يرم، وابن عريب، وابن خلدون

 . اخللصاء، الذين يرفضون النصوص إذا خالفت مقررا،م العقلية «العقالنيني»

ككال  -عالم، فكتبهم تدل بوضاوع عاىل أهنام وهذه قراءة متحيرة هلؤالء األ

 . سمعنا وأطعنا: كون أمام حمكامت النصوص، إال أن يقولواال يمل -املسلمني 

فابن رشد وابن خلدون كالمها قاضن رشعي وفقيه ماالكي، وابان رشاد هاو 

  الفقه املقارن، الذي يتجسد فيه ايارتام  «بداية املجتهد وهناية املقتصد»صايب 

  .مجاع والقياوإلدلة اليعية كلها، من الكتا  والسنة وااملصادر واأل

وابن يرم وابن عريب كالمها فقيه ظاهري، يأخذ ب واهر النصوص ويرفيتهاا 

  جمال الفقه واستنباط األيكام، وإن كان عىل ابن عريب اعرتاضات مجة   تصوفه 

 . الفلسفي

عاىل اخاتالف  -ولكن هؤالء العرصايني يساتنطقون تلاك العقاول الكبارية 

به، ال باام نطقات باه بالفعال، فهام بام حيبون هم أن تنطق  -اهتامما،ا وختصصها 

 . يريدوهنا مرتمجة عنهم، معربة عن فكرهم، ال عن ذا،ا وفكرها اخلاص

وهاو ماا الي اه . ون به الواقع حلارضربهؤالء يستلهمون الرتا  اخلاص ما ي

هذه ليست إال عملية  «االستلهام»يرى أن عملية  -فهمي جدعان . د -بايث جاد 

تسوييف لقيم احلارض، بإسقاط غطااء تراثاي عليهاا، وأن الاذي حياد  عملًياا أن 

 .(37)احلارض ه الذي يفرض قيمه، ويلرم هبا

وفق مناهج معارصة، ارتضااها  «إعادة قراءة الرتا »ومثل هؤالء من يدعو إىل 

                                                           

 . يوق، عامنطبع دار ال( 26ص )للدكتور فهمي جدعان « ن رية الرتا »: ان ر (37)
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 . أصحاهبا، تبًعا للمدارو التي ينتمون إليها

عند املثقفني الذين مارسا خربة ما بمناهج العلوم اإلنساانية  وهذا التوجه شامع

احلديثة، وبالفلسفات املعارصة الغربية، فكل وايد من هؤالء يقارأ الارتا  وفًقاا 

ملنهجه املحدد، ويفرسه ويوجهه تبًعا إلطاره املرجعي، فهذا يقرؤه قراءة عقالنياة، 

اة برامجاتياة، وقاراءات أخارى وثانن قراءة لسانية، وثالث قراءة مادية، وراباع قار

معرفية ووظيفية وبنيوية، عىل آخر التصنيفات التي يتعامل هبا أسارى الفكر الغريب 

الرتا ، وتوظيفاه خلدماة أفكاار مدرساة  «أدجلة»والتي حتاول . بمفتلف تياراته

وإناام للفعال  معنية، وتوجيهه توجيًها قبلًيا واضًحا، فهي ليسات قاراءة للفهام،

 . عند بعضهم «للتثوير»بل والتأثري؛ 

مل تكن تعني   هناية  «األدلة»أن هذه :  -كام يقول الدكتور جدعان  -واحلقيقة 

بإمكاناتاه وقدراتاه الكامناة  -أن احلاارض عااجر : التحليل إال شيئًا وايًدا، هاو

وأن الرتا  الذي يشد النااو إلياه، هاو . عن إيدا  التغيري املنشود -والرصحية 

بعد توجيه قراءته  -بطبيعة احلال  -وذلك  لقوة السحرية عىل التغيري،الذي يملك ا

 .(38)الوجهة التي ختدم األهداف املنصوبة

ار ، لقد رأينا بايثًا مثل الدكتور حممد أركون ينصب من نفسه يكًما عىل الرت

فهو يُبقي منه ما يرياد، وحياذف مناه ماا  «حييي ويميت»حيكم فيه كحكم نمروذ 

بد من وضاع  ال»: وهو يقول. ار ادعاء عريض، هو النقد أو التجديدتيريد، حتت س

. «موضع البحث والنقد والتقويم   ضاوء االكتشاافات احلديثاة -كله  -الرتا  

وهلذا نراه ال يكتفي بأن ينقاد صاحيحي البفااري ومسالم، بال يرياد أن ينقاد 

                                                           

 .وما بعدها( 25ص )املصدر السابق  (38)
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 !أي املصحف الذي ال يعرف املسلمون غريه! مصحف عثامن

الارتا  وحتاديات »لدكتور أركون   ورقته التاي قادمها إىل نادوة هكذا قال ا

، والتاي كاان فيهاا (39)«إجيابياته وسالبياته -حمتواه وهويته : الرتا »عن  «العرص

اإلطراء للمستيقني، وغمر كل العلاامء والباايثني املسالمني، مان املساتقدمني 

بعض الناو بااإلرساف يتى األفغاين وحممد عبده، اللذين يتهمهام  واملستأخرين،

 .  التجديد

إنناي أتعجاب أشاد : وبحق ما عقب به الدكتور جالل أمحد أماني ياني قاال

العجب من أن بعض املعلقني وصف ورقة الدكتور أركون بأهنا متثال مساامهة   

اجتاه جتديد الرتا ، فإذا كان هذا جتديًدا للرتا ، فكياف ياا ُتارى يكاون قتلاه أو 

 .(40)!حتقريه؟

* * * 

 الفصل الثالث

 لكين نكون معاصرين حًقا

 ماذا تعنى املعارصة؟ اششش 

 . رضورة معرفة العرصاششش 

                                                           

 .وما بعدها( 118ص ) «الرتا  وحتديات العرص»الكتا  الصادر عن ندوة : ان ر (39)

 (.218 - 211ص )من  «تعليقات املناقشني»، وان ر (213ص )املرجع السابق  (40)
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 العلم والتكنولوجيااششش 

 . النظرة املستقبليةاششش 

 . صناف النا  أمام الاميض واملستقبلاششش أ

 . دعوى التصادم بني التفكري املستقبيل والتفكري الد،نياششش 

 . النبوي والصحايبالتعلق بالنموذج اششش 

 .حاجة البرش عىل نموذجاششش 

* * * 
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 ماذا تعين املعاصرة؟

أن يعااي  اإلنسااان   عرصااه وممانااه،   أفكاااره وقيمااه : يااراد باملعااارصة

وساالوكياته،   انتصاااراته وهراممااه،   معمعااة أيداثااه، ومااع أهلااه األيياااء 

  عرصا مىضا باام ال يعاي  . املتحركني، يفكر كام يفكرون، ويعمل كام يعملون

حيمل من تصورات وعقامد، ومن قيم ومفاهيم، ومن أخالق وتقاليد، ومن شعامر 

 .ورشامع، قد تكون صاحلة للعرص وقد ال تكون

هو معايشة األييااء ال األماوات، والواقاع الاممال ال  -إذن  -جوهر املعارصة 

 .وهلذا م اهره ودالمله، التي تقتضيها املعارصة. الاميض الرامل

 .هذا اإلمجال له تفصيل، نبني عنه   هذا الفصلو

 :ضرورة معرفة العصر - 1

الذي نعي  فيه معرفاة « العرص»أن نعرف : أو مقوما،ا« املعارصة»أول دالمل 

دقيقة وصادقة، فإن اجلهل بالعرص، أو معرفته عىل غري يقيقته يفيضا إىل عواقاب 

يقتال مريضاه أو يضااعف قد وخيمة، كالطبيب الذي يصف دواًء جيًدا، ولكنه 

 .داءه تشفيًصا دقيًقا، أي مل يعرفه كام ينبغي« يشفص»عليه سقمه، إذ مل 

إن بعض الكتا  الالمعني   عاملنا العريب واإلسالمي، يتحدثون عان التفكاري 

الامدي وكأهنم   القرن الثامن عي، مغفاًل االجتاهات اإليامنية التاي بارمت لادى 

 .(41)ومفكري القرن العيينالكثريين من علامء 

                                                           

اهلل ياتجىل »، وكتاا  «العيينعقامد املفكرين   القرن »ان ر   ذلك كتا  األستاذ العقاد  (41)
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بالامركسية وقد سقطت قالعها العملية، ويتميا،اا يتشبث ومنهم من ال يرال 

 .الن رية،   مسقط رأسها، وديار جمدها

ومنهم من ال يربح ينادي بالقومية، وقد ذهبت رحيها مناذ ممان بعياد، وباات 

ار الناو يبحثون عن تكاتالت أكارب وأرياب، حتقاق مصااحلهم، وتادرأ أخطا

 .املنافسني عنهم

 ... ومنهم ... ومنهم 

إن املشكلة : «اإلسالم والعرص»ولقد قال املستشار طارق البيي   يديثه عن 

 !ليست   جهلنا باإلسالم، بل املشكلة   جهلنا بالعرص

وهو يوجه كالمه إىل العلامنيني ودعاة التغريب والتحديث، فهو يعيب علايهم 

يتباهون باالنتامء إليه، أكثار مماا يعياب علايهم عادم تهم بالعرص الذي فعدم معر

 .معرفتهم باإلسالم، فهذا مفروو منه، وهم ال يدعونه ألنفسهم

وإذا كان من دعاة التحديث من جيهل العرص، فإن   دعاة اإلسالم من هو أكثر 

جهاًل به، ألنه يعي    الاميض ويده، ويسكن   صومعة الرتا ، وقد أغلق عليه 

وياا ليتاه يعاي    عصاور . باهبا، فال يكاد يرى أو يسمع أو حيك شيئًا مما يولاه

فهاو يفكار . عصاور التفلاف والرتاجاعبل كثرًيا ما يعي    . التألق واالمدهار

                                                                                                                                        

كياف اهتادى إىل اهلل عان : بأقالم ثالثني عاملًا عرصًيا، كتب كل مانهم مقاااًل«   عرص العلم

طريق ختصصه، ترمجة الدكتور الدمرداش رسيان، ونيته دار إيياء الكتب العربية، بالتعاون 

كرييسا . تاأليف أ «العلام يادعو إىل اإلياامن»كتاا  : وان ار كاذلك. مع مؤسسة فرانكلني

أمحاد . حممود صالح الفلكي، وتقديم د. رميك أكاديمية العلوم بنيويور،، ترمجة د ،موريسون

 .مكي، والشيخ أمحد يسن الباقوري



 72 واملعاصرةالثقافة العربية اإلسالمية بني األصالة 

بعقوهلم، ويتحد  بلغتهم، وحييا   مشكال،م، وجييب عن أسئلتهم؛ فهو ياي 

 .يعاي  األموات، أكثر مما يعاي  األيياء

ا عن موقف اإلسالم، وهاذا هاو  وربام اعترب بعضهم موقفه هذا الشفيص معرب 

 .اخلطأ الشنيع، سواء من الشفص أو ممن حيلل موقفه

سالم ينكر بشدة عىل الذين جيمدون عاىل الااميض وياده، متبعاني لآلبااء فاإل

َولَدوب }: واألجداد، وإن كانوا عىل باطل، ومن عباراته القارعة هلام
َ
ُُُهمب ََل  أ ٓ ََكَن َءابَدا

قِّلُوَن َشيب  َولَوب }، [171: البقرة] {تَُدونَ َيهب ا َوََل     َيعب
َ
لَُمدوَن َشديب  أ ُُُهمب ََل َيعب ٓ ا َوََل     ََكَن َءابَا

تَُدونَ  َولَوب }، [114:الاممدة] {َيهب
َ
ََٰل أ ا وََجدتُّمب َعلَيبدهِّ َءابَدآَءُممب  َق َدىَٰ مِّمَّ هب

َ
ِّأ ئبتُُكم ب  {جِّ

 .[24: الرخرف]

وينكر اإلسالم عىل الذين جيرترون الذكريات األليماة، ويعيشاون   دوامتهاا 

و  ذلك يقاول . بلهماحلرينة، فتنغص عليهم ييا،م، دون أن يصنعوا شيئًا ملستق

ُبدواْ }: القرآن ِّهِّمب إِّذَا َرَ َٰن دَو ِّخب ِّيَن َمَفُرواْ َوقَالُواْ ۡلِّ ِّيَن َءاَمنُواْ ََل تَُكونُواْ َكٱَّلَّ َها ٱَّلَّ يُّ
َ
َيََٰٓ

َعَل ٱ َبب ى لَّوب ََكنُواْ عِّنَدنَا َما َماتُواْ َوَما قُتِّلُواْ َلِّ وب ََكنُواْ لُۡغز  
َ
ۡرضِّ أ

َ ِّدَك ِفِّ ٱۡلب َٰل ُ َذ د ّللَّ َ ة  ِفِّ َحسب
ِّهِّمب   . [186: آل عمران] {قُلُوب

احرص عىل ما ،نفعةك، واسةتعن بةاهلل »: و  مثل ذلك يقول الرسول الكريم

قةدر اهلل ومةا ءةا  : لو أين فعلأل كاا لكان كةاا، بةل قةل: وال تع ز، وال تقل

 .(42)«تفتح عمل الشيطان« لو»فعل، فإن 

                                                           

  األمار باالقوة : ، باا (2664)عن أيب هريرة، يديث رقام « القدر»رواه مسلم   كتا   (42)

 .وتر، العجر، واالستعانة باهلل
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 :املتحرسة، وهي التي يقول فيها الشاعراملتمنية « لو»هنا « لو» واملراد با

 «ليات»ليت شعري، وأين منى 

 

ا« »ليتااااا»إن   !عناااااء« لااااو 

 :اآلخر: ويقول 

 ولاايك يراجااع مااا فااات منااى

 

 لاو»رال « ليات»وال باا  «هلف»با 

 !«أين

 

 .«االشتغال بوقت ماضن تضييع وقت ثانن »: وقال بعض السلف

أن يعي  اإلنساان املاؤمن القاوي   ياارضه، منطلًقاا إىل  -إذن  -املطلو  

عرصاه، ينبغاي : مستقبله، ولكي حيسن العيشة   يارضة وممانه، وبعبارة أخرى

 .أن يعرفه، يتى يتعامل معه عىل بصرية

،نبغةي للعاقةل أن »: و  هذا ورد يديث أخرجه ابن يبان عن أيب ذر، وفياه

: ، ومن الكلامت املأثورة(43)«، مقباًل عىل ءأنه،كون عارًفا بزمانه، حافًظا للسانه

 .(44)«رحم اهلل امرً ا عرف ومانه، واستقامأل طر،قته»

وهذه املعرفة قد تكون مطلوبة طلب استحبا ، أو طلب وجو ، فإذا كانات 

وفًقاا للقاعادة . هذه املعرفة وسيلة الممة ألداء واجب، كانت هي واجباة كاذلك

 .«الواجب إال به فهو واجبما ال يتم »: الفقهية الشهرية

الفقيه واملريب والداعية، ال يستطيع أيادهم أن يصال إىل الصاوا  : خذ مثاًل

                                                           

عان أيب ذر  - ، طبع الرساالة(361)اجلرء الثاين، يديث رقم  - «صحيحه»بان  رواه ابن ي (43)

أن هذا مما كان   صحف إبراهيم، وإسناده ضعيف جًدا، ويسبه أن يكون مان كاالم بعاض 

 .السلف

مرفوًعا عن ابن عباو، وفيه راون متهم، ويسبه أن يكون « اجلامع الصغري»ذكره السيوطي    (44)

 .للمناوي «فيض القدير»من ( 4441)احلديث رقم : ان ر. من كالم ابن عباو
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والرشد   جماله إذا كان جيهل عرصه، وااطب أهله بلغة عرص آخر، فال مراء أهنم 

رب َوَمآ }: وقوله تعاىل. لن يفهموا عنه
َ
ِّلَِّسانِّ قَوبمِّهِۦّأ  ب

ولن إَِّلَّ َُ نَا مِّن رَّ
لب َ لَُهدمب  ََ ِّ ُبَدي   {َلِّ

، يفهم منه أنه كام جيب عىل صايب الرسالة أن يتحاد  بلساان قوماه [4: إبراهيم]

يتى يفهمهم ويبني هلم، جيب عليه أن يتحد  بلسان عرصه، يتاى يفهام أهلاه 

 .ويبني هلم، وإال مل تقم عليهم يجة

، والعارف أن الفتوى تتغري بتغري الرمان واملكاان: ولقد قرر فقهاؤنا املحققون

، فاعرتفوا بأثر التغري الرماين، اعرتافهم بأثر التغري املكاين، بل كثارًيا ماا (45)واحلال

 .قدموا تغري الرمان عىل سامر التغريات

الشهرية نصت   إيادى موادهاا عاىل هاذه « جملة األيكام العدلية»يتى إن 

 .(46)«ال ينكر تغري األيكام بتغري الرمان»: القاعدة فقالت

تغريت بعض الفتاوي   عرص الصحابة عام كاان علياه احلاال   عرصا ذا هلو

النبوة، كام   قضية مجع املصحف، وجلد الشار    عهد أيب بكر، وقضية قسمة 

األرض املفتوية، وجلد شار  اخلمر ثامنني   عهد عمر، وقضية مجع الناو عىل 

قضاية تضامني مصحف وايد   عهد عثامن، والتقاط اإلبل الضاالة   عهاده، و

 .«ال يصلح الناو إال ذا،»: الصناع   عهد عيل وقوله

 .وقد اختلفت الفتاوي   عرص التابعني عن عرص الصحابة

                                                           

 .«إعالم املوقعني»ان ر كالم ابن القيم   أول اجلرء الثالث من  (45)

دور احلكاام رشح جملاة »من جملة األيكام ورشيها لألستاذ عيل ييادر   ( 38)ان ر الامدة  (46)

اإلساالم صااحلة لكال مماان رشيعاة »تعليقنا عليهاا   كتابناا : ، وان ر(1/43)« األيكام

 (.133، 132ص )« ومكان
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عرص األممة املتباوعني عان عرصا شايوخهم مان التاابعني  واختلفت فتاوى

 .وأتباعهم

شيوخهم، وأمماتهم، فتاوى  أصحا  األممة وتالميذهم عنفتاوى  واختلف

وكثرًيا ما عربوا عن اخلاالف باني أيب ينيفاة . رص، رغم قر  العهدالختالف الع

 وإنه اختالف يجة وبرهان، بل ها: وصايبيه الشهريين أيب يوسف وحممد بقوهلم

 .(47)اختالف عرص وممان؟

 :معرفة الواقع من متام معرفة العصر

، «الاوطني»معرفاة الواقاع املعاي ، والواقاع املحاىل : ومن متام معرفة العرص

 .، والواقع اإلسالمي، والواقع العاملي«العريب»واقع اإلقليمي وال

وهذه املعرفة الممة لكل من يريد تقويم هذا الواقع، أو إصدار يكم له أو عليه، 

 .أو حماولة تغيريه

وقد ذكر علامؤنا أن من واجب الفقيه أو املفتي أن يعرف الواقع قبال أن يفتاي 

ال يكون كل بحثه وكل مهه يول ما جيب أن فيه بجوام أو منع، أو يل أو يرمة، ف

إن الفقياه هاو مان : يكون، مغفاًل ما هو كامن بالفعل، وهلذا قال العالمة ابن القيم

 .يراوج بني الواجب والواقع

وقبل ذلك قال اإلمام أمحد   بيان ما جيب أن يتصف باه املفتاي، فاذكر العلام 

تعباري عان « معرفة النااو»وهذه العبارة . ومعرفة الناو: ثم قال. إلخ... واحللم 

                                                           

( 228 - 211ص )مان  «عوامل الساعة واملروناة»ما كتبته عن عامل تغري الفتوى من : ان ر (47)

 .طبع مكتبة وهبة - «مدخل إىل دراسة الييعة اإلسالمية»من كتايب 
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هذا أصل ع يم حيتاج إلياه املفتاي : وقد علق عليها ابن القيم بقوله. معرفة الواقع

ا   األمر والنهاي، ثام يطباق أيادمها عاىل واحلاكم، فإن مل يكن فقيًها فيه، فقيهً 

 .(48)اآلخر، وإال كان ما يفسد أكثر مما يصلح

وال تتم معرفة الواقع عىل ما هو عليه يقيقة إال بمعرفة العنارص الفاعلاة فياه، 

واملوجهة له، واملؤثرة   تكوينه وتلوينه، سواء أكانت عناارص مادياة أم معنوياة، 

عناارص جغرافياة وتاراياة واجتامعياة واقتصاادية ومنهاا . بيية أم غري بياية

 .وسياسية وفكرية ورويية

 .وتفسري الواقع كتفسري التاريخ، يتأثر باجتاه املفرس وانتاممه العقدي والفكري

: من الن رات« الصحوة ومهوم الوطن العريب واإلسالمي»وقد يذرنا   كتابنا 

 .قية، والتربيريةاجلرمية، واملحلية، واآلنية، والسطحية، والتلفي

 .وهذا ما ينبغي أن نحذر منه هنا أيًضا   بيان الواقع وتفسريه

للواقع، وحماولة حتسينه، وإبرام صاورته « اإلطرامي»فعلينا أن نحذر من االجتاه 

ساملة من كل عيب، منرهة عن كل نقص، وغض الطرف عن العيو  الكامنة فيه، 

نقد هذه العيو  واآلفات بأنه مشاوش، وإن كانت تنفر   كيانه، وا،ام كل من ي

 .أو مباليف، أو متطرف

الذي ين ار إىل الواقاع بمن اار أساود، « التشاؤمي»ولنحذر كذلك من االجتاه 

جيرده من كل يسنة، ويلحق به كل نقيصة، وال يارى فياه إال ظلاامت مرتاكماة، 

                                                           

  الياايعة  االجتهاااد»وان اار كااذلك كتابنااا (. 4/188)« إعالمااه»نقلهااا اباان القاايم    (48)

 .طبع دار القلم بالكويت - (45، 47ص)« اإلسالمية



 77 واملعاصرةالثقافة العربية اإلسالمية بني األصالة 

لسان ب -يكومات خامنة . موروثة من عهود التفلف، أو وافدة مع عهد االستعامر

ومجااهري مضاللة، وأقطاار هاي  -بلسان أهل الادين  -أو كافرة  -أهل الوطنية 

وما يرجى من تغيري، أو يؤمل من إصاالح، فهاو رسا  حيسابه !! جمموعة أصفار

 .ال مثن ماء

 -  تفسري الواقع، الذي يرى وراء كال ياد  « التثمري»االجتاه : ومثل ذلك

أيدي ا أجنبية، وقوى خفية، حتركه من وراء ستار، هيودية، أو صاليبية،  -وإن صغر 

أو ماسونية، أو غريها، ونحن ال ننكر أن هنا، كيًدا خفًيا هلاذه األماة، يكياده هلاا 

ولكن تضفيم ذلك بحيث  -سنة اهلل   خلقه  -أعداؤها ال اهرون واملستففون 

، ويومسنا من أي توجه إجياايب يفت   عضدنا« أيجاًرا عىل رقعة شطرنج»جيعلنا 

إلرادة التغيري، ويرحينا بأن نشعر أننا أبًدا ضحايا من هو أقوى منا، وال يل أمامناا 

ومن نايية أخارى جيعلناا هاذا ال نعاود عاىل أنفسانا . غري االستسالم للواقع املر

 .بالالممة وال نحاول إصالح ما فسد، وتدار، ما وقع

مشجب التثمر اخلاارجي، أن نردهاا إىل اخللال  إن أوىل من تعليق أخطامنا عىل

وهذا ما قرره القرآن بعد هريمة غاروة . الداخيل، أي اخللل   أنفسنا قبل كل يشء

آ }: أيد، ييث خاطب املسلمني فقال َولَمَّ
َ
َصَٰبَتب أ

َ
ِّثبلَيبَهدا أ َصدببتُم م 

َ
ديبَةٞ قَددب أ صِّ ُكم مُّ

َٰ َهََٰكاۖ  َّنَّ
َ
ُكمب ُهَو مِّنب عِّندِّ  قُلب قُلبتُمب ت نُفسِّ

َ
 .[168: آل عمران] {أ

  تفسري الواقع، بمعنى أن أيًدا ال يريد أن « التنصيل»االجتاه : وقريب من ذلك

يتحمل مسئولية ما   هذا الواقع من سوء وانحراف، فكل واياد، وكال فرياق، 

 .يريد أن حيمل ومره عىل غريه؛ أما هو فال ذنب له، وال تبعة عليه

 لكن من املسؤول عن فساد احلال؟الكل يشكو من الفساد، و
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مجهور كبري من الناو حيملون املسؤولية عىل العلامء، والعلامء حيملون املسؤولية 

 .عىل احلكام، واحلكام حيملوهنا عىل الضغوط اخلارجية أو الرضورات الداخلية

اجلامهاري : واحلق أن اجلميع مسؤولون، كل يسب ما لاه مان مكناة وسالطة

كلكةم »: و  هذا جاء احلديث الصاحيح. ون واملربون واحلكاموالعلامء، واملفكر

 .(49)«راع وكلكم مسئول عن رعيته

الذي حيااول أن يضافي « التربيري»التفسري : ومن التفسريات املحذورة للواقع

عىل الواقع، ما جيعله مقبواًل، وإن ياد عن احلق وسواء السبيل، و  هذا لاون مان 

اقع عىل غري يقيقته، وإلباسه ميًّا غري مياه، كالاذي التدليك والتلبيك، بإظهار الو

يلبك اخلواجة األورويب جبة وعاممة، فيبدو وكأنه شيخ أمهري مسلم، وما هو من 

 .اإلسالم وال األمهر   يشء

إننا نريد معرفة واقع عرصنا وعاملنا عموًما، وواقع أمتنا خصوًصا كام هاو، دون 

ين، وال مدح وال ذم، مستفدمني األساليب حتريف وال ترييف، وال ،ويل وال ،و

العلمية املوضوعية   الكشف والرصاد والتحليال، و  هاذا ماا يسااعدنا عاىل 

 .تشفيص الداء، ووصف الدواء

كاام قاال  -إن خصومنا يعرفننا متاًما، من قمة رأسنا إىل أمخص قدمنا، بل نحن 

مكشاوفون هلام يتاى :  -الدكتور كامل أبو املجد   حمارضة لاه   جامعاة قطار 

 .النفاع

أصحا  املياوع احلضااري : فهل عرفنا نحن خصومنا؟ وأقصد بفصومنا

                                                           

 (4868)برقم « صحيح اجلامع الصغري»: ان ر. متفق عليه من يديث ابن عمر (49)
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 .املفالف مليوعنا، وكل اخلامفني منا، والطامعني فينا

 وإذا كنا مل نعرف أنفسنا كام عرفها غرينا، فإنى لنا أن نستطيع بمعرفتهم؟ 

سياسته معناا عاىل وجاه   سياسة الغر  العاملية، و« البعد الديني»هل عرفنا 

 .(50)اخلصوص؟ وعىل األخص مع إرساميل؟

هل عرفنا دور الكنيسة احلقيقي، وأصابعها املؤثرة   السياسة، برغم انفصاال 

 الدين عن الدولة؟

هل عرفنا ما ينفقه الغر  من مليارات وماا يقاوم باه مان جهاود،   سابيل 

 ؟(51)التنصري عامة، وتنصري املسلمني خاصة

أن الغر  املعارص مل ينفصل عن تراثه، بل بني علياه؟ ومل يفعال ماا هل عرفنا 

منا، وهو االنسال  من جلدنا، أي من « الليرباليني»أو « التقدميني»يطالبنا به بعض 

 .(52)تراثنا

الغر  نفسه يتغاري بااطراد   : يقول املفكر املغريب الدكتور حممد عرير احلبايب

مد عىل تراثه اخلاص، عساه حيافظ عاىل معاامل صريورة متصاعدة، فال غرابة أن يعت

فمان . انبوذثابتة   هويته، وينفتح عىل ما جيري خارج مناطقه، دون ختوف من ال

                                                           

للدكتور يوساف احلسان، مان منشاورات « البعد الديني   السياسة األمريكية»ان ر كتا   (50)

 .مركر دراسات الويدة العربية

وهو يتضمن الرتمجة للبحو  التي قدمها كبار املبيين الربوتساتانت « صريالتن»ان ر كتا   (51)

، وهاو «تنصاري املسالمني   العاامل»، واخلاص باا م1875سنة   أمريكا إىل مؤمتر كلورادوا 

 .كتا  خطري جيب أن يقرأ

 ؟؟؟ (52)
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العبث أن نقلد الغر    كل يشء علنا نلتحق باملعارصة، و  اآلن نفساه يارفض 

 .(53)بعضنا االقتداء به   املحاف ة عىل أصالتنا، كام حيافظ هو عىل أصالته

 :عصرنا بني اإلجيابيات والسلبيات

ولعرصنا خصامص متيره عن غريه جيب أن ندركها ونساتوعبها، باام فيهاا مان 

 .إجيابيات وسلبيات

 .فهو عرص العلم والتكنولوجيا

 .وهو عرص احلرية ويقوق اإلنسان، واستقالل الشعو 

 .وهو عرص الرسعة والقوة والتغريات الرسيعة، والتطورات اهلاملة

 .عرص التضام وااللتحام، وال هور   كتل كبريةوهو 

 .وهو عرص التفيط والتن يم ال االرجتالية والفوىض والتواكل

وهو عرص اقتحام املستقبل، وعدم االكتفاء بالواقع، فضاًل عان االنكفااء عاىل 

 .الاميض

وهذه كلها من إجيابيات العرص وإنجاماته، إذا صاحت األهاداف، ووضاعت 

 .الضوابط

عرص جوانب أخرى اقتضتها سنة اهلل   هذا الكون، ييث متترج فيها ولكن لل

 .اخلربات باليور، واملنافع باملضار، واللذات باآلالم

 .فهو عرص غلبة الامدية والنفعية

                                                           

 (.114ص )« الرتا  وحتديات العرص»كتا  : ان ر (53)
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 .وهو عرص تدليل اإلنسان بإشباع شهواته

 .وهو عرص التلو  بكل م اهره

 .وهو عرص الوسامل واآلالت، ال عرص املقاصد والغايات

 .وهو عرص القلق واألمراض النفسية، والتمرقات االجتامعية

 :املعاصرة بني اجلرب واالختيار

وإذا كان لعرصنا سلبياته كام له إجيابيته، فهل مان مقتىضا املعاارصة أن نأخاذ 

 العرص بكل ما فيه، باعتباره ويدة ال تتجرأ؟ أم لنا يق االنتقاء والتفري؟

 : مهًماوهذا يقتضينا أن نسأل هنا سؤااًل

 ما هو العرص؟ وما موقفنا منه؟

أهو قدر غالب ال مفر من اخلضوع له، واالنحناء جلاللاه، وال مفار لناا مان أن 

 نأخذه بعجره وبجره، وخريه ورشه، ويلوه ومره؟

مثله، وندع ما فيه مما ال يالمم عقامدنا أأم من يقنا أن نأخذ من العرص أيسنه و

 ورشامعنا وقيمنا؟

هو الناو الاذين يعيشاون فياه، « الوطن»مثل  -  واقع األمر  -« العرص»إن 

بأفكارهم ومعارفهم وأعارافهم ومشااعرهم، وأخالقهام وأعامهلام، وأن ماتهم 

وثقافا،م، بام فيها من صوا  وخطأ، ومن استقامة وعوج، ومن خري ورش، ومان 

 .نفع ورض

كر، واخلاري أن يميروا بني الصوا    الف -بل من واجبهم  -ومن يق الناو 

  السلو،، والنافع من العمل،   العرص، وبني اخلطأ   الفكر، والي   السلو،، 
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والضار   العمل، مما جاء به العرص، فيحروصوا عىل اجلانب األول، ويأخذوا باه، 

 .وجيتهدوا   اجتنا  اجلانب اآلخر ما وسعهم اجلهد

يملاؤه العرصا باام « وعااء»نسان التي تعترب اإل« اجلربية الرمانية»ولسنا هنا مع 

 .يشاء، وإن مل بشأ اإلنسان

لبيئته اجلغرافية، هاي التاي « مسرًيا»ترى اإلنسان « جربية مكانية»كام أن هنا، 

 .حتدد شفصيته، وتوجه فكره وسلوكه

كلها، التي تعترب اإلنسان مسرًيا ال خمرًيا، ومقهوًرا ال « اجلربيات»ونحن نرفض 

القديمة التي جتعل اإلنسان كريشاة حتركهاا « اجلربية الدينية»مريًدا، سواء   ذلك 

التي ترى الفرد دمية حير، خيوطها املجتمع، « اجلربية االجتامعية»رياح األقدار أم 

أيجاًرا عاىل رقعاة »التي تشبع اآلن وجتعل جمتمعاتنا كلها « اجلربية السياسية»أم 

 !«الشطرنج

اخلاصة والعامة، الامدية والثقافية، كام يتأثر  ببيئته -وال ريب  -إن اإلنسان يتأثر 

بعرصه وممانه، ولكنه ال يفقد إرادته واختياره أمام هذه املؤثرات، فقاد منحاه اهلل 

من القوى وامللكات ما جيعله قادًرا عىل محل أمانة املسئولية، وتقرير مصريه بنفساه 

ۖ فَ  قَدب }: وصنع يده ُِّكدمب ب  ُِّر مِّدن رَّ َ َجآَءُمم بََصآئ دهِّۦۖ َوَمدنب َعد ِّ سِّ د فَلِّنَفب ببَرَ
َ
َمدنب ت

ُتمب فَلََها إِّنب }، [114: األنعام] {َفَعلَيبَها
ب
َ ََ
َ
ۖ ِإَونب أ ُكمب نُفسِّ

َ
َسنتُمب ۡلِّ حب

َ
َسنتُمب أ حب

َ
: اإلرساء] {أ

7]. 

ومن املعلوم أن من الناو من يعي  خارج عرصه، فهو هيار  مناه ليحياا   

نفوره منه وكراهيته له، لام يشتمل لالعرص إما  الاميض القريب أو البعيد، وهربه من

وإما خلوفه منه، وضعفه . عليه من أمور ،دد كيانه االعتقادي أو الفكري أو العميل
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أمام مغرياته وعوامقه، وربام باليف   هذا اخلوف جلهله بحقيقة العرصا، أو ضاعف 

، بدل املواجهة التي معرفته به، أو فهمه عىل غري وجهه، فال جيد أمامه إال العرلة عنه

 .ال يملك أسلحتها

يقاف مان كام أن من الناو من يندمج   العرص إىل يد الذوبان فياه، فهاو ال 

، الذي يأخذ ويدع، بل يأخذه كله، وينرل   بحره العرص موقف الفايص املنتقي

 .إىل األعامق، إىل يد قد يغرق فيه، فال جيد شاطئًا، وال قاربًا للنجاة

وسط الذي يعرف العرص، وحييا فيه، آخًذا أيسن ما فياه، ومنتفًعاا واخلري   ال

 .عن اجلوانب األخرى التي ترض وال تنفع ابكل جوانبه اإلجيابية اخلرية، معرضً 

 :ليس العصر هو الغرب

أن العرصا لايك هاو : وال بد هنا من إيضاح يقيقة هلا ومهنا وقيمتهاا، وهاي

 .الغر 

الغر  بكل ما فيه، من خاري ورش، ورشاد  فمن الناو من يعترب أن عرصنا هو

وأننا إذا شئنا أن نعي  عرصنا يًقاا، . وغي، وهدى وضالل، واستقامة وانحراف

يلرمنا أن نحيا يياة الغربيني بفريها ورشها، ويلوها ومرها، ما حياب منهاا وماا 

 .يكره، وما حيمد منها وما يعا 

كاان هاو املهايمن   وإن  -ولكن البحث املتعمق املنصف يريناا أن الغار  

ليك هاو  -عرصنا عىل احلياة، وكانت ثقافته هي الثقافة السامدة والغالبة عىل العامل 

 .كل العامل، وال كل العرص

لاه ثقافتاه اخلاصاة، ومعارفاه  -عىل امتداده وساعته  -فهنا، العامل اإلسالمي 

رته   عاامل وقيمه املتميرة، ورغم سطوة الغر  السايقة   عامل الثقافة، مثل سيط
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ي ل  -السياسة، ورغم تأثر العامل اإلسالمي بالغر  تأثًرا هاماًل   كل أنامط احلياة 

 .العامل اإلسالمي متميًرا عن غريه من العوامل األخرى، كتابية كانت أم وثنية

وهنا، عامل اليق األقىص بدياناته وفلسفاته، وطقوسه واجتاهاته، وما فيها من 

ون جرًرا ثقافية أخرى مل تستطع الديانات الساموية الكربى أن يقامق وأساطري، تك

 .تؤثر فيها التأثري الثقا  املطلو 

 .إن العرص أوسع من الغر ، برغم تأثريه الباليف عليه: ومن هنا نقول

وال ضالاًل، فكم فيه مان علام ناافع،  اإن الغر  ليك كله رشًّ : كام نقول أيًضا

من خلق كريم، وكم فيه من إنجاامات هاملاة،  وكم فيه من عمل صالح، وكم فيه

 .وإمكانات ضفمة، يمكن توظيفها لصالح اإلنسان، كل إنسان

لقد أقرَّ الرسول الكريم م بعض األيكام والتقاليد التي كان معماواًل هباا   

 .اجلاهلية، ييث مل جيد فيها ما االف ما جاء به اإلسالم

تتفق مع هداية اإلسالم عقيدة ورشيعاة وأقرَّ أشياء أخرى مع بعض التعديل، ل

 .وأخالًقا

ونقل أشياء من األمم األخارى، ومل يار   ذلاك بأًساا، مثال أسالو  يفار 

 .اخلنادق، ونصب املنجنيق   احلر ، ومل تكن من مكايد العر    يروهبم

ونوه الرسول عليه الصالة والساالم بحلاف اشارت، فياه   صاغره، وهاو   

لةو دعيةأل ملثلةه يف اإلسةالم »: امل، ونرصة امل لوم، وقاال عناهاجلاهلية، لرد امل 
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 .(54)«ألجبأل

 :أصدق كلمة قاهلا ءاعر، كلمة لبيد»: وقال عليه الصالة والسالم

 (55)!«أال كل يش  ما خال اهلل باطل

 .بل أن يسلمقوإنام قاهلا لبيد   اجلاهلية 

بفطبة سمعها قبل البعثة من قك  بان سااعدة اإلياادي   ساوق  سسسوأشاد 

 .عكاظ

ال يرج علينا إذن أن نقتبك من الغر  ما ينفعنا، وما يليق بناا، وياتالءم ماع 

 .قيمنا وثقافتنا، وما يؤكد املباد  التي دعا إليها ديننا

 -باحلذف واإلضاافة  -وقد توجب علينا عملية املالءمة هذه أن نعدل ونحور 

يام نقتبسه يتى يغدو صاحلًا لنا، متوافًقاا ماع أصاول رشيعتناا، ون اام يياتناا، ف

وقد يصبح هبذا التعديل والتحوير جارًءا مان وجودناا املعناوي، . وظروف بيئتنا

 .وكياننا الثقا ، ويفقد جنسيته األوىل

ال جناح علينا أن نأخذ من الديموقراطية وضامنا،ا وعنارصها ماا يؤكاد مبادأ 

، ومبدأ النصيحة واملحاسابة للحااكم، وياق عرلاه إن جاار عاام بوياع الشورى

 .(56)عليه

                                                           

كام   ابن هشام، بسند صحيح، إال أنه مرسل، ولكن له شواهد « السرية»رواه ابن إسحاق    (54)

 (.22)لأللباين، يديث رقم « ختريج فقه السرية»: ان ر. تقويه

 (.1113)« صحيح اجلامع الصغري»متفق عليه عن أيب هريرة، كام    (55)

 فتااوى»من كتاايب  «وتعدد األيرا    الدولة اإلسالمية»، «اإلسالم والديموقراطية»: ان ر (56)

« هم االساتبداد السايايس»فصل : ، طبع دار الوفاء بمرص، وان ر(668 - 2/636)« معارصة
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وأن نأخذ من ن ام القضاء واملحاكامت الغريب، وأنواع املحاكم ودرجا،اا، ماا 

 .يؤكد مبدأ العدل الذي فرضه اإلسالم، وأقام عليه احلكم

لتلفاام كالساينام واملرساح وا -وأن نأخذ مما ابتكره الغر  من أدوات للثقافة 

عىل أن نفرو فيها املضمون الذي يتناسق معنا، ويدعم هويتنا، ونضاع  -واإلذاعة 

 .هلا من اليوط والضوابط ما جيعلها أدوات بناء ال معاول هدم

وكل ما لدى الغر  من وسامل وآليات ال بأو بأخذه منه، إذا استفدمناه فايام 

تبار مقاصادها، وقاد يرتقاي إذ ال يكم للوسامل إال باع. ادم أهدافنا ومقاصدنا

وام واملياوعية، إذا أخذها واستريادها إىل درجة الوجو  والفريضة ال جمرد اجلا

ماا ال ياتم »: كانت وسيلة الممة ومتعينة ألمر واجاب، وفًقاا للقاعادة الشاهرية

 .«الواجب إال به فهو واجب

ار وليك هذا خاًصا بالوسامل واألدوات الامدية، بال يشامل املعاارف واألفكا

 .الن رية أيًضا

أن رفضانا لابعض الفلسافات  (57)وقد نبهت   بعاض ماا كتبات مان قبال

والن ريات الكلية التي ظهرت   الغر ، وكان هلا أتباع وأنصاار، كاام كاان هلاا 

  « دوركايم»  النشوء واالرتقاء، أو ن رية « دارون»خصوم وأعداء، مثل ن رية 

  التحليال النفيسا « فروياد»ة، أو فلسفة نشأة الدين وتفسري ال واهر االجتامعي

                                                                                                                                        

نيا دار الرساالة، باريوت، . «الصحوة اإلسالمية ومهوم الوطن العريب واإلسالمي»من كتايب 

 .ودار الصحوة بالقاهرة

ميوعية االقتباو مما عند » حتت عنوان( 56 - 52ص)« بينات احلل اإلسالمي»ان ر كتايب  (57)

 .«غرينا ويدوده
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رفضنا  -  التفسري الامدي للتاريخ « ماركك»وتفسري السلو، اإلنساين، أو فلسفة 

هلذه الن ريات   فلسفتها الكلية، واجتاهها العام، ال يعني بالرضورة أن كل ما قاله 

العميقاة، من الن رياات . هؤالء باطل، فقد نجد عند كل وايد من هؤالء   جماله

والتحليالت الدقيقة، واآلراء الرشيدة، ما ينبغي لنا أن ننتفع به، ونفيد منه لفكرنا 

 .«خذ احلكمة من أي وعاء خرجت»: وثقافتنا، تطبيًقا لام قاله سلفنا

ها األجياال   وقد يكى القرآن عىل لسان بعض امليكني كلامت يكيمة تتلو

غري مؤمن، كام   قوله عىل لساان ملكاة  هبا، وإن كان قارمها كتا  اهلل، وتستضئ

ذِّلَّدة   قَالَتب }: سبأ
َ
لَِّهآ أ هب

َ
عِّزَّةَ أ

َ
فبَسُدوَها وََجَعلُوٓاْ أ

َ
نًَة أ بُملُوَك إِّذَا َدَخلُواْ قَرب : النمال]. {إِّنَّ ٱل

34]. 

وقد قالات ذلاك . بالبالد والعباد« االستعامري»فبينت ما يفعله الفتح امللوكي 

 .سليامن هلل ر  العاملنيقبل أن تسلم مع 

ُِّئ َنفب }: ومثل ذلك قول امرأة العرير بَر 
ُ
وٓءِّ إَِّلَّ َمدا َوَمآ ت ِّٱلسُّ اَرةُۢ ب مَّ

َ
َس َۡل ۚٓ إِّنَّ ٱنلَّفب ٓ سِّ

ِّ َغُفورٞ رَّحِّيمٞ  ۚٓ إِّنَّ َر   ٓ ِّ  .[83: يوسف] {رَحَِّم َر  

إن الشيطان قاد يقاول »: وقد روى أبو داود عن الصحايب الفقيه معاذ بن جبل

ولام قال لاه بعاض . كلمة الضاللة عىل لسان احلكيم، وقد يقول املنافق كلمة احلق

أن احلكايم قاد يقاول كلماة الضااللة، وأن  -رمحك اهلل  -وما يدريني : أصحابه

و   -كالم احلكيم املشاتهرات  بىل، اجتنب من: املنافق قد يقول كلمة احلق؟ قال

وال يثنيك ذلاك عناه، فإناه ! ما هذه؟: التي يقال هلا -املشتبهات : بعض الروايات

فاإن عاىل احلاق  -أي ولاو مان مناافق  -لعله أن يراجع، وتلق احلق إذا سامعته 
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 .(58)«نوًرا

 :استرياد الثقافة الغربية بكل عناصرها

عض الناو من وجاو  فاتح النوافاذ ومن الدعوات املشبوهة هنا ما ينفق له ب

 :للثقافة الغربية بكل ما فيها من صوا  وخطأ، ورشد وغي بحجتني حيتجون هبام

فإذا مل نفتح هلا األبوا  . أن هذه الثقافة ثقافة عاملية، وليست ثقافة غربية :األوىل

 والنوافذ عىل مصاريعها، ختلفنا عن ركب العامل املعارص، وبتنا   عرلاة قاتلاة عان

 .مسريته الثقافية املتطورة

أن الثقافة أو احلضارة ال تتجرأ، فهي ال تعطيك بعضها، يتى تأخذها  :والثانية

كلها، فأجراؤها مرتبطة ارتباًطا عضويًا بعضها مع بعض، ال جيوم أن نأخذ اجلانب 

الامدي أو العلمي، دون اجلانب األديب، وال يسوو أن نأخذ بعض اجلاناب الثقاا  

 .دون بعض

 :دعوى عاملية الثقافة

أما الشبهة األوىل فهي مغالطة مكشوفة، فمن املقرر املعلوم لدى الدارساني أن 

الثقافة غري العلم املحض، القامم عىل املالي ة والتجربة، فهاذا العلام التجريباي 

عاملي يًقا، فقوانني الفيرياء والكيمياء، والفلك والتييح والطب وغريها قاوانني 

أثر بدين وال وطن وال قوم، إال   عرضها وتدريسها، وربطها بالفلسفة عامة، ال تت

العليا للكون كله، وللوجود كله، ووضع الضوابط لتوظيفها فيام اادم األهاداف 

 .العليا لإلنسان، وال يتعارض مع القيم الدينية واألخالقية

                                                           

 (.4611)عن معاذ موقوًفا برقم . لروم السنة: ، با «السنة»رواه أبو داود   كتا   (58)
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جماردة، أما الثقافة ففصوصيتها ثابتة ومؤكدة، ألهنا ليست جمرد معارف ذهنية 

بل هي معارف وإدراكات، ممروجة بقيم واعتقادات، جمسدة   أعامل وسلوكيات، 

 .تعرب عنها شعامر وآدا  وفنون، تقرأ وتسمع، وحتك وترى

وهي تتأثر   ذلك كله بالدين واللغة، والبيئة، واملواريث الثقافية واحلضاارية، 

 .والتفاعل مع اآلخرين إجيابًا أو سلبًا

افة الشعو  بعضها عن بعض، فثقافة أهل الياق غاري ثقافاة وهلذا ختتلف ثق

أهل الغر ، وثقافة أهل اإلحلاد غري ثقافة أهل الدين، وثقافة أهال الكتاا  غاري 

  غاري ثقافاة العجام، رثقافة الوثنيني، وثقافة احلرض غري ثقافة البدو، وثقافة العا

 .الساموية وأوثقافة املسلمني غري ثقافة غريهم من أهل امللل الوضعية 

ولو ن رنا إىل الغر ، لوجدنا ثقافة البالد الليربالية ختتلاف كثارًيا عان الابالد 

الشيوعية، ثم وجدنا الليربالياني يتفااوتون فايام بيانهم، فالثقافاة الالتينياة غاري 

 .السكسونية، غري اجلرمانية، وهذه كلها غري الثقافة األمريكية

تفاقها   الدين املسايحي، واالساتمداد صحيح أن هنا، قدًرا مشرتًكا بينها، ال

من احلضارتني اإلغريقية والرومانية، وتشابه البيئة، ولكن يبقى لكال منهاا متياره 

 .ومشفصاته

فلهام ثقاافتهم اخلاصاة التاي تعارب عان  -والعار  خاصاة  -أما املسلمون 

كينونتهم احلضارية املتميرة، والتي اتسمت بفصامص قلام تتوافر لغريها، حتادثنا 

 .عنها   موضعها

 هل احلضارة كل ال يتجزأ؟

وأما الشبهة األخرى، وهي أن الثقافة أو احلضارة مرتبطاة ارتباًطاا عضاويًا ال 
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فهاو قاول مرفاوض، . دون بعاضيقبل التجرمة، بحيث يستحيل أخاذ بعضاها 

 .ودعوى مردودة، يرفضها املنطق، ويردها التاريخ والواقع

   -لقد دعا الدكتور طه يسني إىل ذلك   الثالثينات من هذا القرن العيين 

كام دعا إليه آخرون قبله وبعده ورد عليهم آخرون  -كتبه مستقبل الثقافة   مرص 

 .قديًما ويديثًا

، وبينات أن االنتقااء مان (59)«احللول املستوردة»كتايب  وقد عرضت لذلك  

 .وقد يد  قديًما ويد    عرصنا. احلضارات والثقافات ممكن وواقع

فقد أخذ املسلمون   عصورهم الذهبية عن الفرو واهلنود واليونان، جوانب 

 ،م، وانتفعوا هبا بقدر أو بثخر، ومل يكن يتًما عليهماخمتلفة من يضارا،م وثقاف

 .أن يأخذوا كل ما   هذه احلضارات أو الثقافات

وأخذ األوربيون بعد ذلك من املسلمني املنهج العلمي االستقرامي، كاام شاهد 

 ، وانتفعوا هبذا املنهج أياام(60)بذلك املنصفون من مؤرخي العلم الغربيني أنفسهم

م، انتفاع، ومل يكن المًما لاذلك أن يأخاذوا مان املسالمني عقامادهم وتصاورا،

 .م، وغري ذلك مما يكون ثقافتهم املتكاملةهبوعبادا،م وآدا

وأخذ اليابانيون اليوم من الغربيني علمهم الطبيعي والريايض، وما أثماره مان 

تطبيقات تكنولوجية، فأفادوا وتفوقوا فيه عىل أصحابه أنفسهم، ومل يأخذوا منهم 

                                                           

 ؟«رل اإلسالم عن قيادة املجتمعكيف عُ »فصل  (59)

منااهج »: وغاريهم، ان ار« جاورج ساارتون»و« غوستاف لوباون»و« ولتفبري»من أمثال  (60)

، للادكتور ساامي «ري اإلسالم واكتشاف املنهج العلمي   العامل اإلساالميالبحث عند مفك

 .دار املعارف الثانية .ط( 358 - 352ص)عىل النشار، 
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يئًا، بال يفاظ علايهم ما يتعلق بالعقامد والشعامر والتقاليد، وما رضهم ذلك شا

 .ذاتيتهم، وشفصيتهم التاراية املستقلة

بشدة غري الغربيني الاذين يقلباون  دينق« توينبي»واملؤر  املفكر الغريب الشهري 

وذلاك ياني . البيايةيظ احلضارة الغربية بكل عنارصها، ويرى ذلك من سوء 

 :«ارضاتهحم»امر الغريب، فيقول   يتحد  عن البالد التي حتررت من االستع

ولكن هذه البالد التي استقلت سياسًيا، ما مالت غري متحررة متاًما من الوجهة »

الثقافية، فهي ال ترال متأثرة باألفكار واملثل العلياا الغربياة، دون متييار ودون أي 

 .«انتقاد هلا

عىل أن كل هذه البالد التي نجحت   أن حترر نفساها »: و  موضع آخر يقول

. ر  السياسة، قد استغل يريتها عىل نحو غري متوقع عىل اإلطاالقمن سيطرة الغ

ويمكان . فقد ناضلت هذه البالد بعنف شديد ضد السايطرة السياساية للغار 

ولقد كاان مان . القول بأن كفايها هذا قد كلل بالنجاح   كل احلاالت يتى اآلن

هاذه احلرياة املتوقع بعد أن متكنت من أن تتحرر سياسًيا من الغر ، أن تستفدم 

اجلديدة التي اكتسبتها   النضال ضد املدنية الغربية بوجه عاام؛ أي أناه كاان مان 

املتوقع أن تستفدم هذه البالد يريتها املكتسبة يديثًا، لكاي ترجاع إىل أسالوهبا 

التقليدي   احلياة، وهو األسلو  الذي كان سامًدا   ييا،ا قبل أن يسيطر عليها 

هو أن البالد التي  -كام نعلم  -    مجيع احلاالت تقريبًا ولكن الذي يد. الغر 

حتااررت يااديثًا قااد اسااتفدمت يريتهااا للغاارض العكيساا متاًمااا؛ أي أهنااا قااد 

عنارص من املدينة الغربية، أعناي مان  -بمحض اختيارها  -استفدمتها لتقتبك 

 يكن أسلو  احلياة احلديثة، وقد فعلت ذلك بحامسة، وبلغت محاستها هذه يًدا مل

احلكام الغربيون السابقون جيرؤون عىل أن يفرضوا به املدنية الغربية عليهم، ذلاك 
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ألن ن ام احلكم األجنبي، يتعني عليه دامًما أن يكون أكثر يذًرا من ن اام احلكام 

ماع ذلاك جيارؤ القومي، وهنا، أمور ال جيرؤ الن ام األجنبي عىل فعلها مطلًقا، و

 .عليها الن ام القومي

وضمنه الغر   -ي أعتقد أنه سيكون من سوء يظ اجلنك البيي كله ولكنن

أن يتجه اجلرء غري الغريب من العامل إىل قبول املدنية الغربياة بكال عنارصهاا  -ذاته 

إن هذا يكون من : دون متيير، ودون تفرقة بني ما هو نافع وما هو ضار فيها، وأقول

فيهاا أوجاه نافعاة  -أي مدنية أخرى شأهنا شأن  -سوء احلظ، ألن املدنية الغربية 

 .وأوجه ضارة

ذلك ألن املستوى الامدي للمعيشة، ليك غاية   ذاته، وإنام هاو وسايلة لغاياة 

 .أخرى هي رفع املستوى الرويي

وعىل ذلك فمن وراء رأو الامل الامدي، يوجد رأو الامل اإلنساين، وهاو أهام 

 .(61)«رأو مال يملكه البي

 :استرياد املذاهب واألفكاردفاع العلمانيني عن 

لقد دافعت بعض األقاالم العلامنياة   ديارناا العربياة اإلساالمية عان اجتااه 

استرياد املذاهب واألفكار من خاارج أرضانا، واساتغر  بعضاهم : «االسترياد»

إىل املذاهب املساتوردة، واألفكاار املساتوردة، « دعاة األصالة»النقد الذي يوجهه 

أن احلياة قاممة عىل التبادل، هذا يصدر، وهاذا : ويجة هؤالءواحللول املستوردة، 

وكام حيد  هذا   عاامل . يورد، وهذا يبيع، وهذا يشرتي، وهذا يعطي، وهذا يأخذ

                                                           

احللول املساتوردة وكياف »: ، وان ر كتابنا(47 - 38ص)« أرنولد توينبي»حمارضات : ان ر (61)

 .، طبع الرسالة، بريوت(135 - 137ص )« جنت عىل أمتنا
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؟ وفاق تقسايم مالاك بان نباي «األفكار»، فلامذا ال حيد  مثله   عامل «األشياء»

 .ححح

 :وغفل هؤالء عن عدة يقامق

 ينكرون استرياد األفكار اجلرمية، أو احللول اجلرمياة أن دعاة األصالة ال :األوىل

ملشكالتنا من الغر  أو اليق، إذا كانت مالممة لنا، حمققاة ألهادافنا، نفتارهاا 

بل قد يوجبون االسترياد إذا رأوا فيه مصلحة . فرض علينافتار لنا أو تُ تُ نحن وال 

 .متعينة ألمتنا، وبفاصة ما يتعلق بالوسامل واألساليب

و يل كايل، أام ينكرون استرياد مذهب كامل نتفذه مرجًعا لنا، أو فكر كيل، إن

 -أو احلل  -الليربايل الرأساميل، أو الفكر  -أو احلل  -نؤسك عليه يياتنا كالفكر 

االشرتاكي الثوري الامركيس، كام نادى منادون هباذا أو ذا، أياام نفااق ساوقها   

 .بالدها

كرون أن ن ل نحن نستورد أبًدا وال نصدر، ونشرتي أن دعاة األصالة ين :الثانية

.   يشء« التبادل»وال نبيع، ونأخذ وال نعطي، ونستهلك وال ننتج، فهذا ليك من 

وهذه . سوق لسلع اآلخرين، وأفواه مفتوية اللتهام منتجا،م -يينئذ  -إنام نحن 

يمة عىل نفسها، ال الذليلة املرفوضة، التي ال جيوم أن ترىض هبا أمة كر« التبعية»هي 

 .  عامل األشياء، وال   عامل األفكار

وإذا سقطت أمة   مريلة ما من تاراها   هوة االسترياد من جاناب واياد، 

تجاومها وتتحرر منها، وال تدافع عنها تفعليها أن تعترب ذلك نقطة ضعف جيب أن 

 .أو تباهي هبا

ء العلامنياون، والاذي يارى أن أن علم االقتصاد الذي يستند إليه هاؤال :الثالثة
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احلياة قاممة عىل التبادل، وأن االسترياد كثرًيا ما يكون رضوريًا لألمم واجلامعاات، 

هذا العلم نفسه يقيد هذا بقيود جتعله وسيلة نفع ال أداة رضر، وآلة بنااء ال معاول 

 .هدم

ه فال جيوم أن نستورد من غريناا ماا يرضانا مادًياا أو معنوًياا، كالاذي يسامون

 .وأدوات االستهال، الرت ، ولوامم اللهو احلرام« امليوبات الرويية»

وال جيوم أن نستورد إذا كان االسترياد يعود الشعب االتكال عىل ما عند غريه، ال 

االعتامد عىل نفسه، ليأكل مما يررع، ويلبك مما يصنع، ويستهلك مما ينتج، ويادافع 

 .عن نفسه بأسلحة من صنع يديه

كله ال جيوم أن نستورد سلعة من غرينا إذا كان لدينا سالعة مثلهاا،  وفوق ذلك

 .ناهيك بسلعة أفضل منها

وهذا ما جعل دعاة األصالة العربية اإلسالمية ينكرون استرياد أياديولوجيات 

ومذاهب، نبتت   أرض غري أرضنا، لتفاطب قوًما غري قومناا، وحتمال لتفساري 

تعامل مع اهلل واإلنساان، والكاون تفلسفتنا، و الوجود واملعرفة والقيم فلسفة غري

 .واحلياة بثقافة غري ثقافتنا

 :النموذج الغربي للتنمية

وإذا كان الغر  ليك هو العرصا، فمان يقناا أن نتوقاف أماام بعاض دعااة 

« النموذج الغريب»أن نأخذ  -لكي نكون معارصين يًقا  -املعارصة الذين يريدوننا 

ويرون أناه . ن سلبيات   حميط الكون واحلياة واإلنسان  التنمية، بكل ما أفرم م

ال سبيل ألن تنمو جمتمعاتنا وتنهض من كبو،ا، وخترج من إسار التفلف، إال إذا 

 .قلدت هذا النموذج يذوه القذة بالقذة
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هذا مع ان الغربيني أنفسهم اليوم يوجهون سهام نقدهم إىل هذا النموذج الذي 

 .النفعية، واآلنية واملحلية والعنرصية مجيًعاغلت عليه نرعات الامدية و

لقد عدا النموذج الغريب عىل التوامن الكوين، وأمسى الناو يشكون اليوم مان 

، والذي ترتب عليه خلل كبري   يياة الناو، «األومون»اخللل الذي أصا  طبقة 

 .قد يتفاقم فيؤدي إىل نتامج ال يعلم عواقبها إال اهلل

الذي أودعه اهلل احليااة بعنارصهاا « التوامن الفطري» عىل وعدا النموذج الغريب

« تلاو  البيئاة»وأنواعها املفتلفة، فكان من أثره ما جعال النااو يشاكون مان 

 .بمفتلف م اهره

يني تفسد فطرتاه، وختتال . تلو  اإلنسان نفسه: وأشد من خطر تلو  البيئة

قرتف مان املنكارات موامينه، ويعوج تفكريه وسلوكه، فريتكب من احلامقات، وي

والشذوذات، ما يعاقب عليه   الدنيا، قبل اآلخرة، تعاقبه فطرة اهلل   األرض قبل 

 .أن تعاقبه حمكمته   السامء

، وكانت األماراض العصابية والنفساية، وكاان القلاق «اإليدم»ومن هنا كان 

باعتبارهاا واالكتئا ، املنتهى باالنتحار، والتفلص من احلياة، أو العي    احلياة 

 : عىل نحو ما قال شاعرنا العريب قديًما! ملهاة أو مأساة

 ليك من مات فاسارتاح بمياتن 

 

 إناااام امليااات ميااات األييااااء

 إنااام املياات ماان يعااي  كئيبًااا 

 

 كاساااًفا بالاااه قليااال الرجااااء

لقد أدى هذا النموذج برعاته تلك إىل أن جعل اإلنسان عبًدا لآللاة، التاي هاو  

صانعها، وأن أصبح   النهاية ترًسا   هذه الامكينة الكبرية اجلبارة، إن مل يرس معها 

 . ويدر بدوراهنا، طحنته عجال،ا، ومل يبال به أيد
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 -اخلالياة مان القايم اإليامنياة واألخالقياة  -لقد قدمت له التنمية الصاناعية 

الوسامل، ومل تقدم له الغايات، قدمت له الرفاهية، ومل تقادم لاه الساكينة، منحتاه 

 . الامدة، وسلبته الروح، أعطته العلم، ويرمته اإليامن

ال غرو أن وجدنا من فالسفتهم ومفكرهيم، وعلاممهم وأدبامهم، مان سالطوا 

دة عىل عورات هذا النموذج املرساف   الامدياة، والاذي أضواءهم الكاشفة والناق

 . جعل التنمية غاية أو إهلًا معبوًدا

ألكسايك »: اثنان من محلة جامرة نوبل   العلوم، ومها: ومن أشهر نقادهم هنا

 .(62)«رينيه دوبو» ، و«كاريل

هذا ما صنعه الغر  بنفسه يتى نام، ناهياك باام صانعه بغاريه مان الشاعو  

 . واألوطان

لقد . لقد رسق ثروا،ا رًسا وعالنية، ليكون منها رصيًدا ضفًما لثروته الكربى

 . إهنا اللصوصية بعينها. أفقرها ليغتني هو

هيتاه، ومخارف القد قتل اآلخرين ليحيا، صنع من مجامجهم يجاارة لبنااء رف

 . أبنيته بدمامهم

قلد هذا النموذج، واليوم، ونحن نسعى إىل التنمية بكل طاقاتنا، هل يلرمنا أن ن

 ونتفذه إماًما؟ 

                                                           

ألكسايك »نبيل صابحي الطويال، و . ترمجة د «إنسانية اإلنسان»  كتابه  «رينيه دوبو»ان ر  (62)

  كتاباه  «كاولن ولساون»ترمجاة أساعد شافيق، و  «اإلنسان ذلك املجهول»  كتابه  «كاريل

 . وغريهم «سقوط احلضارة»
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إن واجبنا أن نضعه عىل ميية التحليل، لنعرف مكوناته، ونحلله إىل عنارصه 

األولية، فنأخذ منه ما ثبت نفعه، ونتجنب ما ثبت رضره وإثمه، أو ماا كاان إثماه 

 . حور فيه ونعدل يتى يالممناوأن نُ . أكرب من نفعه

ية بمفهومها الشامل، الذي يعترب اإلنسان هدف نتبناها هي التنم إن التنمية التي

جسامه، : التنمية ووسيلتها   آن وايد، والذي هيادف إىل تنمياة اإلنساان كلاه

اإلنسان فرًدا، واإلنساان جمتمًعاا، اإلنساان . وعقله، وعاطفته، وورويه وضمريه

نساان اإل. اإلنسان رجاًل، واإلنسان امارأة. طفاًل، واإلنسان شابًا، واإلنسان شيًفا

 . األبيض، واإلنسان األسود، واإلنسان امللون

 : العلم والتكنولوجيا - 2

: هاو «العرصا»أهم ما نأخذه من : إن أهم مقتضيات املعارصة، وبعبارة أخرى

، العلم بمعنااه احلاديث، القاامم عاىل املالي اة «التكنولوجية»العلم وتطبيقاته 

العلام الاذي . العلم الطبيعي والريايض، إىل آخر مادى وصاال إلياه. والتجريب

واهلندساة  «الكومبياوتر»أوصل اإلنساان إىل غارو الفضااء، وصانع احلاساو  

 .«الثورة البيولوجية»الوراثية، التي انتهت إىل مريلة يعربون عنها با 

إن أصاالتنا اإلساالمية والعربياة ال متنعناا مان أخاذ هاذا العلام  :إننا إذا قلنا

 . واالقتباو منه واالنتفاع به، نكون قد ظلمنا أصالتنا

 : فالواقع أهنا توجب علينا ذلك إجيابًا، من أكثر من جهة

أن تاتقن  -التي ال خالف عليها  -من جهة أن من فروض الكفاية عىل األمة  - 1

دينهاا أو دنياهاا، وأن يكاون لادهيا مان املتفصصاني كل علم حتتاج إليه   

 . واخلرباء فيه ما يقوم بكفايتها، ويغنيها عن غريها
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وفرض الكفاية هو ما جيب عىل األمة   جمموعها وجوبًا تضاامنًيا، بحياث إذا 

 . قام به عدد كافن سقط اإلثم عن سامر األمة، وإال أثمت كلها

كون   مكان األستاذية للم، التي يعارب عنهاا ومن جهة أن األمة مطالبة بأن ت - 2

َِّك َجَعلبَنَُٰكمب }: ، وذلك   مثل قوله تعاىل«الشهادة عىل الناو»القرآن با  َوَكَذَٰل
َُكونُواْ  ِّ ا ِل  ط  ََ ة  َو مَّ

ُ
اُشَهَدآَء لََعَ أ وُل َعلَيبُكمب َشدهِّيد  َُ : البقارة] {ٱنلَّا ِّ َونَُكوَن ٱلرَّ
143]. 

مة توجب عليها أن تتفوق   كال ماا يعارم وأها القرآن لألوهذه املكانة التي ب

مكانتها، ويعينها عىل أداء رسالتها احلضارية، و  مقدمة ذلك العلم الاذي جعلاه 

اهلل املرشح األول الستحقاق اإلنسان منصب اخلالفة   األرض كام تدل عىل ذلك 

َمَلَٰٓئَِّكةِّ إَِّّن ِّ َجاعِّ  ِإَوذب }: آيات
ِّلب ََتبَعدُل فِّيَهدا َمدن ِفِّ  لٞ قَاَل َربَُّك ل

َ
ۖ قَالُوٓاْ ت ۡرضِّ َخلِّيَفة 

َ ٱۡلب
 َ ُِّح بِّ َِّمآَء َوََنبُن نَُسب  فُِّك ٱل  ُد فِّيَها َويَسب سِّ لَدُم َمدا ََل ُيفب عب

َ
ٓ أ ُِّ  لَدَكۖ قَداَل إَِّّن ِّ َك َوُنَقدد  ددِّ مب

لَُموَن  َمآَء ُُكََّها ُثمَّ َعرََضُهمب لََعَ  13َتعب َب
َ ۢنبِّ  وََعلََّم َءاَدَم ٱۡلب

َ
َمَلَٰٓئَِّكةِّ َفَقاَل أ

ب دَمآءِّ   ُد ٱل َب
َ
ِّأ و يِّ ب

قَِّي  نَت ٱلبَعلِّيُم  13َهَُٰٓؤََلٓءِّ إِّن ُكنتُمب َصَٰدِّ
َ
تَنَاۖٓ إِّنََّك أ ببَحَٰنََك ََل عِّلبَم نَلَآ إَِّلَّ َما َعلَّمب َُ قَالُواْ 

َكِّيُم  ۢند َ قَاَل َيَٰٓ  11ٱۡلب
َ
 اَدُم أ

َ
آ أ ۖ فَلَمَّ ِّهِّمب َمآئ َب

َ
ِّأ ٓ بِّئبُهم ب قُل لَُّكدمب إَِّّن ِّ

َ
لَمب أ

َ
ِّهِّمب قَاَل ت َمآئ َب

َ
ِّأ ُهم ب

َ
ۢنبَأ

لَُم َما تُ  عب
َ
ۡرضِّ َوأ

َ ََََٰٰوَٰتِّ َوٱۡلب لَُم َغيبَب ٱلسَّ عب
َ
تُُمدونَ أ  - 31: البقارة] {ببُدوَن َوَما ُكندتُمب تَكب
33] . 

فال جيوم لألمة املسلمة أن ت ل عالة عاىل غريهاا، وأن تارىض بالبقااء   ذيال 

 . بيية وموضعها   الطليعةالقافلة ال

ومن جهة أن األمة جيب أن تكون سيدة   أرضها، ال سلطان ألياد عليهاا،  - 3

وجيب لذلك أن تُعد ألعدامها . فهي باإلسالم تعلو وال تُعىل، وحتكم وال تُحكم



 88 واملعاصرةالثقافة العربية اإلسالمية بني األصالة 

القاممني واملحتملني ما استطاعت من قوة، دفاًعاا عان يرما،اا، وذوًدا عان 

 . وهادعو،ا، ومتكينًا حلضار،ا، وإرهابًا لعدو اهلل وعد

وإذا كان العلم والتكنولوجيا التي هي ثمرته وسيلة الممة لاذلك، وكاان مان 

الواجب احلتمي رشًعا اكتسا  هذا العلم وكل ما يؤهل له ويعاني علياه، تطبيًقاا 

 . «ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب»: للقاعدة اليعية املتفق عليها، وهي

ا من أماور يياتاه،  عىل اإلنسان كثريً أن العلم احلديث ييرس: ومن جهة رابعة - 4

ويساعده عىل أداء واجباته،   وقت أرسع، وبجهاد أقال، وبصاورة أفضال، 

 . يكن حيلم هبا من قبل جمرد يلمشياء ملأويسهل له 

وال جيوم أن حيرم املجتمع املسلم، وال الفرد املسلم من ثمرات هذا كله، بل هو 

َعلَّدَم }: الذي يعتاربه نعماة مان اهلل الاذي أوىل الناو باالستفادة من هذا العلم،
لَمب  نَسََٰن َما لَمب َيعب ِّ

والذي جياب أن يشاكر اهلل تعااىل عليهاا، وشاكر . [8: العلق] {ٱۡلب

النعمة باستفدامها فيام خلقات لاه، مماا حيباه اهلل تعااىل ويرضااه، ال مماا يكرهاه 

 . ويسفطه

العرسا، واليايعة تاأمر و اليرسا، وال يرياد هبام اثم إن اهلل تعاىل يرياد بالنا

بتحصيل املصالح اخلالصة أو الراجحاة، فاإذا ثبات أن وراء هاذا العلام تيسارًيا 

 . ومصلحة فهو مطلو  رشًعا

وقد استفدم املسلمون هذا العلم   طباعة املصايف والكتب الدينية، ونيا 

والياوم . العلم وتعليم الدين، وتسهيل أداء عباداته، مثل فريضاة احلاج، وغريهاا

  خدماة السانة النبوياة والعلاوم الياعية  «الكومبيوتر»جيتهدون   استفدام 

 . واللغوية، فهو عون عىل الدين والدنيا
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أن هذا العلم الذي نأخذه الياوم مان الغار ، قاد أخاذه : ومن جهة خامسة - 8

وهذا ما شهد به الغربياون أنفساهم، فهاو . الغر  باألمك منا، من يضارتنا

 . إلينا، ولسنا بالغرباء عنه، وال الدخالء عليه إذن بضاعتنا ترد

صحيح أن العلم املعارص مل يعد هو العلم الذي اقتبسه الغر  منا قاديًما، فقاد 

خطا خطوات واسعة، وقفر قفرات هاملة، من عرصا الصاناعة األول عاىل عرصا 

الصناعة الثاين، إىل ما نراه اليوم من تكنولوجيا متطورة، ومن نتامج بعيادة املادى، 

هذا املنهج العقلياة والعلماي  ولكن أصول. ومن طمويات تكاد تغري وجه احلياة

 . «الفضل للمبتدى، وإن أيسن املقتدى»: أصول إسالمية، وقد قيل

ن   صاورته األخارية   أصل هذا العلم ومصدره، فهاو اآلومهام يكن األمر 

علم غريب، شئنا أم أبينا، وهو كذلك أيد مستلرمات العرص، وال معارصة لنا إذا مل 

   «اإليسان»بد من الوصول إىل درجة  رد االرتشاف، النعبه عبًا، ال يكفينا منه جم

 . هذا العلم، فإن اهلل كتب اإليسان عىل كل يشء

 : شراء التكنولوجيا

التي هيأها لنا الانفط  -أننا يمكننا بأمولنا : وال ينفعنا هنا ما معمه بعضهم يوًما

كاام نرياد، أن نشرتي التكنولوجيا من أي مكان   العاامل، ونساتفدمها  -وغريه 

 . ونوظفها   إهناض أوطاننا، وتطوير أوضاعنا، وحتقيق طموياتنا التنموية

فالواقع أن التكنولوجيا التي تشرتى ال تطور املجتمع، وال تنقله إىل العرص؛ بل 

ري امل هار ال اجلاوهر، يتساعده عىل االستهال، ال اإلنتاج، والتقليد ال اإلبداع، وتغ

 . واملبنى ال املعنى

ذين يبيعوننا التكنولوجيا ليسوا بلهاء، بحيث يبيعوننا ماا جيعلناا نساتغنى وال
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عنهم؛ إنام يعطوننا البعض ال الكل، والفرع ال األصل، يتى ن ل مرباوطني هبام، 

 . مشدودين إليهم، مفتقرين إىل عوهنم

وال يرال الناو يذكرون   اخلليج تلك املدينة اخلليجية الكربى التي تعطلات 

حمطات الكهرباء الرميسة، فعاش نحو ثلث سكاهنا حمرومني مان كال  فيها إيدى

ال ثالجة وال مكيف وال مروياة، وال مصاعد وال : آثار الكهرباء   احلياة احلديثة

يتى أرسل املصنع أو اليكة التاي اشارتيت منهاا املحطاة ... وال ... تلفام، وال 

 !اخلواجة املهندو الذي أصلحها

وبة هي التي تُستنبت   أرضنا، وتنمو بنموناا، وتتفاعال إن التكنولوجيا املطل

ونحن هلا أهال إذا اساتبانت . مع واقعنا، ومتدها عقول أبنامنا، وحتملها سواعدهم

والدين أع م ما يعيننا عىل ذلك إذا أيسنا فقهه، وعملنا . الوجهة، واتضح السبيل

 . بتوجيهه

 : ال تناقض بني النقل والعقل

تا  من أن البيئة الدينياة ال ،يائ ملناا  علماي مردهار، وما أومهه بعض الك

بافرتاض وجود رصاع بني النقل والعقل، أو بني النص اإلهلي واالجتهاد اإلنساين، 

غري صحيح، بل ترده النصاوص، ويارده التااريخ، ويارده الواقاع، فالعقال هاو 

ومالء  املفاطب بنص الشارع، واملكلف بفهمه والعمل به، واالجتهاد   داللتاه،

للعقل شؤون الكون واحلياة  -أو الويي  -وقد تر، النقل . الفراو فيام ال نص فيه

 . كلها يصول فيها وجيول، ومل حيجر عليه   ذلك بل أمره ويرضه ودعاه

. واملحققون من علامء األمة اعتربوا الويي والعقال هااديني للفلاق إىل احلاق

 : «الذريعة إىل مكارم الييعة»يم يقول اإلمام الراغب األصفهاين   كتابه الق
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من ال اهر : من الباطن وهو العقل، والثاين: هلل ززز إىل خلقه رسوالن، أيدمها»

وهو الرسول، وال سبيل أليد إىل االنتفاع بالرسول ال اهر ما مل يتقدماه االنتفااع 

ه لام كانت تلرم احلجة بقولاه، البالباطن، فالباطن يعرف صحة دعوى ال اهر، ولو

وهلذا أيال اهلل من يشكك   ويدانيته وصحة نبوة أنبيامه عىل العقل، فاأمره باأن 

فالعقل قامد والدين مدد، ولو مل يكن العقال مل يكان . يفرع إليه   معرفة صحتها

: صبح العقل يامًرا، واجتامعهام كام قاال اهلل تعااىلالدين باقًيا، ولو مل يكن الدين أل

َٰ نُور  }
 . (63)[38: نورال] {نُّوٌر لََعَ

ففاي . ويؤكد ذلك معارص الراغب اإلمام أبو يامد الغرايل   عادد مان كتباه

ل وال يبدل، واليع الشااهد  «املستصفى»مقدمة  يعترب العقل القايض الذي ال يُْعر 

 .(64)املركى املعدل، وجيعل العقل مركب الديانة ويامل األمانة

فاإن »لعقل عن اليع اعقل، وال بيقرر أن ال غنى باليع عن ال «اإليياء»و  

العلوم العقلية كاألغذية، والعلوم اليعية كاألدوية، والشفص املريض يسترضا 

، وينكر عىل من ي ن أن العلوم العقلياة مناقضاة للعلاوم «بالغذاء متى فاته الدواء

وهو   رأيه ظن صاادر عان عماى   عاني . اليعية، وأن اجلمع بينهام غري ممكن

 .(65)البصرية

يصف عصابة احلق وأهل السنة أهنم الاذين وفقاوا  «االقتصاد   االعتقاد»و  

                                                           

طباع دار  بتحقياق أباو اليرياد العجماي،( 217ص ) «الذريعة إىل مكاارم اليايعة»: ان ر (63)

 .الصحوة بالقاهرة

 (.1/3) «املستصفى» (64)

يارى  «الذريعاة»ويالياظ أن الراغاب   . ، طباع دار املعرفاة، باريوت(3/17) «اإليياء» (65)

 (.215ص )اليعيات كاألغذية، واملعقوالت كاألدوية، باعتبار آخر 
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وموجبات العقاول، وحتققاوا أن ال معانادة باني الياع  بني مقتضيات اليامع،

 .(66)املنقول واحلق املعقول

 : الذي ينسب للغرايل نقرأ هذه الكلامت «معارج القدو»و  كتا  

فالعال . بالياع، والياع مل يتباني إال بالعقالاعلم أن العقل لن هيتدي إال »

كاألو واليع كالبناء، ولن يغني أو ما مل يكن بناء، ولن يثبت بنااء ماا مل يكان 

 .أو

وأيًضا، فالعقل كالبرص، واليع كالشعاع، ولن يغني البرص ما يكن شعاع من 

 خارج، ولن يغني الشعاع ما مل يكن برص، فاليع عقل من خارج، والعقال رشع

 .(67)«من داخل، ومها متعاضدان، بل متحدان

العلاوم : وال غرو أن وجدنا   تاريخ يضاارتنا كثارًيا ممان نبغاوا   املجاالني

العلوم الطبيعية، والرياضاية : ومن هذه العلوم العقلية. اليعية، والعلوم العقلية

 . والطبية

 . فجابر بن ييان يسمى جابًرا الصو 

رب، إنام وصل إليه، وهو يؤلف رسالة   فقه الوصاايا اخلوارممي مبتكر علم اجل

 . والفرامض

  الطاب الاذي تتلماذت علياه  «الكليات»وابن رشد احلفيد صايب كتا  

                                                           

 . للغرايل «االقتصاد   االعتقاد»من مقدمة كتا   (66)

تعليقنا عليه   كتابناا : وان ر. طبع دار اآلفاق اجلديدة، بريوت( 87ص ) «معارج القدو» (67)

 (.41ص )  «اإلمام الغرايل بني مادييه وناقديه»
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  الفقه  «بداية املجتهد وهناية املقتصد»أوروبا عدة قرون، هو نفسه صايب كتا  

 . املقارن، وهو قاضن رشعي من فقهاء الاملكية

والكتب الشهرية   علم أصول الفقه  «التفسري الكبري»ب والففر الرامي صاي

صول الدين، كان من أشهر األطباء   ممنه، ومل تكن شهرته   الطب تقال أوعلم 

 . عن شهرته   علوم الدين

واباان النفاايك مكتشااف الاادورة الدمويااة الصااغرى، وأول ماان أشااار إىل 

ء الشافعية الذين ترجم هلم احلويصالت الرموية واليايني التاجية، وهو أيد فقها

، وترجم هلام الاذهبي وغاريه مان ماؤرخي األعاالم   «طبقاته»ابن السبكي   

 .(68)اإلسالم

 :استخدام أسلوب اإلحصاء

وإذا كان عرصنا يعترب استفدام أسلو  اإليصاء مان أبارم دالمال الطريقاة 

، أو الغوغاميني العلمية   معاجة األمور، وهو فارق ممير بني العلميني والعشواميني

قاماة إمن الناو، فإن النبي م قد بادر إىل االنتفاع باإليصاء منذ عهد مبكر مان 

 . دولته باملدينة

كنا مع رساول اهلل : فقد روى البفاري ومسلم عن يذيقة بن اليامن ررر، قال

 .«أحصوا يل كم ،لفظ اإلسالم»: م، فقال

فكتبنا : قال يذيفة «،لفظ اإلسالمأحصوا يل كم »: اري أنه قالفو  رواية للب

                                                           

 .للرركيل «األعالم»: ان ر   تراجم هؤالء (68)
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 .احلديث (69)... ألًفا ومخساممة رجل 

فهو إيصاء كتايب يراد تدوينه وتثبيته، وذلك ليعرف علياه الصاالة والساالم 

مقدارة القوة البيية الضارية، التي يستطيع هبا أن يواجاه أعاداءه املرتبصاني باه، 

 .القتال ، أي القادرين عىلوهلذا كان اإليصاء للرجال فقط

واإليصاء الذي تم   عهد مبكر من يياة الدولة املسلمة، وتم بأمر من الرسول 

نفسه   سهولة ويرسا، يريناا إىل أي ياد يرياب اإلساالم باساتفدام الوساامل 

 . العلمية

ن أياد أنبيااء بناي إرساميال أراد أن أ: «العهد القديم»و  مقابل هذا نجد   

يمثل حتديًا للقدر أو  «اإليصاء»كأنام ! اموية هبميعمل هلم إيصاء فنرلت عقوبة س

أن  «ند راسلابرتر»وهذا ما استنبط منه الفيلسوف املعارص الشهري . لإلرادة اإلهلية

 . ، والكتا  املقدو ال تتيح مناًخا مناسبًا إلنشاء عقلية علمية«التوراة»تعليم 

 : التخطيط

لتفطيط كذلك، بل هو أوضح وإذا كان اإليصاء من دالمل الطريقة العلمية فا

داللة عليها، والتفطيط إنام يعتمد عىل اإليصاء، ويراد باالتفطيط وضاع خطاة 

 . ملواجهة ايتامالت املستقبل، وحتقيق األهداف املنشودة

ومن الناو من يتصورون أو يصورون الدين   موقف املعاارض أو املنااقض 

رة القديماة التاي جعلات كاوهذا من أثر الف. لفكرة التفطيط العلمي للمستقبل

 . العلم مقاباًل لإليامن، فهام ضدان ال جيتمعان، أو خطان متواميان ال يلتقيان

                                                           

 .حتقيق عبد القادر األرناؤوط( 7871)، يديث رقم (11/111) «جامع األصول»ان ر  (69)
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واحلقيقة أن فكرة الدين   جوهرها قاممة عىل أسااو التفطايط للمساتقبل 

ففيه يأخذ املرء املتدين من يومه لغده، وبعبارة أخرى من يياته ملوته، ومان دنيااه 

منهاًجاا  -  ضاوء الاويي  -ن اطط يياته، ويضاع لنفساه أ بد له آلخرته، وال

 . يوصله إىل الغاية، وهي رضوان اهلل ومثوبته

و  القرآن الكريم قصة جعلها اهلل عربة ألويل األلباا ، وهاي قصاة نباي اهلل 

لالقتصاد الرراعي ملادة مخساة  طيوسف سسس، وفيها يذكر القرآن لنا ميوع ختطي

بام أهلماه اهلل، وعلماه مان  -عرف يوسف . ممة غذامية عامةعي عاًما، ملواجهة أ

تصيب املنطقة كلها، وقد اقرتح يوساف سسس مياوع سأهنا  -تأويل األياديث 

قَداَل }: ووكل إليه تنفيذها، وكان فيها اخلري والربكة عىل مرص وما يوهلاا. اخلطة
ٓ إَِّلَّ تَزب  ۢنبُلِّهِۦّ َُ ب ا َفَما َحَصدتُّمب فََكُرو ُ ِفِّ 

َ
نَِّي َدت َِّ ببَع  ََ ُملُوَن قَلِّيَل  رَُعوَن 

ب
ا تَأ ِّمَّ ُثمَّ  14 م 

ُملبَن 
ب
َدادٞ يَأ ببٞع شِّ ََ َِّك  َٰل دِّ َذ ِتِّ مِّۢن َبعب

ب
مب يَأ دنُوَن َما قَدَّ دا ُحبصِّ ِّمَّ ُثدمَّ  11تُمب لَُهنَّ إَِّلَّ قَلِّيَل  م 

ِتِّ مِّنۢ 
ب
َِّك  يَأ َٰل دِّ َذ ونَ فِّيهِّ ُيَغاُث  ََعمٞ َبعب ُ  .[48 - 47: يوسف] {ٱنلَّاُ  َوفِّيهِّ َيعبرِّ

وي ن آخرون أن التفطيط للغد يناا  التوكال عاىل اهلل، أو اإلياامن بقضاامه، 

ضااًل عان فوقدره؛ وهلذا يستبعدون كل االستبعاد أن يقبل الدين فكرة التفطيط 

 . و حيث عليهأأن يوجه إليه، 

أن الذي يتعمق   دراسة كتا  اهلل، وسنة رسوله يتبني له أهنام يرفضاان  واحلق

. رجتال والعشوامية، وتر، األمور جتري   أعنتها بغري ضابط وال رابط وال ن اامالا

وبني الرسول م أن التوكل عىل اهلل ال يعني اطراح األسبا  أو إغفال السنن، التي 

وال يكاد مسلم جيهل قصة األعرايب الذي جاء إىل قام اهلل عليها ن ام هذا الوجود، أ
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يا رسول اهلل، أأعقال نااقتي وأتوكال أم : النبي م، وتر، ناقته أمام املسجد قاماًل

 .(70)«اعقلها وتوكل»: أطلقها وأتوكل؟ فقال له

: وقال اإلمام الطربي يرد عىل من معم أن تعاطي األسبا  يؤثر   كامل التوكل

، وأيقن أن قضاءه علياه مااض، مل يقادح   توكلاه تعاطياه احلق أن من وثق باهلل

األسبا ؛ اتباًعا لُسن ته وُسن ة رسوله، فقد ظاهر م بني درعني، ولبك عاىل رأساه 

عب، وخنادق ياول املديناة، وأذن   اهلجارة إىل  املغفر، وأقعد الرماة عىل فم الش 

الي ، وادخر ألهلاه احلبشة، وإىل املدينة، وهاجر هو، وتعاطى أسبا  األكل و

قو،م، ومل ينت ر أن ينرل عليه من السامء، وهاو كاان أياق اخللاق أن حيصال لاه 

 .(71)ذلك

ته، وهييئ  ومن قرأ سريته عليه الصالة والسالم، وجد أنه كان يُعد لكل أمر ُعد 

ًرا كافاة االياتامالت، واضاًعا ماا أمكناه مان  له أسبابه وأهبته، آخًذا يذره، مقدِّ

 . مع أنه كان أقوى املتوكلني عىل اهلل تعاىل االيتياطات

باهلجرة إىل احلبشاة، مل  -بعد أن اشتد إيذاء قري  هلم  -فهو يني أمر أصحابه 

يكن هذا األمر اعتباًطا، أو رمية من غري رام، بال كاان نتيجاة معرفاة باال روف 

                                                           

نكاره حيياى القطاان، لكان أأي ضاعيف، و - غريب: يديث أنك، وقالرواه الرتمذي من  (70)

كاام قاال  - من يديث عمرو بان أمياة الضامري، وإساناده «صحيحه»أخرجه ابن يبان   

، «قيةدها وتوكةل»: بلفاظ «صاحيحه»ورواه عنه أيًضاا ابان خاريم    - صحيح: الرركيش

، ياديث رقام (7ص ) «القاديرفايض »: ان ار - جياد: كام قال الارين العراقاي - وإسناده

طباع ( 731)ياديث رقام  - اجلرء الثاين - «اإليسان»، وان ر احلديث وخترجيه   (1181)

 .الرسالة

 . بريوت - ، طبع دار اجلبل(8/28) «نيل األوطار»نقله الشوكاين    (71)
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 . اجلغرافية، والدينية والسياسية للحبشة   ذلك الوقت

ة وال من يسن اخلطة أن يأمرهم باهلجرة إىل مكاان مهًماا فلم يكن من احلكم

تستطيع أن  -بام هلم من نفوذ ديني وأديب  -ب ُعد،   شبه جريرة العر ، فإن قريًشا 

 . تاليقهم

ومل يكن من احلكمة وال من يسن اخلطة أن يذهبوا إىل بلد حتت سيطرة الُفرو 

 . الدعوة اجلديدة أو الروم، ييث حيكمها أباطرة ال يقبلون مثل هذه

ومل يكن من احلكمة وال من يسن اخلطة أن يذهبوا بعيًدا إىل باالد مثال اهلناد 

 . والصني، ييث تنقطع أخبارهم، وتكون اهلجرة مهلكة هلم

ولقد كانت احلبشة هي املكان املناسب جغرافًيا، فهو ليك جدَّ بعياد، وال جاد 

 . قريب، بل بينه وبني قري  بحر

وكانت احلبشة هي املكان املناسب دينًيا، فقد كانوا أهل كتاا  مان النصاارى 

ة للمسلمني دَّ و  ون أقر  م   . الذين يُعد 

وكانت احلبشة هي املكان املناسب سياسًيا، فقاد كاان حيكمهاا رجال اشاتهر 

ة ، وهلذا قال الرسول ألصحابه ف  إن هبا ملًكةا أرجةوا أال ت ظلمةوا »: بالعدل والنَّص 

 .«عندل

وهذا يدلنا عىل أن الرسول وأصحابه مل يكونوا   عرلة عن العاامل مان ياوهلم، 

 . رغم صعوبة املواصالت بني األقطار بعضها، وبعض

ويدل عىل ذلك أيًضا موقفهم من ير  الُفرو والروم، وما كان من جدل باني 

وُم ٱلُۡغلَِّبدتِّ }: املسلمني وامليكني   هذا، مما نرلت فيه أوامل سورة الروم ٓ  1لدرُّ ِفِّ
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لِّبُونَ  يَغب ََ ِّۢن َبعبدِّ لَۡغلَبِّهِّمب  ۡرضِّ وَُهم م 
َ دبََّن ٱۡلب

َ
 . [3 - 2: الروم] {أ

عىل  -وهم   فجر الدعوة ورغم الضعف واالضطهاد  -فقد كانوا ... وهكذا 

صلة بالرصاع العاملي باني الادولتني الع مياني   ذلاك العرصا، أو املعساكرين 

  .اليقي والغريب: الكبريين

ياتجىل التفطايط  ، ففيهااإىل املديناة  هجرتاه  موأوضح من ذلك موقفه 

 . العلمي، والتوكل اإليامين جنبًا إىل جنب

فلقد أعد  عليه الصالة والسالم من جانبه كل ما يساتطيع البيا إعاداده مان 

 . الوسامل وااليتياطات واملعينات

ايع املاؤمنني مان األوو ولقد اطمأن إىل املهجر الذي سينتقل إليه، بعاد أن با

واخلررج بيعة العقبة األوىل والثانية، واشرتط لنفسه أن يمنعاوه مماا يمنعاون مناه 

 .أنفسهم وذرارهيم

واطمأن إىل الرفيق الذي سيصحبه   ريلته اجلاهدة بام فيها من أخطاار، وماا 

 .حتمله من مفاجثت، ومل يكن هنا، أفضل من أيب بكر رفيًقا

الذي سيبيت مكانه، معرًضاا نفساه الياتامالت اخلطار،  واطمأن إىل الفدامي

وغدرات املرتبصني، ومل يكن ثم أفضل من عيل ابن عمه أيب طالب فارو اإلسالم 

 .هلذه املهمة

ورتب الدليل اخلريت الذي يدله عىل الطريق، وما فيه مان منعطفاات وخماابئ 

وهو . د اهلل بن أريقطيمكن أن تضلل عنه أعني الطالبني، فكان ميًكا أمينًا، هو عب

ما أخذ منه الفقهاء جوام االستعانة باخلربة الفنية غري اإلساالمية، ماع االطمئناان 

 .واألمان
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وهيأ الروايل التي سيمتطيها هو وصايبه ودليله   سفرهم الطويل، واتفقوا 

 .عىل املكان واملوعد الذي يستقلون به الركامب

عدودة، يتى ختف يدة الطلاب، ويتملاك وختري املفبأ الذي اتفي فيه أياًما م

القوم اليأو، واختاره   غري طريق املدينة، ميادة   التعمية عىل القوم فكاان غاار 

 .«ثور»

وأعد فريق اخلدمة الذي يأيت بالراد، واألنباء، خالل أيام االختفاء، فكانت أسامء 

ياأيت بغنماه وعبد اهلل بن أيب بكر، ومن بعدمها عاامر بان فهارية ماوىل أيب بكار، 

 .فيحلبون منها، ويعفى عىل آثار أسامء وعبد اهلل

خطة حمكمة احللقات، متقنة التدبري، ومل ترت، فيها فجوة دون أن متأل، وال ثغرة 

دون أن تسد، ووضع فيها كل جندي   دوره املناسب ل روفه وقدراته، فدور أيب 

 .أسامء، وكل   موقعه الصحيحدور بكر، غري دور عيل، غري 

ومع هذا اإليكام الدقيق، كادت اخلطة ختفق، واستطاع املياكون أن يصالوا 

إىل الغار، ويقفوا عىل بابه، وكان يكفي لكشف األمر وإفساد اخلطة، أن ين ر أيد 

القوم حتت قدميه، فريى الرسول وصايبه   الغار، وهذا ما خشيه أبو بكر، ورصح 

قدميه لرآنا، فقال له كلمتاه املؤمناة لو ن ر أيدهم حتت : به للرسول م يني قال

َ ََل َحب }؟ «ما ظنك ،ا أبا بكر باثنني اهلل ثالثهام»: الواثقة : التوباة] {َمَعَندا َزنب إِّنَّ ٱّللَّ
41] . 

احلق، فبعد أن يبذل اإلنسان ما   وسعه، ويتفاذ مان « التوكل»وهنا جتىل دور 

واخلطط ما يقدر عليه، ويدع ما ال يقدر علياه مان مفاجاثت القادر، هلل  األسبا 
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َ َمَعنَاإِّنَّ }وهنا تقع . ويده  .(72)موقعها وتؤيت أكلها {ٱّللَّ

 :واقعنا املر ال ميثل أصالة وال معاصرة

عىل أن واقعنا اليوم يؤكاد أنناا نعاي  خاارج عرصانا، فاال نارال يتاى اآلن 

ي أغىل األجهرة وأففر السيارات املشتملة عىل مستوردين ملنتجات الغر ، نشرت

ونركب أيد  الطامرات،  -التي قد تصنع لنا خاصة وبطلب منا  -كل الكامليات 

لطياارة وال سايارة ولاو « موتور»مل نصنع حمرًكا . ولكنا ال نصنع شيئًا من هذا كله

ناا ولذلك لو كف اآلخرون أيدهيم عنا، ما حتر، لنا مصنع، وال يلقات ب. صغرية

 .طامرة، وال سارت بنا سيارة

  بعض بالد اخللايج توقفات احليااة   نصاف املديناة الكبارية ألن إيادى 

ماكينات الكهرباء الكربى توقفت، وال يوجد من يصلحها، ال بد مان خباري مان 

 !بالدها التي صنعتها، ومن املصنع الذي صدرها

 . خلالتكنولوجيا ال تشرتى من اخلارج، وإنام تُصنع   الدا

مل تاتعلم « ساورة احلدياد»إن أمة : قلت   عدد من كتبي وال أمال أقول وأكرر

َد}: فقد قال تعااىل. بعُد صناعة احلديد نَزنلب
َ
يدٞ َوأ ٞ  َشددِّ

ب
يدَد فِّيدهِّ بَدأ َدِّ َوَمَنَٰفِّدُع  ا ٱۡلب

ِّلنَّا ِّ   . [28: احلديد] {ل

 }: وقوله
ب
يدٞ فِّيهِّ بَأ َوَمَنَٰفِّدُع }: إشارة إىل الصاناعات احلربياة، وقولاه {ٞ  َشددِّ

ِّلنَّا ِّ   . ونحن لألسف مل نتقن أيًا منهام. إشارة إىل الصناعات املدنية. {ل

ر أجيااًل منه، جياًل بعد جيل، يتى وصل « الكومبيوتر»لقد صنع الغر   وطو 

                                                           

 .الرسالة والصحوة. ط( 45 - 43ص)« الرسول والعلم»ان ر كتابنا  (72)
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اليوم إىل ما وصل إليه من مكنة وقدرة ورسعة، مع صغر احلجم وقلة النفقات، وال 

ن ر وحيس  أهاو : نحن العر  إىل اليوم خمتلفون   جمرد تساميتهو. يرال يبدع ويطو 

ابة أم املحسا   العقل اإللكرتوين، أم الدماو اإللكرتوين، أم احلاسب اآليل، أم احلس 

 !! أم احلاسو ؟؟

« الصحوة اإلسالمية ومهوم الاوطن العاريب واإلساالمي»لقد ذكرت   كتا  

عرصا التكنولوجياا  اليوط الالممة للفروج من سجن التفلاف، والادخول  

وهي رشوط بعضها يتعلق باألصالة، وبعضها يتعلق باملعارصة، وبعضها . املتقدمة

 . يتعلق بكلتيهام

وال أود أن أعيد ما كتبته، ولكن أنبه عليه للرجاوع إلياه   موضاعه، إن كناا 

جادين يًقا، أن ندخل العرص، ونلحق بالركب، ونساد الفجاوة بينناا وباني عاامل 

 . اليوم

 . إنه التيه والضياع. الذي نحن فيه ال يمثل أصالة، وال يمثل معارصةإن 

التقدم إن أصالتنا اإلسالمية والعربية ال يُتصور بحال أن تكون ياماًل بيننا وبني 

العلامنياني، الاذين  «املتطارفني»العلمي والتكنولوجي، كام توهم كتاباات بعاض 

فاإذا عثار . يلهثون جاهدين للبحث عن نقطة ضعف فيام يكتبه بعض اإلسالميني

عىل ذلك   كتا  مغمور، أو مقال   صحيفة أو نحو ذلك، طار باه كال مطاار، 

ة لتوهني املوقف اإلسالمي كله  . واختذ منه ُيجَّ

ماوقفهم مان    بيان -أن اإلسالميني يعتمدون : لقد معم من معم من هؤالء

عىل فكرة اإلعجام العلمي   القرآن، ويتمحلون لذلك متحالت كثرًيا ماا  -العلم 

 .تكون متعسفة وممجوجة
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فقد ذكرنا مان . وتصوير املوقف اإلسالمي بمثل هذا غري عادل، وغري صحيح

ونرياد عاىل . الوجوه املوجبة ألخذ العلم املعارص من أي وعاء كان، ما فيه الكفاية

إلسالم يدعو إىل العلام باأكثر مان أسالو    قرآناه وُسانَّته، وينشائ ذلك أن ا

التي ترفض اخلرافات واألوهام والعواطاف، وتطالاب باالن ر « العقلية العلمية»

والتفكري والتدبر، وتنكر التقليد واجلمود عاىل ماا كاان علياه اآلبااء، أو الساادة 

م الربهان والدليل   كل يشء املنطقي العقيل   العقاديات الدليل : الكرباء، وحتك 

والعقليااات، ودلياال املشاااهدة   احلساايات والتجريبيااات، والتوثيااق الاانقيل   

 . املسموعات واملرويات

لناه   كتبنا، وأقمنا عليه األدلة من كتاا  اهلل تعااىل، ومان ُسانَّة  وهذا ما فص 

 .(73)رسوله م

نفيسا وعقايل، يمكان أن إن أصالتنا اإلسالمية هي التي ،يئ لنا أفضل منا  

تردهر فيه هنضة علمية تكنولوجية راسفة، يقوم عليها جمتمع يرى هاذه النهضاة 

وهذا املنا  هو الذي ترعرعت   ظالله يضارتنا العربية . عبادة وفريضة ورضورة

اإلسالمية، التي مرجت بني الدين والدنيا، ومجعت بني العلم واإلياامن، ووصالت 

 . الرويي واخلُُلقي اإلبداع الامدي بالسمو

وهذا ما جياب أن نحارص علياه ياني نساعى للحصاول عاىل علام العرصا 

أن نربط ذلك بقيم اإليامن والدين واألخالق، يتى ال يكاون : وتكنولوجيا العرص

العلم معول دمار، بل أداة عامر، وأال يعني اإلنسان عىل عامرة دنياه بفرا  آخرتاه، 

                                                           

، واقرأ حتت عناوان «الرسول والعلم التجريبي»، فصل «الرسول والعلم»ان ر   ذلك كتابنا  (73)

 . «اإلسالم والعلامنية»من كتابنا « علمية ال علامنية»
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 . يه اإلنسانيةوإشباع شهواته البهيمية، بجوع رو

 : النظرة املستقبلية - 3

ومن مقتضيات املعارصة أال يستسلم اإلنسان ل روف يارضه، بل يتطلع دامًما 

ومهام يضاغط علياه الواقاع هبموماه اآلنياة، ومشاكالته اليومياة، . إىل املستقبل

وجرايه املستمرة   النريف، فإنه يرنو إىل الغد، ويستيف للمساتقبل، يعاد  لاه 

، ويأخذ له احليطة، حماواًل أن يسد ما يتوقع من ثغرات، وأن يعالج ماا يطارأ العدة

من آفات، وأن يغرو نواة اليوم لتصبح نفلة أو شجرة ميتون بعد سانوات، وأن 

يفكر ماذا سيواجه األبنااء واأليفااد   األجياال القادماة، وماا األخطاار التاي 

ان أن ندخر من يومناا لغادنا، أو ترتقبهم؟ واآلمال التي يرتقبوهنا؟ وهل   اإلمك

لغد ذرارينا من بعدنا، وأن نقيهم بعض ما أصابنا من حمن؟ وما غشينا مان فاتن؟ 

 وما يل  بنا من كوار  مل نأخذ هلا األهبة؟

وهل يمكن لإلنسان أن يطمح إىل مستقبل تغلب فيه اآلماال ياأو اليامساني، 

ي، والعدل عىل ال لم، والرخاء وجتف فيه دموع البامسني، وينترص فيه اخلري عىل ال

 عىل الفقر، والعلم عىل اجلهل، والتسامح عىل التعصب؟ 

إن من سامت عرصنا التطلع إىل مستقبل وحماولة استشفافه، أو توقع ما يمكان 

حيد  فيه، ال عن طريق الكهانة والتنجيم، بل عن طرياق الدراساة والرصاد، أن 

« األرصاد اجلوية»وبناء النتامج عىل املقدمات، واملسببات عىل األسبا ، كام تفعل 

 . بالنسبة للرياح واألمطار واحلرارة والربودة

للون يقول الدكتور املهدي املنجرة وهو أيد املهتمني البارمين من العر  هبذا ا

 : من الدراسة
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إن الدراسات االستقبالية تُعد ظاهرة يديثاة النشاأة تعاود إىل هناياة احلار  »

جون   عاام ابناء عىل طلاب البنتا« راند»العاملية الثانية، وأول من بارشها مؤسسة 

 . «، ومل تشهد انطالقتها احلقيقية إال مع هناية الستينات1847

بادايات االهاتامم « املستقبل املحساو »وقد تتبع مكي نجيب حممود   مقاله 

نحن »وحتد  قسطنطني مريق   كتابه . هبذه الدراسات منذ مطلع القرن العيين

عن هذا النمط العلمي الريادي املعاارص   االهاتامم املساتقبيل، الاذي « واملستقبل

يتمير بصفته العلمية، وبتمسكه باملنطق االختباري، وبأنه جهد مجاعي رآه ينتسب 

 . ىل عاملنا املعارصإ

دراساة املساتقبل برؤياة »: ويعلق الدكتور أمحد صدقي الدجاين   بحثه القيم

 : بقوله (74)«مؤمنة مسلمة

واضح أن ظهور الدراسة املستقبلية بمعناها احلديث وثيق الصلة بثورة العلام 

التقني التي تفجرت   عاملنا املعارص هذا، وأثمارت ثاورة   االتصاال وثاورة   

  كتاباه « هاوج ساتيوارت»وقد أورد . املعلومات، وأيدثت حتوالت وحتوالت

ر املستقبل» ثت عنها « تذك  ، وسامها 1852عام « جون نيبسبت»تسعة حتوالت حتد 

حتول من جمتمع صناعي إىل جمتمع معلومايت، انتقال مان انقيااد »توجهات ع مى 

قتصااد القاومي إىل شامول للتقنية إىل استجابة إنسانية هلا، انتقاال مان ضايق اال

االقتصاد العاملي، حتول من املركرية إىل الالمركرية، ترايد االعاتامد عاىل الاذات   

مقابل االعتامد عىل املؤسسات، التحول مان ديموقراطياة اإلناباة إىل ديموقراطياة 

                                                           

، ينااير 1881ناوفمرب، ديسامرب سانة :   عددها الثاين والستني« املسلم املعارص»نيته جملة  (74)

 . 1882سنة 
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املشاركة، حتول من ن ام هرمي إىل ن ام شابكي، انتقاال مان منااطق صاناعية إىل 

 .«دة، حتول من جمتمع خيارات حمدودة إىل خيارات عديدةجمتمعات جدي

ولام كانت ثورة العلم التقناي قاد تفجارت   الغار ، فاإن ظهاور الدراساة 

وقاد أولتهاا عناياة خاصاة املؤسساات . املستقبلية بمعناها احلاديث بادأ هناا،

وهكذا بدت الصلة وثيقة . العسكرية واليكات متعددة اجلنسيات عابرة القارات

 . الدراسات املستقبلية والدراسات االسرتاتيجية بني

كان طبيعًيا أن جيرى بحث عن اسم يُطلق عىل هذه الدراساة املساتقبلية التاي 

ظهرت بمعناها احلديث، وأن جيتهد املشتغلون هبا فيطلقوا عليها هاذا االسام أو 

امها الفرنيس أن س« جاستون بريجر»، ومل يلبث «املستقبلية»ذا،؛ وهكذا ظهر اسم 

اسم  1866األلامين عام « أوسيب فليشتم»ثم استفدم . «علم الريادة» 1861عام 

علام »، وهنا، مان ساامها «علم التاريخ وعلم املستقبل»  كتابه « علم املستقبل»

 . «يسا  املستقبل

وإن كان الدكتور الدجاين يتحفظ عىل اعتبار ذلك علًماا، بال ياراه استيااًفا 

هلذا النوع من  -عقيدة ورشيعة وفكًرا  -تسع صدر اإلسالم وتشوًفا ورؤية؛ فهل ي

 التوجه املستقبيل؟ أو يضيق به ويغلق البا  دونه؟ 

واإلساالم  -إن كثرًيا ممن مل يتعمقوا   فهم اإلسالم حيسابون أن الادين عاماة 

تفطيط ال يريب بالن رة املستقبلية، التي تستوجب استياف الغد، وال -خارص 

 . تفمض عنه الليايل واألياملام عسى أن ت له، واإلعداد

يربط اإلنسان بامضيه وتراثاه، الاذي غالبًاا ماا  -  ن رهم  -وذلك ألن الدين 

حيول دون يركته « قفص»، الذي حييله إىل «التقديك»يُن ر إليه ن رة فيها لون من 
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غياب  أما املستقبل فهو بيد اهلل، وهو! وانطالقه، وإن كان   ن ره قفًصا من ذهب

وإنام يفرضه عليه القدر األعىل مان . وال دخل لإلنسان   توجيهه. ال يعلمه إال اهلل

 . فوق، دون أن يكون له كسب أو اختيار

وأقصد بأشاباه . هكذا يفكر بعض املتدينني، وخصوًصا العوام، وأشباه العوام

ا   أفكاارهم العوام كثرًيا من اجلامعيني، وكبار املتعلمني، الذين ال يتميرون كثاريً 

الدينية عن العوام واألميني، وإن كانوا   ختصصا،م من املرموقني، الذين قد يُشار 

 ! إليهم بالبنان

وهذا اللون من التفكري هو الذي يعتمد عليه مجاعة العلامنيني   تصوير الن ارة 

 . اإلسالمية للمستقبل

ن القارآن الكاريم ومن أراد أن يعرف الن رة اإلسالمية للمستقبل فليعرفها م

 . (75)كام أوجرُت بيان ذلك   بعض كتبي. والُسنَّة النبوية

 : القرآن الكريم واملستقبل

فاملتدبر للقرآن الكريم جيده منذ العهد امللكي يوجه أن اار املسالمني إىل الغاد 

املأمول، واملستقبل املرجتي، ويبني هلم أن الفلك يتحر،، والعامل يتغري، واألياوال 

تتحول، فاملهروم قد ينترص، واملنترص قد يُهرم، والضعيف قاد يقاوى، والادوامر 

 . تدور، سواء أكان ذلك عىل املستوى املحيل أم العاملي

عنه الغد القرياب  وعىل املسلمني أن هييئوا أنفسهم، ويرتبوا بيتهم لام يتمفض

 قريب
ن
 . أو البعيد، فكر آت

                                                           

 . ، طبع الرسالة(124 - 121ص ) «سالميةأولويات احلركة اإل» (75)
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املكية، فنجد فيها قول اهلل تعاىل عن املياكني، وهام أولاو « القمر»نقرأ سورة 

ديُهب }: القوة والشوكة، والعدد والعدة بُدَر ََ دُع َونَُولُّدوَن ٱلُّ َمب د 14َزُم ٱَلب اَعُة بَدلِّ ٱلسَّ
َمرُّ 
َ
دبَ َٰ َوأ

َ
اَعُة أ  .[46 - 48: القمر] {َموبعُِّدُهمب َوٱلسَّ

ديُهب }لاام نرلات : ذكر ابن كثري   تفسريه عن ابن أيب ياتم عن عكرمة قال َزُم ََ
بُرَ  ُع َونَُولُّوَن ٱلُّ َمب أي مجع هيرم؟ أي مجع يغلب؟ فلام كاان ياوم بادر : قال عمر {ٱَلب

يُهب }: رأيت رسول اهلل م يثب   الدرع، وهو يقول دُع َونَُولُّدوَن ََ َمب بُدرَ َزُم ٱَلب  {ٱلُّ
 . (76)فعرفت تأويلها يومئذ

: نرل عىل حممد م بمكة، وإين جلارية ألعاب: وروى البفاري عن عامشة قالت

َمرُّ بَلِّ }
َ
دبَ َٰ َوأ

َ
اَعُة أ اَعُة َموبعُِّدُهمب َوٱلسَّ  .(77){ٱلسَّ

فكان املقصود هبذه اآلية وأمثاهلا ،يئة الذهنياة املسالمة، والنفساية املسالمة، 

 .تمي، والغد املرتقبللتغري احل

وعىل املستوى العاملي نجد آيات الكتا  العرير تتحد  عان ذلاك الرصااع، 

وقد كان رصاًعا اهتم له الفريقان  -فارو والروم : التاراي بني الدولتني الع ميني

فتبي اآليات اجلامعة املؤمنة بأن املستقبل للاروم  -املسلمون وامليكون :   مكة

 -وإن غلباوا الياوم  -ىل الفرو املجوو عبااد الناار، وأهنام من أهل الكتا ، ع

وُم لُۡغلَِّبدتِّ  3الٓدٓم }: سيغلبون   بضع سنني، و  هذا تقول السورة جاممة ٓ  1ٱلدرُّ ِفِّ
لِّبُوَن  يَغب ََ ِّۢن َبعبدِّ لَۡغلَبِّهِّمب  ۡرضِّ وَُهم م 

َ دبََّن ٱۡلب
َ
ُر مِّدن َقببدُل َومِّدۢن ِفِّ  1أ مب

َ ِّ ٱۡلب َّ نَِّيَۗ ّللِّ َِّ عِّ  ِّضب ب
ُدِۚ َونَوبَمئِّك   بمُ  َبعب َرُح ٱل َعزِّنُز ٱلرَّحِّيمُ  1مِّنُوَن ؤب َيفب

ِِّۚ يَنُرُ َمن يََشآُءۖ وَُهَو ٱلب ِّ ٱّللَّ ِّنَرب : الروم] {ب
                                                           

 .، طبع احللبي(4/266) «تفسري ابن كثري» (76)

 .املصدر السابق (77)
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1 - 8]. 

 :هال اآل،ات الكر،مة من كتاب اهلل تعاىل تدلنا عىل أمر،ن

بأيادا  العاامل  -عىل قلتها وضعفها الامدي  -مدى وعي املجموعة املسلمة  - 1

 .لقة من يوهلا، وأثره عليها إجيابًا وسلبًاامالكربى، ورصاع الع

تسجيل القرآن هلذه األيدا ، وتوجيه الن ر إىل عوامل التغري، واالنتقال من  - 2

 .الواقع إىل املتوقع   ضوء السنن

اهلل و  سورة املرمل املكينة نقرأ اآلية األخرية من السورة التي تتضمن ختفيف 

عن نبيه م ومن معه   قيام الليل وقراءة القرآن، لام ينت رهم من مهام جسيمة   

يوفروا بعض لصدوهنم عن سبيل اهلل، فياملستقبل، فسيواجهون أعداء يقاتلوهنم و

 .قو،م هلذا اللقاء املفروض عليهم

دبََّنَٰ مِّن ثُلُ لَ إِّنَّ َربََّك َيعب }: يقول تعاىل
َ
نََّك َتُقوُم أ

َ
َِّفةٞ ُم ت َفُهۥ َوثُلُثَُهۥ َوَطآئ بلِّ َونِّصب

ََثِّ ٱَلَّ
 ْ ۖ فَٱقبرَُءوا ن لَّن ُحبُصو ُ َفتَاَب َعلَيبُكمب

َ
ِۚ َعلَِّم أ بَل َوٱنلََّهاَر ُر ٱَلَّ ِّ ُ ُيَقد  ِّيَن َمَعَكِۚ َوٱّللَّ َِّن ٱَّلَّ َما  م 

دربَ َٰ وََءاَخد ديَُكوُن مِّدنُكم مَّ ََ ن 
َ
ۚٓ َعلَِّم أ َ مَِّن ٱلبُقربَءانِّ ۡرضِّ تَيَسَّ

َ ِّدبُوَن ِفِّ ٱۡلب ُروَن يَۡضب
د مِّنبدهُ  َ ِّۖ فَدٱقبرَُءواْ َمدا تَيَسَّ دبِّيلِّ ٱّللَّ ََ دوَن ِفِّ 

ِّ وََءاَخدُروَن يَُ َٰتِّلُ لِّ ٱّللَّ  {يَببتَُغوَن مِّن فَضب
 .[21:املرمل]

و  القرآن آيات كثرية تتحد  عن املستقبل، ياملة البياى واألمال لألماة 

الف أهلاه   األرض، وباروم آياات اهلل   ب هور الدين، والتمكني لاه، واساتف

 .اآلفاق و  األنفك يتى يتبني احلق

ِّهِّ ُهَو } ِّينِّ ُُك   ٱل 
هَِّر ُۥ لََعَ ُظب ِّ َلِّ َق 

ُهَدىَٰ َودِّينِّ ٱۡلب
ب ِّٱل وََلُۥ ب َُ َل َر ََ رب

َ
ِّٓي أ ، 33: التوباة] {ٱَّلَّ

 .[8: ، والصف25: والفتح



 121 واملعاصرةالثقافة العربية اإلسالمية بني األصالة 

ُ وََعَد } ِّيَن َءاَمنُواْ مِّنُكمب وَ ٱّللَّ ۡرضِّ َكَمدا  ٱَّلَّ
َ لَِّفنَُّهمب ِفِّ ٱۡلب تَخب َٰلَِّحَٰتِّ لَيَسب َعمِّلُواْ ٱلصَّ

د ِّۢن َبعب نَلَُّهم م  ِّ تَََضَٰ لَُهمب َوََلُبَد  ِّي ٱرب ََِّنَّ لَُهمب دِّينَُهُم ٱَّلَّ ِّيَن مِّن َقببلِّهِّمب َوََلَُمك 
ََ ٱَّلَّ لَ تَخب َب دِّ ٱ
ن   مب
َ
 .[88: النور] {اَخوبفِّهِّمب أ

ََ َوقُلِّ }  ِّ َّ ُد ّللِّ َمب رِّفُوَنَهاٱۡلب  .[83:النمل] {ُۡيِّنُكمب َءاَيَٰتِّهِۦّ َفتَعب

ُُنِّنهِّمب } َقُّ  ََ نَُّه ٱۡلب
َ
َ لَُهمب ت َٰ يَتَبَيَّ هِّمب َحِتَّ نُفسِّ

َ
ٓ أ  .[83: فصلت] {َءاَيَٰتِّنَا ِفِّ ٱٓأۡلفَاقِّ َوِفِّ

 :الرسول واملستقبل

و  السنة النبوية أياديث مجة تتحد  عن املستقبل كذلك، وهي التاي تاذكر 

 .«أرشاط الساعة»، و«املاليم»و« الفتن»عادة   أبوا  

واالنطباع العام عند كثريين عن هذه األياديث أهنا تويي بالتشااؤم والياأو 

وهو انطبااع ال يقاوم . من املستقبل، وانتصار الي عىل اخلري، والضالل عىل اهلدى

يغفال  عىل استقصاء هذه األياديث وتأملها، وموامنة بعضاها بابعض، كاام أناه

التي حتدثت عن انتصار اإلساالم وانتشاار دعوتاه، واتسااع دولتاه، « املبيات»

 .وعودة خالفته، وهي مجلة من األياديث الصحاح

والقار  املتأمل لسرية رسول اهلل م يتبني له أنه مل يكان غاافاًل عان مساتقبل 

وما آتاه من دعوته، بل كان يفكر فيه، واطط له،   يدود ما هيأ اهلل له من فرص، 

 .أدوات وأسبا 

ويكفي أن نقرأ عن جهده ونشاطه م   مواسم احلج التي جتماع ممثلاني مان 

مجيع قبامل العر ، وكيف كان عليه الصاالة والساالم يعارض دعوتاه علايهم، 

ويطلب نرص،م، ويعدهم بوراثة ممالك كرسى وقيرص، ليعلم إىل أي أفق كان يرنو 

 .برصه م
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وهو   مكاة وأتباعاه قليال مستضاعفون   األرض  -يم وكان الرسول الكر

 :مؤمنًا بمبدأين أساسيني -اافون أن يتفطفهم الناو 

أن هذا الواقع ال بد أن يرول، ألنه حيمل عوامل مواله، وأن البديل له هو  :األول

اإلسالم، وأن ليل اجلاهلية احلالك واجلاثم سيعقبه فجر صادق، وما عىل املاؤمنني 

 .صمدوا ويصربوا وال يستعجلوا الثمرة قبل إباهناإال أن ي

جاء خبا   -وخصوًصا املستضعفني منهم  -لام اشتد األذى بالصحابة   مكة 

بن األرت إىل رسول اهلل م يشكوا إليه ويستنجد به، وهو متوساد رداءه   ظال 

: لنا؟ فقال أال تستنرص لنا؟ أال تدعو: فقال بلسانه ولسان املعذبني من أمثاله. الكعبة

قد كان من قبلكم ،،خا الرجل فيحفر له يف األرض في عل فيهةا، ثةم ،ة،  »

و،مشة  بأمشةاا احلد،ةد مةا دون ! باملنشار فيوضع عىل رأسه في عل نصفني

واهلل ليةتمن اهلل هةاا األمةر حتةى ،سةري ! حلمه وعظمه، ما ،صدل ذلك عن د،نه

والةائب عةىل غنمةه، الراكب مةن صةنعا  إىل حوةموت، فةال إةاف إالاهلل 

 .(78)«ولكنكم تستع لون

يؤيد ذلك ما قاله عليه الصالة والسالم لرساقة بن مالك   ريلة اهلجرة، وهاو 

  .«؟كيف بك إذا ألبسك اهلل سواري كرسى»: مطارد مباح الدم

 !وتبشريه ألصحابه بفتح فارو والروم، وهو حمارص حيفر اخلندق

ام يتحقق وفق سانن اهلل   رعاياة األسابا ، أن هذا املستقبل املنشود إن :الثاين

وإعداد املستطاع من العدة، وإماية العوامق من الطريق، وتر، ما عدا ذلك لإلرادة 

                                                           

 .رواه البفاري (78)
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 .(79)اإلهلية، فام يعجر عنه البي ال تعجر عنه القدرة املطلقة

 :اخللفاء الراشدين واملستقبل

ساتبان لاه مان ومن تأمل   سرية الصحابة، وخصوًصا اخللفااء الراشادين، أ

 .وقامع شتى اهتاممهم باملستقبل وتفكريهم فيه، وايتياطهم له

وهذا ما يفرهم إىل مجع القرآن   عهد أيب بكر ررر، لام استحر القتل باالقراء 

  معركة الياممة من يرو  الردة، يتى قيل إن سبعاممة مانهم قاد استشاهدوا   

، خمافة أن يموت أشايا  القاراء، ذلك اليوم، فأشار عمر عىل أيب بكر بذلك اجلمع

صدره  وتردد أبو بكر   أول األمر، ثم رشح اهلل. كُأيب وابن مسعود وميد بن ثابت

وكاان . وتم تكليف ميد بن ثابت بالقيام هبذا األمار. لتنفيذ ما اقرتيه عمر،  

من توفيق اهلل تعاىل، ومن أسبا  يفظ القرآن وصيانته مما أصا  الكتب الساموية 

َر ِإَونَّدا ََلُۥ لََحَٰفُِّظدونَ }: حتقيًقا لوعد اهلل تعاىل. لسابقةا ِّكب َا ٱَّل  نلب : احلجار] {إِّنَّا ََنبُن نَزَّ
8]. 

ونحو ذلك ما فعله اخلليفة الثالث عثامن ررر   مجاع النااو عاىل مصاحف 

وايد، يقرأ بحرف وايد، وإلغاء كل املصاايف الشفصاية التاي كتبهاا بعاض 

 .تعليقات وتفسرياتالصحابة مشتملة عىل 

وإنام فعل عثامن ذلك، ألن الناو اختلفوا   القراءات، بسبب تفرق الصاحابة 

  البلدان، واشتد األمر   ذلك، وع م اختالفهم وتشبثهم، ووقع بني أهل الشام 

والعراق ما ذكره يذيفة بن اليامن يني اجتمعوا   غاروة أرمينياة، فقارأت كال 

                                                           

 .«عرص العلم والتكنولوجيا»راجع ما ذكرناه عن التفطيط للهجرة   يديثنا عن  (79)
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فوا وتنامعوا، وأظهر بعضهم إكفار بعض، والرباءة مناه، طامفة بام روى هلا، فاختل

فأشفق يذيفة مما رأى منهم، فلام قدم إىل املدينة دخل إىل عثامن قبل أن يادخل إىل 

.   كتاا  اهلل:   مااذا؟ قاال: قاال! أدر، هذه األماة قبال أن ،لاك: بيته، فقال

كاام اختلاف  إين أخشاى علايهم أن اتلفاوا: ووصف له ما رأى وما سمع، وقال

. وقد شاور عثامن الصحابة بام فيهم عايل بان أيب طالاب ررر! اليهود والنصارى

فوافقوا عىل رأيه   أن جيتمع الناو عىل قراءة فإهنم إذا اختلفاوا الياوم كاان مان 

 . (80)بعدهم أشد اختالًفا

موقف عمر من ساواد العاراق : ومن أبرم دالمل الفكر املستقبيل عند الصحابة

ه، ورفضه تقسيمه عىل الفاحتني، وفًقا لام فهماه أكثارهم مان آياة ساورة بعد فتح

نَّ وَ }: األنفال
َ
ء  فَدأ ِّدن َيب تُم م  نََّما لَۡغنِّمب

َ
لَُموٓاْ ت ِّ ُُخَُسدهُ ٱعب َّ َ َٰ ّللِّ ِّي ٱلبُقدرب دولِّ َوَّلِّ َُ ِّلرَّ ۥ َول

بَمَسَٰكِّيِّ َوٱببنِّ ٱلسَّ  َََََٰٰ َٰ َوٱل  .[41: األنفال] {... بِّيلِّ َوٱَلب

مر ومعه من فقهاء الصحابة أمثال عيل ومعاذ، وكان تفكاري عمار   وتوقف ع

األمر منصبًا عىل املستقبل، مستقبل األجيال املسلمة التي ينت ر أن تطرق أباوا  

ماذا يبقى لتحقيق مطالبها وسد ياجا،ا، إذا استوىل هذا اجليال املح اوظ : احلياة

م ومصاحلهم العامة، من أيان عىل تلك الغنامم اهلاملة؟ وجيوش املسلمني وثغوره

 .ينفق عليها   املستقبل

أتريدون أن يأيت آخر الناو، : لقد قال عمر برصاية للصحابة املطالبني بالتوميع

 !وليك هلم يشء؟

                                                           

 .، املقدمة(48، 1/44)« تفسري القرطبي»: ان ر (80)
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وهلذا رأى هو ومن معه من الصحابة وقف رقبة األرض لصالح أجيال األماة، 

صالحة بيات الاامل أو عىل أن تبقى   يد أرباهبا، ويفرض عليها خراج مناساب مل

إين أردت أمًرا يساع أول النااو : وعلل عمر ذلك بقوله. اخلرانة اإلسالمية العامة

 . (81)وكذلك قال معاذ. وآخرهم

  ساورة احليا، يياث  اعهم ما فهمه من آيات تومياع الفائوأعانه عىل إقن

ِّيَن َجآُءو وَ }: أرشكت فيه اجليل احلارض من املهاجرين واألنصار، ثم أحلقت هبم ٱَّلَّ
يَََٰٰنِّ  ِّ

ِّٱۡلب بَُقونَا ب ََ ِّيَن 
ِّنَا ٱَّلَّ َٰن َو ِّخب فِّرب نَلَا َوۡلِّ هِّمب َيُقولُوَن َربَّنَا ٱلۡغب  .[11 :احلي] {مِّۢن َبعبدِّ

فلاة   افلة   سامر أمماهنا، كام هاي متكاوهبذا بني عمر ومن معه أن األمة متك

اجليل أن يأكال وياده ياق  سامر أقطارها، تكافل مماين، وتكافل مكاين؛ ال جيوم

 .األجيال الاليقة

 :أصناف الناس أمام املاضي واملستقبل

طرفاان : ثالثة أصاناف -أو الرتا  والعرص  -والناو أمام الاميض واملستقبل 

 :وواسطة

 :املوغلون يف املاضوية - 1

ما ضويون تراثيون موغلون   الامضوية، ال يكادون يرناون إىل : الصنف األول

أو املستقبل، أو يتعمقون   احلاارض، فهام مشادودون أباًدا إىل اخللاف، األمام، 

سجنوا أنفساهم داخال قضابان الارتا ، وال يتصاورون العاي    احلاارض أو 

                                                           

، 85ص )أليب عبياد  «األموال» ، طبع السلفية، و(24، 23ص)أليب يوسف « اخلراج»: ان ر (81)

 .، ني مكتبة وهبة(411، 1/418)« فقه الركاة»كتابنا : ، وان ر(88
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اصايله، وخصوًصاا فايام يتعلاق فاملستقبل، إال باجرتار الرتا  كله، بجرمياتاه وت

 !وهم ينسبون موقفهم إىل الدين. بالتييع والتوجيه والسلو،

 :ن سامت ه،ال م

أهنم يضفون لونًا من القداسة عىل الرتا ، فهو يق كلاه، خاري كلاه، صاوا  ( أ)

كلااه، مااع أن الدراسااة املنصاافة للاارتا  تؤكااد أنااه ال الااو ماان الباطاال   

 .االعتقادات، واليور   األفعال، واخلطأ   اآلراء واألقوال

 عدد من سوره، وكاان وقد كان   عرص النبوة منافقون يدثنا عنهم القرآن  

 .فيه من أقيم عليه احلد، ومن ذمه اهلل ورسوله

وكان   عرص الصحابة من الفتن ما هو معلوم، وإن كنا ال نجحد فضال هاذا 

 .العرص   عمومه ومجلته

وهم يرسفون   رد كل جديد إىل قديم من الارتا ، وإن مل يقام عاىل ذلاك (  )

ء املسلمني، مع االختالف البني بني ما توجد عند علام« التطور»برهان، فن رية 

والطب احلديث يوجد . ومن تبعه« دارون»ذهب إليه املسلمون، وما ذهب إليه 

عند الرامي وابن سينا، وعلم االجتامع املعارص ال ارج عن ابان خلادون، إىل 

 .غري ذلك من املبالغات التي يدفع إليها محاو يضيع احلقامق

ن ريات العلمياة احلديثاة إىل آياات مان القارآن ونحو هذا من يتمحل لرد ال

 .الكريم، مع أن القرآن الكريم   غنى عن هذا التمحل

وهم يعتربون كل ممن رًشا مما قبله، إىل أن تقوم الساعة، بناء عىل ماا فهماوه ( جا)

من ظواهر بعض األيادياث، التاي يفهموهناا فهًماا يرفًياا، رغام خمالفتهاا 
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 .(82)اراي أيًضالنصوص أخرى، وللواقع الت

ومنهم من يتعلق بالصورة والشكل عند السلف، ال بالروح واجلوهر، وبأعامل ( د)

اجلوارح ال بأعامل القلو ، وباآلدا  ال اهرة، ال بالعبادات الباطنة فأكرب مهاه 

تقصري الثو ، وإطالة اللحية، وعدم األخذ منها، وإيفاء الشاار ، واألكال 

، واألخاذ بااألقوال اجلرمياة للسالف، ال بمانهج باليد، ال بامللعقة والشاوكة

 .االجتهاد والتفكري عندهم

وهؤالء قلة قليلة، وإن كان هلم وجود   الساية العربية واإلسالمية، وآفاتهم 

قصور فهمهم للدين وللعرص مجيًعا، فقد مجدوا عند أفكار معينة   الدين، وأقوال 

صورة الدين ال يقيقتاه، وشاكله ال حمددة   الرتا ، انتهت هبم إىل الوقوف عند 

 .جوهره، ومتسكوا ب واهر النصوص ويرفيتها، ال بمقاصدها وأهدافها

يتى سألني بعض الطال  والطالبات   جامعة قطر عن أناو ينتقلاون مان 

جنو  قطر إىل شامهلا، للدعوة وتبلييف رسالة اإلسالم إىل الناو، ولكانهم أباوا إال 

هم، وأمتعتهم عىل ظهر مجل يصحبونه   ريلتهم، ولام أن يذهبوا مشًيا عىل أقدام

 !!نحن نتبع السنة   الدعوة: لامذا مل تركبوا السيارات وهي متاية؟ قالوا: سئلوا

 !هل هذا متصور؟

وهذا يذكرين بام يكاه يل بعض اإلخوة   بعض البالد العربية أن داعية من هذا 

ناا الكفاار مان اإلفارنج وغاريهم، احلمد هلل الذي سفر ل: النوع وقف يوًما يقول

                                                           

تعليقنا عىل هاذا احلاديث : ان ر. «ال ،أ  عليكم ومان إال والاي بعدل رش منه»: مثل يديث (82)

 (.81 - 57ص)« كيف نتعامل مع السنة النبوية»  كتايب 
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 !!يقدمون لنا العلم والتكنولوجيا لنتفرو نحن لعبادة اهلل تعاىل وطاعته

وجهل املسكني أن ختلفنا   مضامر العلم والتكنولوجيا، يعترب جريمة   ن ار 

اإلسالم، ألننا مل نعد ما استطعنا من قوة، ومل نقم بحق فرض الكفاية،   إتقان كل 

لامؤنا من قبل، وغدونا   كثاري مان األماور عم الدين أو الدنيا، كام قرر علم به قوا

فأضعنا واجبات كثرية، ألنا أضاعنا وسااملها ! «الكفار»عالة عىل غرينا من هؤالء 

ماا ال ياتم الواجاب إال باه فهاو »: ومقدما،ا الالممة هلا، والتي قال فيهاا علامؤناا

 .«واجب

غامبون عان العرصا وإنجاماتاه « الرتاثيني»أو « الامضويني»إن هذا الصنف من 

وتيارته، وكأنام خرجوا لتوهم من مقابر دفنوا فيها منذ مخسة قرون، مع أن بعضهم 

قد يكون خرجيًا   أيد  اجلامعات العرصية، وربام كاان مهندًساا أو طبياًب، أو 

عرصاي صيدلًيا، أو حماسبًا، أو حمامًيا، أو غري ذلك مما تفرمه جامعات عرصنا فهو 

 .الشهادة، ماضوي الفكر

 :املغرقون يف املستقبلية - 2

مستقبلون مغرقون   املستقبلية، ال يكادون يلتفتون إىل الوراء، : الصنف الثاين

يرون أن اإلنسان يتطور دامًما إىل ما هو أيسن وأمثل، . إنام ين رون أبًدا إىل األمام

 ا ، أو التاريخ؟فلامذا العودة إىل اخللف، أي إىل الاميض أو الرت

فلامذا التشبث باألمك، واعتباره أفضل . نحن أبناء اليوم والغد، ال أبناء األمك

 من اليوم؟ ولامذا التمسك بالرتا  إىل يد التقديك؟

أهم ما لدى اإلنسان عند هؤالء هو املفيلة، إذ كاان أهام ماا   اإلنساان عناد 

 .األولني هو الذاكرة
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من اللغة، والفعال الااميض « أمك» يض من الرمن، وكأنام يريدون أن يلغوا الام

 .من الكالم، وحيذفوا الوراء من اجلهة، والذاكرة من اإلنسان

رياون، جمم هالرتا  عندهم متهم، والاميض لدهيم مبغض، والسلف   ن هر

 .وتاريخ األمة ظلامت بعضها فوق بعض

 :هم مع الرتا  كام الشاعر   جريان سوء له

أخفااوه، وإن  إن يساامعوا اخلااري

 سااااااااااااااااااااامعوا

 

ا أذاعوا، وإن مل يسمعوا كذبوا  !رشًّ

ت علمياة ويضاارية ما   هذا التاريخ أو هذا الرتا  مان يسانات وإنجااما 

أو مسكوت عنه، وما فيه من فتن وانحرافات، ال الو منها تاريخ  وأخالقية، منيس

 . يضفم الصغري يتى جيعله كبرًيا« مكروسكو »بي، ين رون إليه من خالل 

ويتهم اخلليفة العادل عمر بن « السلف الصالح»لقد رأينا من هؤالء من هياجم 

 . (83)!سةاالسيعبد العرير، بتفريب الدولة اإلسالمية، جلهله بشئون اإلدارة و

ف عان إنجاام علماي أو يضااري شرأينا من هؤالء من سفر من كل من يك

قني ياسبق به العر  واملسلمون، ومن ياردد ماع املست -غري متمحل  -يقيقي 

أن املسلمني مل يكن هلم فضل وال أصالة   علم وال عمال وال فان وال : املتحاملني

 .أد 

وفقههام متاأثر بتيايع الروماان، فعلومهم وفلسفتهم منقولة عن اليوناان، 

 .ون مهم مقتبسة من الفرو، ويضار،م خليط مركب من األمم السابقة

                                                           

 فتااوى»ردنا عليه   كتابناا : هذا ما كتبه يسني أمحد أمني   بعض الصحف القاهرية، ان ر (83)

خامك الراشدين عمر بن عباد العريار هال كاان : ، حتت عنوان(724 - 2/718)« معارصة

 جاهاًل بالسياسة؟
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حمسو  عاىل هاذا الااميض، أو هاذا  -بعقيدته ورشيعته وأخالقه  -واإلسالم 

إنه صالح لكل : الرتا ، فهو ال يصلح هلذا العرص، وليك كام يقول املشايخ والدعاة

واختالف املكان، وتطاور . املقولة مع تغري الرمان وكيف تصح هذه. ممان ومكان

 احلياة واإلنسان؟

العرص، وإن كاان « أيديوبوجيات» عىل اإلسالم أن اىل مكانه ألفكار العرص و

ال بد من بقامه، فعليه أن يبقى حمصوًرا   ينايا الضاممر، بوصفه عالقة بني اإلنسان 

التاي ال « املوجهة»ود دور العبادة وربه، فإن سمح له باخلروج منها، فليكن   يد

 !، وال دين   السياسةياسة األمة، إذ ال سياسة   الدينتتدخل   أمور احلياة، وس

ومن هؤالء من يسمح لإلسالم بدخول العرص، بيط أن تعاد قراءتاه، ويعااد 

تفسريه من جديد، دون متيير بني الثوابت واملتغريات، أو باني منطقاة القطعياات 

اإلسااالم، ال أن يساالم العرصاا، « يتعرصاان»فهاام ياارون أن . ال نياااتومنطقااة 

 .ويطالبون اإلسالم أن يتطور، وال يطالبون التطور أن يسلم

 :دعاة الوسطية - 3

هم الذين سالموا مان إفاراط األولاني وتفاريط اآلخارين، : والصنف الثالث

: اهلل وجهاه وهداهم اهلل إىل املوقف الوسط، وهم الذين قال فيهم اإلمام عيل كارم

 .«عليكم بالنمط األوسط الذي يلحق به التايل، ويرجع إليه الغايل»

إهنم جيتهدون أن يقيموا املاوامين القساط باني عناارص الارمن كلاه، الااميض 

ويعايشاون احلاارض، ويستيافون  ،واحلارض واملستقبل، فهم يعتربون باالاميض

 .املستقبل

 ،كلمة اهلل العليا، وأمره الذي ال يعىصيفرقون بني اإلسالم والرتا ، فاإلسالم 
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والرتا  صنع البي، ونتاج عقوهلم وإراد،م، يتى الرتا  الديني نفسه، هو عمل 

 .العقل اإلسالمي

اعتبار اإلسالم ماضًيا، فاإلسالم هو الااميض واحلاارض : يعلمون أن اخلطأ البني

 .واملستقبل مجيًعا

يعيشون احلديث ملجرد يداثتاه؛ بال إهنم ال يرفضون القديم ملجرد قدمه، وال 

 .يستمسكون بكل قديم نافع، ويريبون بكل يديث صالح

إهنم ينكرون عىل الفريق األول مجودهم عىل كل قاديم، وعاىل الفرياق اآلخار 

و  كل مان القاديم واحلاديث خاري ورش، وصاوا  . انفتايهم عىل كل يديث

و القصد إىل اجتنا  الي واملوقف املقبول رشًعا وعقاًل ه. وخطأ، وصالح وفساد

والفساد، وحترى الوصول إىل اخلري والصوا  والصالح، بغض الن ر عان  أواخلط

 .قدم ذلك أو يداثته

ثم إن القدم واحلداثة أمران نسبيان، فر  يديث عند قوم يعترب أمًرا قديًما كل 

ان القدم عند غريهم، عىل أن احلديث ال يبقى يديثًا أبد الادهر، فقاديم الياوم كا

 .يديث األمك، ويديث اليوم سيصبح قديم الغد

ون لايع مون القاديم، وال اتف -عىل عكك السامد اليوم  -وقد كان من قبلنا 

باحلديث، ويرون األقدمني أعىل مكانة من املحدثني، واألوامال أفضال أباًدا مان 

 :(84)فقال أيد الشعراء ناقًدا هذا التوجه. األواخر

 شايئًاقل ملان ال يارى املعاارص 

 

 وياااارى لألواماااال التقااااديام

 
                                                           

 .للربيدي« مقدمة تاج العروو   رشح القاموو»: ان ر (84)
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 إن هااذا القااديم كااان يااديثًا

 

 وسيميس هاذا احلاديث قاديًما

إن هااذا الفريااق ماان دعاااة الوسااطية يريبااون بااالتطور والتجديااد   احلياااة  

فيه، الاذين يبعاثهم  «املجددين»واملجتمع، بل   الدين نفسه، الذي نوه رسوله با 

 .(85)«لي ددوا هلا د،نها»: اهلل   كل قرن هلذه األمة

فهم يقامون اجلمود البليد، وحياربون التقليد، ويدعون إىل االجتهاد، ويؤمنون 

إهنم يؤمنون أن الثبات والتغاري ظاهرتاان متجاورتاان مان . بتطور العلم والفكر

ابت واملتغري، وإن كان املالياظ ثفكل منها فيه ال. ظواهر الكون واحلياة واإلنسان

 . بت، واألعراض هي املتغرية أبًداأن اجلوهر ثا

كام أهنم يعلمون أن التطور أو التغري ليك دامًما إىل األيسن واألمثل، فكثرًيا ما 

وهذا ماا يشاهد باه التااريخ، وماا . يكون من يسن إىل يسء، ومن يسء إىل أسوأ

فالتطور ال يقترص عاىل اجلاناب العلماي واملعار ، الاذي يتقادم . يصدقه الواقع

 . ر، بل يشمل جوانب اإليامن والقيم والسلو، أيًضاباستمرا

هلذا يريبون بالتطور إذا كان ارتقاء إىل ما هو أفضل، وينكرونه إذا كان   جهة 

 . اهلبوط واالنحدار

كام أهنم يميرون بني الثوابت واملتغريات، باني ماا يقبال التجدياد واالجتهااد 

 . والتطور وما ال يقبله

  املقاصد والغايات، وإىل املرونة والتطاور   الوساامل فهم يدعون إىل الثبات 

                                                           

، والبيهقاي   «مساتدركه»واحلااكم   « ساننه»احلديث الاذي رواه أباو داود   إشارة إىل  (85)

بحثنا يول هاذا احلاديث   كتابناا : ان ر. عن أيب هريرة وصححه غري وايد «معرفة السنن»

 . «جتديد الدين   ضوء السنة»: فصل «من أجل صحوة راشدة»
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 . واآلالت

 . الثبات   األصول والكليات، واملرونة والتطور   الفروع واجلرميات

الثبات   دامرة القطعيات واملحكامت، واملروناة والتطاور   حمايط ال نياات 

 . واملتشاهبات

 . (86)مر الدنياالثبات   يقامق الدين، واملرونة والتطور   أ

هذا الفريق من دعاة الوسطية اإلسالمية يؤمناون بالعقيادة أساًساا، وبالعقال 

ا، وباألخالق ساياًجا، وباالجتهااد ماذهبًا، وبالتجدياد نرباًسا، وبالييعة منهاجً 

االنفتاح عىل العامل دون ذوبان، وبالتمسك باألصول دون بميبًا، وبالعلم مركبًا، و

  .مجود عىل كل ما كان

لايك هناا، كلماة أرض باالعلم : يؤمنون بام نقله العالمة ابن عبد الرب النمري

، فكم تر، األول لآلخر، (87)!«ما تر، األول لآلخر شيئًا»: والعلامء من قول القامل

ويرددون معه . وهو ما شهدت به العصور واألممان. وكم   اإلمكان أبدع مما كان

وليك هنا، كلمة أيض عىل طالب العلم مان قاول اإلماام عايل كارم اهلل »: قوله

واعلموا أن الناو أبناء ما حيسنون، وقيمة كل امار  ماا : وجهه   خطبة خطبها

 .(88)«حيسنه

فقيماة كال أماة ماا . ولئن قيل ذلك   شأن الفرد، إنه ليصدق   شأن األمم

ذا عملات؛ فاإن اهلل كتاب فليك املهم أن تعمل، لكان املهام أن حتسان إ. حتسنه

                                                           

 . «اخلصامص العامة لإلسالم»من كتابنا  «اجلمع بني الثبات واملرونة»فصل : ان ر (86)

 .طبع املنريية( 1/88)البن عبد الرب  «جامع بيان العلم وفضله»: ان ر (87)

 .نفك اجلرء والصفحة «جامع بيان العلم وفضله»: ان ر (88)
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 . اإليسان عىل كل يشء

و  مكتبة اإلساالميني . إن تيار الوسطية ال يغفل املستقبل كام ال ينسى الاميض

 .(89)اليوم أكثر من كتا  يتحد  عن املستقبل من من ور اإلسالم

. «لندن»وقد أقام بعض اإلسالميني مركًرا لدراسات املستقبل اإلسالمي مقره 

عان قضاايا املساتقل ( 1881سانة ) ام ندوتاه الشاهرية   اجلراماروهو الذي أقا

 . اإلسالمي

وهذا التقسيم الثالثي واقعي ومنطقي، وترجيح فريق الوسط هو الذي يادعو 

وال بأو أن أستعري هنا كلامت الفيلسوف األديب . إليه العقالء، أيًا كانت ثقافتهم

ثقافتناا   »ى ذاتاه   كتاباه الدكتور مكي نجيب حممود   التعبري عن هاذا املعنا

إن الثقافة العربية احلديثة إذ واجهت العرص بمقوال،ا، مل جتد : قال «مواجهة العرص

مادة العرص، فانقسم رجاال الثقافاة عنادنا  ال،ا تلك ُمعدة كل اإلعداد لتلقيمقو

 : ثالثة مذاهب

لتطويع مذهب وجد الصيد نافًرا من القفص، لكنه مل يرل به يتى طوعه بعض ا

فاستكان له ولو إىل يني، و  ريا  هذا املذهب تقع الكثارة الغالباة مان أعاالم 

حممد عباده، والعقااد، وطاه يساني، وتوفياق : األد  والفكر   تارانا احلديث

مل يرفضاوا  -عىل اخاتالف نرعاا،م وأذواقهام  -احلكيم وغريهم، فهؤالء مجيًعا 

ب الثقافة العربية األصيلة، مع تفااوت العرص، لكنهم ياولوا أن يصوغوه   قوال

                                                           

مساتقبل الادعوة اإلساالية   القارن اخلاامك عيا »مثل كتا  الشيخ حممد الغارايل عان  (89)

املستقبل برؤية »الدجاين عن . ، وكتا  د«اإلسالم واملستقل»حممد عامرة . ، وكتا  د«اهلجري

 .وغريها «أولويات احلركة اإلسالمية   املريلة القادمة»، وكتابنا «مؤمنة مسلمة
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 . بينهم   درجة النجاح، ومع هؤالء القادة يذهب مع م املثقفني

ومذهب آخر وجد الصيد نافًرا من القفص فاساتغنى عان الصايد، واياتفظ 

بالقفص يضع فيه من كامناته املألوفة ما جيده يارًضا بني يديه، و  هذا املذهب تقع 

ممن مألوا أوعيتهم من كتب الرتا ، وغضوا أن ارهم غًضا مجاعة ال يرص لعددها 

عن العرص بكل ما يضطر  به من قضايا ومشكالت فكرية، وماع هاذه اجلامعاة 

 . تذهب عامة الناو من غري املثقفني

ومذهب ثالث وجد الصيد نافًرا من القفص فحطم القفص، وجرى مع الصيد 

صافحتنا حماًوا، لنمألهاا  أن نمحاوة قليلة ال جتد بأًسا   ييث جرى، وهؤالء قل

 . بثقافة العرص ويده كام هي معروفة   مصادرها، بغري حتريف وال تعديل

يدامها إ: فمن ذلك ترى مجاعتني من اجلامعات الثالثة، مها اللتان تصدتا للعرص

بتعديله ليالمم قالبنا املورو ، واألخرى بغري تعديل فيه، ملقياة   الايم القالاب 

أما اجلامعة الثالثة، فقد الذت باهلرو    يصوهنا، فال مواجهة بينهاا و. املورو 

وبني العرص، ومن ثم فلنا أن نسقطها من يسابنا، برغم كثرة عددها، وبارغم أهناا 

 . هي التي ظفرت بتأييد اجلامهري

تلك القلة القليلة  -  موضوعنا هذا  -وكذلك نستطيع أن نسقط من يسابنا 

ا قد شاركته ركت العرص   مشكالته الفكرية وقضاياه، إال أهنالتي وإن تكن قد شا

كام يشاركه رجال الفكر من أصحا  احلضارة الغربية نفسها، فكأن هاذه اجلامعاة 

تن ر إىل األمور بعني أوروبية أو أمريكية، وكل ماا هلاا مان اناتامء إىل  «املستغربة»

غة العربية، ولعل أهم ما قامت به الثقافة العربية احلديثة هو أهنا تكتب ما تكتبه بالل

  صنيعها ذا،، هو أهنا عرضت عىل املة العربية ثقافة الغر ، ال عن طريق الرتمجة 
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املبارشة، بل عن طريق متثلها لتلك الثقافة ثم عرضها بأسلو  ياي فياه رويهاا 

وشفصيتها، فلئن كانت الفئة الكبارية الاذي الذت باالاميض بغاري تعاديل، قاد 

دان املواجهة بالفرار، فإن هذه الفئة الصغرية التي دجمات نفساها   خرجت من مي

يارض الغر  كام هو، قد خرجت هي األخرى من ميدان املواجهة بالذوبان   عامل 

 . غري عاملهم

وتبقى بني أيدينا مجاعة وايدة، هي التي اضطلعت باملواجهة الثقافية بكل ما   

امعة التي تستقطب مجهور املثقفاني، والتاي هذه الكلمة من أبعاد، وأعني تلك اجل

جعلت مههاا أن تساوق ثقافاة العرصا   مقاوالت الثقافاة العربياة كاام عرفهاا 

 .(90)التاريخ

إن ن رتنا ال ختالف ن رة املفكر الكبري من نايية املبدأ، ولكان قاد ختالفاه مان 

 : ناييتني

ط، ونحان ناراه من نايية التطبيق، فقد يعترب هو طه يساني   مجاعاة الوسا - 1

ر يياتاه قاد عادل كثارًيا مان االستغرا ، وإن كان   أواخ فأقر  إىل طر

 .موقفه

وقد يرى هو مثل رشيد رضا ويسن البنا وحممد عباد اهلل درام، وأمثااهلم مان 

 . مجاعة الرتا ، مع أننا نسلكهم   دعاة الوسطية

الذي يُطلب ويُنشد، والرتا   «الصيد»من نايية التعبري، فقد اعترب العرص هو  - 2

أي وعاء مهمته االيتواء واحلجر، فليك له أي قادرة  «قفص»أو الاميض جمرد 

                                                           

 . ، طبع دار اليوق، بريوت(16، 18ص ) «ثقافتنا   مواجهة العرص»ان ر كتابه  (90)
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 . عىل العطاء

 . وأيسب أن اإلنصاف يقتيض أن نعطي للرتا  يقه، كام فعلنا مع العرص

مل يمياروا باني  -وجل من نشأوا   أيضان الثقافة الغربياة  -عىل أن الدكتور 

فاألصال أن . ا ، أي بني ما هو ويي إهلاي وماا هاو فكار إنساايناإلسالم والرت

اإلسالم بعقامده وشعامره ورشامعه وقيمه وأخالقياته الثابتة بقرآنه وسانته، أعاىل 

من الرتا ، فهو امليران الذي حياتكم إلياه املفتلفاون، والناور الاذي هيتادي باه 

 . املتحريون

 : ري الدييندعوى التصادم بني التفكري املستقبلي والتفك

بطبيعته يصطدم باالتفكري  نيني من يرعم أن التفكري الدينيومن الكتا  العلام

: سااو دينايأاملستقبيل، لام حيمل   طياته من خطر هيدد قيًما كثرية مرتكرة عىل 

فحني يفكر اإلنسان املعارص   املستقبل يتجه ذهنه   األغلب إىل تلك الكشاوف 

يوسع هبا نطاق معرفتاه بنفساه، وبالعاامل، وسايطرته  العلمية والتكنولوجية التي

عليهام، وطابعها هو االجتاه إىل تأكيد قدرة اإلنسان وانتقاله التدرجيي مان مريلاة 

يلها وفًقاا ألغراضاه، مماا كقبول الطبيعة عىل ما هي عليه، إىل مريلة تغيريها وتش

 . يؤدي به عىل منافسة الطبيعة، وإيدا  حتول جذري   مسارها

  ن ار هاؤالء  -مثل هذا اجلهد العلمي والتكنولوجي يتفذ   عاملنا املعارص 

 . طابًعا يؤدي إىل التصادم مع كثري من القيم الدينية -العلامنيني 

فالعلم يسري اآلن   أول الطريق املؤدي إىل كشاوف تقاف عاىل مادخل تلاك 

والتفكاري . ي ويادهاملنطقة املح ورة التي كانت من قبل وقًفا عىل التفسري الادين

املستقبيل   العامل يؤدي مبارشة إىل توقع التحكم   املخ البيي وخمتلف القدرات 
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اإلنسانية، وإىل أطفال األنابيب، وختلياق احليااة الصاناعية، والاتحكم   جانك 

قاوى خميفاة  -إذن  -هناا، . املواليد، بل و  صفا،م اجلسمية والنفسية والعقلية

ق من داخل خمتربات العلامء، وهي قوى ال تقترص عىل التحكم توشك عىل االنطال

وكل اجتاه إىل .   الطبيعة الامدية، بل تسعى عىل التحكم   الطبيعة البيية بدورها

التفكري   مستقبل هذه التطورات، يثري بالرضورة يساسيات وخمااوف ال يرصا 

معرعاة قايم ظلات  فاملستقبل حيمل   طياته اياتامالت مرعجاة، تاؤدي إىل. هلا

 .(91)مستقرة ومرحية ممنًا طوياًل

و هذا ما قاله أيدهم عن التفكري الديني وموقفه من اياتامالت املساتقبل، وها

ويده، عىل يني نجد كثريين من العلامء واألدباء  حتامل واضح عىل التفكري الديني

، والفالسفة واملفكارين الياوم،   باالد التقادم العلماي والتكنولاوجي نفساها

جياا، وغلاو اإلنساان   ويتوجسون خيفة من هوو التكنولوجيا، وجنون البيول

وهاو ماا يتناادى . هلل   اإلنساانغيري خلاق اهلل   الكاون، وفطارة االدأ  عىل ت

الكثريون من العقالء   العامل اليوم ملحاولة تفاديه، قبل أن يقاع، والتففياف مان 

 . ويالت ورشور ما قد وقع بالفعل

أي لتفاادي  (92)«يا ساكان األرض احتادوا»: بعض املهتمني صيحة وقد أطلق

 . اخلطر الواقع واملتوقع عىل هذا الكوكب وأييامه

ماؤمن »أناه  «جتديد الفكر العريب»ويؤكد الدكتور مكي نجيب حممود   كتابه 

بأنه ال مندوية لنا عن أن نريل التعارض القامم اليوم   أركان الادنيا مجيًعاا، باني 

                                                           

 (. 72ص )للذكتور فؤاد مكريا  «ن العقلالصحوة   ميرا»: ان ر (91)

 .عنوان كتا  ألستاذ عصام الدين يواو (92)
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الذي يتقدم بفطوات كفطوات اجلبابرة، وقيمة اإلنسان التي تنهار بوثبات  العلم

 .(93)«كوثبات الشياطني

وهو رجل مسيحي مصنف   القوميني التقدميني  -والدكتور قسطنطني مريق 

 «مشاكالت التقادم»فيتحد  عن  «نحن واملستقبل»يتجه هذا االجتاه   كتابه  -

الذي أخذت البالد املتقدمة حتك بام جر عليها مان مشاكالت متفاقماة، وأرضار 

وقام فرياق مان رجاال . وأخطاء متضحمة، وما يتعرضون له من مساو  ورشور

الفكر وأربا  املسؤولية ينبهون وحيذرون، ويدعون عاىل الساعي اجلااد الرسايع 

اية إىل ختلفل احلضاارة كي ال يؤدي   النه «كبح انطالق التقدم»لتدار، اخلطر، و

إن مجيع الدالمل تدل عاىل : قوله «رينيه ديمون»ونقل عن العامل الفرنيس . اإلنسانية

اهنيار يضارتنا اهنياًرا تاًما حمتًماا خاالل القارن احلاادي والعياين إذا مل نصالح 

املأمق الاذي »يول  «ناري روما»وأشار الدكتور مريق إىل ما قام به فريق ! ساليبناأ

وماا أصادره الباايثون . نتيجة التقادم العلماي والتكنولاوجي «نيه اإلنسانيةتعا

املتفصصون املكلفون من تقرير حيمل نُُذًرا تشاؤمية مرعبة، أو عىل األقل خليقاة 

بإثارة القلق البلييف لام تكشف عنه من حتاديات للبياية   يارضهاا ومساتقبلها 

 . القريب

إذا ظلت »: ية التي توصلوا إليها قوهلمومن أهم االستنتاجات العامة التلفيص

   نمو سكان العامل، والتصنيع، والتلويث، وإنتااج الغاذاء، -االجتاهات احلارضة 

قاممة دون تعديل، فإن اإلنسانية ستبليف يدود النمو عىل هاذا  -واستنراف املوارد 

 وأرجح ما سيحصل هبوط فجامي وغري قابال. مة السنة املقبلةالكوكب خالل الام

                                                           

 .، طبع دار اليوق، بريوت(257ص )« جتديد الفكر العريب» (93)
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 .(94)«للضبط   السكان و  القدرة الصناعية

ومثل هذه التحذيرات كثري، ي هر   كتب وتقارير وبحو  شتى،   أكثر من 

( 1811)وقد نيت الصحف من عهد قريب خرًبا عن وثيقة خطرية وقعها . بلد

تسعة وتسعون من محلة جامرة نوبل، حتذر مان خطار اساتفدام  (88)عامل، منهم 

 .(95)عىل البيئة واإلنسان -دون ضوابط  -لوجيا العلم والتكنو

 : التعلق بالنموذج النبوي والصحابي

أن فكة الدين   يد ذا،ا تقف ياماًل دون التحليق : ويرى بعض دعاة العلامنية

ألهناا .   املستقبل، والتطلع إىل غد أفضل، وتطوير احلياة إىل ما هو أيسن وأمثل

واتصاال الساامء بااألرض، ، إىل عرص نرول الاويي، (96)دامًما مشدودة إىل الوراء

ل األول الذي خترج   مدرسة النباوة، وهاو جيال الصاحابة، أفضال وبروم اجلي

أجيال األمة   ن ر املتدينني، ألنه اجليل القرآن الرباين املحمادي، الاذي مل يُعارف 

، وهاو (97)اهلللرسول من الرسل مثله، إيامنًا وعلًما وعماًل وبذاًل وجهاًدا   سبيل 

خري النا  قةرين، ثةم الةا،ن ،لةوهنم، ثةم الةا،ن »: الذي جاء   مديه احلديث

 .(98)«،لوهنم

                                                           

طبع دار العلاوم للمالياني، باريوت، طبعاة ( 181، 48، 45ص ) «نحن واملستقبل»: ان ر (94)

 .أوىل

 (.م1883)يناير سنة  - صحيفة اليق القطرية (95)

( 82ص ) «األصالة واملعاارصة»يا، فصل رللدكتور فؤاد مك «الصحوة   ميران العقل»ان ر  (96)

 .وما بعدها

 .للشهيد سيد قطب «معامل   الطريق»من كتا   «جيل قرآين فريد»فصل  :ان ر (97)

ان ر احلدثني بارقم . احلديث متفق عليه من يديث ابن مسعود، وعمران بن يصني وغريمها (98)

 . «اللؤلؤ واملرجان»من ( 1647)، و (1646)
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 حاجة البشر إىل منوذج

 : وهنا ألفأل النظر إىل نقطتني مهمتني

أن البي ال يتعلمون من املباد  الن ري ويدها، ولكنهم   ياجاة إىل  :األوىل

ياة، والقايم الرويياة، واملثال األخالقياة نموذج بيي تتجسد فيه املباد  الن ر

 . املجردة، يكون هلم أسوة، يقتدون هبا فيهتدون

فالبي ليسوا فالسفة جتريديني، يتبعون مبدًءا مثالًيا يؤمنون باه، دون أن ياروه 

 . حمًسا من وًرا، أمامهم   احلياة الواقعية

دوا هبا تعملية ليق هلذا اقتضت يكمة اهلل تعاىل أن يضع أمام الناو نامذج بيية

بالنسابة  -واقتضت يكمته . فيهتدوا، تتمثل   رسل اهلل عليهم الصالة والسالم

نموذًجاا فردًياا، : أن يضع أمامهم نماوذجني يياني ملموساني -للرسالة اخلامتة 

 . ونموذًجا مجاعًيا

أما النموذج الذي وضعه اهلل تعاىل أمام الفرد، ليتمثله ويتفاذه إماًماا وأساوة، 

و حممد رسول اهلل م، الذي جعل اهلل   سريته مناًرا لسلو، املاؤمنني   شاتى فه

 . جوانب احلياة

ولِّ ٱ}: يقول اهلل تعاىل َُ َب لََّقدب ََكَن لَُكمب ِفِّ َر
ُ
ِّ أ َِّمدن ََكَن يَرب وَةٌ َحَسنَةٞ ّللَّ َ ل   ُجدواْ ٱّللَّ

َ َكثِّۡي   َوبَم ٱٓأۡلخَِّر َوذََكَر ٱّللَّ  .[21: األيرا ] {اَوٱَلب

ومن فضل اهلل عىل عباده أن جعل   سريته اجلامعة متسًعا لكل أنواع االقتاداء 

 .   مرايل احلياة املفتلفة، وجوانبها املتنوعة

فالشا  والشيخ، والعر  واملتروج، وذو الروجة الوايدة وصايب األكثر من 

حاار ، موجة، واأل  واجلد، واحلاكم واملحكوم، والغني والفقري، واملساامل وامل
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 .(99)واملنترص واملنكرس، كل جيد   يياته وسريته جمااًل للقدوة

أما النموذج اآلخر الذي جعله ُأسوة للجامعة، فهاو جيال الصاحابة   عرصا 

 . النبوة والراشدين

فهذا جيل هيأه اهلل لتلقي رسالة اإلسالم مبارشة عىل يدي صايبها املبعو  هبا، 

وعاش فيها، وعاشت فيه، ورست   كيانه العقيل  فاستقبلها بعقله وقلبه وإرادته،

والنفيس والعميل مرسى الدم   العروق، فحسن فقهه هلا، وعمق إيامنه هبا، ومكت 

 . نفسه بتعاليمها، وصلح عمله   رياهبا، وصدق جهاده لنرص،ا

صادقهم عمااًل باه، وأرسعهام أفكان هذا اجليل أفقه الناو لروح اإلسالم، و

 . للبذل   سبيله، وأكثرهم غرية عىل يرماته، وجهاًدا إلعالء كلمته

وهو الذي يفظ لنا القرآن   الصدور و  السطور، وروى لناا السانن أقاوااًل 

وأفعااًل وتقريرات، وني دين اهلل   اآلفاق، باألعامل قبل األقوال، وباألخالق قبل 

وهاي مهاامت .   عىل يبه واإليامن به، والعمال بأيكاماهوربى الشعو. األوراق

 . ع مى، انفرد بحملها دون سامر األجيال، وهي أبعاء تنوء هبا اجلبال

، وأنثى عليه الرسول   أياديثه، وأثنت (100)وال غرو أن أثنى اهلل عليه   كتابه

 . مة بعد ذلك   مأثورا،ا، وسجل التاريخ فضل بأيرف من نورعليه األ

ن هنا ال نعجب إذا رنا املسلم ببرصه إىل النموذج األول، املثل األعىل للفرد، وم

                                                           

للعالمة سليامن الندوي بتقديم حماب الادين اخلطياب، نيا  «الرسالة املحمدية»ان ر كتا   (99)

 . املكتبة السلفية

، وآخر (58، 55: من اآلية)، و سورة التوبة (78 - 72 :من اآلية)  أواخر سورة األنفال  (100)

 . ، وغريها من سور القرآن(8 - 7: اآلية)، وسورة احلي (28: اآلية)سورة الفتح 
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ِإَونَّدَك }: وهو الرسول األكرم الذي بعثه اهلل ليتمم مكارم األخالق، ووصفه بأناه
يم   ورنات . ، ليتفذ منه األسوة واهلداية   يياتاه كلهاا[4: القلام] {لََعََلَٰ ُخلُقن َعظِّ

 اجليل األول، اجليل الرباين، القرآين، املحمادي، ليتفاذ اجلامعة ببرصها كذلك إىل

منه أسوة   يسن فهم الادين، وصادق اليقاني باام عناد اهلل، والتناصاح   اهلل، 

والتوايص باحلق، والتوايص بالصرب واملرمحة، والتعاون عىل الرب والتقوى، واجلهااد 

  .  سبيل اهلل، وتقديم مصلحة اإلسالم عىل كل مصلحة شفصية

أن وضع هذا النموذج أو ذا، أماام الفارد املسالم أو اجلامعاة : والنقطة الثانية

املسلمة، ال يعني أن هنتادي باه   كال تفصايالت احليااة، وجرميا،اا املتغارية، 

 . وعالقا،ا املتطورة

نصاب األعاني، لتهتادي هباداه،  إنام الواجب وامليوع هاو وضاع النماوذج

مله، وتغرتف من معني قيمه ومبادمه، وتيا  وتقتبك من سناه، وتنهل من فضا

 .رويه العالية امليقة فيام تأخذ وما تدع

برسول  اصة، أع م الناو تأسًيا واقتداءً وقد كان الصحابة عامة، والراشدون خ

اهلل م، ويرًصا عىل اتباع سنته، واقتفاء ساريته، ومل يمانعهم ذلاك أن يبتكاروا 

م، ومصلحة دينهم ودنياهم، مثل مجع القارآن أشياء اقتضاها مماهنم وتطور ييا،

  مصحف، ومجع الصحابة عىل يرف وايد من أيرف القراءة السبعة، وتادوين 

 . الدواوين، ومتصري األمصار

مجهاور ن ار الرجل الثاين   اإلساالم    -ونجد رجاًل مثل عمر بن اخلطا  

أيب بكار، وهاي التاي يستحد  أشياء مل تكن   عهد النبوة، وال   عهد  -األمة 

، فهو أول من مرصا األمصاار، ودون الادواوين، وكتاب «أوليات عمر»يعدوهنا 
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الناو عىل قبامهم، وفرض العطاء لكل مولاود   اإلساالم، وأول مان استقىضا 

 . (101)القضاة   األمصار، وأول من كتب التاريخ

اًل بام تقتضيه بل نجد الصحابة خالفوا ما كان عليه األمر   يياة النبي م، عم

السياسة اليعية احلكيمة، من جلب املصالح، ودرء املفاسد، وحتقيق أكرب منفعاة 

 . ألكرب عدد من الناو بقدر املستطاع

وهلذا وقف عمر أرض السواد ومل يقسمها كام قسم النباي م خيارب، والاتقط 

وناوا كعثامن ضوال اإلبل، ومل يكن يلتقطها النبي م وضمن عاىل الصاناع، ومل ي

 . يضمنون   عهد النبوة

وهذا ال يعترب   احلقيقة خمالفة، بل فعل النبي عليه الصاالة والساالم ماا هاو 

كاام . أصلح لألمة   ممنه، وفعل خلفاؤه الراشدون ما هو أصلح لألمة   ممانهم

 . قال ابن قدامة   تعليل فعل عمر   األرض

ياة ما رغب الرسول الكريم   ذلك ولو كان اإلسالم يكره االبتكار   شئون احل

من سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل هبا بعدل، من »: بقوله

 .(102)«غري أن ،نقص من أجورهم يش 

االتباع   أمور الدين، واالبتداع   أماور : وهذا هو املنهج الذي يريده اإلسالم

فلاام انحارف املسالمون عان الانهج . وكذلك كان أفضل أجيال املسلمني. الدنيا

                                                           

 - 78ص )البن اجلومي، ني دار إيياء علوم الدين بدمشق  «بن اخلطا  سرية عمر»ان ر  (101)

78.) 

وكرره   كتا  (. 1117)بن عبد اهلل برقم من يديث جرير  «الركاة»رواه مسلم   كتا   (102)

 .«صحيحه»   «العلم»
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الصحيح لإلسالم، عكسوا امليوع، وقلبوا املوضوع، فابتدعوا   شاؤون الادين 

 . ومجدوا   أمور الدنيا واحلياة

برغم يقينهم  -  خري قرون هذه األمة، وهي القرون الثالثة األوىل واملسلمون 

مل يمنعهم ذلاك أن يطاوروا مان علاوم الادين،  -بفضل عرص النبوة والراشدين 

وارتعوا   علوم الدنيا، فنشأت مدارو الفقه والتفسري والكالم، ومدارو اللغة 

 . والنحو، ودونت علوم الدين واللغة

عىل العامل من يوهلم من اهلنود والفرو واليوناان، فرتمجاوا ثم انفتح املسلمون 

الكثري من كتبهم ومعارفهم إىل العربية، وعكفوا عليهاا درًساا وبحثًاا، فيايوا 

غامضها، وكملوا ناقصها، وصوبوا خاطئها، ورتبوا مشوشها، وهذبوا وياوروا، 

تركوا بصام،م عىل وأضافوا وغريوا، وابتكروا علوًما جديدة، مثل اجلرب واملقابلة، و

القديم،   اهلندسة والطب، والفيرياء والكيمياء، وشتى العلوم والرياضيات، التي 

 .«احلكمة»أو  «الفلسفة»كانت تعترب كلها ُشعبًا من 

بل اعتربوهم مبتكري املنهج العلمي التجريبي، الذي يففر به الغر ، وينسبه 

إنام اقتبساه من احلضارة العربية ، ومها «فرنسيك بيكن»، وسميه «روجر بيكن»إىل 

اإلسالمية، كام اعرتف باذلك كثاري مان املنصافني مان ماؤرخي العلام، أمثاال 

 . (103)«جورج سارتون»، و«جوستاف لوبون»، و«بريفولت»

                                                           

، وساارتون   كتاباه «يضارة الغر »، ولوبون   كتابه «بناء اإلنسانية»بريفولت   كتابه ( 103)

مناهج البحث عند مفكري اإلسالم واكتشاف املنهج العلمي   العامل »: وان ر. «تاريخ العلم»

شامك »و . دار املعارف الثانية. ط (358 - 352ص )للدكتور عيل سامي النشار  «اإلسالمي

 .«العر  تسطع عىل الغر 
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األول، واختااذه  «النماوذج»املهم أهنم مل يعتربوا ذلك منافًياا لالعتارام بعرصا 

 . والسري عىل هداهأسوة، بل اعتربوا ذلك من استلهام رويه، 

 : استنباطات مردودة

خةري القةرون قةرين ثةم » :لقد استنبط بعض البايثني املعارصين من ياديث

أن اإلنساانية التاي  :مضاموهنا مقولاة غريباة، «الا،ن ،لوهنم، ثم الا،ن ،لةوهنم

وأن هذا التقدم إىل  حيتضنها اإلسالم تتقدم نحو ما هو أسوأ، ال نحو ما هو أفضل،

 .هوفًقا هلذا احلديث وأمثال يتمي ال راد  له،األسوأ 

 وهلذا يُرجح أن هذه األياديث موضوعة مصنوعة، إما لتربير ما يد  بالفعل،

إذا فرضنا أن الواضعني هم مسلمون فعاًل، وإما لتوجيه مسرية اإلساالم   طرياق 

 .(104)ناليأو، إذا فرضنا أن الواضعني منافقو

مل يطعان عاامل  ،صحته بني علامء اإلساالم واحلق أن احلديث صحيح متفق عىل

  سنده أو متنه، بل ذكر ابان يجار والسايوطي  -فيام أعلم  -سن ي وال معتاريل 

 .(105)روغريمها من أممة النقل أنه من املتوات

وتارويج  ،اتِّهام لألماة كلهاا باجلهال والغبااء: فاعتبار هذا احلديث موضوًعا

وهذا مدخل لنساف الادين  تلك العصور، الباطل، واجتامعها عىل الضاللة طوال

 .هكل

                                                           

للدكتور فهمي جدعان  «أسك التقدم عند مفكري اإلسالم   العامل العريب احلديث»: ان ر (104)

 . ،وما بعدها، طبع املؤسسة العربية للدراسات والني، بريوت( 21ص )

للكتاين، ني دار الكتب العلمية، باريوت، ياديث  «املتناثر   احلديث املتواترن م »: ان ر( 105)

 .(241)رقم 
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فهاو غاري  أما ما فهمه البايث الفاضل من احلديث، وما رتَّبه عليه من نتاامج،

 .همسلَّم ل

اى عان رساول اهلل م، وترب اى    فاحلديث إنام دل  عىل فضل اجليل الذي تلقَّ

ة، وشاهد ما مل يشاهده غريه من آياات اهلل، ومان هادي رسا ول اهلل، يضانة النبوَّ

اجليال الاذي تتلماذ عاىل هاؤالء ثام ومحَّله القدر من املهامت مامل حيملاه غاريه، 

األصحا ، واقتبك من مشكا،م، واقتفى آثارهم، واجليل الثالث الذي سار عىل 

 .نهفريض اهلل عنهم ورضوا ع .درهبم واتبعهم بإيسان

ة من عهاد هلذه األجيال القريب «اإلشعاع الرويي»وال يشك دارو منصف أن 

كان من القوة والعمق والسعة، بحيث ال يلحقه جيل آخر، وهذا    النبوة اخلامتة،

 .اجلملة ال   التفصيل، و  أمر الدين والتقوى ال   أمر احلياة والعلام والعماران

الة   االلتاارام  فهذه قد تتفوق فيها األجيال الاليقة عاىل األجياال األوىل املفضَّ

 .يالدين

ر  الرسول م أمته أهنم سريثون ممالاك كرساى وقيرصا، وساينفقون وقد بش 

كنوممها   سبيل اهلل، وأهنم سيملكون امليق واملغر  يوًما، وأن الرخاء سايبليف 

مدًى ال يكاد جيد ذو الامل يومها من يقبل منه الصدقة، وأن األمن سيستتب يتاى 

ت احلارام، ال ختااف إال إن املرأة خترج ويدها من احلرية بالعراق يتى تطوف بالبي

 .ااهلل، وأن أرض العر  ستعود يوًما مروًجا وأهنارً 

 !؟«تقدًما إىل األسوأ»فهل يعترب هذا كله 

إن أي قار  غري متعصب وال متعسف للتاريخ يعلم أن اخللفاء الراشدين بعاد 

روا كثرًيا من أمور احلياة، وأدخلوا عليها حتسينات وإضاافات مل  رسول اهلل م طو 
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ونعاضَّ عليهاا بالنواجاذ،  تكن   عرص النبوة، وهم الذين أمرنا أن نتبع سنتهم،

 .ةفهي امتداد للسنة النبوية املطه ر

يبتكارون  وبعد عرص الراشدين وجدنا املسلمني   عهد األمويني والعباسيني،

هم عليها علامء  ويضيفون أشياء مل تكن   العرص النبوي وال العرص الراشدي، أقر 

 .اوانعقد اإلمجاع عىل ميوعيته ة،األم

وتدوينها وتأصيلها، وظهاور  ويكفي أن تم فيها استبحار علوم الدين واللغة،

املدارو العلمية والفكرية   شتى أنواع العلوم واآلدا ، ثم اقتباو علوم األمام 

نضاجها و،ذيبها، وإعامل يد التعاديل ااألخرى، عن طريق الرتمجة، ثم تدارسها و

يتاى  ني والتحوير فيها، باحلذف واإلضافة والتغيري، والتقديم والتاأخري،والتحس

تنسجم مع املراج العام لألمة، وتتواءم مع دينها وقيمها وثقافتها، وجتد هلا مكانًا   

مل يعرفهاا  ثم ابتكار علوم جديدة كاملاة،. ييا،ا العقلية والوجدانية واالجتامعية

 .نالسابقو

باسقة  احلضارة اإلسالمية الفارعة الرامعة، ثابتة األصول،و  هذا اإلطار نشأت 

 .رالفروع، وارفة ال الل، مباركة الثام

ومل يتوقف املسلمون عان إباداع هاذه احلضاارة   خمتلاف جماال،اا، وشاتى 

أو تقياد أرجلهام، أو تشال  فروعها، بدعوى أن هناا، أيادياث تغال أيادهيم،

 !!«سوأالتقدم إىل األ»تفكريهم، حمت مة عليهم 

اء، مل تكان    صحيح أن األجيال املسلمة التي صانعت هاذه احلضاارة الشامَّ

وهاو أمار  -« الرويياة»شفافية جيل الصحابة وتالميذهم من النايياة اإليامنياة 

مهم  - اعرتف به اجلميع ولكن هذا مل يقف يااماًل أماام تفاوقهم العلماي، وتقاد 
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ات ذلك اجليل املثاايل نصاب بل وضعوا أخالقي. احلضاري، وجهادهم األخالقي

وبذلك جيمعون بني احلسنيني أو حياولون ذلك   إنسانًيا أعىل،باعتباره مثاًل أعينهم،

والرتقاي  ،ويسانة السامو الروياي ،يسنة اإلبداع احلضاري الاامدي:عىل األقل

 .ياإليامين واخللق

ه بصربها وث عىل أن هنا، أياديث أخرى تبني فضل األجيال الاليقة، با،ا وتنوِّ

ومحلة رساالة اإلساالم،  متحن فيها أهل اإليامن،  عصور الفتن واألممات التي يُ 

يتى ذكر احلاديث أن للعامال . ويغدو القابض عىل دينه فيها كالقابض عىل اجلمر

 .(106)«مبل منك» :منَّا أو منهم يا رسول اهلل؟ قال: قيل !فيها أجر مخسني

 
ن
ر بغد ت أياديث كثرية تبشِّ  ومستقبل ماهر لادعوة اإلساالم، ميق،كام صحَّ

 .هلك واسع لدولتومُ 

 .وصحَّ احلديث كذلك أن اهلل يبعث   كل مامة سانة مان جيادد لألماة دينهاا

وقاوة الادين إذا  وبذلك يتجدد أملها، ويقوى رجاؤها،   صالح احلال إذا فساد،

 .جواستقامة األمر إذا أعو ضعف،

 :ةاستمرار اخلري يف سائر أجيال األم

وإيامن املسلم بفضل القرن األول أو القرون األوىل ال يعني أن با  اهلل قد أغلق 

أمام سامر القارون إىل ياوم القياماة، وأن األجياال القادماة حمروماة مان اساتباق 

 .تاخلريات، فقد يام،ا تلك القرون، ومل يعد أمامها إال الفتات إن بقي الفتا

                                                           

، واترماذي   التفساري (4341)كتاا  املاليام بارقم  «ساننه»احلديث رواه أبو داود    (106)

 .كلهم عن أيب ثعلبة اخلشني( 4141)يسن غريب، وابن ماجه   الفتن : ، وقال(3161)



 148 واملعاصرةالثقافة العربية اإلسالمية بني األصالة 

، تعاىل مفتوح للجميع إىل أن تقوم الساعةبل احلق الذي ال ريب فيه أن با  اهلل 

ۚٓ فَ }: واستباق اخلريات مأمور به جلميع األمة   كل العصور َيبدَرَٰتِّ دتَبُِّقواْ ٱۡلب َب إََِّل  ٱ
ُعُكمب ََجِّيع   ِّ َمربجِّ وكم تر، األول لآلخر، وكم   اإلمكان أبدع  .[45 :الاممادة] {اٱّللَّ

درى أولةه خةري أم كةاملطر، ال ، ةمثةل أمتةي » :و  احلاديث اليايف. نمما كاا

 .(107)«لآخر

أنه كام ال حيكم بوجود النفع   بعض األمطاار دون بعاض، : يقرر الياح هنا

فكذلك ال حيكم بوجود اخلريية   بعض أجيال األمة أو أفرادهاا دون بعاض مان 

مجيع الوجوه، و  هذا إيامء إىل أن با  اهلل مفتاوح، وطلاب الفايض مان جناباه 

ل طبقة من طبقات األمة هلا خاصية وفضيله توجب خرييتها، كاام أن فك .مفسوح

فإن األولني  .كل نوبة من نوبات املطر هلا فامد،ا   النشوء والنامء ال يمكن إنكارها

آمنوا بام شاهدوا من املعجرات، وتلقوا دعوة الرسول باإلجابة واإليامن، واآلخرين 

وكاام أن . ات، واتبعوا من قبلهم باإليسانآمنوا بالغيب، لام تواتر عندهم من اآلي

املتقدمني اجتهدوا   التأسيك والتمهيد، فاملتأخرون باذلوا وساعهم   التقريار 

 .روأجرهم موفو والتأكيد، فكل ذنبهم مغفور، وسعيهم مشكور،

 -ساابقها واليقهاا، أوهلاا وآخرهاا  -واملراد هنا وصف األمة قاطباة  :قالوا

مفرغة كاحللقة التاي ال  مرصوصة كالبنيان، بعضها ببعض،باخلري، وأهنا ملتحمة 

                                                           

يسن غرياب، ورواه أمحاد : ، وقال(2573)عن أنك   أبوا  األمثال برقم  رواه الرتمذي (107)

ورجال البرار رجال الصحيح، غري احلسن بن : والبرار والطرباين عن عامر بن يارس، قال اهليثمي

، ورواه البارار (11/65)قرعة، وعبيد بن سليامن األغر ومها ثقتان، و  عبيد كاالم ال يرضا 

ال يروي بإسناد أيسان مان هاذا : عن عمران ابن يصني، وقال البرار «األوسط»والطرباين   

 (7226) «اإليسان»عن عامر  «صحيحه»، ورواه ابن يبان   (11/65)
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 .(108)ايدرى أين طرفاه

دون هذا القول بوصفه يديثًا نبويًا اخلاري » :واملسلمون   كل مكان وممان يرد 

 .ظومعناه صحيح، وإن مل يرد هبذا اللف، «   و  أمتي إىل يوم القيامة

ت مجلة أياديث عن عدد من الصحابة تؤكد  ال تزال طائفةة مةن »أن فقد صحَّ

، وهاو ماا يتفاق ماع منطاوق (109)«هال األمة قائمة عىل احلق حتى ،أ  أمر اهلل

ٓ  َومِّمَّنب }: القرآن الكريم نَا ةٞ  َخلَقب مَّ
ُ
ِّ  أ َق 

ِّٱۡلب ُدوَن ب ِّهِّ َيهب لُونَ َوب دِّ  . [151: األعراف] {ۦ َيعب

 وتنيا تعلو فياه كلمتاه كام صحت أياديث تبي بمستقبل ميق لإلسالم،

 .(110)هوتتسع دولت دعوته،

  :ةسنن وقواعد مطرد

أن ثماة مبااد  راسافة، : ولقد وضح لدى األجيال املسالمة طاوال القارون

 حياتكم إليهاا اجلمياع، وقواعد ثابتة، وسننًا مطردة، من حمكامت القرآن والسانة،

 :امنه

: كاام قاال تعااىل   الدنيا قبل اآلخرة،، أن لكل عمل ثمرة، ولكل جهد جراء - 1

د} جب
َ
ديُع أ َمدًَل إِّنَّا ََل نُضِّ ََ َسدَن  حب

َ
دُكوَن }، [31: الكهاف] {َر َمدنب أ ِّ ِّيدَن ُيَمس  َوٱَّلَّ

                                                           

وقاد نقلنااه ( 8/685)للعالمة عيل القاري  «مرقاة املفاتيح، رشح مشكاة املصابيح»: ان ر (108)

 .بترصف

وثوبان وعقبة بن عامر وجابر وعمر وأيب هريارة صح من يديث معاوية واملغرية بن شعبة،  (109)

األيادياث مان  «صاحيح اجلاامع الصاغري»: ان ار. تررر وعمران بن يصني وقرة بن إياو

 (.7286)إىل ( 7257)

، (6 - 1)األيادياث رقام  - اجلرء األول - لأللباين «األياديث الصحيحة»: ان ر   ذلك (110)

 .ني املكتب اإلسالمي، بريوت
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 ِّ لَوَٰةَ ب قَاُمواْ ٱلصَّ
َ
يَ  ٱلبكَََِّٰٰبِّ َوأ لِّحِّ بُمصب َر ٱل جب

َ
يُع أ  . [171: األعراف] {إِّنَّا ََل نُضِّ

ِّ } :هلل أبًداسواء كان جهاًدا رويًيا أم ماديًا، ال هيدره ا أن اجلهاد   اهلل، - 2 يدَن َوٱَّلَّ
نِّيَ َجََٰهُدواْ فِّينَا نَلَهب  سِّ بُمحب َ لََمَع ٱل ِۚ ِإَونَّ ٱّللَّ بُلَنَا َُ َينَُّهمب   .[68: العنكبوت] {دِّ

أن من نرص اهلل نرصه اهلل، ومكن له   األرض، وإنام ينرص اهلل باإليامن وعمل  - 3

وما يصلح باه  وماديًا،كل ما تصلح به احلياة رويًيا  :الصاحلات، والصاحلات

نَّ ٱ}: يقول تعاىل. اإلنسان فرديًا ومجاعًيا د ُ َوََلَنُرَ ُ َمن يَنُرُ َ لََقدوِّي  ّللَّ ۥِٓۚ إِّنَّ ٱّللَّ

ْ  13َعزِّنددٌز  ددلَوَٰةَ وََءاتَددُوا قَدداُمواْ ٱلصَّ
َ
ۡرضِّ أ

َ َُٰهمب ِفِّ ٱۡلب ددنَّ كَّ ِّيددَن إِّن مَّ َمددُرواْ  ٱَّلَّ
َ
َكددوَٰةَ َوأ ٱلزَّ

بَمعبُروفِّ َوَنهَ  ِّٱل ُمدورِّ ب
ُ َٰقِّبَُة ٱۡلب ِّ َع َّ ُمنَكرِِّۗ َوّللِّ

ب ُ وََعدَد }، [41، 41: احلاج] {وباْ َعنِّ ٱل ٱّللَّ
 َٰ ِّيَن َءاَمنُواْ مِّنُكمب وََعمِّلُواْ ٱلصَّ ََ ٱَّلَّ لَ دتَخب َب ۡرضِّ َكَمدا ٱ

َ لَِّفنَُّهمب ِفِّ ٱۡلب تَخب لَِّحَٰتِّ لَيَسب
ََِّنَّ لَُهمب دِّينَُهُم ٱ ِّيَن مِّن َقببلِّهِّمب َوََلَُمك 

ِّۢن َبعبدِّ َخوبفِّهِّمب ٱَّلَّ نَلَُّهم م  ِّ تَََضَٰ لَُهمب َوََلُبَد  ِّي ٱرب َّلَّ
ن   مب
َ
ُِّكوَن أ بُُدونَ ِّ ََل يُۡشب ِۚ َيعب  .[88: النور] {ا    ِبِّ َشيب ا

 : العناية حبقوق اإلنسان - 4

أنه عرص يقوق اإلنساان، فاال معاارصة لناا إذا مل : ومن سامت عرصنا البارمة

رينا، ونرعها   مؤسساتنا، ونررع ايرتامها   عقاول نعرتف هبذه احلقوق   دسات

 . وبفاصة يقوق املستضعفني واملسحوقني. أبنامنا، وضاممر شعوبنا ويكامنا

 .لدى املجتمع ان الفردسيقوق اإلن

 .يقوق الشعو  لدى احلكام

 . غنياءيقوق الفقراء لدى األ

 . يقوق اأُلجراء لدى املال،
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 .يقوق العامل لدى أربا  العمل

 .يقوق النساء لدى الرجال

 .ق األطفال لدى اآلباءيقو

إىل غري ذلك من احلقوق، التي حتفظ لإلنسان آدميته، وتصون يُرمته وكرامته، 

ؤمنه عىل ممتلكاته وخصوصياته، وحتميه من خمالب األقوياء أن تفرتساه، ومان تو

 .أقدامهم الغلي ة أن تدوسه

ًعاا هباذه احلقاوق؟ أم ترياب هباا فهل تضيق أصالتنا اإلسالمية والعربية ذر

 وتنيح هبا صدًرا؟

أن  -بمانهج علماي صاحيح  -الواقع أن هنا، بحوثًا ودراسات جادة أثبتت 

ليست مان مساتحدثات العرصا، وال مان مبتكارات  -  مجلتها  -هذه احلقوق 

الغر ، وأن اإلسالم سبق بإقرارها، بل بالدعوة إليها واملحاف اة عليهاا، واعتباار 

الفرد واملجتمع والدولة يراًسا عىل رعايتها، بوصفها واجبات رشعية، يثا  مان 

 .فعلها، ويعاقب من تركها

وموقف اإلسالم منها، بل ال أملك   دراستي هذه أن أحتد  عن هذه احلقوق 

 :أييل عىل بعض الكتب التي صدرت   هذه القضية، مثل

يقوق اإلنسان بني الييعة اإلسالمية والفكر القانوين الغريب للادكتور حمماد 

 .فتحي عثامن

 .للشيخ حممد الغرايل «يقوق اإلنسان بني اإلسالم وإعالن األمم املتحدة»

 .عيل عبد الوايد وا  للدكتور «يقوق اإلنسان   اإلسالم»
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 .للدكتور القطب حممد طبلية «اإلسالم ويقوق اإلنسان»

 .للدكتور حممد عامرة «اإلسالم ويقوق اإلنسان»

وأكتفى هنا بعرض خالصة مما انتهى إليه بحث الدكتور فتحي عثامن،   كتابه 

ير يقوق وفيها بني أن تقر. املوثق باألدلة اليعية والتاراية من مصادرها األصيلة

اإلنسان   اإلسالم، استوعب االجتاهات الوضعية كلهاا قاديًما وياديثًا وتفاوق 

 :عليها، مؤكًدا ما ييل

أن تقرير يقوق اإلنسان   اإلساالم قاد شامل احلقاوق الشفصاية الذاتياة ( أ)

والفكرية والسياسية والقانونياة واالجتامعياة واالقتصاادية، وأكاد احلرياات 

 .ساواةالعامة املتنوعة وامل

الرجاال والنسااء الااليت هان : وقد شمل تقرير يقوق اإلنسان   اإلساالم(  )

الذين « الذرية الضعاف»كام ورد   احلديث، واألطفال وهم « شقامق الرجال»

متتعاوا بالرعايااة اليااعية مان جانااب كاال املؤسساات القاممااة   املجتمااع 

 .األرسة واجلامعة والدولة: اإلسالمي

املسالمني وغاري املسالمني   : قرير يقوق اإلنساان   اإلساالمكام شمل ت( جا)

َلَّ }:   اإلساالم إنسااين عااملي« الارب»داخل دولة اإلسالم وخارجهاا، ألن 
وُهمب َينب  ن َتَبُّ

َ
ِّن دَِّيَٰرُِّكمب أ ِّينِّ َولَمب َُيبرُِّجوُكم م  ِّيَن لَمب يَُ َٰتِّلُوُكمب ِفِّ ٱل 

ُ َعنِّ ٱَّلَّ َُٰكُم ٱّللَّ َهى
سِّ  َ َوُتقب ِۚ إِّنَّ ٱّللَّ طِّيَ ُطوٓاْ إََِّلبهِّمب سِّ بُمقب  .[5: املمتحنة] { ُُيِّبُّ ٱل

ويقوق اإلنسان الشاملة   اإلسالم هي   ضامن الفرد واجلامعة والدولة عاىل ( د)

: هاو واجاب هاؤالء مجيًعاا« األمر باملعروف والنهي عن املنكر»السواء، ألن 

مَِّنَُٰت َبعبضُ وَ } بُمؤب مِّنُوَن َوٱل بُمؤب َن َعدنِّ ٱل بَمعبُروفِّ َونَنبَهدوب ِّدٱل ُمُروَن ب
ب
ۚٓ يَأ َآُء َبعبض  َلِّ وب

َ
ُهمب أ
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ُمنَكرِّ 
ب وََل َونُقِّيُموَن ٱل َُ َ َوَر َكوَٰةَ َونُطِّيُعوَن ٱّللَّ تُوَن ٱلزَّ لَوَٰةَ َونُؤب  .[71: التوبة] {ٱلصَّ

ومما يتجىل فيه تفوق يكم اهلل عىل وضع البي بالنسبة لتقرير يقوق اإلنسان ( ها)

وهاي « عقيدة اإليامن»أن تقرير احلقوق   اإلسالم يستند إىل : ويرياته العامة

أو « العدالة»أو « القانون الطبيعي»  عمقها وشموهلا ودوامها ال تقارن بفكرة 

مصادر تقريار « اهلل»فاا . لاخإ... « دياملاذهب الفار»أو « العقد االجتامعي»

احلقوق   دين اإلسالم يقيقة ثابتة، ال جمرد افرتاض غامض، والعقيدة   اهلل 

وهلا آثارها الواسعة الشااملة املساتمرة   . ترتكر إىل أصوهلا   الفكر والنفك

 .سلو، الفرد واجلامعة والدولة

ياؤدي إىل اقارتان احلاق بالواجاب، إن استناد تقرير احلق إىل اهلل ززز ورشيعته ( و)

واقرتان يق الفرد بحق اجلامعة، واقرتان احلقوق الفكرية والسياسية بااحلقوق 

ساواء : فكل ما يو يق للفرد هو واجب عاىل غاريه. االجتامعية واالقتصادية

أكان الغري فرًدا آخر أم اجلامعة أم الدولة، وهكذا ال جمال   املجتمع اإلسالمي 

ال ،،من أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيةب »: فردية، ففي احلديثلألنانية وال

، (112)«ال ترجعوا بعدي كفاًرا ،وب بعضكم رقاب بعض»، (111)«لنفسه

دوَةٞ إِّنََّما }: والقرآن يعرب   جالء أن األخوة ثمرة اإليامن الصحيح مِّنُوَن إِّخب بُمؤب ٱل
َخَونبُكمب 

َ
َ أ لُِّحواْ َبيب صب

َ
 .[11 :احلجرات] {فَأ

بل إن تقرير يقوق اإلنسان من قبل خالق اإلنسان ززز قد جعل إيقاق احلاق ( م)

واجبًا عىل صايب احلق نفسه، كام هو واجب عاىل الاذي علياه احلاق، فعاىل 

                                                           

 (.25)« اللؤلؤ واملرجان» - ليه عن أنكمتفق ع (111)

 (.48و 44)نفسه  - متفق عليه عن جرير وابن عمر (112)
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صايب احلق أن يطالب به وحيرص عليه، ويناضل ألجله إن كان الامنع مماطاًل 

ءةهيد، ومةن قتةل  من قتل دون دمه فهةو»: ففي احلديث. أو باغًيا أو غاصبًا

، واملؤمناون (113)«دون عرضه فهو ءهيد، ومن قتل دون مالةه فهةو ءةهيد

أفراًدا ومجاعة ودولة   أي مكان مأمورون بم اهرة صاايب احلاق   طلباه 

َء  فَإِّنۢ }: والنضال ألجله ٓ َٰ تَدِفِّ ِتِّ َتببِغِّ َحِتَّ
َرىَٰ فََ َٰتِّلُواْ ٱلَّ خب

ُ َُٰهَما لََعَ ٱۡلب َدٰ َبَغتب إِّحب
ِّ  إََِّلَٰٓ  رِّ ٱّللَّ مب
َ
واملؤمن مأمور أال يفرط   يقوقاه، وبفاصاة ماا . [8: احلجرات] {أ

يمك إنسانيته وفكره واعتقاده، يتى ولو اضطر إىل تر، األرض التاي عااش 

 .فيها وارتبط هبا وألفها

باالصطالح القاانوين املعاارص واجبًاا عاىل « االلتجاء»وهكذا تكون اهلجرة أو 

ا فحس  .كام أن من واجبه النضال واجلهاد ييثام كان. باملضطهد وليست يقًّ

واألمر باملعروف والنهي عن املنكر   رشيعة اإلساالم يعناي إيقااق احلاق ( ح)

ومقاومة البغي، وهو الترام فذُّ يفرضه اإلسالم عىل الفارد واجلامعاة والدولاة، 

 وهو واجب ديني رشعي يرتكر إىل العقيدة، ويتغلغل إىل أعامق ضمري املؤمن،

 .وهو مقرون باإليامن نفسه   عدد من آيات القرآن

وإن اإلسالم لريتيض   جمال االجتهاد والسياسة اليعية كل ما يتوصل إلياه ( ط)

التفكري والتجربة من إجراءات حمكمة خملة ناجعاة، لضاامن يقاوق اإلنساان 

و  يادود ماا ورد مان نصاوص القارآن . ومنع املساو هبا واالعتداء عليها

 :ة وما وقع   تاريخ اإلسالم، يمكن القول بوجود الضامنات التاليةوالسن

                                                           

 ،(4148)يسان صاحيح، والنساامي : وقال( 1412)والرتمذي  ،(4772)رواه أبو داود  (113)

 .كلهم عن سعيد بن ميد( 2851)وابن ماجه 
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واجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر امللقى عاىل عااتق الفارد واجلامعاة ( ى)

والدولة   اإلسالم، والذي يعني يراسة هؤالء مجيًعا للحق   خمتلف صاوره 

ا تاريخ اإلساالم ومن الوسامل التي عرفه. ومدافعتهم للبغي   خمتلف صوره

  هذا الصدد وظيفة املحتسب بالنسبة للحكومة، ودعاوى احلسابة بالنسابة 

 .لألفراد، ويمكن إدخال مراقبة رعاية يقوق اإلنسان   نطاق كليهام

وهو من اختصاص القايض قبل ذلك  -كذلك كان من اختصاص وايل امل امل ( ،)

الوالة عىل الرعية وأخذهم  الن ر   تعدي -وعندما ال يوجد مثل هذا املنصب 

فهذا من لوامم الن ر   امل امل الذي ال تقاف عاىل ظالماة . بالعسف   السرية

مت لم، فيكون لسرية الوالة متصفًحا، وعن أيواهلم مستكشاًفا، ليقاوهيم إن 

 .صفوا، ويكفهم إن عسفوا، ويستبدل هبم إن مل ينصفوانأ

سالمية عىل أعىل مستوى حلامية يقوق وال مانع أن يقوم قضاء داخل الدولة اإل( ل)

َب }: اإلنسان ء  فَُردُّو ُ إََِّل ٱفَإِّن تََنََٰز ِّ وَ تُمب ِفِّ َيب ولِّ ّللَّ َُ  .[88 :النساء] {ٱلرَّ

، ملحاولاة «التحكايم»ومن اإلجراءات املعروفة   رشيعاة اإلساالم وتارااه ( م)

. اإلصالح بني طر  النراع، سواء أكان ذلك عىل املستوى الاداخيل أو العااملي

والنص رصيح   جمال األرسة وال مانع من تعديتاه إىل اجلامعاة داخال الدولاة 

ا  نب ِإَو}: واجلامعة اإلنسانية الدولية، يقول تعاىل َقاَق بَيبنِّهَِّما فَٱببَعثُواْ َحَكم  تُمب شِّ خِّفب
 ٓ لَِّها هب

َ
ِّنب أ ا م  لِّهِۦّ وََحَكم  هب

َ
ِّنب أ ِّقِّ ٱإِّن يُرِّنَدآ إِّصب  م  ا يُوَف  ُ بَيب َلَٰح   .[38 :النساء] {نَُهَماّللَّ

واإلسالم ييع اجلهاد حلامية يقوق اإلنسان، ومنع استضعافه، والبغي عاىل ( ن)

َِّجدالِّ  ا لَُكمب َومَ }: ذاته ويقوقه َعفَِّي مِّدَن ٱلر  تَضب بُمسب ِّ َوٱل بِّيلِّ ٱّللَّ ََ ََل تَُ َٰتِّلُوَن ِفِّ 
لَُهدا هب

َ
ِّمِّ أ دال َندةِّ ٱلظَّ ِّ ٱلبَقرب نَا مِّدنب َهَٰدكِّ  رِّجب خب

َ
ِّيَن َيُقولُوَن َربَّنَآ أ وِّلبَدَٰنِّ ٱَّلَّ

ب َِّسآءِّ َوٱل  {َوٱلن 
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 .[78: النساء]

فرار بنفساه وعقيدتاه وفكاره مان ويق اهلجرة وااللتجاء مكفولة للفرد ال( و)

االضطهاد، وكل ما يمكن أن يستحد  من وسامل حلامية احلق وكفالة العادل 

 .(114)ومقاومة البغي فإن اإلسالم يرتضيها وحيتوهيا

 .هذه هي يقوق اإلنسان   اإلسالم، واضحة بينه موثقة من أصوله ومصادره

لغريب بام قرره من التاوامن أن اإلسالم يمتام عن الفكر ا: ولكن الذي نؤكده هنا

فاإلنسان   يضارة الغر  يركض أبًدا وراء ما هاو لاه، . بني احلقوق والواجبات

واإلنسان   اإلسالم مشادود إىل ماا جياب علياه أواًل، . وال هيتم كثرًيا بام هو عليه

وفارق . اإلنسان   ن ر الغر  مطالب سامل، و  ن ر اإلساالم مطالاب مسائول

ماذا عيل؟ فاألول يادور : ماذا يل؟ ومن يقول: قفني، فرق بني من يقولكبري بني املو

ومن خالل أداء الواجبات ترعاى . يول ياجته، واآلخر يدور يول قيمة أخالقية

فحقاوق . احلقوق؛ إذ ما من يق لفارد أو مجاعاة إال كاان هاو واجبًاا عاىل غاريه

نام هي واجبات عىل املحكومني إنام هي واجبات عىل احلكام، ويقوق املستأجرين إ

 .ويقوق األوالد إنام هي واجبات عىل الوالدين، وهكذا. الاملكني

* * * 

 الفصل الرابع

                                                           

للادكتور فتحاي « القاانوين الغاريبيقوق اإلنسان بني الييعة اإلسالمية والفكار »: ان ر (114)

 .، طبع دار اليوق، القاهرة(182 - 174ص )عثامن 
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 مالحظات ونتائج

 .تواصل احلواراششش 

 .ملفات جيب أن تغلقاششش 

 .ال مربر للعلامنية يف أرضنااششش 

 .تأكيد كرامة اإلنساناششش 

 .املحرقة التي تعد لدعاة اإلسالماششش 

 .فلسفة جتفيف املنابعاششش 

 .حتى املس د مل ،عد خادًما لإلسالماششش 

 .التد،ن الاي ،روجون لهاششش 

 من الرابح من ورا  ذلك؟اششش 

* * * 

أريد أن أذكر   هذا الفصل بعض املالي ات أو الوصايا التي أرى من اخلري أن 

هذا التصنيف أو  يتفاهم عليها دعاة األصالة ودعاة املعارصة، إن كان ال بد من بقاء

 :التقسيم

 :تواصل احلواراششش 

رضورة تواصال احلاوار باني املفلصاني مان الفاريقني، : من هذه املالي ات
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لتصحيح املفاهيم، وإمالة الشبهات، وتقريب الشقة، وحماولة توسيع مساية املتفق 

ه، عليه، وتأكيد التعاون فيه، واملناقشة اجلادة   املفتلف فيه، والعمل عىل تضاييق

واالجتهاد   الوصول إىل الصاوا  أو الصاحيح أو األصاح، ماا وجادنا لاذلك 

سبياًل، وإال وسعنا التسامح والاتامو األعاذار للمفاالفني وإن اعتربنااهم نحان 

 .خمطئني

وقد أمر القرآن بحوار املفالفني   الدين من أهل األدياان الكتابياة األخارى، 

ثلها، وأن يركر عىل مواضع االتفااق ال عىل أن يكون احلوار بأيسن األساليب وأم

هب }: يقول تعاىل. عىل نقاط االختالف
َ
لُوٓاْ أ َسدُن َوََل تَُجَٰدِّ حب

َ
َ أ ِتِّ  ِّ

ِّدٱلَّ  ب
َل ٱلبكَََِّٰٰبِّ إَِّلَّ

نزَِّل إََِّلبُكدمب ِإَوَ َُٰهَند
ُ
نزَِّل إََِّلبنَا َوأ

ُ
ِّٓي أ ِّٱَّلَّ ۖ َوقُولُوٓاْ َءاَمنَّا ب ِّيَن َظلَُمواْ مِّنبُهمب

ا ِإَوَ َُٰهُكدمب إَِّلَّ ٱَّلَّ
لُِّمونَ  ٞد َوََنبُن ََلُۥ ُمسب  .[46: العنكبوت] {َوَٰحِّ

فإذا كان هذا هو املوقف الواجب مع املفالفني   الدين، فمن با  أوىل أن يتبع 

 .مع املفالفني   الفكر

 :ملفات جيب أن تغلقاششش 

كام أرى من اخلري أن نفرو من بعض القضايا التاي يسامها البحاث العلماي 

اد، فينبغي أن نغلق ملفا،ا، وال ن ل نلف وندور يوهلا دون طامال، فااألعامر اجل

أثمن وأقرص من أن تضاع   حتصيل احلاصالت، وتوضيح الواضاحات، ونيا 

 !النشارة

، كيف ثارت منذ أكثر من نصف قارن، ياني «الربا»ان ر إىل قضية مثل قضية 

ون فكرًياا ونفساًيا مان أبنااء ا، وكاان املنهرماكانت الرأساملية الغربية   أوجها

املسلمني حياولون أن جيدوا هلم سنًدا من داخل اليع يربرون باه اساتباية الرباا، 
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 .الذي جلبه االستعامر   ركابه إىل ديار املسلمني

متحكوا بالتفريق بني ربا اجلاهلياة والرباا احلاارض، أو باني رباا االنتااج ورباا 

كام يااولوا أن يفهماوه مان ساورة آل  - االستهال،، أو بني األضعاف املضاعفة

 .أو نحو ذلك%( 11)وربا الفامدة املحدودة  -عمران 

وقام العلامء الواعون الصادقون من رجال الييعة ورجال االقتصاد، وردوا هذه 

أيب األعاىل املاودودي، : الدعاوي كلها، بمنطق علمي موضوعي رصني، من أمثال

هلل العريب، وعيسى عبده إباراهيم، وحمماود أباو وحممد عبد اهلل درام، وحممد عبد ا

 .السعود، وأمحد عبد العرير النجار، وغريهم

ومل يقف األمر عناد هاذا احلاد، بال دخال املسالمون   دور إجيااد البادامل 

اإلسالمية عن املؤسسات الغربية الربوية، فقامت املصارف اإلسالمية، ومؤسسات 

 .ع، وتتطور إىل األيسناالستثامر اإلسالمي، وطفقت تنمو وتتس

ثم فوجئنا بمن يردنا مخسني سنة إىل الوراء، لنناق  من جدياد ماا فرغناا مان 

 !مناقشته وانتهينا منه ن ًرا وعماًل

ثم ان ر املعركة التي بدأت   عهد الشيخ حممد عبده مع فرح أنطون صاايب 

 -ذ اإلماام ، والتي يسمها األساتا«اإلسالم والسلطة الدينية»عن « اجلامعة»جملة 

قلاب السالطة »: يني جعل من أصول اإلسالم الساتة   إرسااء العلام واملديناة

 .مل ترل ت هر بني يني وآخر، كأهنا أمر جديد -ال إقامتها وتشييدها « الدينية

أن اإلسالم هدم بناء تلك السلطة، وحما أثرها، »: أكد األستاذ اإلمام حممد عبده

أهله اسم ورسم، ومل يدع اإلسالم أليد بعاد اهلل يتى مل يبق هلا عند اجلمهور من 

ورسوله سلطانًا عىل عقيدة أيد، وال سيطرة عىل إيامنه، ومل جيعل أليد من أهله أن 
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حيل وال أن يربط ال   األرض وال   السامء، بل اإليامن يعتق املؤمن من كل رقيب 

 -عال كعبه   اإلسالم  مهام -وليك ملسلم . عليه فيام بينه وبني اهلل سوى اهلل ويده

 .«إال يق النصيحة واإلرشاد -مهام انحطت منرلته فيه  -عىل آخر 

إن الدين ال اصاه   فهام الكتاا  والعلام »: وعن احلاكم قال األستاذ اإلمام

باأليكام بمرية، وال يرفع به إىل منرلة، بل هو وساامر طاال  الفهام ساواء، إناام 

صابة   احلكم، ثم هو مطاع ما دام عىل املحجة، يتفاضلون بصفاء العقل وكثرة اإل

وهنج الكتا  والسنة، واملسلمون له باملرصاد، فإذا انحرف عن النهج أقاموا عليه، 

. وإذا اعوج قوموه بالنصيحة، واإلعذار إليه، وال طاعة ملفلوق   معصاية اخلاالق

فاألماة هاي  .فإذا فارق الكتا  والسنة   عمله وجب عليهم أن يستبلوا به غاريه

التي تنصبه، وهي صايبة احلق   السيطرة عليه، وهي التي ختلعه متى رأت ذلك 

 .(115)«من مصلحتها، فهو ياكم مدين من مجيع الوجوه

هذا ما قاله األستاذ اإلمام، وقاله بعده العالمة الشايخ حمماد بفيات املطيعاي 

، «وأصاول احلكاماإلسالم »مفتي مرص   ممنه   رده عىل كتا  عيل عبد الرامق 

حممد الطاهر بن عاشور شيخ علاامء تاونك، وحمماد اخلرضا : كام قرره العالمتان

 .يسني شيخ األمهر بعد   مرص،   نقضهام للكتا  املذكور

وهو ما أكده بعد ذلك كل من كتبوا عن ن ام احلكام أو الن اام السايايس مان 

 . (116)العلامء أو الدعاة أو القانونيني، وهم جم غفري

                                                           

 (.257 - 3/258)لإلمام حممد عبده « األعامل الكاملة»: ان ر (115)

حممد يوسف موساى، وحمماد الصاادق عرجاون، : ان ر عىل سبيل املثال ما كتبه األساتذة (116)

حممد الغرايل، وحممد سليم العوا، وحمماد أباو ويسن البنا، وعبد القادر عودة، وسيد قطب، و
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ع هذا الوضوح احلاسم، أو احلسم الواضح،   هاذه القضاية ال يارال تياار وم

 .يبد  فيها ويعيد -يمينيه ويساريه  -التغريب 

وآخر ما قرأناه   ذلك ما كتبه املفكر الامركيس املعروف األستاذ حمماود أماني 

 وكاان مماا. «اإلسالم السيايس والسلطة»عن « األهرام»العامل،   مقاله   صحيفة 

وماا نطلاق علياه اسام « التيار اإلسالمي املعتدل»هنا، ما نطلق عليه اسم »: قاله

عاىل أناه بارغم هاذا التناوع . «التيار اإلرهايب»، وما نطلق اسم «التيار املتعصب»

واالختالف، فهنا، موقف يكاد يوياد هاذه التياارات مجيًعاا، هاو املوقاف مان 

وال تكتفي بالقول بتطبيق الييعة . «ةالسلطة الديني»فهي مجيًعا تدعو إىل . السلطة

بل تادعو دعاوة رصحياة جهارية إىل أسالمة السالطة، . اإلسالمية أو باستلهامها

بل لعال بعضاها يادعو إىل . وأسلمة املجتمع،   خمتلف ممارساته وأساليب يياته

ال العلوم االجتامعية فحسب، بال العلاوم الدقيقاة . أسلمة املعرفة والعلوم كذلك

 .(117)«لعلوم الطبيعيةكذلك، كا

بااملعنى « سالطة دينياة»أن اإلسالم ال يدعو إىل : وطالام كتبنا وكتب الكاتبون

يمعناى أهناا « سلطة إساالمية»الكهنويت الذي عرفه املجتمع الغريب، بل يدعو إىل 

سلطة مدنية ختتارها األمة، تعتماد املرجعياة اإلساالمية   تيايعها وتوجيههاا 

 .خلارجيةوسياستها الداخلية وا

                                                                                                                                        

معتاذًرا عاام « الدولة   اإلسالم»فارو، وعبد احلميد متويل، وأخرًيا ما كتبه خالد حممد خالد 

 .«من هنا نبدأ»كتبه قديًما   كتابه 

اإلرها  والتطرف   فكر املثقفاني وهاو الاذي »، صفحة 8/12/1882ان ر األهرام    (117)

لكي ال »حتت عنوان  18/12/1882ستاذ فهمي هويدي   مقاله األسبوعي   علق عليه األ

 .«نفوض املعركة الغلط
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ولكن األستاذ العامل ينكر ذلاك أيًضاا، ويعتارب الادعوة إىل أسالمة السالطة، 

، «اإلسالم السيايس»ويعترب ذلك من ابتداع ما سامه ! وأسلمة املجتمع، أمًرا منكًرا

فامذا يريد من وظيفة لإلسالم   احلياة؟ ماذا يفهم من تطبيق الييعة اإلساالمية، 

 م املجتمع؟إذا مل تسلم السلطة، ويسل

« مركسية السلطة»لقد كان األستاذ العامل وممالؤه أيام عر الامركسية يدعون إىل 

، فلامذا يريد لإلسالم أن يبقى متفرًجا، وهو يرى السالطة «مركسية املجتمع»وإىل 

والدولة واملجتمع والثقافة، تسري   اجتاه آخر، قد يكاون إىل اليماني، أو اليساار، 

 !سالم؟ولكنه غري اجتاه اإل

أو أسلمة العلوم االجتامعية؟ وهال يعناي  ؟(118)وماذا ينكر من أسلمة املعرفة

حتريرها من سلطان الثقافة الغربياة : ذلك إال أسلمة الثقافة؟ ومعنى أسلمة الثقافة

وال ريب أن العلاوم . يتى تكون ثقافة أصيلة معربة بحق عن ضمري األمة وعقلها

 .االجتامعية أوصل ما تكون بثقافة كل أمة، وخصوصيتها احلضارية

أن تن ر إىل العلوم اإلنسانية واالجتامعية ن ارة جديادة، ال تقلاد وهذا يقتيض 

الغر  فيها تقليًدا أصم أعمى، وال ترفض كل يشء عنده، بل نعيد قراء،ا بعقلية 

واثقة متفتحة غاري مبهاورة، مان خاالل من ورهاا اخلااص، ومسالام،ا الدينياة 

عي، بعياد والفكرية، فتأخذ منها وتدع، وترجح وتضعف، بمنطق علمي موضاو

 .عن التعصب للقديم، أو التعبد للحديث

                                                           

أو  - أسالمة»  واشانطن عان قضاية « املعهد العااملي للفكار اإلساالمي»ان ر ما نيه  (118)

عباد احلمياد أباو ساليامن، . ود إساامعيل الفااروقي،. املرياوم د: بأقالم« املعرفة - إسالمية

 .طه جابر العلواين. عامد الدين خليل، ود .ود
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وبذلك تنشأ مدارو عربية إسالمية جديدة   هذه العلوم، مكافئة للمادارو 

وهاذا ال يكاون بمجارد إطاالق العنااوين، بال بالبحاث . الغربية املفتلفة فيها

 .الدؤو ، والدراسة اجلادة الصبور

عاقاًل يدعو إىل ذلك إال ما أرشناا فال أعلم مسلًما « أسلمة العلوم الطبيعية»أما 

إليه من قبل، من ربط هذه العلوم باألساو الن ري أو الفلسفي هلذا الكون، وأناه 

خملوق هلل، وأن قوانينه سانن هلل فياه ال تتبادل، فلايك ماا جياري فياه مان باا  

املصدقات، وال هو من فعل الطبيعة العمياء، وإنام هو صنع اهلل الذي أتقن كل يشء 

أي . وكذلك استفدام هذا العلم فيام ينفع اإلنسانية ال فايام يرضاها. ه تقديًراوقدر

 .ربط العلم باإليامن واألخالق

وهل يضري العلم الطبيعي أن يقول من استفدمه ما قال سليامن يني جايء لاه 

َهَٰدَكا }: ، فقال«الذي عنده علم من الكتا »بعرش بلقيك   ملح البرص، بواسطة 
ِّ مِّن فَضب  َ لِّ َر   ُفرُ لُ بب  َلِّ مب

َ
مب أ
َ
ُكُر أ شب

َ
ٓ َءأ أو يقول ماا قاال ذو القارنني  ؟[41:النمل] {َو يِّ

َ }: عندما أقام السد الع يم ِّ َهََٰكا رَۡحب ِّن رَّ    .[85: الكهف] {ةٞ م 

يبدو أن تصور الكاتب ألسلمة السلطة، وأسلمة املجتمع، وأسلمة املعرفة، ال 

طية اإلساالمية، الاذي هاو التياار األعماق يمت بصلة إىل ما يدعو إليه تيار الوس

 .جذًرا، واألقدم عهًدا، واألوسع انتشاًرا

فالتسوية بني التيارات التي ذكرها، ووصفها باملعتادل واملتعصاب واإلرهاايب، 

 .تسوية بني خمتلفني أو خمتلفات، كام تدل العناوين ذا،ا

 :ال مربر للعلمانية يف أرضنااششش 

أن تغلق ما ذكاره الادكتور كاامل أباو املجاد   نادوة ومن امللفات التي جيب 
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ملف العلامنية التي تفصل الدين عن احليااة واملجتماع، : وهو« اإلسالم والعروبة»

 .فقد نشأت   أرض غري أرضنا، وقوم غري قومنا، ل روف ال ن ري هلا عندنا

ماع  إن الغر  نادي بالعلامنية ليواجه هبا كهنوت الكنيسة الغربية التي وقفات

اجلمود ضد الفكر، ومع اجلهل ضد العلام، وماع امللاو، ضاد الشاعو ، وماع 

 .األغنياء واإلقطاعيني ضد الفقراء والكاديني

ما يلاوه   األرض « رجال دين»ونحن ال توجد لدينا بابوية وال كهنوت، وال 

 .فهو حملول   السامء، وما عقدوه هنا فهو معقود هنا،

علامنية   الغر  هلا ما يربرها من فكرهاا الفلسافي لقد بينت   دراسة يل أن ال

منذ عهد أرسطو الذي يرى أن اهلل ال عالقة له بالعامل، ال يعلم فيه شيئًا، وال يدبر فيه 

أمًرا، ومن فكرها الديني الذي يذكر ظاهر نصه مؤكًدا قسمة احلياة بني اهلل وقيرص، 

 !وتر، ما لقيرص لقيرص، وما هلل هلل

وهاي . ة عندنا فهي ضد الدين، وضد فكر األمة، وضد مصالحتهاأما العلامني

جترد األمة من طاقات هاملة كان يمكن أن تفجرها العقيدة واليايعة، لاو كانات 

 .العقيدة هي املوجهة، والييعة هي احلاكمة

وقد جربت بعض البالد اإلسالمية العلامنية، وقهرت شعوهبا عىل اخلنوع هلاا، 

لعاذا ، بادعوى اللحااق باالغر  املتقادم، والعاامل بسيف اجلربوت، وساوط ا

ا؟. املتطور  فهل تقدمت وتطورت يقًّ

إن أبرم مثل لذلك هو تركية أتاتور،، التي قلدت الغر    كل يشء، يتى   

لبك القبعة، وحتريم الطربوش، ومنع احلجا ، وعطلت أيكام الييعة القطعية 

ة، وعرلت األجياال عان تراثهاا يتى   الرواج والطالق واملريا  وشؤون األرس
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متاًما يني ألغت احلرف العريب وفرضت احلرف الالتيني، وقطعت الصالة بالعاامل 

 .اإلسالمي عامة، وبالعر  والعروبة خاصة، يتى اعتربت األذان بالعربية جريمة

 فامذا كانت النتيجة؟

إلعالم، مل تستطيع أن تقتلع جذور اإلسالم، برغم يذفه من التعليم والثقافة وا

وعاش مع م الشعب   رصاع بني السطوح واألعامق، بني اجلذور واألوراق، بني 

 .الاميض واحلارض بني العقيدة والواقع

كناا أول دولاة   : وانتهت تركية العلامنية إىل ما عربت عنه كاتبة تركية بقوهلاا

 !اليق، فأصبحنا آخر دولة   الغر 

ولاة الرتكياة عاىل االرمتااء   أيضاانه برغم ،الاك الد -بل إن الغر  نفسه 

مل يعرتف برتكية عضًوا   جسمه، وجرًءا مان يضاارته، وهلاذا مل  -واالنتامء إليه 

إن : يقبلها   السوق األوروبية املشرتكة، وقال   ذلك املستشار األلامين برصااية

 !تركية تنتمي إىل يضارة غري يضارتنا

را  الذي ياول أن يقلد النرسا، فلام وبذلك جسدت تركية العلامنية قصة الغ

 !يفلح أن يكون نرًسا، ومل يصلح أن يعود غرابًا

 :تأكيد كرامة اإلنساناششش 

تأكيد كال ماا يرعاى كراماة اإلنساان، : ومما ينبغي التفاهم عليه والتوايص به

 .وحيرتم فطرة اإلنسان، وينمي خصامص اإلنسان

ر  وجهاوا النقاد العنياف إىل إن احلكامء والبرصاء املنصفني من مفكري الغا

 .يضار،م، ألهنا أعلت من شأن اجلامد أو الامدة، وهبطت بقيمة اإلنسان
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فعلينا أن نؤكد ذلك ونتبناه، ونجعل من ثقافتنا اإلنسانية واقًعا يًيا   أرضانا 

وجمتمعاتنا، ونمكن هلا   يياتنا العقلية والوجدانية، يتى تؤدي دورها املطلاو  

 .عالء  البناء واإل

لقد سقطت دولة الشيوعية   بالدها األم، برغم ما متلك مان طاقاات علمياة 

وتكنولوجية ضفمة، وما لدهيا من ترسانة عساكرية هاملاة، باام فيهاا األسالحة 

 .االسرتاتيجية والنووية، وما عندها من موارد مادية وبيية وفرية

ها كان هيدد العامل ومع ذلك كله أهنار هذا العمالق الضفم، وهوى فجأة، وقبل

 .كله بغرو أفكاره وفلسفته الامدية

وقد أبان هذا االهنيار أن ثقافته كانت هشة   يقيقتها، وإن كانت   ظاهرهاا 

ثقافة متامسكة هلا فلسفتها   الوجود، وفلسفتها   املعرفة، وفلسافتها   القايم، 

مدارو وجامعات، وفلسفتها   تفسري التاريخ، وقد عربت عن هذا كله مناهج، و

وجند خلدمته علامء وأدباء ودارسون، وأجهرة إعالمية جبارة، ورصدت لرتوجياه 

 .ماليني بل باليني الروبالت

وما ذا، إال ألن هذه الثقافة مل تالمم فطرة اإلنسان، ومل تراع خصامص اإلنسان، 

ينتج . فقط« كامن اقتصادي»ن رت إليه باعتبار أنه . ألهنا مل تعرف يقيقة اإلنسان

. وال روح له، وال خلود له، وال رسالة لاه وراء إشاباع غراماره الادنيا. ويستهلك

.   هذا الكون، ال ر  حيكمه، وال غاية من خلقه« اإلنسان يقوم ويده»ورأت أن 

ومن ثم كاان الادين عادًوا هلاا، ! «ال إله واحلياة مادة»: وقد عربت عن ذلك بقوهلا

 .وكان اإلحلاد ركير،ا

وط دولة االشرتاكية وذها  رحيها، ال يعني أن الدولة العلامنياة الليربالياة وسق
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  غر  أوروبا وأمريكا دولاة قوياة، إهناا قوياة   ال ااهر، كاام كانات الدولاة 

. ولكن السوو ينفار   كياهناا مان الاداخل. االشرتاكية تبدو لنا للناو كذلك

ع الثقافة االشارتاكية، إن كلياتهام وثقافتها ال تتناقض   جوهرها تناقًضا كبرًيا، م

تنبع من مصدر وايد هو العقل البيي الامدي املحدود، وال تفكار إال   ياارض 

. هذه الدنيا، وال تتفذ من الويي مصادًرا، وال تعارتف بااهلل ياكًماا، وال مادبًرا

كلتامها تستغنى باألرض عن السامء، وبالعقل عن الويي، وبالادنيا عان اآلخارة، 

لَُموَن َظَٰهِّر  }. ان عن اهلل جل جاللهوباإلنس َرةِّ ُهمب َيعب نبيَا وَُهمب َعنِّ ٱٓأۡلخِّ َيَوَٰةِّ ٱلُّ
َِّن ٱۡلب ا م 

 .[7 :الروم] {َغَٰفِّلُونَ 

إن احلضاارة الغربياة ال : عن ذلك بقوله« حممد أسد« »ليوبولد فايك»لقد عرب 

 . (119)حلايلجتحد اهلل جحوًدا رصحيًا، ولكن ليك هلل مكان   ن امها الفكري ا

 !احملرقة اليت تعد لدعاة اإلسالماششش 

  عواصام « غارف العملياات»ففاي . إين أملح   األفق بوادر بل نذًرا خطرية

والتي تغذهيا جامعات ومجاعات ومراكار  -الغر  الكربى، تعد اخلطط املدروسة 

تعاد  -بحو  أكاديمية علمية، وقد أنفق عليها عيات بل مئات املاليني بسفاء 

حلار  رضوو، هادفها رض  هاذا  -كام يقولاون  -هذه اخلطط االسرتاتيجية 

العمالق الذي حتر، بعد طول رقود أو يبك، وهو اإلسالم الذي ظهر بقوة، وأثر 

برسعة   احلياة الفكرية والسلوكية واالجتامعية والسياسية للمسلمني فيام يسامى 

اخلطة اآلن ،ياأ . «صحوة اإلسالميةال»أو « البعث اإلسالمي»أو « املد اإلسالمي»

، حتت عناوين مضللة أو مصطلحات هالمية لرضبه وسحقه -بل هيئت بالفعل  -

                                                           

 .عمر فرو . ترمجة د. ملحمد أسد« اإلسالم عىل مفرتق الطرق»من كتا   (119)
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 .غري حمددة

وليك املقصاود هاو « األصولية»و« التطرف»و« اإلرها »وذلك مثل عناوين 

رض  التطرف وال اإلرها ، فهم الذين مهدوا هلام السابل، وهام الاذين قااوموا 

مي الذي يؤمن باحلوار واالعتدال، ومل يفسحوا له املجال ليعمل كغريه الفكر اإلسال

املناقض برصاية لعقيدة  -يتى إهنم سمحوا للفكر الشيوعي . حتت م لة القانون

ن يعرب عن نفسه بصورة رسمية، ورفضوا كل الرفض أن يعطوا هذا احلق أ -األمة 

 !لإلسالم، املعرب احلقيقي والوييد عن ضمري هذه األمة

ويني دخل اإلسالميون معهم   لعبة الديمقراطية، وايتكماوا إىل صاناديق 

االنتفا ، وظهر أن الشعب قد اختارهم، كام   اجلرامر، قطعوا الطرياق علايهم، 

وقد قال املفكار الكباري األساتاذ رجااء ! وتدخلوا بالقوة إللغاء الديمقراطية كلها

إن الغار  قاد قسام : بالدوياة« ةالثقافة العربيا»جارودي عندما شار،   ندوة 

فاألخياار الطيباون الاذين . أخياار طيباني، وأرشار خبثااء: املسلمني إىل صنفني

واألرشار . اضعون ألوامر وتوجيهات البنك الادويل، وصاندوق النقاد الادويل

 .اخلبثاء هم الذين يرفضون ذلك

جيب  إن الشعب إذا صوت ضد احلكومة: ونقل عن أيد األدباء الساخرين قوله

 !أن حيل الشعب، لتبقى احلكومة

 .وهذا بالضبط ما يد    اجلرامر: قال جارودي

إن الديمقراطية مقبولة، بل مطلوبة، بل الممة، إذا أتت بالعلامنيني والالدينيني، 

ولو بانتفابات مكشوف ميفها، أما إذا أتت باإلسالميني، فالشعب مل ينضج بعاد، 

 !تل اهلل النفاقوقا. والديمقراطية غري صاحلة له
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تعد بإيكام للصحوة بل لألمة اإلسالمية، تديرها وترسم معاملهاا « حمرقة»إهنا 

وتنفاذها أياد ووجاوه « الكواليك»وخطوا،ا أيد خفية من هنا،، من بعيد، وراء 

 .عربية مسلمة، هي التي ت هر عىل خشبة املرسح

عادتاه إىل القمام، إن هذا الامرد خطر مايق، فال بد من العمل اجلاد املفطط إل

وال بد من االستعانة بكل القاوى مان يماني . كام كان ملدة قرن أو قرنني من الرمان

ويسار، وبكل اخلصاوم مان غار  ورشق، وبكال مان هيادد الاامرد اإلساالمي 

مصاحلهم   الداخل واخلارج، ملحاولة اإلمسا، به، طوًعا أو كرًها، يتاى ندخلاه 

 .يا  الوعيقمقم الغفلة واهلمود وغ: القمقم

وال بد من إعادة الن ر   األدوات الثال  اجلبارة التي تصنع األفكاار واملياول 

التعليم، واإلعالم، والثقافة، وهي األسلحة الفعالاة   : واألذواق واملشاعر، وهي

 .تلك احلر  الرضوو التي بدأ بالفعل، بصورة وأخرى، و  بلد وآخر

 :فلسفة جتفيف املنابعاششش 

التي تقوم عليها هاذه األدوات أو هاذه املؤسساات هاي ماا أساامه  والفلسفة

منابع التدين اإلجيايب املتحر، : يقصدون« جتفيف املنابع»سياسة : بعضهم برصاية

بوصفه عقيدة ورشيعاة  -فكل ما يدعو إىل تعميق اإليامن برسالة اإلسالم . املحر،

لغارية علياه، واملاواالة وكل ما يادعو املسالم إىل االعتارام باه وا -ومنهاج يياة 

ألوليامه، واملعاداة ألعدامه، وكل ما يدل عىل أصالة املسلم واساتقالل شفصايته، 

، وكل ما ياويي بأساتاذية «أمة وسًطا»ومتيره فرًدا، ومتير أمته بني األمم، بوصفها 

األمة وشهاد،ا عىل الناو، وكل ما يذكر بفريضة األمار بااملعروف والنهاي عان 

يحة   الدين، والتوايص باحلق والصرب، وكل ما فيه يث عىل اجلهاد املنكر، والنص
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  سبيل اهلل، ووجو  إعداد ما يستطاع من قوة إلرها  عدو اهلل وعادو األماة، 

إىل وجو  احلكم بام أنرل اهلل، ووصف مان تركاه  -ولو من بعيد  -وكل ما يشري 

ئ إىل مقاوماة اجلاور و ال لم أو الفساوق، أو هباا مجيًعاا، وكال ماا ياومأبالكفر 

واالنحراف، ولو بكلمة يق عند سلطان جامر، وكل ما يدعو إىل ايتشام املسالمة 

والترامها باحلجا  الذي فرضه اهلل عليها بمحكامت النصوص من القرآن والسنة، 

وكل ما يدعو إىل قوامية الرجال عىل النساء، كام نص عىل ذلك كتا  اهلل، وكل ماا 

كل ذلك وأمثال خطار جياب أن يقااوم، ... وكيد الكافرين  حيذر من غدر اليهود،

 .ووباء جيب أن حيارص

منااهج التعلايم وكتباه، وبارامج اإلعاالم، « !!تطهر»وبعبارة أخرى جيب أن 

وأدوات الثقافة والتوجيه والرتفيه، من كل ما يتضمن تلك املعاين التي أرشنا إليها، 

 .وما شاهبها

وأجهر،ا املتنوعة مان كال ماا ياويي باأن تلك املؤسسات « تفرييف»بل جيب 

اإلسالم هو احلق، وما عداه باطل، وأنه رصاط اهلل املستقيم، وما عداه سابٌل فيهاا 

 .هدى وضالل، وصوا  وخطأ

أنه  -املشدود إىل القرآن والسنة وفهم سلف األمة  -فإن أخطر ما يفرمه التدين 

ِّ إَِّلَّ َفَمداذَا َبعبد}! «ةاحلقيقاة املطلقا»عقلية تؤمن أهنا متلك ويدها  ينشئ َدق 
َد ٱۡلب

َلَُٰل ٱل  .، وهذا أصل التعصب وجرثومته[32: يونك] {ضَّ

 -أن نغارو   نفاوو الشاعب : واملنهج املطلو  اتباعه   املريلة اجلديادة

فليست هنا، يقيقة باإطالق، إناام « نسبية احلقامق» ما سموه -وبفاصة الناشئة 

وقاد تكاون . هذه البيئة أو   ذلك العرصا هنا، يقيقة لدى هذا الشفص، أو  
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هذه احلقيقة نفسها أسطورة مامفة لدى شفص آخر، أو   بيئة أخارى، أو عرصا 

 .آخر

إن التوييد يقيقة ال ريب فيها، دلت عليها الفطرة، : قد تقول باعتبار، مسلًما

 .ودل عليها العقل، ودل عليها الويي

 .ثالث ثالثةولكن النرصاين يقول بالتثليث، وأن اهلل 

واهلندويس يقول بتعدد اآلهلة، وأن اإلله قد حيل   بعض احليوانات كاالبقرة أو 

فام الذي جيعل قولك أوىل من قوهلم؟ ودعوا، أيق . بعض اجلبال أو بعض األهنار

 من دعاوهيم؟ ودينك أيرى من دينهم؟

لياه كاالم أن حممًدا رسول اهلل، وأن القرآن املنرل ع: وقد ترى باعتبار، مسلًما

 .اهلل، وأن الييعة التي جاء هبا من عند اهلل

ولكن هنا، آخرون من أصحا  األديان املفالفاة، أو ممان ال يادينون بادين، 

. يرفضون هذا كله، ويقولون   حممد وكتاباه ودعوتاه ورشيعتاه أقاويال أخارى

 .ولكل رأيه ووجهته، وأدلته التي يستند إليها

لعل ماا حتسابه :  لإلنكار عليهم، فمن يدريفال داعي للغضب من هؤالء، وال

 !!!احلق الذي ال ريب فيه، يكون هو الباطل الذي ال ريب فيه

أن بعد هذه احلياة الفانية يياة أخارى،  -بحكم ثقافتك اإلسالمية  -وقد ترى 

كل نفك ما كسبت، وتكافأ بام  امين، وتني فيها الدواوين، وتوىفتنصب فيها املو

 .عقابًا، جنة أو ناًرا عملت، ثوابًا أو

ولكن هنا، آخرون ين رون إىل احلياة األخرى ن رة مغايرة، فيقولون بتناساخ 
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بال يوجاد . األرواح، أو ببعث رويي ال مكان فيه لنعيم ييس، وال لعذا  مادي

من ال يؤمن باآلخرة وال باخللود قط، بل من ال ياؤمن بالادين مان أصاله، وياراه 

إلهلاء الفقراء، أو احلكام لتفدير املحكومني، ويرددون ما أكذوبة اخرتعها األغنياء 

ليك صوابًا أن اهلل خلق اإلنسان، بل الصوا  أن اإلنساان : قاله الفيلسوف الامدي

 !!هو الذي خلق اهلل

وليك الذي يقول مثل تلك املقوالت من عوام الناو وأغبيامهم، بل من خاصة 

مثقفيهم وأدبامهم وفالسفتهم، فكيف تعترب قول هؤالء باطاًل كله، وقولك أنات 

 !!احلق املبني؟ -ويده  -هو 

أن تتسم برياباة األفاق، وتن ار إىل  -إن الذي يليق بك أهيا املثقف العرصي 

باعتبارها أموًرا نسبية، ختتلاف بااختالف الرماان  -درها مهام كان مص -احلقامق 

 .واملكان واإلنسان

! جتفيف املنابع: «األصولية اإلسالمية»هذا هو املقصود من املعركة اجلديدة مع 

تريد أن تفارض نفساها عاىل أماة . عادت من جديد« السوفسطامية»إهنا الفلسفة 

مل يملكه املعر، ومل يكن لايحلم ومتلك ما . وهي متلك سيف املعر وذهبه. اإلسالم

 !األجهرة املقتدرة   التعليم واإلعالم والثقافة: به، وهو

معركة التعليم، وتفريغه من كال : واملعركة الكربى اليوم   أكثر من بلد عريب

ما ينشئ الروح اإلسالمية، والعقلية اإلسالمية، والنفسية اإلسالمية، و،يئة مناا  

مع اليهود، واخلضوع إلرساميل، واالنحنااء « التطبيع» فكري ونفيس جديد، يقبل

بام حيمله من أيقاد علينا، وأطامع فينا، . كام يسمونه« الن ام العاملي اجلديد»هليمنة 

واستففاف بنا، وإذالل لكرامتنا، كام ملسنا ذلك   كل قضايانا من قضية فلساطني 
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 .إىل قضية البوسنة واهلرسك

املناهج والكتب من اإلسالم اإلجياايب املحار،، فقاد ومل يقف األمر عند تفرييف 

يعوض املدرو املؤمن نقص املنهج ومقرر الكتا ، بام يبثه من روح وماا يشايعه 

 .من فكر، وما يدل عليه من سلو،

وهلذا كانت اخلطوة الالممة هي تفرييف املدارو واملعاهد واملؤسسات التعليمية 

مذبحة كمذبحة القلعة املشاهورة، هلاؤالء  من العنارص اإلسالمية امللترمة، وإقامة

بإبعادهم عن التعلايم كلاه، ليفلاو اجلاو للمناافقني والوصاوليني « األصوليني»

والعلامنيني، ليفسدوا   األرض بعد إصاليها، وحيولوا وجهة اجليل من املساجد 

، ومن احلامو لإلساالم صإىل املرسح والسينام، ومن تالوة القرآن إىل قراءة القص

هاد إىل احلامو للكرة والنوادي، ومن ايرتام أهل العلم والتقوى واجلهااد إىل واجل

 .وبذلك ختتل القيم، وتضطر  املوامين. متجيد أهل الغناء، والرقص والتمثيل

غسل ماخ اجليال احلاارض، : واهلدف من ذلك كله واضح جيل لكل ذي عيني

الم القارآن والسانة، وال واألجيال القادمة، وصنع إسالم مامف هلا، ال صلة له بإس

مقاص »احلكومات عىل قدها، ويعمال فياه « تفصله»بإسالم سلف األمة، إسالم 

ما يشااء عملاه مان القطاع واللصاق، واحلاذف واإلضاافة، والتقاديم « الرقيب

 .والتأخري

 :ا لإلسالممً حتى املسجد مل يعد خاداششش 

وهو املسجد، وقد كاان بقي جهام مهم ال يتبع اإلعالم وال الثقافة وال التعليم، 

فيام مىض هو املالذ الوييد الباقي أليرار العلامء والدعاة، ليقولاوا فياه كلماتهم، 

ويبلغوا دعو،م، وخصوًصا املساجد األهلياة التاي ال ختضاع هليمناة احلكوماة، 
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 .وإرشاف ومارات األوقاف الرسمية

شاعب ولكن احلكومات تنبهت إىل خطر هذه املؤسسة وتأثريهاا عاىل فكار ال

ووجدانه، إذا ،يأ للمسجد عامل متمكن صاايب رساالة، إناه يساتطيع أن يقناع 

العقول، ويوقظ املشاعر، ويبعث العرامم، وحير، اجلامهري   االجتاه الذي يؤمن به، 

ويكون مدرسة دينية مستنرية يرة اإلرادة والفكر، تأخذ عناه وتتلماذ علياه، و  

 .هذا خطر جسيم

ات األوقاف والشؤون الدينية   عدد من البلدان التي فكان ما تواصت به ومار

إبعااد العناارص : اختذت من اإلسالم اإلجيايب موقاف اخلصاومة الرصاحية، وهاو

من املساجد، وجعل املساجد كلها حتت سلطان الدولة، أو دولاة املحركة املتحركة 

ح، وتعيني أممة وخطباء هلا يدورون   فلك احلكم، يمديون ماا يماد! السلطان

عن املعاروف، إن مل يكان اقتناًعاا، ففوًفاا  وهنى ويذمون ما يذم، وإن أمر باملنكر

 .وطمًعا

وهنا اكتملت يلقات السلسالة أو الطاوق الاذي يطاوق الفكار اإلساالمي 

 .الراشد، امللترم هبدى اهلل تعاىل، وهدى رسوله م

 !هل ينجحون؟اششش 

سلطانًا،  أعمق جذوًرا، وأقوىإن اإلسالم : ومع هذا أستطيع أن أقول بال تردد

رغم هذا التفطيط الامكر، والكيد  -وأنه . وأعر نفًرا، وأكثر جنًدا، مما ي ن ال انون

ست ل هنا، ألسنة صدق، وأقالم يق، وأيدي عطاء، ومصابيح هداياة،  -يت بامل

ومفاتيح خري، وجند دفاع عن اإلسالم، ي هرهم اهلل من ييث ال حيتساب أياد، 

َِّك إَِّلَّ ُهدوَ َوَما َيعب }: الكلمة، ويؤدون رسالة اهلل حيملون أمانة : املادثر] {لَُم ُجنُوَد َرب 
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31]. 

عاىل  -ات واجلمهورياات ياولقد جر  االستعامر، وجر  ورثتاه مان امللك

الدخول   معركة مع اإلساالم ودعاتاه،  -اختالف االجتاهات الليربالية والثورية 

ليب الابط  واإلياذاء، فيابت ساياطهم واستفدموا ما حيل وما ال حيل من أسا

الدم، وهنشت كالهبم اللحم، ودقت آالت تعذيبهم الع م، وقتل من قتل، ورشد 

من رشد، ونكل بمن نكل، ولكن اهلل تعاىل أخرج احلاي مان امليات، وأبارم مان 

جيال »األجيال التي ربوها   يضاانتهم، وظناوا أهنام صانعوها عاىل أعيانهم، 

، وأثبت وجوده   عامل الفكر، وعاامل اجلهااد، وعاامل الذي رشق وغر « الصحوة

 .االقتصاد، وعامل الدعوة، وعامل السلو،

ال أمل إذن   انتصار تيار التغريب العلامين عىل اإلسالم، وإن استعان باخلربات 

وأنفاق . العاملية، واملكاياد الصاليبية، واليهودياة، والوثنياة، املرتبصاة باإلساالم

. من املاليني   معركته تلك، فهي معركاة خاارسة   النهاياةالعيات أو املئات 

ة  ثُ فََسيُنفُِّقوَنَها ُثمَّ تَُكوُن َعلَيب } َ  .[36: نفالاأل] {لَبُونَ مَّ ُيغب هِّمب َحسب

كل ما   األمر أن املسرية ستتعثر بعاض الوقات، وأن الشاهداء سايقطون   

ياث مان الطياب، ولكان وأن املحن ست ل تصقل الناو، ومتيار اخلب. سبيل اهلل

 القافلة لن تتوقف، والعمل لن ينقطع، والفجر لن يموت، وإن طال الليل، وايلو

سنة اهلل التي ال تتفلف، مع الرسل واألنبيااء وأصاحا  الادعوات، . لك ال الم

ِّلبدَك إِّن َيمب }: ومحلة الرساالت ِّثبلُدُهۚۥِ َوت ٞح م  ٞح َفَقدب َمسَّ ٱلبَقوبَم قَرب ُكمب قَرب   َسسب
َ يَّداُم ٱۡلب

ُ ََل ُُيِّدبُّ  َۗ َوٱّللَّ دَك مِّدنُكمب ُشدَهَدآَء ِّيَن َءاَمُندواْ َونَتَّخِّ ُ ٱَّلَّ لََم ٱّللَّ َعب َ ٱنلَّا ِّ َوَلِّ نَُداوِّلَُها َبيب
َٰلِّمَِّي  َّٰ ُ  313ٱل َص ٱّللَّ َُمح ِّ َٰفِّدرِّننَ  َوَلِّ َف

َحدَق ٱلب ِّيدَن َءاَمُندواْ َونَمب  - 141: آل عماران} {ٱَّلَّ

141]. 
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ا } َنََّة َولَمَّ ُخلُواْ ٱَلب ن تَدب
َ
ببتُمب أ مب َحسِّ

َ
 أ

ب
دتبُهُم يَأ سَّ ِّيَن َخلَوباْ مِّن َقببلُِّكمَ مَّ ثَُل ٱَّلَّ تُِّكم مَّ
 َُ َٰ َيُقوَل ٱلرَّ زِّلُواْ َحِتَّ

ب آُء َوُزل َّ آُء َوٱلۡضَّ ََ
ب
َأ ََلٓ إِّنَّ ٱۡلب

َ
َِّۗ ت د ٱّللَّ ُ ِّيَن َءاَمنُواْ َمَعُهۥ َمدَِتَٰ نَرب وُل َوٱَّلَّ

ِّ قَرِّنبٞ نَ  َ ٱّللَّ  .[214:البقرة] {رب

إذا يذفوا القرآن الكريم، فلم يعاد : يستطيع هؤالء أن ينجحوا   يالة وايدة

إِّنَّا }: كيف وقد قال تعاىل! حتف ه الصدور، وال تتلوه األلسنة، وال حتويه املصايف
َر ِإَونَّا ََلُۥ لََحَٰفُِّظونَ  ِّكب َا ٱَّل  نلب  .[8: احلجر] {ََنبُن نَزَّ

ويذفوا كذلك البفاري ومسلًما وسامر كتب احلديث، ودواوين السنة وكتب 

 .السرية واملغامي من علوم األمة

وطارق بن مياد وصالح وخالًدا ويذفوا أبا بكر وعمر وعثامن وعلًيا وأبا عبيدة 

الدين وق ر وحممًدا الفاتح وعبد القادر اجلرامري وعمر املفتار واخلطايب وأمثاهلم 

 .األمةمن ذاكرة 

ا الصادق ويذفوا أبا ينيفة ومالًكا والشافعي وابن ينبل وميد بن عيل وجعفرً 

 .وجابر بن ميد، وابن يرم وابن تيمية والغرايل وغريهم، وغريهم من عقل األمة

ويذفوا ابن عبد الوها  والسنويس واملهدي واألفغاين وحممد عبده، ورشايد 

اعي وغريهم، وغريهم مان ييااة رضا ويسن البنا واملودودي وسيد قطب والسب

 . األمة

 !!إىل أن حيذفوا األمة نفسها... ويذفوا ويذفوا ويذفوا 

، ألهنا أمة الرساالة اخلالادة، إهناا خامتاة (120)إن هذه األمة لن متوت! وهيهات

                                                           

طباع املكتاب  «مان أجال صاحوة راشادة»من كتابناا  «هذه األمة لن متوت»فصل : ان ر (120)
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األمم التي حتمل خامتة اليامع خلاتم النبيني، فهي باقياة يتاى يار  اهلل األرض 

 . ومن عليها

أن هذا املنا  املشبع بروح العداء األسود لإلساالم، : جيب تأكيده هنابيد أن مما 

والضغط املكثف عىل علاممه ودعاتاه، واملقاوماة املساتميتة لصاحوته، املساتففة 

هذا املنا  املكفهر هو أع م مولد للتطرف والعنف ... بامضيه ويارضه ومستقبله 

ألساليب، فإن العنف ال يثمر واإلرها ، واالنفجارات املتنوعة الصور، املفتلفة ا

هاذا قاانون مان . إال عنًفا مثله أو أشد منه، والضغط إذا ماد ال يولد إال االنفجاار

 . قوانني اهلل   اخللق ال متكن مقاومته

التطرف أو العنف أو اإلرها ، أيًا كاان : وال يكفي   إيقاف هذا الذي نسميه

تاوى الرسمية، والدعايات اإلعالمياة، سببه، وأيًا كان موقفنا منه، جمرد إصدار الف

، وإعاالء صاوت «التنويرياة»ني الكتب العلامنية، التي يضاعون عليهاا خاتم و

التغريب والالدينية عىل صوت اإلسالم احلق، بل هاذا كلاه يرياد الناار اشاتعااًل، 

 .ويدفع هلا بالوقود بعد الوقود

وإذا استمر هذا الوضع، فإن املعركة ستكرب وتطول، ألهنا ساتكون ماع األماة 

قاطبة، وستفقد األن مة أساو رشعيتها أماام شاعوهبا، وستتساع املقاوماة هلاذا 

 !!«مجاعة إسالمية»الكفر البواح، يتى متيس األمة كلها 

 : التدين الذي يروجون لهاششش 

هنا، نوع من التدين مباح، بل مطلو  ومرغب فيه، تدق له الطبول، وحيرق له 

                                                                                                                                        

 .بريوت - اإلسالمي
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البفور، وهو التدين الاذي ترعارع   عهاود الرتاجاع والتفلاف، ثام   عهاود 

 . االستعامر من بعده، ثم   عهود احلكم العلامين الذي ور  االستعامر

ر، وجيمد احلركاة، إنه التدين الذي يروج األساطري، وادر اإلرادة، ويشل الفك

السياساة »وجيمع الناو يول أرضية األولياء، وموالاد األتقيااء، وال يادخل   

: ال هيتم فيه املتدين بأمر املسلمني، بل يقول! إال إذا كانت سياسة احلكومة «امللعونة

إذا ُسئل عن منكار ! دع اخللق للفالق، واتر، امللك للملك: فشعاره. نفيس نفيس

 !أقام العباد فيام أراد: يى، كان جوابهشاع، أو ظلم است

إنه التدين الذي ترسم احلكومة خطوطاه، وتنساج خيوطاه، وتصانع دعاتاه، 

أليف، سلك ظريف، يسري   ركاا  الدولاة  «مستأنك»و،يئ رعاته، فهو تدين 

صادقت، وإن دعات : إذا ادعت قال هلاا. ييث سارت، ويدور معها كيفام دارت

رفته، واملنكر ما أنكرته، فهي املرجع املأمون، بل املصادر املعروف ما ع. آمني: قال

 !املعصوم

ربياة   العقيادة، والشاكلية   العباادة، يقوم هذا اللون من التادين عاىل اجل

والسلبية   األخالق، وامل هرية   السلو،، واجلمود   الفكر، والتقليد   الفقه، 

 . والنفاق   السياسة

املصااادر األصاايلة املوثقااة، باال جاال اعااتامده عااىل  ال يعتمااد   ثقافتااه عااىل

اإلرساميليات واحلكايات، والرؤى واملنامات، واألياديث الضعيفة بل املوضوعة، 

 . والروايات الواهية، والتفسريات املردودة

وإذا أخذ عن علامء العرص، فال يويل وجهه شطر العلاامء العااملني، مان أهال 

لدعوة والتجرد والثبات، بل معتمد هاذا التادين العلم والورع واالعتدال، وأهل ا
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هو علامء السلطة، وعماالء الياطة، الاذين جااء وصافهم   احلاديث : املشبوه

إرج يف آخر الزمان رجال إتلون الةدنيا بالةد،ن، ،لبسةون للنةا  »: الييف

جلةةود الضةةأن مةةن اللةةني، ألسةةنتهم أحةةىل مةةن السةةكر، وقلةةوهبم قلةةوب 

 .(121)«الائاب

ن الفردي االنعرايل السلبي اهلامد، هو الذي تتباكى األقاالم العلامنياة هذا التدي

 «األصال»اليوم عىل فوات عرصه الذهبي، وانقضاء أيامه امليقة، ويعتربونه هاو 

 !اليير «األصويل»الذي طرأ عليه هذا التدين 

وهو الذي يتنادون برضورة إييامه وبعثه من مرقده، وإطالق العنان له ليصول 

ل،   املساجد والروايا، والصحف واإلذاعة والتلفام، ومطاردة ذلك التادين وجيو

 .اخلبيث «اجلديد»

ت الامكرة من مجاعاة العلامنياني، العتباار فارتة الوأغر  من ذلك تلك املحاو

غيا  اهلوية، وتذبذ  األصالة، وظهور تيار التغريب، وهيمنته بالقوة واحليلة عىل 

 -طوال فارتة االياتالل وماا أعقباه  -عالم والتثقيف أممة التعليم والتوجيه واإل

اعتبار هذه الفرتة بام أفرمته، وما خلفته هي األصل واألسااو، وماا خلفهاا بعاد 

 .ذلك يكون شذوًذا عن القاعدة

أن تكون فارتة االغارتا  عان اهلوياة، : وهذا مما ال ينقيض منه عجب العاجب

 -لدخيل، والسري   ركاا  الغاامي واالنقطاع عن اجلذور، واالرمتاء   أيضاء ا

وإذا قادر . هي األصل األصيل والقاعدة املقاررة -بعسكره وقيمه وفكره وثقافته 

                                                           

 (.2416)رواه الرتمذي   أبوا  الرهد عن أيب هريرة  (121)
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لألمة أن تصحو من سكرة، وتستيقظ من غفوة، حتاول أن ترجع إىل الذات، وتعود 

إىل األصول، وحتيي ما مات من قيمها وآداهبا، وجتدد ما بيل من ثقافتها ويضار،ا، 

ما محلت عىل تركه من دينها ورشيعتها، أو تقاوم ماا أعاوج مان تفكريهاا  وحتكم

هذا فهم جديد عىل جمتمعنا، بل هذا فكر دخيل عليناا، : وسلوكها، قال هلا قاملون

 !وربام كان وراءه أيد أجنبية حتركه من وراء ستار

 من الرابح من وراء ذلك؟ اششش 

ي مان وراء هاذه املعركاة مان الارابح احلقيقا: وهنا سؤال يفرض نفسه، وهو

 اليسة ضد صحوة اإلسالم ودعوته ويركته؟ 

إن األماة ال تكساب بااقتالع فا. بالتأكيد ليست هي أمة العر  وال اإلساالم

 . جذورها، وتبديد طاقا،ا، وتشتيت قواها الضاربة، ومتريق شملها

  إن أمتنا هي اخلارسة بال مراء، من وراء هذا الرصاع املار الاذي يادار حلساا

 . غريها بيقني

 . أخالقي أو اقتصادي أو سيايس أو اجتامعي: إهنا اخلارسة عىل كل صعيد

 : ارهتا ألسباب معلومة ال حتتاج إىل تفلسفسوخ

ألهنا إذا انفصمت عن دينها تصبح أمة بال جذور، وإن أي شجرة تفصل عان  - 1

 . ومن املؤكد أن جذور هذه األمة   دينها. جذورها ال يمكن أن تعي 

وألهنا إذا ضعف دينها، ووهن انتامؤها لإلسالم، ومتسكها به، فقدت املفجار  - 2

 . األول لطاقا،ا املكنونة، وقدرا،ا املفترنة

ان الادين هاو املحار، األول : ا من قراءة التاريخ، واساتقراء الواقاعوقد عرفن
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والدلة عاىل . ألمتنا، والقادر عىل بعثها من اهلمود، وإخراجها من اجلمود واخلمود

 . ذلك أكثر من أن تُحرص

ومن نايية أخرى، فإن الطاقات التي كان ينبغي أن توظاف   سابيل البنااء  - 3

غدت توظف   اهلادم ال البنااء، و  التفرياق ال  والتنمية والتقدم احلضاري،

بال   تغلياب األقلياة . اجلمع، وتغليب فئة عىل أخرى، أو معسكر عىل آخر

بل تعمل   . املغرتبة عىل مجهور األمة، وهبذا تتبدد الطاقات، و،در اإلمكانات

 .ق املضاد للهداف احلقيقية لألمةالطري

هاا الدينياة ثاملستمر بني عقيدة األماة ومواريوبعد ذلك كله، فإن هذا الرساع  - 4

يا،ا، ومربر وجودها وبقامهاا، وباني القايم يالتي تعتربها جوهر  -والثقافية 

لن يدع سفينتها ترسو عىل بر األمان، بال سات ل  -واملفاهيم الدخيلة عليها 

تتأرجح وتضطر  أمام عصف الريح، وهيجان املوج، ومعاكساة التياار، مماا 

 . طار ال يعلم عواقبها إال اهلليعرضها ألخ

إن القضية خطرية واهلل، بل هي   غاية اخلطورة، إذا متت عاىل ماا أراد الاذين 

خططوا هلا، أو بقيت مصدًرا لالستنراف الدامم، فهل من فئة من العقاالء تتناادى 

 مر وتفادى اخلطر، وإطفاء الير، قبل أن يفلت الرمام، ويعر اخلالص؟ بتدار، األ

 اد ومايض ناارماخلل الرأرى 

 

 ويوشااك أن يكااون هلااا رضام

 لااائن مل يطفهاااا عقاااالء قاااوم 

 

 يكااون وقودهااا جثااث وهااام

 فااإن النااار بااالعودين تااذكى 

 

 وإن احلاااار  أوهلااااا كااااالم

إن الرابح احلقيقي من وراء هذا اجلذ  والشد، واجلرر واملد، هو القوى املعادية  

امماة، مان دواألطامع اجلديدة، واملفاوف الألمتنا، التي حتركها األيقاد القديمة، 



 153 واملعاصرةالثقافة العربية اإلسالمية بني األصالة 

ظهور اإلسالم مرة أخرى،   صورة أمة متلك القوة البيية، والقوة الامدية، والقوة 

الرويية، واملوقع اجلغرا ، والبعد التاراي، والعمق احلضاري، ولدهيا من احلوافر 

اهلل، وهداياة  ما ليك لدى أمة أخرى، وعندها ما تقدمه للبيية احلامرة من كلامت

 .السامء

إرساميل، التي ستقر عينًاا، وتطياب نفًساا، باام جياري : و  مقدمة هذه القوى

بجوارها، من عرل اإلسالم عان مماام القياادة، وتنحيتاه عان التوجياه والتاأثري 

. والتجميع والتجنيد،   يني حتر، هي شعبها باسم الدين، وجتمعهم عىل التوراة

معهم التوراة وليك معنا القارآن، ويتناادون باسام ونا، وهبذا يدخلون املعركة مع

وحيرتماون ! األقىص: اهليكل، وال نقول: ويقولون. موسى، وال نتنادى باسم حممد

وال يول وال قوة ! فالدين عندهم رشف، وعندنا ،مة! السبت، وال نحرتم اجلمعة

 !إال باهلل

ين ممن كانوا خصاومها وإرساميل اليوم   أسعد أوقا،ا، فقد اتفقت مع الكثري

وغدت تعرض نفسها عىل كال . باألمك القريب، عىل رض  الصحوة اإلسالمية

 «ولية اإلسااالميةصاااأل»القااوة املعاديااة لإلسااالم لتتعاااون معهااا   مواجهااة 

 .(122)الناشرة

هكذا وقفت مع الصاليبية   الغار ، وماع الوثنياة   الياق، فهاي عاون 

 .عون للهندوو ضد أهل جامو وكشمريواهلرسك، وللرصبيني ضد أهل البوسنة 

اهلند، وأعلن هلم بكل رصاية  «شمعون بريير»وقد مار ومير خارجية إرساميل 

                                                           

 .«اتفاق غرة وأرحيا»: وقد برم هذا بوضوح أكثر وأرصح، بعد االتفاق املشؤوم املسمى (122)
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استعداد بالده للتعاون معها ووضع كل خربا،ا وإمكانا،اا ضاد خصاومها مان 

 !اإلسالميني

* * * 



 158 واملعاصرةالثقافة العربية اإلسالمية بني األصالة 

 خامتة

 :اششش حماور التقاء

مكن أن يلتقي عليها املفلصون ممن أيسب بعد هذه الفصول أن هنا، حماور ي

بحياث يتفاق عليهاا . حيسبون من دعاة الصالة، ومن حيسبون من دعاة املعاارصة

 . الطرفان، يغلقون ملفات اجلدل يوهلا

فقد تبني لنا أن ال تناقض بني العروبة واإلسالم   ثقافتنا، إال أن حترف العروبة ( أ)

يتى تكون ملحدة أو علامنية معادية لإلسالم، أو حيرف اإلسالم يتى يكاون 

 . شعوبًيا معاديًا للعروبة

و كام تبني لنا أنه ال رصاع   ثقافتنا بني العلم والدين، أو بني العلم واإلياامن أ(  )

 . بني العقل والنقل

والعلام دليال اإلياامن، واإلياامن ماال، . فالعلم عندنا دين، والدين عندنا علم

 ،العقل عند علاممنا أساو النقل، والنقل نفسه يشيد بالعقل، وحياتكم إلياه. العلم

 . وال تعارض عندنا بني صحيح املنقول ورصيح املعقول

عقلية العلمياة، وتطاوير املؤسساات هلذا جيب أن نعمل مجيًعا عى تكوين ال( جا)

ولوجيا املتطاورة نالعلمية، و،يئة املنا  العلمي، يتى تدخل األمة عرص التك

 . ا ثابتةبفطً 

كام جيب أن نعمل مًعا   الوقت ذاته عىل إيياء معاين اإليامن، وجتدياد أخاالق 

 . اإليامن، والوقوف   وجه تيار الامدية والالدينية واإلبايية

ا تبني لنا كذلك أنه ال تعارض باني األصاالة احلقاة واملعاارصة احلقاة، إذا ومم( د)
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فنستطيع أن نكون معارصين إىل أعىل مستويات . فهمت كلتامها عىل يقيقتها

 . املعارصة، وأن نبقى كذلك أصالء يتى النفاع

إنام تتعارض األصاالة واملعاارصة، إذا فهمات األصاالة عاىل أهناا االيتبااو 

 . سجن الاميض، واملعارصة عىل أهنا الدوران   ريى الغر  االختياري  

 : هلاا جيب أن نتفق عىل رفض اجتاهني متطرفني

الذي ينتهي باألصالة إىل اجلمود والتحجر، ورفض كل جدياد،  :االجتال األول

ومقاومة التجديد   الدين، واالجتهاد   الفقه، واإلبداع   األد ، واالبتكاار   

والتسوية بني وياي اهلل تعااىل وأفكاار . ة، وإبقاء كل قديم عىل قدمهفنون احلضار

ترا  السابقني كله، ومعاداة كل نرعاة إىل تطاوير  املسلمني، وإضفاء القداسة عىل

احلياة واملجتمع، وإن كانت عىل أسك إسالمية، وي ر االقتباو مان اآلخارين، 

 . ولو كان نافًعا للمسلمني، غري خمالف لييعتهم

اجتاه الذين ينحون باملعارصة نحو الفناء   الغر ، واتباع سننه  :جتال الثاينواال

، وال يكتفاون «ب لدخلولضءرًبا بشرب، وذراًعا باراع، حتى لو دخلوا جحر »

بأخذ العلم والتكنولوجيا ويسن اإلدارة والتن يم منه، واقتباو كل ما تنهض به 

احلياة، مما ال يتعارض مع ديننا وقيمنا ورشيعتنا، بل هم يرصون عىل نقل األنموذج 

الغريب إلينا بكال عناارصه ومقوماتاه، وبفاصاة جاذوره الفلسافية، ومفاهيماه 

تقالياده االجتامعياة، وقوانيناه التيايعية، ومؤثراتاه الفكرية، وجماليه األدبية، و

 . الثقافية

إن كال االجتاهني مرفض، فأوهلام يمثل اإلفراط، واآلخر يمثل التفريط، وال خري 

 .   وايد منهام، إنام اخلري   التوسط والتوامن
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وقبل ذلك كله، جيب أن نشيع روح التساامح باني املفتلفاني، ساواء أكاان ( ها)

وأن نفاتح باا  . ا   الدين أم   املذهب، أم   الفكار أم   السياساةاختالفً 

مع الرتكير  «اجلدل بالتي هي أيسن»احلوار العلمي الراقي، الذي سامه القرآن 

عىل نقاط االلتقاء واالشرتا،، ال مواضع التامير واالختالف، مساتهدين بقاول 

ِّ }: اهلل تعاىل ِّٱۡلب َِّك ب بِّيلِّ َرب  ََ َ ٱدبُع إََِّلَٰ  ِتِّ  ِّ
ِّدٱلَّ ُهم ب

ب ل ََسنَةَِّ َوَجَٰدِّ بَموبعَِّظةِّ ٱۡلب َمةِّ َوٱل كب
َسنُ  حب

َ
 .[128: النحل] {أ

 . وآخر دعوانا أن احلمد هلل ر  العاملني

* * * 

 


