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من الدستور اإللهي
أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
َٰ
س ٗطا ِلت َ ُكونُواْ ُ
علَ ۡىۡ ُكمۡ
علَى للنَّىا ِ َو َك ُكىوٱَ للَُّ سُىو َُ َ
ش َهدَآ َء َ
{ َو َكذَ ِلكَ َجعَ ۡل َٰنَ ُكمۡ أُم َّٗة َو َ

ش َِه ٗۡدا} [البقرة.]143 :
ىىُ أ ُ َّمىىى َة أ ُ ۡۡ ُِ َجى ۡ
ىىم ۡلل ُ ن َكى ِىىُ
ف َول َ ۡن َهى ۡىىوٱَ َ
ىىت ِللنَّىىىا ِ لَى ۡىىۡ ُم ُُوٱَ ِىىى ۡل َ ۡع ُُو ِ
{ ُكنىىىتُمۡ َۡ ۡۡى َ
عى ِ
َول ُ ۡؤ ِمنُوٱَ ِ َّّللِ} [آل عمران.]110 :

***
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بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمدددد هلل هحددددصال هاللددد ة هالسددد ب عبدددى مدددن ل بدددي ب ددددصال هعبدددى آلددد
هصحب ال همن سار عبى درب .
أما ب د ...
فهد ص صددحاد تددد ،تبتهدداال اسددت ابة لطبد ب ددا اإلةددوةال أللقددي دديئًا مددن
الضوء عبى مشرهع أمتنا الحضاريال ال ي تقدم لخ ص البشرية ههددايتهاال
في مطبع القرن الحادي هال شرين المي دي أه «األلفية الثالثة» ،ما يسمو ها.
هلكني آثرت أن أعبر عدن هد ا «المشدرهع» بكبمدة «الرسدالة» فهدي أتدر
إلى ملطبحاتنا اإلس ميةال هإلى جو ا اإلس مي.
هتد رأينا في ه ص اللحاد

صا فدي الردر
حاجة البشرية الماسةال هةلو ً

المتفوق ماديًا  -إلى ه ص الرسالة التي تمزج المادية بالرهحال هتلد بدين الدد يا
هاآلةرةال هت مع بين الربا ية هاإل سدا يةال هتوفدب بدين ال قد هالقبد ال هتدوا ن
بين حرية الفرد هملبحة الم تمع.
صحيح أن الرر تد ببغ مببرًا عظي ًمدا فدي الرتدي المداديال هحقدب الثدورات
الم رهفدة فدي عددالم اليدوب :الثددورة التكنولوجيدةال هالثددورة اللكتره يدةال هالثددورة
الفضاديةال هالثورة البيولوجيدةال هثدورة الم بومداتال هثدورة التلدالتال هلكدن
إ سان الرر ال ي هضع أتدام عبى سطح القمدرال لدم يسدتطع أن يحقدب لنفسد
السدكينة هالس د ادة عبددى اهددر األر

ال هلددن ي ددد ذلددة إل فددي رسددالة اإلس د ب

التددي ت طي د اإليمددانال هل تحرم د ال بددمال هتربط د بدداآلةرةال هل تحددرب عبي د
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الد ياال هتلب بالسماء هل تنتزع من األر
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.

هإ مددا تددهتي ه د ا الرسددالة أ،بهدداال هتحقددب أهدددافها ال الميددةال إذا تدددمتها أمددة
هدستوراال هةبقًا هسبو ً،ا.
هفكرا
تمثبها بحبال هت سدها بلدقال عب ًما هعم ً ال
ً
ً
هله ا ،ا ت حاجة األمة المسبمة إلى هد ص الرسدالة أ دد مدن حاجدة اآلةدرين
إليهاال ههي أحب بهدا هأهبهداال ههدي التدي ت د منهدا «األمدة الوسد » الشدهيدة
عبددى البشددرال ه{ َۡ ۡۡىى َُ أُمَّىى َة أ ُ ۡۡ ُِ َج ۡ
ىىت ِللنَّىىا ِ } [آل عمددران ... ]110 :ههددي هحدددها

القادرة عبى ح مشدك ت األمدةال هالنهدو

بهدا ألداء دهرهدا فدي ال دالمال ،مدا

هو مطبو منها.
عبى أن تختار األمدة الت داص اللدحيحال الد ي يلدبح لهداال هتلدبح لد ال مدن
بددين ات اهددات عدددة تنتس د لاس د إلددى اإلس د بال مث د الت دداص الجتددراريال
هال تحدداريال هالعت د اريال هالفتخدداريال هالحتضدداريال هال ددت اري .هتددد
رحنا المراد بك منها.
أمددددا الت دددداص الدددد ي ي دددد أن تتبندددداص األمددددةال فهددددو مددددا سددددميناص «الت دددداص
الحضاري» .ههو ال ي يقدب اإلس ب عبى أ رسالة حضارية عالمية متميدزةال
لها مقوماتها هةلادلها من الشمول هالوضوح هالتوا ن هالتكامد هال مدبال
هه ا الت اص هو ال ي يدعو إلي

ار الواسطية اإلس مية ال ي همن ب .

أس د ل هللا ت ددالى أن يوفددب أمتنددا لبقيدداب برسددالتها الربا يددة ال الميددةال فددي ه د ا
القرن ال ديدال هتقدب لها اإلس ب رحمة لب المينال ههداية لبحادرين.
{ َو َّ
شا ٓ ُء إلَ َٰ ِص َٰ َُ ٖط م ُّۡست َ ِق ٖۡم} [النور.]46 :
لّللُ كَ ۡهدِي َمم كَ َ

القاهرة في جمادى اآلةرة 1421هـ
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سبتمبر 2000ب
الفقير إلى عفو رب
يوس

***

القرضاهي
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الرتقاء المادي الهاد في الحضارة الرربية
لددم تل د حضددارة مددن الحضددارات لددوال التدداريص إلددى مددا هصددبت إليدد
الحضارة الرربية الم اصرة التدي تسدود عالمندا اليدوبال هالتدي ببردت األهج فدي
التقدددب ال بمددي هالتكنولددوجيال ممددا ،ددان لد أثددرص فددي اةتلددار المكددان هالزمددان
لإل سانال هتوفير الرفاهيدة هالراحدة لد حتدى أصدبحت حاجاتد تقضدي بضدر
عبى رال ب يكاد اآلن يسترني عن األ رار فهو يدة البدا فيفدتح لد هحددصال
هيضع يدص تحت اللنبورال فيل الماء عبي ال هيضع تدم عبى السبم فيلد د
ب ال إلى غير ذلة مما غدا م تادًا في حياتنا اليوب.
هلقدددد اسدددتطاع اإل سدددان أن يردددزه الفضددداءال هيب ددد بمرا،بددد تددددهر حدددول
األر

صدخورا
ال ب لقد زل اإل سدان بالف د عبدى سدطح القمدرال هجبد مند
ً

هأتربددةال هض د ها تحددت بحث د هتحبيب د  .هيحدداهل اآلن الوصددول إلددى الكوا ،د
األب د في الفضاء الكو يال مث الكو ،األحمرال المريص.
هل ريد أن إ ددا ات ال بدم المددادي فدي علددر ا إ دا ات هادبددةال لدو ذ،ددر
عشر م شارها لمن ،دان تببندا لتهمدوا تادبد بدال نون .ههدي تددة تحدت تولد
ت

الى في القرآنَ { :وكَ ۡخلُ ُ
ق َما ََل ل َ ۡعلَ ُ وٱَ } [النح

.]8 :

قاء اإل سان في ه ص الحضارة:
هلكن يبقى هنا سهال في غاية األهميةال ههو :هد اسدتطاع ال بدم الد ي رفدع
اإل سان إلى سطح القمر أن يحقب ل الس ادة عبى اهر األر

؟

الواتع المر يقول :ل .فإن ال بم بمفهومد الرربدي  -ههدو عبدم مدادي بحدت -
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هفددر لإل سددان راحددة ال سددمال هلددم يددوفر ل د راحددة الددنف ال حق دب ل د الرفاهيددة
الماديةال هلم يحقب ل السدكينة الرهحيدةال هيد لد الوسداد هاألدهات .هلدم يهديء
لد المقاصددد هالرايددات .هلهد ا عدداز اإل سددان مددزهق الظدداهرال ةددرا البددالنال
أ ب بقبور ال ظماءال مشيدة مزةرفةال هلي

فيها إل عظاب خرة.

همن ثم رأينا الناس ال ين ي يشون تحت سبطان هد ص الحضدارة يشدكون مدن
القبدددب هال،تئدددا هالخدددوا هاألسدددى هاليددد سال هالرربدددة النفسددديةال هالشددد ور
بالضياع هتفاهة الحياةال هأ ها حياة ل هدا لها هل رسالة هل ل دم هل م ندى.
هه ا يحطم اإل سان من داةب .
هل غره أن ،ثرت ال يادات النفسية هال لبيةال حتدى غددت ت دد بداأللواال
همددع ه د ا ل تكفددي ادريهدداال هتبمددا ي دددهن عندددها مددا يشددفي عبددي ً ال أه يددرهي
غبي ً .
إن النددداس يشدددكون فدددي هددد ص الحضدددارة مدددن ال حددد ل األة تددديال هالقبدددب
النفسدديال هالتفسددص ال ددادبيال هالضددطرا ال قبدديال هالتفكددة الجتمدداعيال همددن
ا تشار ال ريمة إلى حد يثير الخوا هال عر لدى جماهير الناس(.)1
لقد بالرت الحضارة الرربية فدي إعطداء الحريدة الشخلدية لإل سدانال ليف د
ما يشاء ما داب ل ي تدي عبى غيرصال ف فسدت عبي فطرتد ال هلدم تسدتطع إ دباع
هم ،ب ال فالشهوات ،بما ا داد المرء منها عبًاال ا داد م ها عط ً
شداال هل يوجدد
في الكون ،ب

ديء حدر حريدة مطبقدةال فدالبواةر فدي المحيطداتال هالطدادرات

في الفضاءال تسير فدي مسدارات محدددةال ل ي دو لهدا أن تت دداهاال هإل هدددت
ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ

( )1ا ظددر :فلدد «آفددات الحضددارة الم اصددرة هآثارهددا عبددى الحيدداة البشددرية» مددن ،تابنددا
«اإلس ب حضارة الرد» شر مكتبة ههبة بالقاهرة هالمكت اإلس مي ببيرهت.
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بكوارث ل تحمد عقباها هل ت را تاد ها.
هالحضارة لم ت ن عبدى اإل سدان هحددصال لقدد جندت عبدى البيئدة مدن حولهداال
فبوثتهدددا بددددةان ملدددا ها هفضددد تهاال هآثدددار إ ددد اعهاال ه فاياتهدددا النوهيدددةال
هتدددة تها الكيماهيددة فدددي النبددات هالحيدددوانال هأ،ثددر مددن ذلدددة آثددار الهندسدددة
الوراثيةال هتد بدأت ه ص النتادج تبده لب يان في مث «جنون البقدر» هغيدرص مدن
المشك ت  ...هما يكن الرد أ د هأتسى.
أض

إلى ذلة اإلة ل بالتوا ن الكو يال ،ما يبدده فيمدا ذ،درهص مدن «ثقد

األه هن» هل دري ماذا ب د ذلة؟
واللۡىىىىال مىىىىىم الىمىىىىاٱ

ىىىىىال

مىىىىىىلقن كلىىىىىىدٱ كىىىىىى ع ۡىىىىىى

فه ص ثمار لبي يدة للدنع اإل سدان بنفسد همدا حولد ال إذا تلدرا فدي فسد
هفي الكونال ه،

إل ل يسد ل عمدا يف د ال همدا هدو إل مخبدوق لخدالب عظديمال

ي دد عبيدد أن يخضددع لنواميسدد الكو يددةال هتوا يندد الشددرعيةال هبدد لة ين ددو
هيفبح.
سر الم ا اة في ه ص الحضارة:
هسر ما ي ا ي الناس في الحضدارة الم اصدرة :أ هدا حضدارة سديت «هللا»
ف ساها أ فسها .إ ها عا ت جس ًما ب رهحال أه ت  :جسم في برهح مبة!
هتددال الشدداعر الهندددي الكبيددر لدداغور ألحددد مفكددري الرددر  :صددحيح أ كددم
تحبققددوا فددي الهددواء ،ددالطيرال هأن تروصددوا فددي البحددر ،السددمةال
اسددتط تم أن و
هلكنكم لم تحسنوا أن تمشوا عبى األر

،اإل سان.

ب هجد ا من النقاد الرربيين أ فسهم من يشكو من الخواء الرهحدي فدي هد ص
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الحضارةال ب من يددتون جدرس اإل د ار محد رين مدن التمدادي فدي هد ص الحيداة
المادية اإلباحية النف يةال التي ل تطمئن اإل سان من تببال هل تهمن من ةوا.
تح يرات رجال ال بم هالفكر هاألد :
لقددد توالدددت تحددد يرات ال بمددداء هالف سددفة هالمدددربين هاألدبددداء هالسياسددديين
هغيرهمال من مادية الحضارة الرربيةال هإغراتها في اآلليدة اللدناعيةال هالحيداة
السته ،ية.
من ذلدة :تحد يرات «الكسدي

،اريد » ه«رينيد دهبدو» مدن رجدال ال بدوب

الطبي يةال همن الحادزين عبى جادزة وب ال هسننق ب ا  ،مهما فيما ب د.
همدددن ذلدددة مدددا تالددد الفيبسدددوا األمريكدددي الشدددهير «جدددون ديدددوي»« :إن
الحضارة التدي تسدمح لب بدم بتحطديم القديم المت دارا عبيهداال هل تثدب بقدوة هد ا
ال بم في ةبب تيم جديدة  ...لهي حضارة تدمر فسها بنفسها(.)2
هأهضح من ما تال المفكر الكبير المدهر البريطدا ي الم اصدر «تدوينبي»
إذ ينق د عن د الكات د األمريكددي «،ددولن هلسددون» مقولت د « :لقددد أغددرت فنددون
اللدددناعة ضدددحاياهاال هج بدددتهم يسدددبمو ها تيدددادة أ فسدددهمال ببي هدددا «الملدددابيح
ال ديدة» لهم مقاب «الملابيح القديمة»ال لقد أغرتهم فبداعوا أرهاحهدم هأةد ها
بد ً
ددل منهددا «السددينما» «الراديددو» ه،ا ددت تي ددة ه د ا الدددمار الحضدداري ال د ي
إتفدارا رهحيًدا هصدف «أف لدون» ب د «م تمدع
سببت تبة «اللفقة ال ديدة»
ً
الخنا ير» ههصف «الدهس هكسبي» ب

«عالم اص جديد»!!

هي م تدوينبي فدي هايدة البحد بد ن ةد ص الردر ل يكدون إل بال تقدال
ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ

( )2ق ذلة عن دهبو في ،تاب المترجم ب نوان «إ سا ية اإل سان» (ص.)43 :
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من التتلاد إلى الدين(.)3
هتددال األدي د األمريكددي الكبيددر «جددون ددتاينية» فددي ةطددا أرسددب إلددى
صدددديق «ادلي استيفينسدددون»« :إن مشدددكبة أمريكدددا هدددي ثرالهددداال هأن لدددديها
أ ددياء ،ثيددرةال هلكددن لددي

لددديها رسددالة رهحيددة ،افيددة  ...إ نددا فددي حاجددة إلددى

ضربة ت بنا فيب من ثرادنا .لقد ا تلر ا ع الطبي ةال هلكننا لم نتلر عبدى
أ فسنا».
هعبر الشداعر األلمدا ي «بره درت» عدن م سداة األجيدال ال ديددةال النا دئة
فددي اد الحضددارة اآلليددة بقولد  « :حددن جيد بد رابد هل عمددب .عمقنددا هددو
الهاهية .حن جي ب دين هل راحة .مسنا ضيقة .حبنا هحشديةال ه دبابنا بد
با  .إ نا جي ب تيود هل حدهد هل حماية من أحد»!
هفي أ،ثر من ،تا ال همن محاضرة لبمفكدر الفر سدي جدارهدي حمد عبدى
الحضارة الرربيةال هسماها الحضارة الفرعو يةال فقد تهيد لهدا ال بدمال هلدم تضدم
إلي الحكمةال هعنيت باآللدة هلدم ت دن باإل سدانال هل سديما الحضدارة األمريكيدة
التددي تقددوب عبددى ت ليد الدددهلرال ه«هحدا يددة السددوق» بدددل «هحدا يددة هللا» هتددد
أل

أةيرا ،تا «أمريكا لبي ة ال حطال»(.)4
ً
هل يقب من هادت اهتدالص إلى اإلس بال همثبد «ليوبولدد فداي » أه محمدد

أسدال ه«ريني جينو» أه عبد الواحد يحيى.
ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ

( )3من ،تا «سقول الحضارة» لكولن هلسونال ههو ،ات أمريكي م درها اتدد لبحضدارة
الرربيدة أيضًداال هتدد هصد الحيداة فدي يويدور ب هدا «غطداء جميد لحالدة مدن الت اسددة
هالشقاء»!
( )4شرت «دار الشرهق» بالقاهرة (1999ب).
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همددن السياسدديين الدددين عنددوا به د ا ال ا د «جددون فوسددتر دالس» ه يددر
الخارجيدة األمريكدي الشددهير فدي عهدد «ايز هدداهر» صداح ،تدا «حددر أب
س ب» فقدد ةلدف فلد ً مدن ،تابد ب ندوان «حاجتندا الرهحيدة» بدين فيد مدا
ينقف أمريكاال فقال« :إن األمر ل يت بب بالمادياتال فبددينا أعظدم إ تداج عدالمي
في األ ياء الماديةال إن ما ينقلنا هو إيمان صحيح توي .فبده يكدون ،د مدا
لددددينا تبدددي ً  .ههددد ا الدددنقف ل ي وضددد السياسددديون مهمدددا ببردددت تددددرتهمال أه
الدببوماسية مهما ،ا ت فطنتهمال أه ال بماء مهما ،ثرت اةتراعداتهمال أه القنابد
مهما ببرت توتها».
همن أهم ما ذ،رص :ما قب عن الردي

«هلسون» ممدا ،تبد تبيد هفاتد  :إن

اةتلار المس لة هدو :أن حضدارتنا ل تسدتطيع البقداء هالسدتمرار مدن الناحيدة
الماديةال إل إذا استردت رهحا يتها»!
هحسبنا ه ص الشهادات من أهبها(.)5
ع ز ال بم في حضارة اليوب عن إس اد البشرية:
لمددداذا يلدددر النددداس فدددي علدددر اال هيضددد ون بالشدددكوى مدددن دددقادهمال
ه د ورهم ب د ن الحيدداة ب د م نددى؟ أل يسددتطيع ال بددم الكددو يال ال بددم الطبي ددي
هالرياضدديال همددا أثمددرص مددن تكنولوجيددا غيددرت هج د الحيدداةال تربددت الب يدددال
هأ طقددت الحديدددال هيسددرت ال سددير :أن يه د الس د ادة لبندداسال هيددزيح الشددقاء
هالمرارة هالبهسال هالتفاهةال التي ي دا ي منهدا النداس؟ الحدب أن ال بمداء الكبدار
أ فسهم أ،دها ع ز ال بم عن القياب بدهر المنق .
ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ

( )5مدن أراد السدتزادة فبيراجدع الفلد الثالد مددن ،تابندا «اإلسد ب حضدارة الردد» ب نددوان:
عق ء رجال الرر يدتون أجراس اإل ار.
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هادات ،بار ال بماء:
من هدهلء ال مدة «ألكسدي

،اريد » أحدد أتطدا ال بدمال هالحاصد عبدى

جددادزة « وبدد » فددي ال بددوبال هصدداح الكتددا القدديم الشددهير «اإل سددان ذلددة
الم هول» ال ي قد في الحضارة الرربية قدًا عبميًا رصينًاال تاد ًما عبدى منطدب
ال بم همسبمات .
هيقددول «ألكسددي
فسها في موت

ص

،اري د » فددي ،تاب د ذا « :إن الحضددارة ال لددرية ت ددد
ال أل ها ل ت دمناال فقد أ شدئت دهن أيدة م رفدة بطبي تندا

الحقيقيددةال إذ أ هددا تولدددت مددن ةيددالت ال،تشددافات ال بميددةال ه ددهوات الندداسال
هأههامهمال ه ظرياتهمال هرغباتهمال هعبى الدرغم مدن أ هدا أ شدئت بم هوداتنداال
إل أ ها غير صالحة بالنسبة لح منا ه كبنا»(.)6
هفي موضع آةر يقول« :ي

أن حرر اإل سان من الكو يدات التدي ةبقهدا

عبمداء الطبي دة هالفبددة  ...تبدة الكو يددات التدي حددب

فيهدا اإل سددان مند علددر

النهضةال إذ عبى الدرغم مدن ضدخامت الهادبدةال فدإن عدالم المدادة أضديب مدن أن
يتسع لإل سانال فهو ،بيئت التتلادية هالجتماعيةال ل ي دم ».
هيختم الكتا ،ب بقول « :لقد حان اليوب ال ي بددأ فيد ال مد لت ديدد أ فسدنا
 ...هلكننا لن ضيع برام داال ألن البر دامج تدد يخندب الحقيقدة الحيدة ةبد درع
صددب ال إ دد سدديمنع ا بثدداق غيددر المتنبدد بدد ال هيحددب

المسددتقب داةدد حدددهد

عقبنا»(.)7
ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ

(« )6اإل سان ذلة الم هول»ال ترجمة قيب أس د فريد  -مكتبة الم دارا بيدرهت (ص)37 :
الطب ة الراب ة.
( )7الملدر فس (ص.)359 – 357 :
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همدا تالد «ألكسددي

،اريد » أ،دددص عدالم آةددرال مددن ،بددار عبمدداء البيولوجيدداال

ضدداال هل د ،تددا ي تبددر امتدددادًا لكتددا «ألكسددي
همددن حمبددة جددادزة وب د أي ً
،اري »ال ب د حو ثب ترن من الزمان.
ذلة ال الم هو «ريني دهبدو» األمريكدي ال نسدية الفر سدي األصد  .ه،تابد
هددو » «So Human An Animalالد ي ترجم د إلددى ال ربي دة الددد،تور بي د
صبحي الطوي تحت عنوان «إ سا ية اإل سان»( )8يقول «دهبو» في ،تاب :
« حددن دددعي أ نددا دديص فددي علددر ال بددمال إل أن الحقيقددة هددي أن الميدددان
ال بمي ،ما يدار اآلنال لي

في توا ن يسمح لب بم ب ن يكون ذا فادددة تد ،ر فدي

إدارة أمور اإل سان؟ لقد جم نا جس ًما هاد ً من الم بومات حول المادةال هتقنيدة
تويددة لضددب هاسددتر ل ال ددالم الخددارجي  ...همددع ذلددة ل يددزال جهبنددا فاض د ًحا
باآلثار التي تدد تندتج عدن الب د بمهارتندا هد صال ه تلدرا فدي غالد األحيدان
ه ،نا آةر جي ي يص عبى ه ص األر

».

«إن الحياة الشاذة التدي ي يشدها عامدة النداس اآلن تخندب هت طد التفداع ت
الحيوية الضرهرية لس مة اإل سان ال قبيةال ه مو اإلمكا ات اإل سا ية».
«إن  ،المفكرين تبقدون عبدى مسدتقب األبنداء الد ين سيقضدون حيداتهم فدي
بيئددات اجتماعيددة همحيطيددة سددخيفة عابثددة بالبددةال خبقهددا حددن لهددم بدددهن أي
تفكيرال هأ،ثر ما يزعج هو عبمنا ب ن الخلدادف ال ضدوية هالفكريدة لإل سدان
تخططهدددا اليدددوب البيئدددات المبوثدددةال هالشدددوارع المتراصدددة هاألبنيدددة الشددداهقةال
هالخبي الحضري المتمردال هال ادات الجتماعية التدي تهدتم باأل دياءال هتهمد
ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ

( )8شرت مهسسة الرسالة في بيرهت.
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البشر»(.)9
«من تر ين تقريبًا هاإل سدان الرربدي ي تقدد أن ة صد سدي تي عدن لريدب
ال،تشافات التكنولوجيدةال هل جددال فدي أن المكتشدفات التكنولوجيدة ادت مدن
غندداص المددادي هحسددنت صددحت ال ضددوية  ...إل أ هددا لددم ت ب د ل د بالضددرهرة
الرنى هاللحة الب ين يولدان الس ادة»(.)10
هفي موضع آةر يقول:
«هتوجهنا ال بوب الماديدة بتناتضدات ل حبدول لهدا عنددما حداهل فهدم حددهد
الفضدداءال أه بدددايات الددزمنال أضدد إلددى ذلددة أن اإل ددا ات ال بميددة تثيددر -
بلدددورة عامدددة  -مسددداد أة تيدددة ي تبرهدددا ،ثيدددر مدددن ال بمددداء ةدددارج طددداق
،فددداءاتهمال هيشددديرهن إلدددى أن ال بدددم هالتكنولوجيدددا أدهات ههسددداد لدددي

لهدددا

أة قال هيمكن است مالها لخير البشرية أه لددمارهاال هالعتقداد بد ن ال بدم تدادر
عبى ح أ،ثر المشا ،ال بمية أمر يك ب الوعي المتزايدد بد ن تكنولوجيدا ال بدم
تثير مشا ،جديدة في محاهلتها لح المشك ت القديمة»(.)11
هفي حدي ب نوان« :ه تستطيع أمريكا الترب عبى ةرافدة النمدو»؟ ،دان
عا عندددما تددال :إ د مددن
سددكرتير ه ارة الداةبيددة «اسددتيوارت .ل .أهدال» د ا ً
السه اعتبار أمريكا التي صن ها اإل سان ، ...ارثة عبدى مسدتوى القدارة» لقدد
ذ،در «أهدال» مسدتم ي « :إ نددا مبدة أ،بددر عددد مدن السدديارات هأسدوأ سدداحات
«الخردة» بالمقار ة ألية دهلة أةرى فدي ال دالم! حدن أ،ثدر سدكان ال دالم تدنق ً
ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ

(« )9إ سا ية اإل سان» (ص )31 :من الترجمة ال ربية.
( )10الملدر السابب (ص.)186 :
( )11ف الملدر(ص.)220 :
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ه تحم أ،بر تدر من ال دحاب! ه ولد أ،بر تدر من الطاتةال هفي أجوادنا أ،ثدر
الهواء تبوثًا في ال الم»ال هلقد ق عن ردي ببدية «،بيفبند» تول ما ًحا:
«إذا لددم كددن هاعددين فسددي ،ر ا التدداريص عبددى أسدداس أ نددا ال ي د ال د ي رفددع
إ سدددددا ًا إلدددددى القمدددددر  ...بينمدددددا هدددددو غدددددادف إلدددددى ر،بتيددددد فدددددي األهحدددددال
هالقاذهرات»(!!)12
ه هادة أةرى من الد،تور «هنري لنة» لبيد الدنف

األمريكدي الشدهيرال

ضدا لبد ين ينكدرهن اإليمددان بالريد ال باسدم ال بددم هاحتدراب الفكددرال
إذ يقدول م ار ً
مبينًا أن ال بم هحدص ل يستطيع أن يحقب لإل سان أسبا الس ادة الحقة.
«هالواتدع أ د يوجدد اآلن فددي ،د ميدددان مددن ميدادين ال بددم مدن الظددواهر مددا
يهجج
النف

بة ذلة الض لال هأعني ب ت ظيم ن الفكدرال همدع ذلدة ،دان عبمداء
هم الد ين توصدبوا إلدى أن العتمداد المطبدب عبدى التفكيدر فحسد ال «أي

ب يدًا عن الرهح» ،في بهدب س ادة اإل سان.
«فبن هتدي إلى ح

اا لمشك ت الحياة ال ويلةال هلن نه مدن مدورد

السد ادة عددن لريددب تقدددب الم بومددات هالم رفددة ال بميددة هحدددهاال فارتقدداء ال بددم
م ناص ا دياد الرتبدا هاضدطراد التخدب ال همدا لدم يدتم توحيدد هد ص ال بدوب ،بهدا
تحت راية حقادب الحياة اليومية الواضحة هإةضداعهاال فبدن تدهدي هد ص ال بدوب
إلى تحرير ال قدول التدي ابتددعتها هابتكرتهداال بد سدتقود حت ًمدا إلدى ا هيدار هد ص
ال قول هت فنهاال ،ما أن ه ا التوحيد ل بد أن ي تي عن لريب ال بدمال هأعندي بد
ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ

( )12ا ظددر :فل د «الددتخبف مددن أسددطورة النمددو هالتنميددة» مددن ،تددا «إ سددا ية اإل سددان»
(ص.)231 – 219 :
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لريب اإليمان»(.)13
عبم الرر م زهل عن الدين:
أضددد إلدددى مدددا ذ،دددرص هدددهلء ال بمددداء الرربيدددون :أن ال بدددم فدددي الردددر -
لظرها تاريخية م رهفة  -ش بم زل عن الددينال بد شد مضدادًا لبددينال فقدد
هتفت الكنيسة هتفتها الم رهفدة فدي التداريصال م اديدة لب بدم همكتشدفات ال فتر،هدا
ال بمال همضى هحدصال هحس ال بماء أن لبي ة الددين أن يقد فدي هجد ال بدمال
ف د عر

عددن هللا  -ملدددر الدددين  -هلددم ي د ،ر اسددم فددي بحوث د هابتكارات د

هإ ا ات .
،ا ت ه ص هي الرهح السداددة عبدى ال بدم هرجالد فدي حضدارة الردر ال فبدم
تدددرس توا ين د عبددى أ هددا «سددنن هللا فددي الكددون» .ب د هددي إفددرا ات الطبي ددة
اللماءال هلم يق ال بماء لط بهم :هد ا مدن صدنع هللا فدي ةبقد ال بد تدالوا :هد ا
من صنع الطبي ة! هالطبي ة أع ز مدن أن تلدنع ديئًاال هلكدن هد ص اإلبدداعات
التي شهدها في الكون ،ب ال أرض هسماد ال إ ما هدي مدن صدنع هللا الد ي أتقدن
،

ش ۡ ءَ َۡ ۡلقَ ۥهُ ث ُ َّم َهد ََٰى} [لد  ]50 :هد ا مدا دهمن بد حدن
ِي أ َ ۡع َط َٰ ُك َّ َ
يء {للَّذ ٓ

المسبمين.
ثم إن الرر تد استخدب من دزات ال بدم فدي الخيدر هالشدرال هالنفدع هالضدرال
هالحياة هالموتال هلم يبال أن ي

من منت دات ال بدم أدهات لبتددمير هإهد

البشر .ألم تر مدا صدن فدي حربيد ال دالميتين الكبيدرتين فدي القدرن ال شدرينال
همددا تتد فيهددا مددن الم يددين؟ ألددم تددر مددا ف بد ب هد هيره دديما ه اجددا ا،ي فددي
ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ

(« )13ال ودة لإليمان» (ص81 :ال  )82هتد ترجم إلى ال ربية فدي أهادد الخمسدينيات هذ،در
مترجم – ثرهت عكا ة – أ لبع في أمريكا  48لب ة.
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اليابدان مددن ضدربهما بالقنابد ال ريدة المهبكددة لبحدرث هالنسد ال المددمرة لبحيدداة
هاألحياء برير حسا ؟
ف يتلور من عبم ه ص ش ت ال هه ا ه د ال ههد ص رهحد ال ههد ص من زاتد :
أن يكون سببًا في س ادة البشرال هأن يقوب بدهر المنق لما ي ا ون من دقوة فدي
حياتهمال بد ل بد ، -مدا ذ،در عبمدالص أ فسدهم  -مدن أسدبا ت اسدتهمال هفدراغهم
الرهحي.
ع ز الفبسفة أن تس د البشرية:
هإذا ،ان ال بدم الطبي دي هالرياضدي  -عبدى تقدمد الهادد فدي علدر ا  -لدم
يسدددتطع أن يحدددرر اإل سدددان مدددن دددقاد هضدددياع ال فهددد تسدددتطيع الفبسدددفة -
بمدارسدددها المختبفدددةال هات اهاتهدددا المتبايندددة  -أن تكدددون سدددفينة إ قددداذ لببشدددرية
صا في الرر ال ي ببغ ذرهة التقدب في الم دالت الماديدة
الم اصرة  -هةلو ً
 من الررق المخواال فدي بحدر الظبمداتال الد ي أبددع القدرآن فدي هصدف { :أ َ ۡوسى َحا ُ ٞ
ك ُ
ىت َ ۡع ُ
ظلُ َٰ َ ُ
ُى َها
َظلُ َٰ َ ٖت فِ َ ۡح ُٖ لُّ ِ ٖ كَ ۡغ َ
ش َٰىهُ َم ۡو ٞج ِمم فَ ۡوقِ ِۦه َم ۡىو ٞج ِمىم َف ۡوقِى ِۦه َ
ض إذَآ أ َ ۡۡ َُ َج كَدَهُۥ لَمۡ كَك َۡد كَ َُ َٰى َها َو َمم لَّمۡ كَ ۡ عَ ِ َّ
ىوا}
لّللُ لَى ۥهُ نُ ٗ
فَ ۡوقَ َ ۡع َ
ىواا فَ َ ىا لَى ۥهُ ِمىم نُّ َ

[النور.]40 :
لقد اةتبفت ال قول الفبسفية في أجبى حقدادب الوجدود ههدي حقيقدة هجدود هللا
ت الى ههحدا يت هتفردص سبحا بالكمال ال ي يبيب ب ات المقدسة.
ف ه من ذه من الف سدفة إلدى إ كدار اإللد ال ه،د مدا هراء الحد ال هأ د
لي

في الوجود إل المادةال هما عدا ذلة فهو حدي ةرافة.
هب كسهم من أثبت ت دد اآللهةال هأتدر عبدادة اإل سدان أه عبدادة الحيدوانال أه

حاجة البشرية إلى الرسالة الحضارية ألمتنا

17

عبادة األهثانال أه عبادة الن وبال أه غيرهاال هبرر ذلة بمستندات عقبية.
همن الف سفة من أثبت لبكون إل ًهاال هلكن لدم ي طد صدفات إي ابيدةال ت بد
أمدراال فهدو ل ي بدم إل ذاتد ال هل ي بدم فدي الكدون
تادرا عبى أن يدبر في الكدون ً
ً
يئًا.
هالف سفة الدينيون عبى عك

ه ا.

ه،ما اةتبفت عقول البشر في ن األلوهيةال اةتبفت فدي د ن اإل سدان :مدا
هددو؟ رهح ةالددد أب مددادة فا يددة؟ ددور مددن السددماء أب لددين مددن األر

ال م د

صدداعد أب حيددوان هدداب ؟ عق د مدددبر أب ددهوة مسدديرة؟ أهددو ثابددت أب متريددر؟
مسير أب مخير؟ أ ا ي أب غيدري؟ فدردي أب اجتمداعي؟ ت ددي فيد التربيدة أب ل
ت ددي؟ مخبددوق مكددرب ةبدب لهدددا أسددمىال أب بتدة بريددة اهددرت بريددر ارعال
هتو ة أن تكون هشي ًما ت رهص الريداح؟ مدا حقيقدة هد ا اإل سدان؟ هد ةبدب مدن
غيددر دديء أه ةبق د ةددالب؟ هألي غايددة ةبددب؟ هلمدداذا يحيددا؟ همددا رسددالت فددي
حيات ؟ هما مليرص ب د ممات ؟؟!!
أسئبة اةتب
همختب

في اإلجابة عنها عمالقة الفكر هالفبسدفةال فدي دتى األعلدارال

األتطارال ه دتى المددارس هالت اهداتال هتبايندت بدين أتلدى اليمدين

ه،ثيدرا مدا ةدرج المتبحدرهن فدي الفبسدفاتال هالمت مقدون فدي
هأتلى اليسدارال
ً
دراستهاال أ د حيرة مما دةبوها.
صراع الفبسفات هتناتضها:
اترأ تاريص الفبسفة هالفكر في الشرق هالرر ال هأج بلر فدي المددارس
الفبسفية هنا ههنا تدي ًما هحديثًاال فماذا ت د؟
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ت د المثاليين من الف سفة ي ارضهم الوات يون.
هت د الرهحيين منهم يناتضون الماديون.
هت د اإللهيين يلارعهم المبحدهن.
هت د دعاة الواج في مقاببة دعاة المنف ة.
هت د من ينادي بالرجوع إلى الضميرال همن يلر ب ن الضمير ةرافة!
هت د القادبين بخيرية اإل سانال هالقادبين ب
هت د القادبين ب

حر مختارال هالقادبين ب

ذد مقنع!
ريشة في مه الريح.

هت د دعاة الفبسفة الفردية في مواجهة دعاة الفبسفة ال ماعية.
ه ،فريب يزعم أن اللوا م ال هأن الخط عند غيرةال ه،بهم مدن ال قد
الحر  -الم رد من اللتزاب ب ي دين  -يسدتمدهنال هعند يلددرهن! بد هجدد ا
فددي مدددارس الفبسدفة مددن ينكددر هجددود أي حقيقددة ،ا ددتال فد الدددين حقيقددةال هل
الد يا حقيقةال ل هللا حقيقةال هل اإل سان حقيقةال حتى أ كرها هجدودهم ذاتد !! إن
ما يظند اإل سدان حقيقدة إن هدو إل سدرا بقي دة يحسدب الظمدءن مداء حتدى إذا
جاءص لم ي دص يئًا.
ههددهلء هددم ال د ين يسددمو هم «ال ناديددة» الم ا دددين لوجددود الحقددادب فددي أي
م ال.
ههنا من تالوا بنسبية الحقادب ،بهاال ف توجد حقيقة مطبقدة فدي أي ديء.
فالحقيقة  ،الحقيقة عند يدال ل ما ع في أن تكون هي البال  ،البالد عندد
عمرهال ه ،هما صوا ال هههلء يسمو هم «ال ندية».
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ههنا من ككوا في الحقادب ،بهاال هلما تي لهدم :إذن هندا حقيقدة أتدررتم
بهاال ههي الشة فدي ثبدوت الحقيقدةال تدالوا :حدن شدةال ه شدة فدي أ ندا شدة!!
ههددهلء هددم الد ين يسددمو هم «ال أدريددة» أي الد ين يقولددون فددي ،د تضددية :ل
دري حقيقتها!
ثم إن ال ق البشري  -مهما يددع الحياديدة هالموضدوعية  -تحددص هتدهثر فيد
أهضاع المكان هالزمانال أي ارها البيئة هال لدرال البيئدة ال ررافيدة هالبيئدة
الجتماعية هالثقافيةال ،مدا تحددص هتحكمد لاتدة اإل سدان هتدرتد عبدى الم رفدة
ضا.
من ة ل هساد هأدهات هي محدهدة أي ً
ه،ثيدرا مدا
هفوق ذلة ،ب ال د ه ا ال ق ال مهما يحاهل الت رد مدن ال اتيدةال
ً
يقددعال بددوعي أه بريددر هعددي  -أسددير لبمددهثرات هالميددول الشخلددية هالحزبيددة
هالطادفيةال هاإلتبيمية هال نلدرية هغيرهداال ممدا يوجد أحكامد هجهدة متحيدزة
ب يدة عن الموضوعية.
له ا ،ان اإل سان في حاجة إلى دور آةدر أتدوى مدن دور ال قد ال يهديد فدي
وا َ
مفارق الطرتاتال هعند التباس األمورال ههو ور الوحيال ليكون ل {نُّى ٌ
علَى َٰ
وا} [النور.)14(]35 :
نُ ٖ

حلاد الفبسفة ة ل القرهن:
ههنا سهال مهم يحتاج إلى جوا :
مددا حلدداد الفبسددفة ة د ل القددرهن القديمددة هالواسددطية هالحديثددة؟ مددا ال د ي
ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ

( )14ا ظددر ،تابنددا «المرج يددة ال بيددا فددي اإلسد ب» فل د «تقددديم ال ق د عبددى الشددرع» (ص:
 )354 – 331شر مكتبة ههبة بالقاهرةال هالرسالة بيرهت.
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تدمت الفبسفة لببشدرية مدن هدايدة لب قد ال أه لم يندة لبقبد ال أه سدكينة لبدرهح؟
إ ها أثارت أسئبة عويلة هلدم ت د عبيهداال أه أجابدت إجابدات يدنقا ب ضدها
ب ضها!!
ةيرا لهدا هألهبهدا
،ثيراال ه،ان السكوت ً
إ ها هدمت أ،ثر مما بنت .هتكبمت ً
لو ،ا وا ي بمون.
هها هو أحد مهرةي الفبسفة في علر اال ههدو أحدد أ لدارهاال هالم بدين
بهددا «هل ديورا ددت» األمريكددي صدداح الكتددا الشددهير فددي التدداريص «تلددة
الحضارة» يقول في ،تاب ال ي سماص «مباهج الفبسفة» مبينًا الحليبة األةيدرة
من هراء مشوارها الطوي :
«ما لبي ة ال الم؟ ما مادت هما صورت ؟ هما مكو اتد ههيكبد ؟ همدا مدوادص
األهلى هتوا ين ؟ هما المادة في ،يفها البالن؟ هفدي جدوهر هجودهدا الرداماال
مدا ال قد ؟ أهددو عبدى الدددهاب متميددز عدن المددادة هذه سددبطان عبيهدا؟ أب هددو أحددد
مشتقات المادة هعبد لها؟ أيكدون ،د ال دالمين :الخدارجي الد ي در،د بدالح
هالبالني ال ي حسد فدي الشد ورال عرضدة لقدوا ين ميكا يكيدة أه حتميدةال ،مدا
تال الشاعر« :ما يكتب الخالب في مطبع النهار قرأص فدي آةدر النهدار»؟ أب ثمدة
في المادة أه ال ق ال أه في ،بيهماال عنلدر مدن التفداق هالتبقاديدة هالحريدة؟ ...
ه ص أسئبة يس لها تبة من الناسال هي ي عبيها جميع الناس .ههي منابع فبسدفتنا
األةيرةال التي ي

أن ي تمد عبيها في هايدة األمدر ،د

ديء آةدرال فدي ظداب

متماسة من الفكر  ...إ نا هثر م رفة اإلجابات عن هد ص األسدئبة عبدى امدت
سادر ةيرات األر

.
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«هلنسددبم أ فسددنا فددي الحددال إلةفدداق ل مندداص من د  .ل ألن ه د ا البددا مددن
الفبسددفة يحتدداج فدددي إتقا دد إلدددى م رفددة ،امبددة همناسدددبة بالرياضدديات هالفبدددة
هالطبي ة هالكيمياء هالميكا يكدا هعبدم الحيداة هعبدم الدنف ال فقد ال بد أل د لدي
من الم قدول أن توتدع مدن ال دزء أن يفهدم الكد ! فهد ص النظريدة الكبيدة  -ههدي
فتنتنا في ه ص المرامرات البطيفدة  -سدتب د عدن فكر دا جميدع الفخداا هالمفداتن.
هيكفددي أن ةد أ فسددنا بقبيد مددن التواضددع ه دديء مددن األما ددةال لنت ،ددد مددن أن
الحيدداة هال ددالم فددي غايددة الت قيددد هالدتددةال بحي د يل د

عبددى عقولن دا الحبيسددة

إدرا،هدداال هأ،بددر الظددن أن أ،ثددر ظرياتنددا تب ددي ً تددد يكددون موضددع لبسددخرية
هاألس

عند اآللهة ال بيمة لك

يء(.)15

فك ما ستطيع أن ف ب هو أن فخدر با،تشداا مهداهي جهبندا! ه،بمدا ،ثدر
عبمنددا تبددت م رفتندداال ألن  ،د ةطددوة تقدددمها تكش د عددن غددواما جديدددةال
ه ددكو جديدددة «فددال ريء» يتكش د عددن «ال د رة» هال د رة عددن األلكتددرهن
«الكهيددر » هاأللكتددرهن عددن الكوا تددوب )« (Quantumالكويميددة» .هيتحدددى
الكوا تددوب سددادر مقولتنددا ) (Categoriesهتوا يننددا هينطددوي عبيهددا .هالت بدديم
ت ديد في ال قادد هتقدب في الشة .هآلتندا ،مدا درى مرتبطدة بالمدادةال هحواسدنا
بال ق  ...هفي ة ل ه ا الضبا ي د عبيندا حدن «الزغد عبدى المداء» أن
فهم البحر!
هينتهي «هل ديورا ت» إلى ه ص النتي ة فيقول:
ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ

( )15هد ا الت بيددر «اآللهددة» هأمثالد ددادع فددي الفكددر الرربدديال ههددو مددن تد ثير ال قادددد الوثنيددة
القديمة لدى اإلغريب هالرهمانال ههي من المكو دات األساسدية لب قبيدة الرربيدة التدي تبمدا
ت را التوحيد الملفى.
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«ألنددا أن قددرر أن الفبسددفة تندداتا فسددها باسددتمرار مددع تتددابع مد هبهاال هأن
الف سفة جمي ًا ةاض ون لثورة جنون تتد اإلةدوة؟! فد يهددأ لهدم بدالى حتدى
يحطمددوا ،دد مندداف

يطالدد بارتقدداء عددرز الحقيقددة؟ ه،يدد ي ددد اإل سددان

المشرول بالحياة من فسحة الوتت ما يفسر ب ه ص المتناتضاتال أه ما يهدئ بد
ه ص الحر »(.)16
هه د ا مددا ج د ب ددا مددهرةي الفبسددفة يقددولال ب ددد أن عددر

ل دددد مددن

الف سددفةال ه د ا يثبددتال هذا ينفدديال ههدد ا يبندديال هآةددر يهدددبال هه د ا رهحدديال
هالثدددا ي مددداديال ههددد ا عقبددديال هم ارضددد عدددالفيال ههاحدددد مثددداليال همقاببددد
هات دديال ب ددد ه د ا تددال :مددا الحلدديبة مددن ه د ا ،ب د ؟ إ هددا فددي الواتددع ليسددت إل
صفرا»!
« ً
ه ،د لة ،ددان ه د ا مددا ج دد أحددد أسددات ة الفبسددفة المرمددوتينال ههددو دديخنا
الد،تور عبد الحبيم محمود  -يص األ هدر ب دد ذلدة  -يقدول بلدراحةال ب دد أن
رأى ت ددار

الفبسددفةال هتضددار

تاد هدداال هتندداتا ثمراتهددا :إن الفبسددفة ل

رأي لهاال أل هدا تقدرر الشديءال ه قيضد ال ه،د مدن الدرأيين المتندافيين ي دد مدن
رجال الفبسفة من يهيدص بقوةال هيقيم األدلدة عبدى صدواب ال هةطد غيدرصال فكيد
يخرج اإل سدان مدن هد ص التناتضدات بطادد أه ثمدرة؟ الواتدع أ هدا لدن تشدفى لد
عبةال هلن تنقع ل غبةال ب الرال أ د ب دد أن يسدبح فدي بحارهدا سدب ًحا لدوي ً ال
سيخرج منها أ د حيرةال هأضيع سبي ً .
هل د مددن أببددغ ال بددارات الم بددرة عددن ع ددز الفبسددفةال هةيبددة الف سددفة :مددا
ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ

( )16ا ظر( :ص61 :ال  )62من «مباهج الفبسفة» ترجمة الد،تور أحمد فهاد األهوا يال شدر
مكتبة األ بو فر كبين.
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ذ،رص فيبسوا األدباءال هأدي الف سفة أبو حيان التوحيدي في ،تابد «اإلمتداع
هالمها سة» حي تال عدن «إةدوان اللدفا» هفبسدفتهم هرسدادبهم« :ت بدوا همدا
أغنواال ه لبوا هما أجددهاال هحداموا همدا ردهاال هغندوا همدا ألربدواال ه سد وا
فهبهبواال همشطوا ففبفبوا .)17(»...
هيتفب ه ا مع ما ا تهدى إليد فيبسدوا التداريصال همهسد

«عبدم الجتمداع»

ال مة ابن ةبدهن (ت 808 :هـ) ال ي عقد في البا السدادس مدن «مقدمتد »
الشددهيرةال فلدد ً لددوي ً ال لبيددان «أبطددال الفبسددفة هفسدداد منتحبهددا» هل سدديما
الفبسدددفة الميتافيزيقيدددة أي التدددي ت ندددي بمدددا هراء الطبي دددةال أه بدددـ «اإللهيدددات».
هأهصددى مددن ينظددر فيهددا مددن أهد اإلسد ب أن يمتبد مددن «الشددرعيات» ً
أهلال
تال :هل يكدبن عبيهدا أحددال ههدو ةبدو مدن عبدوب المبدةال فقد أن يسدبم لد لة مدن
م البها»(.)18

***

ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ

( )17ا ظر« :اإلمتاع هالمها سة» (جـ2:ال ص )6 :ل نة الت لي هالترجمة هالنص.
( )18ا ظر« :المقدمة»ال لب ة ل نة البيدان ال ربدي بتحقيدب .د .عبدي عبدد الواحدد هافدي (ص:
1206ال .)1207
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ل إ قاذ لببشرية برير الدين
لقد أصبح من المه،د لدى الرربيين أن اإل سان  -هإن ببغ من ال بم مدا ببدغ -
ل يسددتطيع أن ي دديص بريددر ديددنال بريددر إيمددانال بريددر صددبة بدداهللال هبددوحي مددن
السماء.
إن الدين هو سدر الوجدودال هجدوهر الحيداةال هرهح ال دالمال ههدو ديء لدي
ضددا عبددى اإل سددان مددن ةارجد ال ب د هددو ددابع مددن فطرت د التددي فطددر هللا
مفره ً
عبيها.
هاإل سان إذا فقدد ديند هإيما د ال فقدد فسد ال هفقدد جد هرصال هفقدد أمسد ال هفقدد
غدصال همن ل أم

ل هل غدال ت لي بربة، :ي

ي يص؟

هاإل سان من غير دين هإيمان أ ب بالساري في دجى البي بريدر ملدباحال
هالسددادر فددي تي د اللددحراء بريددر دلي د ال هرا ،د البحددر المحددي ال هلددي

م د

«بوصبة» تر دص هل م يهدي .
أن الدين لي

ضا عبى اإل سان من ةارج ال ب هو ابع من داةد
أمرا مفو ً
ً

فطرت ال التي فطرص هللا عبيهاال هالحياة برير دين ملادمة لبفطرة.
لهدد ا تنددادى المخبلددون مددن ال بمدداء هالمفكددرين هالقددادة حتددى فددي ال ددالم
ال ربي فس ال بضرهرة است ادة دهر الدين في الحياةال حتى يقوى اإل سدان مدن
ض

ال هي من من ةواال هيهتدي من حيرةال هيستقر من اضطرا .
هإن ب ا الف سفة ال ين ل يهمنون بحقية الدينال لدم يمكدنهم إل العتدراا

بضرهرة اإليمان الدينيال لضدب مسديرة الحيداةال هتقويدة حدوافز الخيدرال هتقبديم
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أافار الشرال حتى تال ب ضهم :لو لم يكن هللا موجودًاال لوج عبينا أن خبق !
هتال آةر :لم تشككون فدي هجدود هللاال هلدول اإليمدان بد لخدا تني هجتديال
هسرتني ةادمي!
ه ب ،ثير من ال بماء هالمفكرين الكبار عبى ضدرهرة الددين لحيداة اإل سدان
فردًا هم تم ًاال فالفرد في حاجة إلى اإليمان الديني ليطمدئن هيسد دال هالم تمدع
في حاجة إلي ليتراب هيرتى(.)19
يقول المهر الكبير توينبي في ،تاب «ال ادة هالتريير»:
«إن جميددع األيدددهلوجيات تشددتر فددي قطددة ض د

هاحدددة تددد تددهدي بهددا

جمي ًا هذلة في منافستها لاديان ال بيا عبى ا،تسا هلء ال ماهير.
ههدد ا م ندداص ال ددودة إلددى عبددادة اإل سددان  ...فب ددد أن حررتدد األديددان مددن
عبوديددة الم تمددعال هعبوديددة الفددردال ليت د إلددى هللا هحدددص  ...عدداد اإل سددان إلددى
س ن الم تمع فتضاءل ليلبح م رد « مبة اجتماعية» في م تمع النم !!
لقد استطاعت األديان أن ت بم اإل سدان أ د لدي

حشدرة اجتماعيدة  ...هلكند

إ سددان ذه ،رامددة هإدرا هاةتيددار  ...هلددن تسددتطيع األيددديولوجيات أن تنسددي
ه ص الحقيقة  ...أل ها ل تستطيع أن تحقب ل ال تداق الرهحدي الد ي منحتد لد
األديان ...
فالدددين هددو تبد الحيدداة لإل سددانال ههددو جددوهر الحيدداة لإل سددا يةال هددو النددور
الدددد ي يرمددددر القبددددو ال فدددد غنددددى لإل سددددان عددددن الدددددين  ...هلددددن تسددددتطيع
اإليدديولوجيات أن تحد محد الدددينى أل هددا تمنحنددا الت لد هالتبدداغاال بد ً
ددل
ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ

( )19من أهاد ،تبنا التي رحت ه ا الم نى بالتفلي ، :تابنا «اإليمان هالحياة».
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مددن أن تمنحنددا المحبددة هالت دداهنال إ هددا تددد تمنحنددا لقمددة الخبددزال هلكنهددا تسددببنا
الطم ينة النفسية هالتحرر الرهحي»(.)20
ع ز المسيحية عن القياب بدهر المنق :
هإذا ،ان اإل سان في علر ا في حاجة إلى «الددين» لينقد ص مدن الردرق فدي
بحددر الظبمدداتال ف د ي ديددن يمكن د أن يقددوب بدددهر المنق د لببشددرية القبقددة الحددادرة
الم بة؟
ه تستطيع المسيحية  -في إلار أحدد مد اهبها الث ثدة الكبدرى :الكاثوليكيدة
أه البرهتستا تية أه األرثوذ،سية  -أن تقوب به ا الدهر المنشود؟
هجوابًددا عددن ذلددة السددهال قددول منلددفين :إن المسدديحية القادمددة فددي ال ددالم
اليدددوبال هفدددي الردددر ةاصدددةال ل تسدددتطيع أن تقدددوب بددددهر المنقددد لببشددددرية
الم اصددرةال ممددا ت ا ي د مددن القبددب هالتخددب تحددت سددبطان الحضددارة الرربيددة
الساددةال هأن تبني اإل سان المنشود.
وذلك لعدة أس ا ن لها فۡ ا كل :
ا
أوَل :إن المسيحية في صورتها المثالية ل تحم رسدالة حضداريةال بد هدي
 في صب ت اليمها  -ل تهتم بالحيداةال هل تحدتكم لب قد ال هل تددعو إلدى ال بدمالهل تحنو عبدى فطدرة اإل سدانال هد ا إن لدم قد بلدراحة :إ هدا ، -مدا صدورها
،هنتها  -م ادية لبحياةال مناهدة لب ق ال م افية لب بمال تاسية عبى فطرة اإل سان.
هالمسدديحي المثددالي يت سددد فددي «الراه د » الم تددزل لبحيدداةال المنقطددع عددن
الددد ياال الم ددر

عددن الطيبدداتال حتددى عددن الددزهاجال بدد ،ددان الرهبددان فددي

ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ

( )20ا ظر، :تابنا «بينات الح اإلس مي» (ص )57 – 55 :لبع مكتبة ههبة بالقاهرة.
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ال لور الوسطى يفرهن من اد المدرأةال هيسدت ي هن مدن درهاال هلدو ،ا دت
ه د ص المددرأة أب أحدددهم أه أةت د  .ه،ددا وا يبددالرون فددي ت د ي أجسددامهمال لترتددى
أرهاحهم(.)21
هاألة ق المسيحية أة ق غير هات يةال أل ها فدوق الطاتدة الم تدادة لببشدرال
،مددا فددي تددول اإل يد « :أحبددوا أعددداء،مال بددار،وا لعندديكمال مددن ضددربة عبددى
ةد األيمنال ف در ل ةد األيسرال من سرق تميلة ف عط إ ار .»...
صدددا فدددي الردددر  -أب دددد النددداس عدددن هددد ص
هالمسددديحيون أ فسدددهم  -هةلو ً
األة قال هتد جرى بينهم من الحره الدينية هالد يوية ما لم ي ر بين غيدرهم
من فئات البشرال هحسدبنا الحربدان ال الميتدان فدي هد ا القدرن همدا حلددت مدن
م يين المسيحيين ب يدي المسيحيين!
عبددى أن المسدديحية األصددبية ،ا ددت رسددالة مهتتددةال لفتددرة محدددهدةال هلقددوب
م ينينال هلم تكن مهي ة ت لتكون رسالة عامة أه ةالدةال هتد عبدر المسديح عدن
ذلة ب

إ ما ب

لخراا بني إسدرادي الضدالةال هأ د لدم يقد ،د الحدبال ،مدا

بشر بمن ي تي من ب دص ليبين لبناس ،
فكي

يءال هيكسر عمود الكفر.

هالمسيحية األصبية فسها تد غيرت هبدلتال هذه ،تابهدا األصدبيال

هدةبهدددا عبيهدددا مدددن التحريددد البفظدددي هالم ندددويال فدددي عقادددددها ه ددد ادرها
هأصددولها هفرهعهددا مددا مسددخها هأضدداع حقيقتهدداال هأةرجهددا مددن التوحيددد إلددى
التثبي ال همن عبادة هللا الواحد إلى عبادة المسيح أه ال راء!
ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ

( )21ا ظر« :مداذا ةسدر ال دالم با حطدال المسدبمين؟» ألبدي الحسدن النددهي (ص )185 :ل.
دار القبمال الكويت.
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هالمسيح يقول« :ل يددة الرندي مبكدوت السدموات حتدى يددة ال مد فدي
سم الخيال»ال هيقول لمن أراد أن يتب « :بع مالة ثم اتب ني».
ه د ار المسدديحية المتددوارث هالمشددهور :اعتقددد هأ ددت أعمددى! أي اعددزل
إيما ة عن عقبة.
هاإليمان المسيحي بطبي تد هتاريخد

ديء ةدارج عدن داددرة ال قد ال حتدى

تال الفيبسوا الشهير «أهغستين» يو ًما في ت بي إيما د بريدر الم قدول :أهمدن
به اال أل محال(!)22
م نى ه ا أن المسيحي الحب ل بد أن يختار بين أمرينال فإما ديدن بد عبدمال
هإما عبم ب دين! فالدين هال بم في ظدرص ل ي تم دانال ههمدا ،كفتدي الميدزانال
ل تثق إحداهما إل بما تخ األةرى.
ثانۡاا :إن المسيحية ينوء ،اهبها بتاريص دديد الظبمدةال حالدة السدوادال مبطدص
بدماء ال بماء هالمفكرين األحرارال تاريص تقش ر لم رد ذ،رص األبدانال هتشدي
لهول الولدانال تاريص هتفت في الكنيسدة مدع ال مدود ضدد الفكدرال همدع الخرافدة
ضد ال بمال همع الستبداد ضد الحريدةال همدع الظد ب ضدد الندورال همدع المبدو
ضد الش و ال هصن ت من الم ا ر البشدرية  -هةاصدة مدع النخبدة هاللدفوة
من ال بماء هالمفكرين  -ما ل ينساص التاريص .هه ينسى التداريص يو ًمدا «محدا،م
التفتيص» همدا اتترفتد مدن موبقدات فدي حدب ال بدم هأهبد ال هل سديما المبتكدرين
هالمكتشفين؟
ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ

( )22ا ظر في ،تدا «اإلسد ب هالنلدرا ية مدع ال بدم هالمد يدة» لاسدتاذ اإلمداب محمدد عبددص.
هاألصول التي تقوب عبيها المسيحيةال همنها «اإليمان برير الم قول».
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ً
مقبدول بحدال لبقيداب بالددهر المنتظدرال حتدى لدو
هبه ا لم ي دد هجد المسديحية
افترضنا تدرتها عبى ذلةال هما هي بقادرة.
ثاللاىىا :إن المسدديحية ل تنفل د عددن «اإل،بيددرهس» عددن رجددال الكهنددوتال
هسدديادة المسدديحية ت نددي سدديادة هددهلء ال د ين يتحكمددون فددي ضددمادر الندداسال
هيزعمدددون أ هدددم هحددددهم الممسدددكون بمفددداتيح أبدددوا المبكدددوتال هأ هدددم حبقدددة
الوص بين السماء هاألر

ال همحتكدره الوسدالة بدين هللا هعبدادةال هالبشدرية

التي دف ت ما دف ت لبتحرر من استبداد المبو هرجال الد ياال هليست مسدت دة
أن تقع أسيرة لستبداد رجال الدين مرة أةرى.
اا عاىىا :إن ،ثيد ًدرا مددن رجددال الدددين فددي المسدديحيةال تددد ا هزمددوا أمدداب التيددار
المدادي هاإلبدداحي فددي الحضددارة الرربيددةال فا سدداتوا هراص أهوادهددا ها حرافاتهدداال
هأبدداحوا لبندداس أن ينهبددوا منهددا هي بددواال هيشددربوا مددن ةمرهددا حتددى يسددكرها
هي ربدها .ف غره أن هجد ا من القس

في ،ناد

عدة فدي أهرهبدا هأمريكداى

من يزهج الرجال بالرجالال هالنساء بالنساءال ة فًا لفطرة هللا التي فطر النداس
عبيها لبناسال هالتي دعت الديا ات السماهية جمي ها إلى رعايتها.
هرأينا ب ا ههلء القسيسدين يسدتخدب ب دا األغدا ي المثيدرة لب دن
،نيست ل

فدي

الشبا إليهاال هالراية تبرر الوسيبة.

سىىا :إن جمهددرة المسدديحيين الرددربيين اليددوب فددي أهرهبددا هأمريكددا ، -مددا
ۡام ا
تدددل اإلحلددادياتال ه،مددا تظهددر المشدداهدات  -ليسددوا فددي الواتددع مسدديحيين إل
بالسم أه بالميراثال أه بال ررافياال أي بال يص في ب د المسيحيين.
ه،ثيرا ما يس ل الواحدد مدنهم
إ هم ل ي تنقون المسيحية ل عقيدة هل سبو ً،اال
ً
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عن عقيدت ال في ي  :لم أفكر في ه ا األمرال أل ل ي نيني.
إ هم ل يشربون أ فسهم بالتفكير في األلوهية هل في النبدوة هل فدي اآلةدرةال
هل فددي ال نددة أه النددارال هل ي رفددون ح د ًل مددن حددراب .إن أ،بددر همهددم همببددغ
عبمهم هو ه ص الد يا همناف ها هل اتهاال ه ،هم يقولدون مدا تدال األهلدون :مدوت
ه حيا هما يهبكنا إل الدهرال هما حن بمب وثين.
هتد ذ،رت ب دا اإلحلداءات :أن سدبة الد ين يرتدادهن الكنداد

فدي أيداب

اآلحدداد ل تزيددد عددن  .%5هد ا مددع أن ،ثيد ًدرا ممددن يددزهر الكنيسددة يددون األحدددال
لي

بدافع ديني ةالفال ب ربما ،ان لتريير رتابة الحياةال أه البقداء بمدن يحد

أه بمن تح  .أه الت را عبى هجوص جديدةال أه غير ذلة.
،ثيددرا مددن المسدديحيين فددي أهرهبددا هأمريكددا يبي ددون
هل غددره أن هجددد ا
ً
،نادسددهمال حي د لددم ت ددد تم د

الحاجددة إليهدداال هربمددا ا ددتراص مددنهم المسددبمونال

هحولوها إلى مساجد ه مرا،ز إس مية.
سادساا :إن الحضدارة الرربيدة يدزعم لهدا الكثيدرهن أ هدا حضدارة مسديحية!
هيحاهلون إللاتها بالمسيحال هإن ،ان المسيح منها براءال فهي ، -ما تبدت مدرة
 حضارة المسيح الددجالال ل حضدارة المسديح ابدن مدريمال ألن الددجال أعدورالههي حضارة عدوراءال تنظدر إلدى الحيداة هالكدون هاإل سدان ب دين هاحددةال هدي
ال ين المادية .ترى اإل سان برير رهحال هالكون برير إل ال هالد يا برير آةرة.
هلهدد ا ،بدد يسددتب د المفكددرهن الرربيددون أ فسددهم أن تكددون المسدديحية هددي
ملدر الخ صال هسبي الن اة.
فدددهر المسدديحية تددد ا تهددى إلددى غيددر رج ددةال هالمسدديح عندددهم «تددد مددات»ال
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ههو ما عبر عن « يتشة» هغيرص ب ن «اإلل تد مات»!
هعبدددارة «مدددوت اإللددد » دددديدة الواتدددع عبدددى الحددد

اإلسددد ميال هال قددد

اإلس ميال ألن اإلل عند ا هو ر الناسال مبة الناسال إل الناسال الد ي ةبقهدم
هسددواهمال هأحيدداهم ثددم يميددتهم ثددم يحيدديهمال همث د هد ا اإلل د المحي دي المميددت ل
يتلددور أن يمددوتال بد هددو الحددي القيددوب الد ي ل ت ةد ص سددنة هل ددوبال ببد أن
ي تري موت.
أما إل الرر ال أه إل المسيحيينال فهدو  -فدي اعتقدادهم  -م درد بشدر ت سدد
في ال أه ح فيد رهح اإللد ال ههدم ي تقددهن أ د صدب مدن تبد ال فد غرابدة أن
يموت من ب د!!.
يقددول البرهفسددور «رينيد دهبددو» فددي قدددص لبحضددارة الرربيددةال هب ددد فلد
،امد سددماص «البحد عددن م نددى» هتحددت عنددوان فلد جديددد« :الددتخبف مددن
أسطورة النمو هالتنمية»:
«إذا راج نددا التدداريص ربمددا يظهددر موضددوع «البحد عددن م نددى» عمد ً ل
فاددة من  .ففي  ،مدرة تت در

البشدرية لمثاليدة ت طيهدا م ندى لحياتهدا تت دزأ

ه ص المثاليةال هتختفي هلقد اهر في الماضي ،ثير من ال قاددد الدينيدة هالفبسدفية
هالجتماعية أ ارت لببشر لريقهم لمدة ماال هضاعت من ب د ذلدة فدي مسدتنقع
من كو فبسفية هجدل ضيب عميب.
بدددت المسدديحية فددي القددرهن الوسددطى ،قددوة موحدددة عندددما أعطددت د و
أهرهبا ب ا اآلمدالال هالمطدامح المشدتر،ةال هالسدبو الجتمداعي المسدتوحى
من محبة هللا هةوف ال هلقد حر،ت أفكار المسيحية القدرات البشرية فدي أعمدال
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جماعية مدهشةال ،بناء األديرةال هالكاتدراديات ذات الفن القولي هالرهما ي.
هلكددن ب ددد ذلددة ا شددر المسدديحيون بددالراد فددي م ددالت لهوتيددة مكددررةال
هتحولددت المسدديحية مددن عقيدددة رهحا يددة مددن المحبددة إلددى اعتقدداد جامددد محدداف
،ثيرا ما راها  -أي المسديحية  -تتفتدت لتلدبح فئدات
ةال من أي إلهابال هاآلن ً
مت ددة تتبنى أة تًا اجتماعية مبهمة.
فدددال هوتيون مشدددرولون بمناتشدددات فبسدددفية ادفدددة لمحاهلدددة التوفيدددب بدددين
المسيحية هالرأي ال ي ل م نى ل ال عن «موت اإلل »!
ليدت «دهبدو» عدرا اإلسد ب بحدبال إذن لوجدد فيد مدا افتقددص فدي المسديحية
(!)23
اليهودية أ د ع ًزا:
هإذا ،ا ت «المسيحية» عاجزة عن القياب بدهر المنق ال فإن «اليهوديدة» أ دد
ع ًزا!
هاليهوديددة فسددها ل تددزعم أن لددديها هدايددة تقدددمها لببشددرال فهددي ديا ددة يربد
عبيها الطدابع ال نلدريال هبندو إسدرادي  -هحددهم دهن النداس  -هدم د

هللا

المختار! هلرببة ال نلرية عبى اليهودية راها في الرال منربقدة عبدى فسدهاال
لي

لها دعوة لبناس تنشرها هتببرها لب الم.
ه«هللا» في ديدن اليهدود لدي

ر ال دالمينال هلكند ر إسدرادي ال هاآلةدرة

عنددد اليهددود ليسددت هددي مبكددوت السددماء عنددد النلددارىال هل جنددة الخبددد عنددد
ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ

( )23ا ظر، :تابندا «اإلسد ب حضدارة الردد» شدر مكتبدة ههبدة بالقداهرة (ص)147 – 144 :
مع إضافات.
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المسبمينال إ ما هي مبة إسرادي .
ه«ال هد القديم» ،تا اليهود المقددس الد ي يضدم أسدفار التدوراة همبحقاتهدا
يدهر جب حول تاريص إسرادي ال هأح ب إسرادي .
هل غره أن تال الكات القبطي الملري د .ظمي لوتا( :)24اليهودية ديا دة
ال أي ليست ديا ة عالمية.
التوحيددد ال د ي دعددا إلي د موسددى سس د

ضدداع فددي ه د ا الكتددا ال د ي ددوص

صورة األلوهيةال هأضفى عبى اإللد مدن قدادف البشدرال مدن ال هد هالخدوا
هالحسدال هالض

صا سفر التكوين.
ال ما يبحظ  ،تارئ لبتوراةال هةلو ً

هاأل بياء الد ين ج بهدم هللا هدداة لببشدر هم بمدينال لوثدت سديرتهمال هأللدقت
بهم التهمال في ه ا الكتا ال فبم ي ودها ليلبحوا أسوة لبناسال حتى دادى ب دا
المددربين بمنددع تددراءة ه د ا الكتددا لالفددال هالمددراهقينال لمددا في د مددن تلددف
فاضحة منافية لاة ق.
هالشري ة في تح لبني إسدرادي مدا تحرمد عبدى غيدرهمال فالربدا حدراب إذا
ت ام اليهودي مع مثب ال أما مع غيرص من الناس فهو ح ل لل.
أمدددا ت ددداليم «التبمدددود» فت ددد مدددن اليهدددود «علدددابة» أ دددب ب لدددابات
«المافيا» في علر ا تسدتح دمداء البشدرال هأمدوالهم هحرمداتهمال باسدم الددينال
فك مدن عدداهم مدن األمدم ي د أن يكو دوا عبيددًا لهدمال هأن يكدون لهدم السديادة
عبى ال الم ه ،من ده هم أح من البهادم(.)25
ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ

( )24في ،تاب « :محمد :الرسالة هالرسول».
( )25ا ظر« :هم ية الت اليم اللهيو ية» لبول

حنا مس دال شر المكت اإلس مي ببيرهت.
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«اليهوديددة» ليسددت دعددوة عالميددةال هل تنشددد هدايددة ال ددالمال إ مددا تريددد دديئًا
هاحدًاال هو السيطرة عبى ال الم.
عبى أن اليهود لو ،ا وا يمبكون رسالة لهداية البشرال لكا وا أب د النداس عدن
اللددد حية لحمبهددداال فهدددم  -ب دددا يتهم هعدددزلتهمال هحقددددهم هلم هدددم ه دددرههم
هحرصهم عبى اسدتر ل الم تم دات التدي ي يشدون فيهدا  -ل يلدبحون لحمد
رسالة عالمية.
ههم  -بمدا شدر عدنهم فدي برهتو،دولت حكمداء صدهيونال همدا اهدر عبدى
أيددديهم مددن مظددالم همددءثم هم ددا ر فددي فبسددطين هلبنددان  -أعددداء البشددرية ل
منق هها!
ههددم  -بتدداريخهم الدددموي مددع أ بيدداء هللا هرسددب ، -ريددا هيحيددى هالمسدديح
همحمد عبيهم الل ة هالس ب  -ل يلبحون لحم رسالة لإل سا ية.
ههم  -بتاريخهم في إيقاد الفتنال هتمزيب ال ماعاتال هبد األفكدار الهدامدةال
ه شر الفبسفات هالم اه ال ح ليدة  -ل يلدبحون لإل قداذال هإةدراج البشدرية
من الظبمات إلى النورال فإن فاتد الشيء ل ي طي ! هتد ض من ،ا دت ال ميدان
تهدي (!)26

***

ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ

( )26ا ظر، :تابنا «اإلس ب حضارة الرد» السال

ال ،ر.
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لم يبب غير اإلس ب منق ًا
إذا تبنا :إن ال بم هالفبسدفة عداجزان عدن القيداب بمهمدة اإل قداذ لببشدرية اليدوب
مما ت ا ي ال هأن الدين هحدص هدو المنقد ال هل ديء غيدرصال هبيندا أن المسديحية -
باعتبارها دينًا  -عاجزة عن القياب به ا الدهرال هأن اليهودية أ د منها ع ًزا.
فبم يبب غير اإلس ب دينًا يمكن أن يقوب به ا الدهر الخطيرال في هد ا الدزمن
الباد ال ال ي تتبم

في البشرية الخ صال هتبح عن لوق لبن اة.

ترى ه يستطيع اإلس ب الم اصدر أن يقدوب بهد ص المهمدة ب ددارة هاتتددار؟
هأي الت اهددات الفكريددة التددي شددهدها فددي السدداحة اليددوبال ه ددرى لهددا دعاتهددا
هأ لارهاال ههو المر ح لبقياب به ا الدهر المنشود؟؟
الت اهات السب ة الساددة في موتفها من اإلس ب:
سدن ر

هنددا بوضددوح هأما ددة ل ت اهدات الفكريددة األساسددية التددي تتحدددث

هالددولءال أه
عددن اإلس د ب هتتخدد من د موتفًدداال باإلي ددا أه بالسددب ال بددالقبول
و
بالرفا هال داء.
همن درس الت اهات الفكريدة فدي السداحةال هموتفهدا مدن اإلسد بال هجددها
سب ةال ستة منها رفضهاال أل ها ل تمث اإلسد ب الحدب فدي رأينداال ههاحدد منهدا
فقد ال هددو الد ي ددهمن بد ال ه دددعو إليد  .هسددن تهد أن رضددها هنددا بإي ددا مددا
استط ناال محاهلين تحديد أهم م محها هم المهاال مختارين لها عناهين م بدرةال
ههي من عند اال هلم يسمها بها أصحابها لب ًا.
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 -1الت اص الجتراري:
ههو ال ي ي ديص عبدى الماضدي ههدو ي تدرصال هي يدد مضدر مدن جديدد هل
يضي

إلي

يئًاال هد ا مدع أ د فدي هاتدع األمدر تدد مضدغ ههضدم هامدتف مدن

تب  .ف جترار الم رها عند األ داب لد هايفدة مهمدةال حتدى ي داد مضدر فدي
تهدة هأ اة .أما الجتدرار الفكدري لمدا هدو مهضدوب بالف د مدن تبد ال فهدو عمد
م ي ال غير ذي هايفة.
الجترار الحيدوا ي إذن لد فاددتد ه ف د ال أمدا الجتدرار اإل سدا ي فد فادددة
ل ال ب هو ضار باألمةال أل يضيع لاتتها في غير لاد .
إ مددا المفيددد حقًددا هددو اسددتخداب هد ا الماضددي أه التددراث إل شدداء دديء جديدددال
فيكون بمثابة «المادة الخاب» التي تضاا إليهدا ب دا المدواد الم يندةال لتلدنيع
آليات جديدةال لخدمة األهداا الثابتةال هاألصول الخالدةال التي يقوب عبيهدا ،يدان
األمة.
يمث ه ا الت اص ب ا الدعاة ال ين يفكرهن ب قول األموات من الماضدينال
هينظددرهن إلددى إ ددكالت الحيدداة الم اصددرة ب يددو همال ال ام ددات الدينيددةال التددي
ت يص عبى الماضي هحدصال هل تهتم بما يمور بد ال لدر مدن تيداراتال هل مدا
ي ني الواتع من مشك تال فهم تدماء في أفكارهمال تدماء فدي لردتهمال تددماء فدي
تددوجههم .ي تقدددهن أن فددي الكت د القديمددة ح د ً لك د م ضددبةال هإجابددة عددن  ،د
سددهالال هل نددا ع فددي أن أدمتنددا هفقهاء ددا األتدددمين تر،ددوا لامددة فق ًهددا ثريًدداال
هتر،ددة غنيددة بدداألتوال هالت بددي ت هالتخري ددات هالقواعددد هاللددورال هلكددنهم
اجتهدها لزما هم ل لزما ناال هلبيئتهم ل لبيئتناال هلمشك تهم ل لمشك تنا .ف بيندا
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أن تهددد لزما نددا هبيئتنددا ،مددا اجتهدددها .هأن ددرفا تبددة المقولددة التددي تبناهددا
أصحا ه ص الت اهدات ههدي :مدا تدر األهل ل ةدر ديئًا .فدالواتع أن األهل
تددر ل ةددر أ ددياء ،ثيددرةال رأيناهددا ماثبددة لب يددان فددي م دال ال بددوب الطبي يددة
هالرياضية .فبماذا ل يكون ذلة في ال بوب الشرعية؟ ل سيما أن الحيداة تريدرت
تريرا هاد ً اتتضى أن تترير الفتوى بتريرصال ،ما تدرر الراسدخون مدن ال بمداء.
ً
هه ا لي

ضدا .فمدا أحدوج النداس
في الفق هحدصال ب في ال قيدة هعبدم الكد ب أي ً

إلي عبم  ،ب جديدال يخال اإل سان الم اصر ببسا .
 -2الت اص ال تحاري:
ههددو الت داص الد ي يريددد مددن األمددة أن تنسددبص مددن ذاتيتهدداال هتتنكددر ل قيدددتها
ه ري تها هرسدالتهاال هتد ه فدي األمدم األةدرىال األ دد تدوةال هاأل،ثدر تقدد ًماال
هاألتوى حضارة في اإلبداع الماديال بناء عبدى ظريدة تقدول :إن الحضدارة ل
تت ددزأال هإن أةدد جددزء مددن حضددارة ، -ددال زء ال بمددي أه التكنولددوجي فدددي
الحضارة الرربية الم اصدرة  -ل يرنديال مدا لدم ت ةد الحضدارة ،بهدا ب د هرها
الفبسددددفيةال هتيمتهددددا األة تيددددةال همفاهيمهددددا الفكريددددةال همنهاجهددددا التربويددددةال
هتوجهاتها التشري ية .فما لم تهة الحضارة بخيرها ه رهاال هحبوها همرهداال
فبن ي تني من هرادها ثمرةال هلن تستطيع منافسة أهبها في مضمار التقدب(.)27
هإ ما سمينا ه ا الت اص «ال تحاري» أل د إعدداب لامدة هإلرداء لشخلديتها
هتميزهاال هه ا هو ال تحار ب ين ال فإن بقاء األمدة  -بوصدفها أمدة  -إ مدا يكدون
ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ

( )27اتشنا ه ص الفكرة بتفلي في ،تابنا «الحبول المستوردة ه،ي جنت عبدى أمتندا» تحدت
عندددوان «رأي تدددوينبي فدددي اتتبددداس الحضدددارات» (ص )139 – 129 :لب دددة مهسسدددة
الرسالة ببيرهت – الخامسة عشرة.

38

حاجة البشرية إلى الرسالة الحضارية ألمتنا

ببقاء خليتها هةلادلها ال اتيدةال فدإذا ذابدت فدي غيرهداال هفنيدت فيد ال ،مدا
يد ه المبددح فددي المدداءال فبددم ي ددد لهددا هجددود متميددزال فحياتهددا  ، -مددة  -هموتهددا
سدددواء .هل سددديما إذا ،ا دددت هددد ص األمدددة ذات رسدددالة عالميدددة دينيدددة هأة تيدددة
هحضارية .ف لة أ،بر جناية عبيهاال حي تنسى فسهاال هتنكر ذاتها.
هأة جزء من حضارة ل يستبزب أة الحضارة ،بهاال هتد تكدرر هد ا تددي ًما
هحديثًا .أة الرر المنهج ال بمي الت ريبدي مدن الحضدارة اإلسد مية دهن أن
ي ة تيمها الرهحية هاألة تيدة هالتشدري ية .هأةد ت اليابدان فدي علدر ا هد ا
المددنهج مددن الرددر ال هلددم ت ةد عقادددد الرددر هل تيمد هل تقاليدددصال هاسددتفادت
اليابان بما أة ت مدن الردر ال ،مدا اسدتفاد الردر تددي ًما بمدا أةد مدن حضدارة
اإلس ب.
ه ا الت اص الخطير يمثبد دعداة «الترريد » بفلدادبهم المختبفدةال هفبسدفاتهم
المتباينة :من اليمين البيبراليال إلى اليسار المار،سيال فكبهم ر،اء فدي رفدا
«مرج ية اإلس ب» لامةال متفقون  -رغدم اةدت ا هجهداتهم  -عبدى إةراجهدا
مدددن هويتهددداال هسدددبخها مدددن جبددددهاال لتتبدددع أم ًمدددا أةدددرىال فدددي فكرهدددا هتيمهدددا
عا ب راع!
برا بشبرال ذرا ً
هسبو،هاال ً
فك ههلء بمدارسهم المت ددة ل يهمنون ب صالة األمةال هتيمة ما لديها مدن
رسددددالة هثقافددددة هحضددددارةال هأ هددددا ل يمكددددن أن ت دددديص  -ببدددد أن تتقدددددب  -إل
بالستيراد من غيرها.
هلو تالوا باستيراد األسالي هالكيفيات هاآللياتال لوهافقنداهم تما ًمداال هلكدنهم
يريدهن استيراد األصول هالفبسفات هالقيمال لتبقى األمدة بد أسداس هل جد هر
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تىال هحي متنوعةال في الوصول إلى ه ا الهدا.

ب ضددهم صددرحاء فددي رفضددهم لمرج يددة اإلسد بال بد مداهنددة هل مواربددة
هل م امبةال هل تربي ب ي غ ا .مث س مة موسىال هل حسين فدي هتدت
من األهتات.
هب ضهم يتخ أسالي مبتويةال ،القول بتاريخيدة الدنف القرآ دي أه النبدويال
أه بدددعوى تراءت د تددراءة جديدددةال ل ت تمددد عبددى األصددول ال بميددة المورهثددةال
هالتي أجم ت عبيها األمة في عبم أصول الفق ال أه أصول التفسديرال أه أصدول
الحدي ال ب يقرأه د تدراءة م اصدرة تبردي ،د القدراءات القديمدةال هل تسدتبهم
إل ذاتهدددا ههواهددداال فت دددر

عدددن «المحكمدددات» هتتمسدددة «بالمتشدددابهات»ال

هتددههل «القط يددات» .هل تددهمن بهد ا المبدددأ ال ظدديم «أن األمددة فددي م موعهددا
م لومة» هل ت تمع عبى ض لة(.)28
هبه ا يلبح لك

خف أن «يهل » دينًا عبدى رأيد همزاجد ههدواصال هل

يكون ثمت دين ي تمع الناس عبي ال هيدينون بد ال إذ لدي

هندا أصدول تضدب

األفهابال هترد الشاردين إلى اللوا .
يسددير فددي ه د ا الدددر ،ثيددرهن مددن المرددرهرين المتفيهقددين ال د ين عبدددها
أ فسهم لبرر ال هحررهها من اللتزاب باإلس بال أمثال :محمد أر،ونال همحمدد
دددحرهرال ه لدددر أبدددو يددددال هسددد يد ال شدددماهيال هغيدددرهم مدددن عبيدددد الفكدددر
ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ

( )28ا ظر، :تابنا «المرج ية ال بيا في اإلسد ب لبقدرآن هالسدنة» :بدا «م دالم هضدواب فدي
فهم األصبين :الكتا هالسنة» هبا «مزالب همحاذير فدي فهدم األصدبين» (ص– 155 :
 )359شددر مكتبددة ههبددة بالقدداهرة هالرسددالة ببيددرهت .ه ،د لة ،تابنددا «،ي د ت ام د مددع
القرآن ال ظيم» :با «مزالب همحاذير في تفسير القرآن» لب ة دار الشرهق بالقاهرة.

40

حاجة البشرية إلى الرسالة الحضارية ألمتنا

الرربي.
 -3الت اص العت اري:
ههو الت اص ال ي يقدب اإلس ب ه،

في تفف اتهابال أماب مددع يطالبد بد ن

تكون فبسفت ،بهاال هتيم ،بهاال همفاهيم ،بهداال هتشدري ات ،بهداال متما دية مدع
الرر ال فما ةال الرر منها ف بد ل من عد رال هل مفدر مدن البحد لد عدن
مسوغ أه (مبرر).
همن هندا هتد

الكثيدرهن مدن تضدية الح دا فدي م دال المدرأةال هالطد ق

هت دد الزهجات فدي م دال األسدرةال هالربدا فدي م دال التتلدادال هال هداد فدي
م ددال ال تددات الدهليددةال هغيرهددا مددن القضددايا اإلسدد مية األصدديبة موتدد
المحامي المدافع عن متهم يطال ل ب تلى ال قوبة!
ه،ثيد ًدرا مددا ينددزل هددهلء عددن ه د ا الموت د إلددى موت د تبريددري أض د

ال

يحداهلون فيد تسددويغ األهضدداع التددي صددن ها لنددا الرددر ال هفرضددها عبينددا أيدداب
سطوت الست ماريةال بإعطادها (سندًا رعيًا)ال هترطيتها بفتاهى إسد ميةال أي
إ هم ، -ما تبت مدرة  -يببسدون الخواجدة األهربدي أه األمريكدي عمامدة عربيدة
إس مية! هفي ه ا من الضحة عبى النف ال هالتضبي لبريرال ما في .
مدرسددة العتدد ار هالتبريددر ،ا ددت ادداهرة فددي النلدد األهل مددن القددرن
ال شرينال هل يزال لها صدوت إلدى اليدوبال يتمثد فدي أهلئدة الد ين يريددهن أن
يحببددوا «الربددا» هفوادددد البنددو ى بمماحكدات ددرعيةال هأن يحببددوا «الخمددر» أه
يسقطوا «الحددهد» بم دادلت بيز طيدة همدثبهم الد ين يريددهن أن يخب دوا عدن
المسبمة ح ابها بمث ه ا المراء ال قيم.

حاجة البشرية إلى الرسالة الحضارية ألمتنا

41

 -4الت اص الفتخاري:
هفي مقاب الت اص العت اري يوجدد هد ا الت داص الفتخداريال الد ي يتحددث
عددن اإلس د ب هتاريخ د هحضددارت بدداألم ال هعددن صددحوت هحر،ات د اليددوبال
حددددي «المختدددال الفخدددور» الددد ي ل يدددرى إل األم ددداد يسدددردهاال هالمناتددد
ي دددددهاال مرفددد ً ال يدددو هاآلفدددات هال اهدددات الدينيدددة هاألة تيدددة هالفكريدددة
هالحضددارية التددي أصددابتنا بدداألم ال حتددى دمددرت بنيددان حضددارتناال هل تددزال
تليبنا اليوب بلورة أةرىال هفي م الت أةرىال هعبى مسدتوى آةدر .حتدى
غده ا في مهةرة القافبة البشريةال نسد إلدى ال دالم الثالد ال أه الرابدع لدو ،دان
هنا ال ه حس عبى ب د التخب

التي جامبوها فسموها «النامية)!

ل أريدددد أن شددد ر بالده يدددة هل أن حقدددر أ فسدددناال فدددنحن مبدددة المدددهه ت
هالطاتات التي تر حنا ألن سود ه قودال لو أ نا استخدمناهاال ،ما ينبريال ه،مدا
أمر ددا دينندداال ها تقبنددا مددن القددول إلددى ال م د ال همددن ال ف ددال إلددى الف د ال همددن
الروغادية إلى ال مبيةال همن التقاليد إلى الت ديددال همدن الغتدرا  -سدواء ،دان
مكا يًا «أي عن أمتنا» أب ما يًا «أي عن علر ا»  -إلى األصالة هاإلبداع.
عنددد ا القددوة الماديددةال هالقددوة البشددريةال هالقددوة التاريخيددةال هالقددوة الرهحيددةال
،وراال لدو حددد ا الواجهدةال هأةبلدنا النيدةال هأعددد ا ا
التي ت د ا لنكون يئًا مد ً
ل دةال ههحد ا الل ال هبدأ ا السيرال عا مين متو،بين عبدى هللاال مسدتفيدين مدن
أةطاء الماضيال ه لت الحاضدرال هت دار اآلةدرينال هلكدن ينبردي أن قدوب
ً
عادل.
أ فسنا تقوي ًما
يمث ه ا الت اص ب ا الدعاة ال الفيين لإلس بال ممن ينسدبون إلدى ب دا
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ال ماعددات الدينيددةال هاإلسد ميةال ممددن لددم يت مقددوا فددي دراسددة اإلسد ب هثقافتد
هحضدارت هتاريخد ال هلددم يحيطدوا عب ًمدا بمددا عندد اآلةدرينال هاعتبددرها ،د مددا
عند ا هردًا ل و في ال هما عند اآلةدرين دو ً،ا ل هرد فيد ال فظبدت ظدرتهم
تاصرةال هإن ،ا ت سريرتهم لاهرة.
 -5الت اص الةتلاري.
ههو ال ي يريد أن يختلر اإلس ب في ال قيدة هال بدادةال هإن ،ا دت صدورة
بد حقيقددةال ه ددب ًحا بد رهحال هيحد ا مددن اإلسد ب ،د مددا ي د مند رسددالة
إلص ح الم تمعال هبناء األمةال ههداية ال المال هت ديد الحياة.
هإذا ،ان ات اص ب ا المسبمين في األ منة الماضية «الزيادة فدي اإلسد ب»
بالبتددداع في د ال ههددو مددردهدال فددإن  ،د بدعددة ض د لةال فددإن ات دداص هددهلء هددو:
«ال تقاص من اإلس ب»ال بإةراج ب ا ما هو مدن صدبب مند ال هتدد امدتن هللا
ىت لَ ُكىىمۡ دِكىنَ ُكمۡ َوأ َ ۡل َ ۡ ى ُ
ت ددالى عبينددا بإ،مددال هد ا الدددينال فقددالۡ { :للَۡى ۡىو َ أ َ ۡك َ ۡلى ُ
علَى ۡىۡ ُكمۡ
ىت َ
نِ ۡع َ تِ َو َا ِض ُ
ىۡت لَ ُكى ُم ل ۡ ۡسى َٰلَ َم د ِٗكنىا} [المادددة ]3 :هالكامد ل يقبد الزيدادة عبيد ال هل

النقف من .
ه ا الت اص يريد اإلس ب :عقيدة ب

ري ةال هدعدوة بد دهلدةال هسد ًما بد

جهادال هحقًا ب توةال هعبادة ب م امبةال ه ها ًجا ب ل قال هدينًا ب د يا.
إن أصددحا ه د ا الت دداص يريدددهن «تحري د اإلس د ب» هتحويب د إلددى ديا ددة
جديدةال تحم «مضمون النلرا ية» ه«عنوان اإلس ب».
فالنلرا ية لي

فيهدا تشدريعال هل عقوبداتال هل م دام ت هل لد قال هل

جهادال هل دهلة أه حكومةال ب يقول إ يبهدا« :دع مدا لقيلدر لقيلدرال همدا هلل
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هلل» فقببت تسمة الحياةال هتسمة اإل سان بين هللا ت دالى هبدين تيلدرال فالددين هلل
أي لبكنيسةال أه لبسبطة الرهحيةال هالد يا ه ئون الحيداة لقيلدرال أي لبدهلدةال أه
لبسبطة الزمنية.
أما اإلس ب فهو يقرر أن  ،ما في الوجود هللال فب ما في السموات همدا فدي
األر

ال همددن فددي السددموات همددن فددي األر

ال مب ًكددا همب ًكدداال هتيلددر همددا

لقيلر ،ب هلل هحدص.
ه ا هو ات اص دعاة «ال بما ية» ال ين ل يريددهن أن ي بنوهدا صدريحة بد هم
يرفضددون اإلسد بال ،مددا ددزل بد القددرآنال ه،مددا دعددا إليد محمددد عبيد اللد ة
هالس د بال ه،مددا فهم د اللددحابة هتدداب وهم بإحسددانال هعبمدداء األمددة فددي سددادر
القرهنال ب يريدهن أن يحرفوا اإلسد ب باسدم اإلسد بال هاإلسد ب مدن دعدواهم
براء.
فهو رسالة امبة :عقيدة ه ري ةال هعبدادة هم امبدةال هدعدوة هدهلدةال هحدب
هتوةال هدين هد ياال هجهاد هاجتهادال هثقافة هحضارة.
إ رسالة تلح اإل سان في رحبدة حياتد ،بهدا مدن المهدد إلدى البحددال بد
من تب أن يولدال همن ب د أن يموتال اإل سان جنينًا هرضدي ًا هفطي ًمداال هصدبيًا
ه دددابًاال ه،هددد ً ه دددي ًخاال اإل سدددان رجددد ً ال هاإل سدددان امدددرأةال اإل سدددان هحددددصال
هاإل سان في أسرة هم تمعال اإل سان محكو ًماال هاإل سان حاً ،ماال اإل سدان غنيًدا
فقيراال اإل سان في باديةال هاإل سان في حاضرة.
هاإل سان ً
ههددو ،دد لة رسددالة تلددح اإل سددان فددي م ددالت حياتدد ،بهدداال تلددحب
بالتشريع حينًاال هبالتوجي أحيا ًاال ترسم ل الطريبال هتحدد ل الم دالمال هتحد رص
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من المزالب .فدي البيدتال أه فدي المسد دال أه فدي الطريدبال أه فدي المدرسدةال أه
المزرعةال أه الملنعال أه المت رال أه المكت ال أه المحكمةال أه الدديوانال أه فدي
أي جا

من جوا

الحياة(.)29

فقددد أ ددزل هللا ،تاب د تبيا ًددا لك د

دديءال مددن ر  ،د

دديء ،مددا تددال ت ددالى

علَ ۡۡكَ ۡلل ِك َٰت َ َ لِ ۡ ََٰۡ ٗنا ِل ُك ِ شَى ۡ ٖء َو ُه ٗىدى َو َا ۡ َ ٗىة َو ُۡش َىُ َٰى ِل ۡل ُ ۡسى ِل ِ ۡمَ }
لرسول َ { :ونَ َّى ۡلنَا َ
[النح

.]89 :

 -6الت اص ال ت اري:
ههو الت اص ال ي يقدب اإلسد ب «مشدت ًرا» مدع سدادر النداسال هم تر ً،دا مدع
 ،من يخالفد ال لدي

إسد ب الرفدب هالتسدامحال هلدي

إسد ب الحدوار هاإلتنداعال

فهو ينل م ر،ة مع غيدر المسدبمينال بد مدع المسدبمين غيدر المبتدزمينال بد
مع المبتزمين المخالفين لرأي ال مع الحكابال مدع الفدن ،د الفدنال مدع المدرأة التدي
تبب

الخمارال ول َم لَدم تبدب

النقدا ؟ مدع الد ين ل يدرهن رأيد فدي ب دا مسداد

ال قيدة أه ل يقولون بقول في ب ا مساد الفق .
أصحا ه ا الت اص داد ًما «في حالة حر » مع غيرهمال داهرهن سديوفهم
عبى من ليسوا أعداء لهم في الحقيقدةال فهدم يقداتبون غيدر عددهال هي اهددهن فدي
غير ميدان.
همهدددم األ،بدددر إثدددارة الخددد اال هال ددددل فدددي ال زديددداتال ه دددر النددداس
بال زديددات عددن الكبيددات هبددالفرهع عددن األصددولال هبالشددك عددن ال ددوهرال
ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ

( )29ا ظر :ةليلدة «الشدمول» فدي ،تابندا «الخلدادف ال امدة لإلسد ب» ه،تابندا « دمول
اإلس ب» شر مكتبة ههبة بالقاهرةال همهسسة الرسالة ببيرهت.
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في عن المتفب عبي .

صددورة اإلس د ب ال د ي يقدمو د لبندداسال ل تلددبح إل لبيئددتهم المحدددهدةال ل
تلبح رسالة عامة ةالدةال لبشرق هلبرر ال لبقرن الخام

عشدر اله دري .أه

القرن الحادي عشر المي دي.
إ اإلس ب المقط الوج ال ال بوس القمطريرال ال ي ل ي را غيدر ال ند
فددي الدددعوةال هالخشددو ة فددي الم ادلددةال هالربظددة فددي الت ام د ال هالفظااددة فددي
األسبو .
إ د اإلس د ب ال امددد ،اللددخرال ال د ي ل ي ددرا ت دددد اآلراءال هل ي تددرا
بتنوع الجتهاداتال هل يقر إل الرأي الواحدال هالوج الواحدد هل يسدمع لبدرأي
اآلةرال هل لبوجهة األةرىال هل يرى أحدهم أن رأيد صدوا يحتمد الخطد ال
هأن رأي غيرص ةط يحتم اللوا .
إ اإلس ب ال ي ل يكاد يدرى فدي اإلسد ب إل التشدريعال هل يكداد يدرى فدي
التشريع إل الحدهد هال قوبات.
إ د اإلس د ب ال د ي ل ي ددرا التسددامح مددع المخددالفين فددي الدددينال هل يقب د
الحوارال مع المرايرين في الفكرال هل ي ذن بوجود لبم ارضين في السياسة.
إ اإلس ب ال ي ينظر بريبة إلى المرأةال فهو يددعو إلدى حبسدها فدي البيدتال
هحرما ها من ال م ال همن المشار،ة فدي الددعوة هالحيداة الجتماعيدةال همن هدا
من التلويتال بب التشريح لبمناص .
إ دد اإلسدد ب الدد ي ل ي نيدد ال دالددة فددي تو يددع الثددرهةال هل تو،يددد تاعدددة
الشورى في السياسةال هل إترار الحرية لبش

ال هل مساءلة البلدوص الكبدار
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عما اتترفوصال لكن يشر الناس بال دال في فرعيات فقهي ال هجزيئدات ة فيدةال
في ال بادات أه الم ام تال ل يمكن أن ينتهي فيها الخ ا.
إ د اإلس د ب ال د ي يتوسددع فددي «منطقددة التحددريم» حتددى يكدداد ي د الحيدداة
م موعددة مددن المحرمداتال فد تر ،بمددة إلددى ألسددنة دعاتد هأتد ب ،تابد ، :بمددة
«حراب».
إن اإلس ب به ص اللورة القادمة السوداء  -ال ي يقدمد بهدا فدر مدن أبنادد -
المخبلددين غالبًددا فددي يدداتهمال القاصددرين فددي أفهددامهم  -لددن يمكند القيدداب بدددهر
«المنق » أه «الوارث» لبحضارة الراربة أه التي تو ة عبى الرره .
-7الت اص الحضاري:
هه د ا مددا ينددادي ب د ات دداص «الواسددطية اإلي ابيددة» التددي تنظددر إلددى اإلس د ب
باعتبارص «رسالة حضارية» متميزةال رسدالة ربا يدة الرايدةال إ سدا ية المحتدويال
عالمية الوجهةال أة تية المنهجال إي ابية المسبة.
عا
هسنتحدث عن ه ص الرسالة  -ب د تبيد  -بمدا يبدين م محهداال هيبقدي د ا ً
عبى مقوماتها هةلادلها.
ي مد هد ا الت دداص جاهددًا أن ي نددد األمددة ل هدداد ،بيددرال ي يددد إليهددا ذاتهدداال أه
ي يدها إلى ذاتهاال فتستفيد من أمسهاال مبتفتدة إلدى يومهداال متطب دة إلدى غددها ...
جهدداد هم د البندداء ل الهدددبال ال مددع ل التفريددبال هال م د ل ال دددلال هال طدداء ل
الثنددداء  ...هالبتكدددار ل الجتدددرار هل الفتخدددارال ه ددد ارص :الرفدددب ل ال نددد ال
هالتسامح ل الت ل ال هالت اهن ل التشاحن.
يرالي ه ا الت داصال أه هد ا التيدار بقيمدة مدا لددينا مدن رسدالةال همدا أتمندا مدن
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حضددارةال همددا عنددد ا مددن إمكا دداتال هلكن د ي تددرا ب ةطادنددا القاتبددة بدداألم ال
مدن الحبدة تبدةال هل يضدخم «سدببياتنا»

ها زلتاتنا الماثبة اليوبال هلكن ل ي

حتددى يودسددنا مددن أ فسددناال فهددو ينكددر «التهويد » ،مددا ينكددر «التهددوين» لبواتددعال
م تهدًا أن ي طي لك أمر ما يستحق .
ه ا الت اص مثب دعاة «ال ام ة اإلس مية» من تب  :األفرا ي همحمدد عبددص
هر ددديد رضددداال ب تددددار متفاهتدددةال همثبددد ب ددددهم دعددداة اإلصددد ح هالت ديدددد
،بدرى الحر،دات اإلسد ميةال «اإلةدوان

اإلس ميال أمثال :حسدن البندا مهسد

المسبمون» هالتي أصبح لها أتباع في أ،ثدر مدن سدب ين دهلدة فدي ال دالم اليدوبال
همددن رجالهددا هةري ددي مدرسددتها :ملددطفى السددباعيال هعبددد القددادر عددودةال
همحمد الرزاليال هسديد تطد ال هعبدد الحبديم أه دقةال هغيدرهم حححدت ه،ثيدر
من األع ب األحياء.
همن فرهعها ال بهة القومية اإلسد مية فدي السدودانال هحدز النهضدة فدي
ال هجبهددة ال مد اإلسد مي فدي األردنال هحددز الت مددع هاإلصد ح فددي

تدو
اليمن.

همثب  :أبو األعبى المودهدي مهس

،بدرى ال ماعدات اإلسد مية فدي دب

القارة الهنديةال هصاح الرساد هالكت الفكرية التي درتت هغربدتال هأحدد
ال ين قدها الحضارة الرربية عبى بليرة.
ه ،د لة عبددد الحميددد بددن بددادي
تاهمت فر سة الش

منش د «جم يددة ال بمدداء» بددال زادرال التددي

هالم تمع ال زادريال هعمبت عبى إحيداء هويتد القادمدة

عبددى اإلسدد ب هال ربيددةال هعمبددت عبددى إحيدداء هويتدد القادمددة عبددى اإلسدد ب
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هال ربيةال ه،ان من أع مها الشيص البشير اإلبراهيمي.
همن ب دص المفكر ال زادري مالة بن بي.
هجماعة م الدين أربكان في تر،يا.
ههنددا جماعددات عبميددة دعويددة تتبنددى هد ا الت دداص الحضدداري مثد « دددهة
ال بمدداء» فددي الهنددد التددي ت مددع بددين القددديم النددافع هال ديددد اللددالحال هت ةد مددن
التددراث مددا صددفاال هتدددع مددا ،دددرال هتددد تدداب عبيهددا عبمدداء أع د بال مث د

دببي

الن ما يال هسبيمان الندهيال هأبي الحسن الندهي.
همثبها جماعة «الم هدد ال دالمي لبفكدر اإلسد مي» فدي ها دنطن هفرهعد ال
هيقددوب عبي د رجددال ثقدداتال مث د  .د .عب دد الحميددد أبددو سددبيمانال هد .ل د جددابر
ال بوا يال هإةوا هما .هي م الم هدد جاهددًا فدي «إسد مية الم رفدة» هل سديما
فددي ال بددوب الجتماعيددة هاإل سددا يةال هتددد أصدددر م موعددة مددن الكت د القيمددةال
هالمنشورات الناف ة.
اإلس ب في ظر ه ا الت داص لدي

إسد ب علدر مدن األعلدارال هل إسد ب

تطر من األتطارال هل إس ب م ه من الم اه ال هل إس ب فئة من الفئات.
إن اإلسد ب المنشددودال هددو «اإلسد ب األهل»  ...إسد ب القددرآن هالسددنةال سددنة
النبدددي صلدددف هسدددنة الرا ددددين المهدددديين مدددن ب ددددص  ...إسددد ب التيسدددير ل
الت سددديرال هالتبشدددير ل التنفيدددرال هالرفدددب ل ال نددد ال هالت دددارا ل التندددا،رال
هالتسددامح ل الت ل د ال هالحددوار ل ال زلددةال هال ددوهر ل الشددك ال هال م د ل
ال ددددلال هال طدددداء ل الدعدددداءال هالجتهدددداد ل التقبيدددددال هالت ديددددد ل ال مددددودال
هال ضبال ل التسي ال هالواسطية ل الربو هل التقلير.
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إس ب يقوب عبى عقيدة رهحها التوحيدال هعبدادة رهحهدا اإلةد صال هعمد
رهح اإلتقانال هأة ق رهحها الخيرال هآدا رهحهدا الد هقال هتشدريع رهحد
ال دددلال هرابطددة رهحهددا اإلةدداءال هثمددرة ذلددة ،ب د حضددارة رهحهددا التددوا ن
هالتكام .
هلقد تحدثت عن ه ا الت اص الحضاري أه ه ا التيار «تيدار الواسدطية» فدي
أ،ثر من ،تا لي()30ال هعن ةلادل المميدزة لد ال ههدي ال مدع بدين السدبفية
هالت ديددددال هالموا دددة بدددين الثوابدددت هالمتريدددراتال هالحدددرص عبدددى اسدددتبهاب
التراثال هم ايشدة الحاضدرال هاستشدفاا المسدتقب ال هالفهدم الشدمولي المتدوا ن
لإلس بال فدي ضدوء فقد جديددال يشدم فقد سدنن الكدونال هفقد مقاصدد الشدرعال
هفق د الموا دداتال هفق د األهلويدداتال هفق د حقيقددة الواتددعال ب ي ددًا عددن التهددوين
هالتهوي ال هعن الت ميد هالتمييع هالت زدة لحقدادب اإلسد ب هرسدالت ال ام دة.
فمن أراد التفلي فبيرجع إلي هنا .

***

ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ

( )30مث د ،تددا « :اللددحوة اإلس د مية ههمددوب الددولن ال ربددي هاإلس د مي» ه،تددا «فق د
األهلويات» ه،تا «مستقب األصولية اإلس مية» هغيرها.
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رسالة أمتنا الحضارية
ه عند أمتنا رسالة حضارية لببشر؟
إذا ع ددددزت المسدددديحيةال هع ددددزت اليهوديددددةال هب بددددارة أةددددرى :ع ددددز
المسددديحيونال هع دددز اليهدددود أن يقددددموا لببشدددرية تدددارهرة الددددهاء أه مضدددخة
اإللفاءال لحريب الماديدةال هسد ار اإلباحيدةال هصدراع النف يدة  -ههدو مدا تفدر ص
الحضددارة الرربيددة لبندداس  -فهدد يسددتطيع اإلسدد ب أه يسددتطيع المسددبمون أن
يقوموا بدهر المنقد لببشدرية التدي تكداد تشدرا عبدى الردرق؟ هب بدارة أةدرى:
ه عند أمتندا «مشدرهع حضداري» تقدمد لببشدرية فدي دهرتهدا المقببدة أه فدي
تر هددا ال ديددد؟ سددواء سددميناص تددرن «صددراع الحضددارات» ،مددا يسددمي الكاتد
األمريكي «صدموي هدا تنرتون» أب تدرن «حدوار الحضدارة» عبدى حدد ت بيدر
المفكر الفر سي «جارهدي».
هال وا  :دم عندد أمتندا مشدرهعها الحضداري المتميدزال ههدو «المشدرهع
الحضاري اإلس مي» الد ي يتبنداص ات داص «الواسدطية اإلسد مية» الد ي تحددثنا
عن .
هإن ،ندددت أهثدددر أل أسدددتخدب عبدددارة «المشدددرهع» هددد ص التدددي جدددرت عبدددى
األلسنة هاألت ب في السنوات األةيدرة  -إل مدن بدا مدا يسدمي عبمداء الب غدة
ال ربيددة «المشددا،بة» ،قول د ت ددالىَ { :وكَ ۡ ُكى ُىُوٱَ َوكَ ۡ ُكى ُىُ َّ ٱ
لّللُ َو َّ
لّللُ َۡ ۡۡى ُىُ ۡلل َٰ َ ِكى ِىُكمَ }
[األ فال{ ]30 :كُ َٰ َخ ِدعُوٱَ َّ
لّللَ َو ُه َو َٰ َۡ ِد ُعهُمۡ } [النساء.]142 :

هعبى ه ا األساس أجز ا است مال ،بمة «المشدرهع اإلسد مي» فدي مقاببدة
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«المشدددرهع المار،سدددي» ه«المشدددرهع البيبرالدددي» ه«المشدددرهع ال بمدددا ي»
بلفة عامة.
هال بارة التي أهثرهدا هندا حقًدا هدي «الرسدالة» فبددل أن قدول« :مشدرهعنا
الحضاري» قول« :رسالتنا الحضارية».
م لدى أمتنا رسالة حضارية:
همما ل ري في أ ندا أمدة ذات رسدالةال ههدي «رسدالة حضدارية» متميدزةال
مددرهرا بإسدد اد األسددرةال هإصدد ح
إ هددا رسددالة جام ددةال تبدددأ بتز،يددة الفددردال
ً
الم تمعال هبناء األمةال هإتامة الدهلةال ها تهاء بس ب ال الم هةيرصال حتى يتحقدب
س ۡىىل َٰنَكَ إ ََّل َا ۡ َ ٗ
ىىة ِل ۡل َٰعَلَ ِ ىىۡمَ }
تددول هللا ت ددالى لرسددول محمددد صلددفَ { :و َمىىا ٓ أ َ ۡا َ

[األ بياء ]107 :هتول صلف عن فس « :إن ا أنا ا ة مهداه»(.)31
حوارا دار بين مفكرين إس ميين ،بيرينال هما :مالة بن بي مدن
هأذ،ر أن
ً
ال زادددرال هسدديد تطد مددن ملددرال حددول سددبة الحضددارة إلددى اإلس د بال هإلددى
م تم  .فقد ،ان سيد تط أعبدن عدن ،تدا ،بيدر ي ددصال سدماص فدي أهل األمدر
« حو م تمع إس مي متحضر»ال ثم عاد فح ا من ال نوان ،بمدة «متحضدر»
ها،تفى بتسدميت « حدو م تمدع إسد مي»ال م بد ً ذلدة بد ن سدبة الم تمدع إلدى
اإلس ب ههصف ب ال يرني عن هصدف بالتحضدرال عبدى أسداس أن اإلسد ب هدو
الحضددارة الحقيقيددةال همددا عددداص مددن الحضددارات التددي تبهددر الندداس ههددم يد ال
ه،تد فددي ذلددة فلد ً مددن فلددول ،تابد الشددهير «م ددالم فددي الطريددب» ج د
عنوا «اإلس ب هو الحضارة».
ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ

( )31رهاص ابدن سد د هالدددارمي عددن أبددي صددالح مرسد ً ال هالحددا،م عددن أبددي هريددرة «صددحيح
ال امع اللرير» (.)2345
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هأ ا مع الشهيد تط في أن اإلس ب هو الحضدارة المثبدىال الد ي تقداس إليد
الحضارات المختبفةال لي را صوابها من ةطئهاال هأصيبها من ادفها.
هلكن ه ا ل يمنع من اسدتخداب هصد «المتحضدر» ، -مدا تدال ابدن بدي -
لبم تمدددع اإلسددد ميال باعتبارهدددا صدددفة ،ا دددفةال ل صدددفة منشدددئةال ،مدددا يقدددول
البرويونال ،ما في تول ت

ٓ

ُۡ ِ َ نَا َ ۡۡ ِه} [األ
الىَ { :و ََل َٰ َطئِ ُٖ كَ ِط ُ

اب ]38 :فبي

هندا

لادر يطير ب ناحي ال هآةر ل يطير بهما.
ههص

الم تمع اإلس مي بهد ص اللدفة «التحضدر» ليبدين مدن أهل األمدر

أن اإلس د ب ديددن حضددارة هعبددم هثقافددةال هلددي
يلورهن أ دين بداهةال أل

،مددا يتلددور ب ددا الندداس أه

ش في بيئة لم يكن لها فبسدفة اليو دانالهل تدا ون

الرهمانال هل مد ية الفرسال هل حكمة الهندال هل صن ة اللين.
هلهد ا أتدول بكد ثقدة هالمئندان :إن لددى أمتندا «رسدالة حضدارية» متميددزة
تستطيع أن تقددمها لب دالم الد ي تددل ،د الددلد أ د فدي أ دد الحاجدة إليهداال لدو
هجدت مدن يحسدن تقدديمها إليد ال هل سديما ال دالم الرربدي الد ي حقدب الثدورات
ال بمية الهادبة في د يا ال رةال هد يا الفضاءال هد يا اإللكتره ياتال هد يا الهندسدة
الوراثيةال هد يا التلالت هالم بومات.
ه د ص الرسددالة تسددتطيع أن تقدددب لبرددر اإليمددانال هل تسددبب ال بددمال هت طي د
الدين هل تحرب عبيد الدد ياال هتلدب بالسدماءال هل تمن د مدن عمدارة األر
هتمنح ور الوحيال هل تحرم ور ال ق ال هتقوي صبت بالخالبال هل تقط د
عن الخبب.

ال
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مقومات ه ص الرسالة ال شرهن:
هلهد ص الرسددالة الحضددارية «مقومددات»( -)32ذ،رتهددا فددي محاضددرة لددي مند
حو ث ث سنوات في مهتمر إس مي في مدينة ديترهيدت بالوليدات المتحددة -
تل إلى عشرين عدًاال ،رها سردًا م ردًا فيما يبيال فهي:
 -1رسالة ال قيدة الموافقة لبفطرة.
 -2رسالة ال بادة الداف ة لب مارة.
 -3رسالة ال ق المهتدي بالوحي.
 -4رسالة ال بم المرتب باإليمان.
 -5رسالة اإليمان المقترن بال م .
 -6رسالة ال م المبتزب بالدعوة.
 -7رسالة الد يا الم دة ل ةرة.
 -8رسالة ال سم الممدهد بالرهح.
 -9رسالة القوة المداف ة عن الحب.
 -10رسالة المال اللالح لبمرء اللالح.
 -11رسالة الحقوق المتوا ة مع الواجبات.
 -12رسالة الحرية الخادمة لبفضيبة.
ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ

( )32درحت عشدرة منهدا فدي تبدة المحاضدرةال ههدي مسد بة عبدى دري ال يمكدن لمدن يريدد
الرجوع إلي .
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 -13رسالة األة ق المرتقية باإل سان.
 -14رسالة الفرد المنتظم في أسرة هم تمع.
 -15رسالة الم تمع ال ي ل يطرى عبى األفراد.
 -16رسالة األمة المنفتحة عبى ال الم.
 -17رسالة الدهلة المقيمة لبدين.
 -18رسالة التشريع المحقب لبملالح.
 -19رسالة ال دل المهيد باإلحسان.
 -20رسالة الفن المبتزب بالقيم.
هد ص مفددردات مقومددات هد ص الرسددالة الحضدداريةال ه ددرح ،د منهددا يطددولال
فحسبنا هنا سردهاال هعسى هللا أن يهي لندا درحها هإلقداء الضدوء عبيهداال فدي
مناسبة أةرى.
ةلادف رسالتنا الحضارية:
هإذا ،دددان لرسددددالتنا الحضددددارية مقومددددات تشخلدددهاال فدددد ريدددد أن لهددددا
ةلادف تميزهاال هتد ألفنا ،تابًا من من لويد ب ندوان «الخلدادف ال امدة
لإلس ب» يمكن الرجوع إلي لستبا ة ه ص الخلادف من :الربا يدة هاإل سدا ية
هالشمولية هالوسطية هالوات ية هالوضوحال هال مع بين الثبات هالمره ة.
هأ،تفددي هنددا باإل ددارة إلددى ةليلددة «الوسددطية» هيمكددن الت بيددر عنهددا بددـ
«التوا ن»ال هأضي

إليها ةليلة «التكام »ال هأتحدث عنهما بإي ا .
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رسالة التوا ن هالوسطية:
فه ص الرسالة هي الرسالة الوحيدة التي تقدب لببشدرية منه ً دا يتميدز بدالتوا ن
هالتكام ال ه ني بالتوا ن :التوس بين لرفي الربو هالتفري ال البد ان لدم يسدبم
منهما منهج بشري صراال أه منهج ديني دةب تحري

البشرال ههدو مدا ي بدر

عن القرآن باسم «اللرال المسدتقيم» ههدو المد ،ور فدي فاتحدة الكتدا ال الد ي
يسد ل المسددبم ربد ،د يددوب أن يهديد إليد مدا ل يقد عددن سددبع عشددرة مددرة فددي
صددبوات ۡ { :
للِّى َٰ َىُ َط ۡلل ُ ۡس ىت َ ِقۡ َم} [الفاتحددة ]6 :فهددو مددنهج متميددز عددن لريددب
له ى ِدنَا ِ

المرضو عبيهم هلريب الضالين.
هتد ي بر عن بدـ «الميدزان» الد ي ي د أل يشدوب لريدان هل إةسدار ،مدا
اٱ َ 8وأ َ ِقۡ ُ ىواْ
س َ ا ٓ َء َافَعَ َهىا َو َوضَى َ ۡلل ِ ۡىىَاٱَ  7أ َ ََّل ل َ ۡطغَ ۡىواْ فِى ۡلل ِ َ
تال ت الىَ { :ولل َّ
ۡىى ِ
ۡلل َو ۡزٱَ ِ ۡل ِق ۡس ِط َو ََل ل ُ ۡخس ُُِواْ ۡلل ِ َ
ۡىاٱَ } [الرحمن.]9 - 7 :

فالطريان هو الميد إلدى جا د الربدو هاإلفدرالال هاإلةسدار :هدو الميد إلدى
جا

التقلير هالتفري ال ه ،هما ذميم.
في ه ا المنهج تبتقي المتقاب ت التي يحس ،ثير من الناس التقاءها ضدربًا

مددن المحددالال أل هددا فددي ظددرهم متضددادةال هالضدددان ل ي تم ددانال هلكنه دا ف دي
اإلس ب تبتقي في صورة مدن التسداق المبددعال بحيد ي ةد ،د منهدا المسداحة
المناسبة ل ال دهن أن يطرى عبى مقابب  :ل لريان هل إةسار.
فهو يضع الموا ين القس :
بين الربا ية هاإل سا ية.
بين الوحي هال ق .
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بين الرهحية هالمادية.
بين األةرهية هالد يوية.
بين المثالية هالوات ية:
بين الماضوية هالمستقببية.
بين المسئولية هالحرية.
بين التباع هالبتداع.
بين الواجبات هالحقوق.
بين الثبات هالترير.
هبهد ا التددوا ن تتميددز األمددة المسددبمة عددن غيرهددا مددن األمددمال هيضد ها فددي
َٰ
س ٗىطا
مرتبة األستاذيةال ههو ما ةالبها هللا ت الى ب بقول َ { :و َكذَ ِلكَ َجعَ ۡل َٰنَ ُكمۡ أُم َّٗة َو َ
ِلت َ ُكونُواْ ُ
ش َهدَآ َء َعلَ للنَّا ِ } [البقرة.]143 :

هتد اهرت ه ص الوسطية في حياة الفدرد المسدبمال هاألسدرة المسدبمةال هحيداة
الم تمدددعال هاألمدددة المسدددبمةال هت بدددت آثارهدددا بوضدددوح فدددي توجددد الحضدددارة
اإلس مية هتوا ها.
رسالة التكام :
هأما التكامد فد

ندي بد التوسد أه الت دادل بدين لدرفين متقداببين ،الد ي

ذ،ر اص في التوا ن.
ضاال هل يسترنى ب حددها
إ ما ني ب اجتماع م ان هأمور يكم ب ضها ب ً
عن اآلةرال لكي يهدي اإل سان رسالت ،امبة في عمارة األر

ال هة فدة هللاال
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هعبادت ال ،ما أمر هللا ت الىال هتدهدي األمدة رسدالتها فدي هدايدة النداسال هتكدون
،ما أراد هللا لها { َۡ ۡۡ َُ أ ُ َّم َة أ ُ ۡۡ ُِ َج ۡت ِللنَّا ِ } [آل عمران.]110 :
مثال ذلة:
ال بم  ...هاإليمان.
الحب  ...هالقوة.
ال قيدة  ...هال م .
الدعوة  ...هالدهلة.
التربية  ...هالتشريع.
ها ع اإليمان  ...هها ع السبطان.
اإلبداع المادي  ...هالسمو الخبقي.
القوة ال سكرية  ...هالرهح الم نوية.
فبددي

ال بددم مقدداب ً أه مضددادًا لإليمددانال فددي ظددر اإلس د بال هل فددي هاتددع

األمددرال هلددي

الحددب مقدداب ً لبقددوةال هليسددت ال قيدددة مقاببددة لب م د ال هل التربيددة

ضدداال هل بددد منهدا
مقاببددة لبتشددريع  ...ههكد اال إ مددا هددي م ددان يكمد ب ضددها ب ً
جمي ًا.
فإن الحياة التي ينشدها اإلس ب ل تستقيم هل تتكام إل به ص األمور ،بها.
هعي المناهج هاأل ظمدة البشدرية أ هدا تهدتم بدب ا ال وا د دهن ب داال
هتر،دددز عبدددى ب دددا القددديم دهن ب ددداال فنراهدددا ت ندددي  -مدددث ً  -بالتتلددداد
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هاإل تدداجال أعنددي بإ ددباع البطددونال هلكددن ل ت نددي ،ثيد ًدرا بإ ددباع ال قددولال هتددد
ت ني بإ باع ال قدول بدال بم المداديال هلكنهدا ل ت ندي بإ دباع القبدو هاألرهاح
برحيددب اإليمددان .هتددد تهددتم بتيسددير المواصد ت بددين الببدددانال عبددى حددين ترفد
الهتمداب باللد ت الجتماعيدة هالنفسددية بدين الندداسال هأعظدم مددن ذلدة اللددبة
بين اإل سان هرب .
هلكددن اإلس د ب  -مددنهج هللا  -ي نددي بإ ددباع حاجددات اإل سددان ،ب د  :جسددم
هعقب د هرهح د ال هيهددتم باإل سددان فددي  ،د أحوال د ال فددردًاال هعضد ًدوا فددي أسددرةال
هعضوا في م تمعال هموالنًا في دهلدةال هيوجد عنايتد التوجيهيدة هالتشدري ية
ً
إلدددى اإل سدددان فدددي ،ددد مراحبددد هأهضددداع ال اإل سدددان لفددد ً ال هاإل سدددان دددابًا
هاإل سدددان دددي ًخا  ...اإل سدددان رجددد ً ال هاإل سدددان امدددرأة  ...اإل سدددان حاً ،مددداال
هاإل سان محكو ًماال اإل سدان مدن حيد هدو إ سدان :أبديا أه أسدودال درتي أه
غربيال غني أه فقيرال ي يص في الحات السحا أه في الرابات هاألدغال.
،ما يوج اإلس ب عنايت إلى إ شاء الم تمع الفاض ال هاألمة الواحدةال التدي
أةرجهدا هللا لبنداس لخيدر الندداسال ههدايدة النداسال هالدهلددة اللدالحةال التدي تقدديم
الل ة هتهتي الز،اةال هت مر بالم رهاال هتنهى عن المنكر.
تكام ال بم هاإليمان في اإلس ب:
همن أاهر ما يت بى في التكام اإلس ميال هو :تكام ال بم هاإليمان.
فمن مظاهر التكام في رسالة اإلسد ب :أن التقدى فيهدا ال بدم هاإليمدان جنبًدا
إلى جن ال هلم يقم في م تم د مدا تداب فدي الم تم دات األةدرى مدن دزاع بدين
ال بم هالدينال راح ضحيت األلوا من أهد ال بدم هالفكدرال همدن رأى رأيهدم أه
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سددار عبددى دربهددمال هتدداريص أهرهبددا فددي ال لددور الوسددطى حاف د بالم ددا ر
البشرية الرهيبدة التدي سديب إليهدا ال بمداء هالدارسدون فدي اد محدا،م التفتديص
هغيرها.
هتددد حكددى الشدديص محمددد عبدددص فددي ،تاب د «اإلس د ب هالنلددرا يةال مددع ال بددم
هالمد ية» جم ً من ه ص الوتادع تقش ر لم درد ذ،رهدا ال بدودال هتسدتنكرها فدي
علر ا أد ى ال قول.
همددن حسددن حظنددا حددن المسددبمين أن ديننددا ل يضدديب بالدددعوة إلددى ال بددم
هالتقدبال ،ما تد يتوهم ال ين ل ي رفدون اإلسد بال هيريددهن أن ي درها عبيد مدا
جرى عبى األديان األةرى.
حن تبر التقدب ال بمدي همدا يثمدرص فدي الحيداة مدن اسدتخدامات تكنولوجيدة
اف ة  -تيسر عبى اإل سان حياتد ال هتدوفر عبيد جهددص البدد ي هال قبدي  -عبدادة
بالنسبة لبفرد المسبمال يتقر بم رفتها هإتقا هدا إلدى ربد ال ،مدا يتقدر باللد ة
هاللياب .ههي  -بالنسبة لبم تمع  -فريضة ،فاديةال ي ثم الم تمع ،ب إذا لدم يقدم
مددن أبناد د عدددد ،دداا يسددد  ،د الثرددراتال هيببددي  ،د الحاجدداتال التددي يتطببهددا
الم تمع في  ،م الت المد ية هال سكرية.
إن مما تميز ب اإلس ب عن غيرص من األديان األةرىال هو احترام لب قد ال
هدعوت د إلددى النظددر هالتفكيددرال هحثدد عبددى ال بددم هالددت بمال هإ ددادت بال بمدداء
هأصددحا ال قددولال هحمبتد عبددى ال مددود هال هد ال هتم يدددص لبقددراءة هالكتابددة
هالقبمال من أهل آيات أ زلت من القرآن(.)33
ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ

السدنة
( )33أ ظر في ذلدة ،تابندا« :الرسدول هال بدم» ه«ال قد هال بدم فدي القدرآن الكدريم» ه« =
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هلكددن ال بددم فددي اإلس د ب إ مددا يقددوب فددي رحددا اإليمددان هضددود ال ،مددا تددال
ت الىۡ { :لق َُ ۡأ ِ ۡس ِم َا ِكَ للَّذِي َۡلَقَ } [ال بدب ]1 :هالقدراءة هدي مفتداح ال بدمال هلكنهدا
تراءة مهمنةال تراءة باسم هللاال الر ال ي ةبب.
ةيرا هبر،ة عبى النداسال ل ملددر غدرهر هتسدب عبدى
هبه ا يكون ال بم ً
الخببال همن هنا رأينا سبيمان حينما جيء ل ب رز ببقدي

مدن سدب إلدى الشداب

بواسطة ال بدمال لدم ير،بد الردرهرال بد تدال فدي أد هتواضدعَ َٰ { :هىذَا ِمىم فَ ۡ
ُى ِ
س ٱِۦه َو َمم َكفَ َُ فَإ َّٱ َا ِى َ
َنِى ٞ
َا ِ ِلَۡ ۡ لُ َو ِن ٓ َءأ َ ۡش ُك ُُ أ َ ۡ أ َ ۡكفُ ٱ ُُ َو َمم َ
شك ََُ فَإنَّ َ ا كَ ۡش ُك ُُ ِلنَ ۡف ِ
كم} [النم
ك َُِ ٞ

 ]40 :هرأينا ذا القر ين ال ي آتاص هللا من ،

يء سببا ههيد لد مدن

الفتوح في الشرق هالرر ما لم يتهي ألحدد تببد ال حدين بندى سددص ال ظديم يقدول
في ةشوع المهمنينَ َٰ { :هذَا َا ۡ َ ٞة ِمم اَّ ِ ٱ فَىإذَا َجىا ٓ َء َو ۡعىدُ َا ِى َج َعلَى ۥهُ دَ َّكىا ٓ ٱ َء َوكَىاٱَ
َو ۡعدُ َا ِ َ ٗقا} [الكه .]99 :

حضارتنا :حضارة ال بم هاإليمان:
هفي ضوء ه ص القيم هالمفاهيم ت سست النهضة ال بميدة الكبدرى فدي رحدا
الحضارة اإلس مية المتكامبدة  ...تدرجم المسدبمون ،تد «األهادد » ،مدا ،دا وا
صددا :اليو ددانال ال د ين ،ددان لهددم بدداع
يسددمو هم فددي المشددرق هالمرددر ال هةلو ً
لويدد فددي الفبسددفة التددي ،ا ددت تشددم
هالطبي يةال «ب وار ال ا

دد بها :ال وا دد ال بميددة هالرياضددية

الميتدافيزيقي» فاسدتفاد المسدبمون منهداال ههد بوهاال

ه رحوهاال هأضافوا إليها إضافات هامدةال بد ابتكدرها عبو ًمدا جديددة مثد عبدم
«ال بددر»ال ها،تشددفوا المددنهج السددتقرادي هالت ريبدديال ال د ي لبقددوص عمبيًددا فددي
مختب د جوا د الحيدداةال هال د ي اتتبس د الرربيددون مددنهمال هتامددت عبددى أساس د
ـــ ـــ
=

ملدر لبم رفة هالحضارة».
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النهضددة الرربيددة الحديثددةال فهددي حسددنة مددن حسددنات الحضددارة اإلسد ميةال ،مددا
هد ب لة المنلفون من الرربيين أ فسهم.
لقددد ،ا ددت الحضددارة اإلس د مية هددي الحضددارة األهلددى  -هربمددا الحضددارة
الفدد ة فددي ال ددالم ل دددة تددرهنال يددوب ،ا ددت أهرهبددا غارتددة فددي بحددار ال هالددة
هالظبماتال هل ترى الضوء إل من جهة الشرق المسبم.
ه،ا ت جام ات المسبمين هي جام ات ال بم الكبرى في ال الم فدي بردداد أه
فددي القدداهرةال أه فددي دمشددبال أه فددي ترلبددةال هاأل دددل ال أه فددي غيرهددا مددن
موالن ال بم في عالم اإلس بال ه،ان الط

من أ حداء ال دالم يفددهن إلدى هد ص

ال ام ات ليت بموا هيتقدموا.
ه،ا ددت المراجددع ال بميددة فددي ال ددالم هددي المراجددع اإلسد مية :فددي الطد أه
اللددديدلة أه الفبدددة أه الفيزيددداء هالبلدددرياتال أه الكيميددداء أه الرياضدددياتال أه
تقدويم الببدددان هال ررافيدا  ...هغيرهدداال هإذا أةد ا الطد مدث ً

ددد هد ص الكتد

ال ربيدددة اإلسددد مية ،ا دددت مراجدددع لب دددالم عددددة تدددرهن« :الحددداهي» لبدددرا يال
«القددا ون» لبددن سدديناال «الكبيددات» لبددن ر ددد « ...التلددري لمددن ع ددز عددن
الت لي » لبزهراهي  ...إلص.
ه،ا ت أسماء عبماء المسبمين هي ألمع األسماء ال بميدة فدي تبدة ال لدورال
ب هي األسماء الوحيدة الم رهفة في تخللاتها المتنوعةال مثد الخدوار مي
هالبيره ي هابن الهيثم هابن النفي

هابن ا لبيطار  ...هغيرهم هغيرهم.

إلدددى جدددوار عبمددداء الفبسدددفة هال بدددوب اإل سدددا ية هالجتماعيدددة مثددد الكنددددي
هالفارابي هالرزالدي هابدن باجدة هابدن لفيد هابدن مسدكوي هابدن عربدي هابدن
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تيميددة هابددن ةبدددهن  ...هغيددرهم .ه،ددان ،ثيددر مددن هددهلء عبمدداء مبددر ين فددي
عبدوب الدددين هالشدري ة همبددر ين ،د لة فدي ال بددوب الطبي يدة هالرياضدديةال مثد
ابن ر د هالفخر الرا ي هابن النفي

هغيرهم.

ه،ا ت البرة ال ربية هي لرة ال بم األهلى في ال المال فقدد هسد ت ،د ال بدوب
المترجمة هالمبتكرةال ه،تبت بها في س سة ههضوحال هلم يشدة عدالم يو ًمدا مدا
أن البرة ضاق صدرها ب بم من ال بوبال أه ع زت عن الت بير عن .
ه،ا ت مددن المسدبمين فدي عدالم اإلسد ب هدي التدي احتضدنت هد ص النهضدة
الشددامخةال هت بددت فيهددا آثارهددا الماديددة :فددي مسدداجدهاال هفددي مدارسددهاال هفددي
تلورهاال هفي ت عهاال هفي مستشفياتهاال هفي تى جوا

حياتها.

،مددا ت بددت آثارهددا الم نويددة فددي سددبو المسددبمين :فددي صددبتهم بددربهمال فددي
ص تهم هصيامهمال فدي ،داتهم هصددتاتهمال فدي أهتدافهم الخيريدة التدي دمبت
اإل سددان هالحيددوانال فددي مددواتفهم اإل سددا ية هاألة تيددة التددي تميددزها بهددا عمددن
سواهمال حتى فدي أثنداء الحدره ال حتدى تدال «غوسدتاا لوبدون»« :مدا عدرا
التاريص فات ًحا أعدل هل أرحم من ال ر »  ...ي ني :من المسبمين.
،ا ت حضارتهم حضارة ربا يةال ،د

ديء فيهدا موصدول بد ،ر هللاال ه،د

أمر ذي بال فيها ل يبدأ باسم هللا فهو أبتر.
ه،ا ددت حضددارة إ سددا يةال ت م د لخيددر اإل سددانال هس د ادة اإل سددان هالسددمو
باإل سانال ،ما تهتم بكرامة اإل سانال هفطرة اإل سانال هحرية اإل سان.
ه،ا ت حضارة أة تيةال ل ينفل فيها ال بدم عدن األةد قال هل التتلداد
عن األة قال هل السياسة عن األة قال هل الحر عن األة ق.
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هأعتقد أن األمة التي صن ت تبة الحضارة القديمدةال تدادرة عبدى أن تلدنع
حضددارة جديدددةال ت ة د مددن حضددارة الرددر ةيددر مددا فيهدداال مددن هثبددات ال بددم
هالتكنولوجيددداال هحسدددن اإلدارة هالتنظددديمال هلكنهدددا تضدددي إليهدددا تددديم اإليمدددان
هاألة د ق الربا يددة هاإل سددا يةال هتضددب مسدديرتها بالتشددري ات اإللهيددةال التددي
هضد ت «النلددوص الربا يددة» أسسدها هأصددولهاال هتر،دت لب قد المسددبم حددب
الجتهدداد فددي فرهعهددا هتفلددي تهاال مراعيًددا ال مددع بددين النلددوص ال زديددة
تبرا لترير الزمان هالمكان هاإل سان(.)34
هالمقاصد الكبيةال هم ً
هبه د ا تكم د حضددارتنا قددف الحضددارة الم اصددرةال هتمددا فراغهدداال حددين
تمدزج الددرهح بالمددادةال هتلد الددد يا بدداآلةرةال هتدرب بددين التنميددة هاألةد قال
هت مع بين ال بم هاإليمانال فبي

بال بم هحدص يحيا اإل سان.

إن اإليمان ، -ما جاءت ب الرسالة الخاتمة  -هو ال ي يفسر تضدايا الوجدود
الكبددرىال هيل د اإل سددان بددالوجود الكبيددرال هبدداأل ل هاألبدددال هي د لحيات د
ل ًما ههدفًا هرسالةال ههدو الد ي يمنحد السدكينة الرهحيدةال هالطم يندة القببيدةال
ِي
فد يسددتبد بد القبددب هالخددواال هل يسدديطر عبيد ال،تئددا هاليد سُ { .هى َىو للَّىذ ٓ
س ى ِكۡنَةَ فِ ى قُلُىىو ِ ۡلل ُ ى ۡىؤ ِمنِۡمَ ِلَۡى ۡىىدَادُ ٓواْ إك َٰ َ ٗنىىا َّم ى َ إك َٰ َ ىنِ ِهمۡ } [الفددتح{ ]4 :للَّ ى ِذكمَ
أَنى َىى ََ لل َّ
لّللِ أ َ ََل ِذ ِۡك ُِ َّ
َءا َمنُواْ َول َ ۡط َ ئِ ُّم قُلُو ُهُم ِذ ِۡك ُِ َّ
لّللِ ل َ ۡط َ ئِ ُّم ۡللقُلُو ُ } [الرعد.]28 :

اإليمددان تددوة هاديددةال تنيددر للدداحبها الطريددبال ههددو تددوة حددافزةال تدف د إلددى
الخيرال ههو توة ضابطةال تلدص عدن الشدرال هتدوة جام دةال تدرب أهد اإليمدان
ِي إلَى َٰ ِصى َٰ َىُ ٖط م ۡ
ُّسىت َ ِق ٖۡم} [آل عمددران:
بربددال ل ينفلددمَ { .و َمىىم كَ ۡعت َ ِِّىىم ِى َّّللِ فَقَى ۡىد ُهىد َ
ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ

( )34ا ظر، :تابنا « السياسة الشرعية فدي ضدوء لدوص الشدري ة همقاصددها» شدر مكتبدة
ههبة.
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.]101
،بمة أةيرة:
ه ص رسدالة اإلسد ب الحضداريةال تقددمها أمتد إلدى ال دالم الحدادر الد ي دقى
بالحضارة المادية السته ،ية التي تسودص اليوب.
هعبى األمة أن ت تهد هتستفرغ هس ها في تببيدغ هد ص الرسدالة إلدى البشدرية
التادهة :باألسوة الحسنة هالنموذج ال مبي ً
أهلال ثدم بالكبمدة المقدرهءةال هبالكبمدة
المسددموعةال هبالكبمددة المشدداهدةال هبالبرددات المختبفددةال حتددى تقددوب عبددى الندداس
الح ةال تبرأ ال مة.
هلددددينا مدددن اإلذاعدددات الموجهدددةال همدددن القندددوات الفضددداديةال همدددن دددبكة
«اإل تر ددت» مددا يمكننددا أن وصد ،بمتنددا إلددى أ حدداء األر

ال ه حقددب عالميددة

اإلس ب بالف .
هلكننددا  -لكددي حقددب ه د ا الهدددا  -فتقددر إلددى تددوى بشددرية مدربددة هادبددةال
لتستطيع أن تخال  ،توب ببسا همال هلتبين لهم.
هإلددى تدددرات ماليددة ،بيددرةال لتموي د مددا تحتاج د ه د ص اآلليددات الخطيددرة مددن
أجهزة هأدهاتال همن تفريغ لبقوى البشرية القادرة عبى ال طاء المتميز.
هتد س َّميت الدعوة إلى اإلس ب عن لريب «اإل تر ت» جهداد ال لدرال فهدو
يرنينددا عددن ت يدديص ال يددوزال إليلددال دعددوة اإلس د ب إلددى الببدددان هالش د و
الب يدة.
هبه ا ستطيع برسالتنا الحضارية  -إذا أحسدنا عرضدها ببردة علدر ا  -أن
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هأتطاراال فت ًحا سبي ًماال ل تراق في تطرة دبال فد
فتح لها آفاتًا
ً
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شدهر سديفًاال هل

طبب مدف ًاال هل بن حربًا.
إ «الفتح السبمي» ال ي أصب اإلس بال في «صدبح الحديبيدة» الم درهاال
هالد ي عقددد بددين الرسددول صلددف هبددين مشددر،ي تددريصال إلتامددة هد ددة ب دين
الطددرفينال يكد ،د منهمددا يدددص عددن اآلةددرال فسددمى القددرآن ذلددة «فت ًحددا مبينًدا»
ه زلت في

«سورة الفتح» هس ل ب ا اللحابة الرسول الكريم :أه فدتح

هو يا رسول هللا؟ تال« :إي والذي نفس مح د ۡده ،إنه لفتح»( .)35ها تشر
اإلس ب في ه ص الفترة ،ما لم ينتشر في أي فترة مضت.
هعبددى ضددوء ه د اال أفسددر مددا بشددر ب د الحدددي النبددوي الشددري مددن «فددتح
رهمية» ب دد فدتح «القسدطنطينية»( )36أ د فدتح الددعوة هالفكدرال ل فدتح السدي
هالمدددفع .هفددتح رهميددة ي نددي عددودة اإلس د ب إلددى أهربدداال ب ددد أن أةددرج منهددا
مرتينال هه ا هو فتح القرن القادب إن داء هللاال القدرن الحدادي هال شدرينال فدتح
ال قددول بالم رفددةال هالقبددو باإليمددانال هالحيدداة ،بهددا بت دداليم اإلس د بَ { .وكَ ۡو َمئِى ٖىذ
كَ ۡفى َىُ ُ ۡلل ُ ۡؤ ِمنُىىوٱَ ِ 4نَ ۡ
ِّى ِىُ َّ
كهمۡ
لّللِ} [الددرهب4 :ال  ]5هيتحقددب هعددد هللا ت ددالىَ { :
سىنُ ُِ ِ

اق َو ِف ٓ أَنفُس ِِهمۡ َ ت َّ َٰ كَت َ ََّۡمَ لَهُمۡ أَنَّهُ ۡلل َح ُّق} [الشورى.]53 :
َءا َٰكَتِنَا فِ ۡلۡلٓفَ ِ

***
ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ

( )35رهاص أحمد عن م مع بدن حارثدة األ لداريال ،مدا فدي «تفسدير ابدن ،ثيدر» ألهل سدورة
الفتح ( )183/4لب ة الحببي.
( )36يشددير إلددى الحدددي الدد ي رهاص أحمددد عددن عبددد هللا بددن عمددره :أن رجدد ً سدد ل النبددي
صلددف  :أي المدددينتين تفددتح ً
أهل :رهميددة أه تسددطنطينية؟ فقددال« :مدكن ىة هُق ى لفىىتح
ا
أوَل» ي ني :تسطنطينيةال هتد فتحت سنة  1453بال هبقدي الشدب اآلةدر مدن البشدارة :فدتح
رهمية.

