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األول الجزء

اإلسالمية اإلمرباطورية





األول الفصل

اإلسالمية اإلمرباطورية أسبابقوة

فذ حادث (1)

للشام العربي الغزو بدأ فقد اإلنسانية، تاريخ يف فذ حادث اإلسالمية اإلمرباطورية قيام
من سنة عرشة خمس وبعد املسيح. السيد مليالد وستمائة وثالثني خمس سنة والعراق
أفريقيا، وشمال ومرص فارس عىل اشتملت قد اإلسالمية اإلمرباطورية كانت التاريخ هذا
الزمن هذا يف السعة بهذه إمرباطورية وقيام الصني. وتاخمت الهند حدود إىل وامتدت

املعجزة. هذه يشبه ما التاريخ حوادث من لكن لذاته، معجزة القصري
اإلسكندر حروب امتدت املغول. حروب وإىل اإلسكندر حروب إىل نشري أن وحسبنا
قلب من غربًا املغول حروب وامتدت مرص، وتناولت الهند إىل مقدونيا من مرشقة
عقد تناثر حتى تنتهي تكد ملَّا املغول وحروب اإلسكندر حروب لكن أوروبا، إىل الصني
األول. نظامها إىل الغزاة انتظمها التي الدول وعادت سلطاتها، نشأت التي اإلمرباطورية
الجانب هذا عىل القصري الزمن هذا يف لواءها مدت التي اإلسالمية اإلمرباطورية أما
الهند، يف وانترشت األندلس، إىل أثناءها امتدت قرونًا استقرت فقد العالم، من الكبري
كل العالم شئون سادت حضارة أقامت قد ذلك إىل وهي الصني. من جانبًا وأظلت
عن تناضل الحضارة هذه بقيت تنحل أن اإلسالمية لإلمرباطورية آن فلما القرون، هذه

جديد. من تُبعث اليوم وهي نفسها،
يبلغوا وملَّا أسبابها، والتماس تأويلها كثريون حاول وقد ا، حقٍّ املعجزة هي هذه
عبقرية كانت أن صح فإذا االطمئنان، كل إليها املنصف الباحث يطمنئ غاية ذلك من
مثل إىل ونابليون خان جنكيز فتوح تنسب وأن العظيمة، فتوحه سبب الحربية اإلسكندر
من حربية عبقرية إىل اإلسالمية اإلمرباطورية قيام يُنسب أن العسري فمن العبقرية، هذه

القبيل. هذا



املقدسة واألماكن اإلسالمية اإلمرباطورية

هللا عند النرصمن

وجنكيز اإلسكندر أسماء إىل الوليد، بن كخالد نابغة، قائد اسم نقرن أن لنا جاز وإذا
وأن ملوًكا أصبحوا أن عبقريتهم بهم بلغت هؤالء أن ننىس أال فيجب ونابليون، خان
وغريهما العاص، بن وعمرو الوليد، بن خالد بقي حني عىل كله، األمر وحدهم إليهم صار
الخطاب بن عمر عزل لقد بل املؤمنني. أمراء الخلفاء سلطان تحت املسلمني قواد من
ال املسلمني أن الناس يظن أن خيش أنه إياه عزله أسباب من وكان الوليد، بن خالد
من غريه شأن شأنه املسلمني من رجًال إال عمر رأي يف خالد وليس بخالد، إال ينترصون

يشاء. من يؤتيه هللا من النرص وإنما القواد،
السبب غري سببًا والستقرارها اإلسالمية اإلمرباطورية لقيام نلتمس أن إذن بد ال
هذا نلتمس وأن الحرب، عباقرة من اإلسكندر وغري اإلسكندر إمرباطورية أقام الذي
لحياة االجتماعي التحليل طريق عن — أدق تعبريًا شئت إن األسباب هذه أو — السبب
هذه قيام إىل أدت التي الظاهرة والعوامل فيه، اإلسالمية اإلمرباطورية قامت الذي العرص

واستقرارها. اإلمرباطورية

ودعوته النبي بَْعث

هذه أقاما اللذان هما ودعوته العربي النبي بَْعث أن املسلمون املؤرخون يذكر
اإلسالم، إىل بالدعوة العربي النبي فقيام … ريب ال صحيح تعليل وهذا اإلمرباطورية،
حدودهم، وراء ما إىل العرب دفع الذي هو ذلك لوائه، إىل كلها العرب جزيرة وانضواء
التاريخ لكن والفارسية، الرومية اإلمرباطوريتني ويغزون والشام العراق يغنمون وجعلهم
حوربت مما بأشد وفاته، وبعد حياته، آخر يف حوربت العربي النبي دعوة بأن يحدثنا
يف وقاوموه خاصموه الذين هم قريش من قومه كان دعوته. مستهل ويف بعثه أول
صربه نفد فلما والثبات، بالصرب عليهم تغلَّب وقد ودعوته، بعثه من األوىل السنوات
الجزيرة شبه دان حتى خصومه حارب ثم يثرب، إىل هاجر اتبعوه الذين عىل وخاف

لدعوته.
أن تلبث لم تقاومه، دعوة نشأت كلها العربية البالد ربوع يف اإلسالم انترش فلما
كبار من واحد غري تردد ولقد بكر. أبي عهد يف استفحلت التي الرِّدة حركة عن تمخضت
إىل الدعوة أن فلو املرتدين، ملحاربة دعا حني الصديق مجاراة يف الرأي بادئ الصحابة
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أال الناشئ الدين عىل ولخيف الردة، فكرة معها الستفحلت استفحلت الزكاة من اإلعفاء
عظيمة. إمرباطورية يقيم الذي الحد إىل قويٍّا به اإليمان يكون فال النفوس، يف يستقر

وأقر واحد، لواء تحت الجزيرة شبه وجمع الردة، حروب يف بكر أبو انترص فلما
وغزو العراق لغزو يندفعوا أن للعرب آن الدينية، وحدتها جانب إىل السياسية وحدتها

ولإلمرباطورية. للفتح التمهيد أول هذا وكان الشام،
سنة وانقضت بكر، أبي خالفة انقضت فقد العاقبة، مأمون التمهيد هذا يكن ولم
تخوم وعىل العراق تخوم عىل مقيمون والعرب الخطاب، بن عمر خالفة من نحوها أو
وقفت التي القوة أن ولو أحيانًا. عنها ويردون حينًا، التخوم هذه يتخطون الشام،

التاريخ. وجه لتغري لهم تصمد أن مقدورها يف كان أمامهم
كذلك، التاريخ وجه لتغري عمر، غري خليفة إىل أُسند لو األمر أن إىل بعضهم ويذهب
هؤالء فاندفع الغزاة، وبأس عمر سياسة أمام تضعضعت الفرس وقوة الروم قوة لكن
الناس يُكرهوا أن يحاولون وال مرص، إىل الشام ويتخطون فارس، إىل العراق يتخطون

مسلمني. يكونوا حتى البالد هذه أهل من

الثورة ريح

تهب الثورة ريح بدأت ثم عثمان، خالفة من األول الشطر وانقىض عمر، خالفة وانقضت
الشيخ الخليفة قتل إىل وتنتهي العراق، ويف مرص، يف الناشئة؛ اإلمرباطورية أرجاء يف
ذلك بعد ليندلع حينًا، الثورة لهب انطفأ األليم الحادث هذا وقع فلما عفان. بن عثمان
وبني هاشم بني بني أي ومعاوية؛ عيل بني الداخلية الحرب فتكون أواًرا، يكون ما أشد
يف نفسها، الجزيرة شبه ويف ومرص، والعراق الشام يف اإلمرباطورية أجزاء وتظل أمية،

اضطراب. أيما اضطراب
بعد اإلسالمية اإلمرباطورية بقيت وكيف ذاك، إذ الفرس كان وأين الروم، كان أين
يف األكارسة وارثو فكَّر وال بيزنطة، قيارصة يفكر فلم األركان، وطيدة القواعد ثابتة ذلك

أركانها؟! وتقويض مهاجمتها
التي الداخلية الحروب هذه انتهاز دون والفرس الروم عجز عند األمر يقف لم
قيامهم ثم بامللك، أمية بني بفوز الحروب هذه انتهت بل وأحزابًا، ِشيًعا العرب شتتت
والشام مرص وكأن أهلية، حرب تقع لم وكأن جديد، من اإلمرباطورية بتنظيم ذلك بعد
وتدعيم اإلمرباطورية هذه تقوية عىل متعاونني عربًا أهلهم أصبح قد وفارس والعراق
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حظريتها تدخل لم وواليات أمم عىل واشتملت ذلك، بعد اإلمرباطورية امتدت ثم بنائها.
عثمان. عهد يف وال عمر عهد يف

ثم بامُللك، اآلخرين بظفر وانتهت والعباسيني، األمويني بني ذلك بعد الثورة وشبت
آن حتى قوة اإلمرباطورية هذه ازدادت بل اإلمرباطورية، عىل الداخلية الحروب تجِن لم

إليها. تترسب أن االنحالل لعوامل
اإلمرباطورية أبناء نرش عدة، قرون انحاللها وبدء لإلمرباطورية التمهيد بني انقضت
انحالل بعد استَجنَّت ثم مصائره، ووجهت العالم أظلت جديدة، حضارة أثناءها

جديد. من تُبعث أن منتظرة اإلمرباطورية

واملساواة الحرية رسالة (2)

التي الفناء ريح عليها تهب لم بالها وما … القرون؟ هذه كل اإلمرباطورية استقرت كيف
األسباب هذه تفصيل ليس املغول؟ إمرباطورية وعىل اإلسكندر إمرباطورية عىل هبت
ذلك واحد؛ سبب يف األسباب هذه أُجِمل أن أستطيع لكني هذا، موقفي مثل يف مستطاًعا
مؤمنني إليه اندفعوا بل رصفة، مادية مطامع تحركهم الغزو، إىل يندفعوا لم العرب أن
مشارق يف اإلنسانية لخري كافة للناس تبليغها عليهم وأوجب رسالة عليهم ألقى الَقَدر بأن
بقيت ما أبقاها الذي وهو اإلمرباطورية، أقام الذي هو اإليمان وهذا ومغاربها. األرض
يمزقها اإلمرباطورية، أرجاء يف يدب االنحالل بدأ اإليمان هذا اضمحل فلما القرون. من

الفارسية. واإلمرباطورية البيزنطية اإلمرباطورية إليه انتهت ما مثل إىل بها وينتهي
شيئًا للناس، تبليغها عليهم ألقى القدر بأن العرب آمن التي الرسالة، هذه تكن لم
الحرية ملعاني العقل يدركها صورة أسمى يف واملساواة واإلخاء الحرية رسالة غري آخر
ال الواحد، اإلله هذا أمام متساوون والناس واحد، إله الناس فإله واملساواة؛ واإلخاء
أزر بعضهم يشد املساواة، هذه يف إخوة وهم بالتقوى، إال عجمي وال عربي بني فرق
وهذه أما هللا. لغري عليهم سلطان ال أحرار املساواة وهذه اإلخاء هذا مع وهم بعض،
لخليفة يكون فال أساسها، عىل يقوم أن يجب للجماعة يوضع نظام فكل مقدسة، املبادئ
هذه يخدم أن لواجبًا عليه إن بل رعاياه، من أحد عىل امتياز املؤمنني وأمري املسلمني

به. هللا أمر ما خالف قد يكون أو املقدسة املبادئ
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رسالقوة السامية املبادئ

النفس يف فحطمت العربي، النبي لعهد العرب جزيرة شبه يف املبادئ هذه انترشت
الحرية هذه إليها وردت األصنام، عبادة إياها أورثتها التي البالية تقاليدها العربية
وهناك بها. مؤمنًا العراق وإىل الشام إىل فاندفع العربي، نفس عىل العزيزة الروحية
لقي — الرفيعة لبنان جبال وبني بردي، ضفاف وعىل والفرات، دجلة ضفاف عىل —
عن الناس رصف مبلًغا واالنحالل الهرم من بلغا سياسيٍّا ونظاًما اجتماعيٍّا نظاًما العرب
فكرة الروم ومن الفرس من الجند ِفَرق تحرك لم لذلك عنهما؛ والدفاع لهما التحمس

العرب. قتالها يف عنها تُدافع
الطاعة حفزت أن وقلَّ الحاكمني، السادة ألمر طوًعا تذهب القوات هذه كانت بل
ليضحي القتال ميدان إىل يسري والجندي بالك ما َقلَّت! وإن تضحية إىل وحدها، للحاكم،
يجد فال ويرسًة يمنًة يتلفت ويتيم تندبه، أيِّم بني وأبناءه أهله بعده من وليرتك بحياته،

ورحمٍة! حناٍن من إليه الحاجة أشد يف هو ما
أهلها، بني السامية املبادئ هذه أقروا فتحوها، التي البالد يف املسلمون استقر فلما
البالد أهل من أحًدا يُكرهوا فلم نزلوا، حيثما ُحكمهم أساس الديني التسامح وجعلوا
العهد، ذلك يف معروًفا كان ما الحرية ألوان من للناس وأباحوا اإلسالم، عىل املفتوحة
وعقائدهم، الجميع شعائر واحرتموا أباحوا. ما مقدمة يف القول، وحرية العقلية، والحرية

الحكم. أساس املسلم وغري املسلم بني العدل وجعلوا
العقلية الحرية ألوان من يستمتعون أنفسهم املسلمني ورأوا ذلك، الناس رأى فلما
ذلك كان العرب، بالد وال الروم بالد يف قبل من وجود له يكن لم بما العامة والحرية
واإلخاء الحرية مبادئ من قرره بما والتمتع الجديد، الدين يف الدخول إىل لهم داعيًا

واملساواة.
املشرتعني اجتهاد به يشهد ما القدسية من الرأي ولحرية العقلية للحرية كان وقد
به أخذ وما اليونانية الفلسفة كتب من نقل ما عليه يدل وما األوىل، القرون يف والفقهاء
من إليها أضافوه وما اليونانية الفلسفة هذه مبادئ من اإلسالميون والفالسفة املفكرون

عندهم.
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التدهور أسباب (3)

غايتها. السامية اإلنسانية الرسالة هذه جعلت ما قوية قائمًة اإلسالمية اإلمرباطورية ظلت
ذلك أمم تنتظم عاملية دولة الرسالة، هذه من أساس عىل تنشئ أن موشكة كانت ولقد
واملساواة اإلخاء وإذا جموًدا، انقلبت الحرية فإذا دارت، الفلك دورة لكن جميًعا، العهد

املستبدين. الحكام من الباطشني سلطان أمام يذبالن
وانحاللها. اإلمرباطورية تدهور بدأ ذلك عند

شاء من يوجهها أداة وليست ورسالة، فكرة اإلنسانية والحياة عجبًا ذلك يكن ولم
إىل جميًعا أبناءها هة موجِّ دائًما، مثمرة الفكرة عىل القائمة اإلنسانية والحياة شاء. ما إىل

جديدة. حيوية يوم كل إليها وتدفع قوة، تزيدها النشاط من ألوان
يتوارى أن اإلنسانية الحياة لهذه وآن وجود، للرسالة يبَق لم الفكرة نور انطفأ فإذا
للوجود. الحيواني املظهر أو املادي، املظهر إال منها يبقى فال ضياء، من فيها ما كل

انحلت ولذلك الحيواني؛ املظهر من وال املادة من أساس عىل إلمرباطورية قيام وال
الحجب. وراء توارت األولون املسلمون بها آمن التي الرسالة ألن اإلسالمية، اإلمرباطورية

ربي. عند وِعْلمه أعتقده، ما ذلك جديد؟ من تُبعث أن لها َر أََفُقدِّ
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الثاني الفصل

اإلسالم يف احلكم نظام

الحكم نظام (1)

فرِدي الحكم، من العامة الفكرة عند يقف ال األمم من أمٍة يف الحكم نظام يف الكالم
كثرية أموًرا يتناول هو بل ديكتاتوري، أم ديمقراطي جمهوري، أم ملكي نيابي، أم هو
والنظام االقتصادي، النظام يتناول بعيد، أو قريب من للحكم العامة بالفكرة تتصل
بالدين والحرب، بالسلم خاصة النُّظم من أخرى وألوانًا االجتماعي، والنظام الُخلُقي،
حال يف كاملة بتصورها إال الحكم نظام تصور يتم ال تفاصيل من ذلك وبغري والعلم،

استقرارها. حال ويف حركتها،
تختلف إنجلرتا يف الحكم صورة لكن ديمقراطية، وأمريكا ديمقراطية، فإنجلرتا
نيابية وأمريكا النظم برملانية إنجلرتا جمهورية، وأمريكا ملكية إنجلرتا أمريكا؛ يف عنها
بني العالقات غري إنجلرتا يف املحلية والحكومات املركزية الحكومة بني العالقات النظم،
الدولتني، يف واحدة ليست الُخلقية القيم الواليات، وحكومات أمريكا يف املركزية الحكومة
التي واألحداث بها، مرت التي األطوار وإىل األمة، تاريخ إىل مرجعه طبيعي التباين وهذا

عليها. تعاقبت
فالفكرة املختلفة، حياتها أطوار يف الواحدة الدولة عن ذلك مثل تقول أن وتستطيع
قرون، منذ النظام هذا يف العامة الفكرة بعينها هي اليوم اإلنجليزي النظام يف العامة
وما الفكتوري! العهد يف وآثاره اليوم اإلنجليزي النظام آثار بني الفرق أكرب ما لكن
النظام هذا أن شبهة وال عرش! الثامن القرن يف وآثاره العهدين يف آثاره بني الفرق أكرب
أكثر التطور وسيكون قائمة، العامة فكرته بقاء مع عظيًما تطوًرا حني بعد سيتطور

واالجتماعية. االقتصادية نواحيه يف وضوًحا
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شتى أطواٌر

فالفكرة اإلسالمي، النظام عىل الصدق كل يصُدق الحكم صورة تطور عن الكالم وهذا
شتى، أطواًرا القرون عىل تطورت الفكرة هذه آثار لكن واحدة، النظام هذا يف العامة
أثناءها، وقعت التي واألحداث بها، حلت التي البيئة باختالف اختلفت صور يف وبدت
أن أردنا فإذا مرسحها، املختلفة العصور يف اإلسالمية اإلمرباطورية كانت التي والثورات
أن علينا وجب الجيل، هذا أهل أذهان من يقربه تصويًرا اإلسالم يف الحكم نظام نصور
صورة لنا تجلو هذه وقفاتنا ولعل األطوار، هذه من طائفة عند رسيعة وقفات نقف
كثرٍي يف الوحدة هذه غشيت وإن اإلسالمية، الحياة من املستمدة الوحدة فيها تتمىش
عهد يف اإلسالمي الحكم بمقارنة إثباتها محاولة املتعذر من تجعل مظاهر األحيان من

مثًال. عثمان آل عهد ويف الراشدين الخلفاء
األولني. وخلفائه — السالم عليه — النبي عهد عند األوىل وقفتنا تكون أن ويجب
يجعلها ولم للدولة، يتعرض لم هللا رسول حياة من املكي العهد أن يالَحظ ما وأول
اإليمان وإىل التوحيد إىل الدعوة عىل املكية السور اقترصت فقد أغراضه، من غرًضا
بالدنيا االنخداع عن اإلنسانية بالنفس السمو وإىل اآلخر، واليوم ورسله ومالئكته باهلل
فقد املدني، العهد أما رحمته. إىل وأدنى هللا إىل أقرب السمو بهذا لتكون الغرور، ومتاعها
له فصَّ مما ولكثري وللبيع، وللتجارة وللمرياث األرسة لحياة األساسية القواعد فيه تقررت
كانوا التي الجماعة حياة من واستنباًطا األساسية، القواعد لهذه تطبيًقا بعد من الفقهاء

فيها. يعيشون
لم والخلقية، واالقتصادية االجتماعية حياتنا لشئون األساسية القواعد هذه أن عىل
تعرًضا الحكم لنظام تتعرض ولم الدولة، عليه تقوم الذي األساس يف تفصيل أي تتناول
تنِزال لم بَيْنَُهْم﴾ ُشوَرٰى ﴿َوأَْمُرُهْم اْألَْمِر﴾، ِيف ﴿َوَشاِوْرُهْم الكريمتان: واآليتان مباًرشا.

تفصيليٍّا. الحكم نظام تُصوران ال بعُد وهما الحكم، بنظام تتصل مناسبات يف
الراشدون الخلفاء بويع لقد امللكي؟ النظام عىل الجمهوري النظام اإلسالم يؤثِر فهل
بينها وليس املبارش، االنتخاب هي ليست الشورى من قاعدة عىل لإلسالم األول العهد يف
ترى أن ذلك مع تستطيع وأنت واضح. َشبَه النيابي النظام أو الربملاني النظام وبني
إىل منه جمهورية رئيس إىل أدنى يجعله ما الرأي أهل تشاور بعد الخليفة بيعة يف
يمت ال ملكي أساس عىل قامت فقد تالهما، وما والعباسية األموية الدول أما ملك.
واآلخر إسالمي النظامني أحد بأن ذلك مع أفنقول نَسب. أو بصلة الجمهوري للمعنى
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عىل القرون خالل املسلمني إجماع انعقد أن بعد ذلك نقرر أن العسري من إسالمي؟ غري
خالفه.

إىل الهجرة بعد النبي عهد يف القواعد مفصلة تكن لم الحكم فكرة إن ثم هذا،
الذي األساس يف بيَّنه ما عىل الحكم يف العربي النظام من شيئًا يُغريِّ لم ملسو هيلع هللا ىلص وهو املدينة،
ترك فقد واضح، تباين من واليمن الحجاز َحَرض ويف البادية، قبائل يف عليه يقوم كان
منهم مكتفيًا يوجهوها، أن اعتادوا كما أمة كل يف الناس يوجهها الشئون هذه الرسول

هللا. عند من به جاء الذي الدين يقبلوا بأن
سلطان استقر فلما دنياكم. بأمور أعلم أنتم أجاب: ذلك من يشء يف ُسئل إذا وكان
عليه، كانت عما الحكم صورة يُغريِّ لم العربي، النبي إىل فيها األمر وآل باملدينة، املسلمني
كان حياتهم، يف العرب ألف ما تخالف قواعد من الوحي به ينزل كان ما أن حدث ما وكل
العربي. للحكم األسايس املبدأ يغري أن دون الحياة، يف الجديدة وجهتهم املسلمني يوجه
حرض إىل الشمال حرض ومن الحرض، إىل البادية من يختلف العربي الحكم هذا كان
تأثًرا بيئة كل بها تأثرت وتاريخية، إقليمية، اعتبارات إىل يرجع اختالفه وكان الجنوب.

أخرى. بيئٍة يف حدث عما يختلف
سلطانًا لغريها تعرف وال بنفسها، منها واحدة كل تستقل الحجاز مدن كانت
املدن هذه من واحدة بكل كان الطائف. وشأن املدينة، وشأن مكة شأن كان كذلك عليها،
عليها، تعاقبت التي التاريخية بالعوامل متأثًرا فيها الحكم وكان ونظامها، استقاللها

واليهود. والخزرج األوس بني دائم تنازع موضوع مثًال املدينة يف السلطة فكانت
أما العربي. النبي إىل األمر وعاد اإلسالم، كلمة استقرت أن إىل ذلك عىل األمر وظل
هاشم، لبني الكعبة أمور كانت العامة: شئونها فيها الكبرية األرس تقاسمت فقد مكة،
ولم جرٍّا. وهلم تَيْم، لبني واملغارم الديات وكانت مخزوم، لبني الحرب أمور وكانت

الكبرية. األرس لهذه فيها الكلمة ظلت بل إياها، النبي فتح بعد بمكة األمر يتغري
مدن بني منه أشد وجنوبها الجزيرة شبه شمال بني الحكم مبدأ يف الخالف وكان
وترجع قليل. غري بزمن البعث قبل سياسية، وحدة يف اندمجت قد اليمن كانت الحجاز،
تكن فلم األثر، واضحة تاريخية وأخرى اقتصادية اعتبارات إىل السياسية اليمن وحدة
يف أما اليمن، كنظام مشرتك لنظام تقتيضخضوعها اقتصادية روابط الحجاز مدن بني
قواعد توضع بأن — مأرب سد كقيام — املشرتكة االقتصادية املصالح قضت فقد اليمن،
ألطوار كثرية عهود يف خضعت اليمن إن ثم هذا، جميًعا. البيئة أهل يحرتمها للحكم عامة
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وأقامت اليمن، استقالل عىل فارس، وعدت الحبشة، َعدت الحجاز، يعرفها لم سياسية
يقوم أن االعتبارات هذه إزاء طبيعيٍّا كان لسلطانه. أنحائها جميع تخضع حاكًما فيها
بقوة الحاكم ينفذها جميًعا، أهلها من بها معرتَف قاعدة عىل كلها اليمن أنحاء يف الحكم

واختيار. رضا عن الناس ينفذها لم إن القانون
الحجاز، يف أو اليمن يف الحرض ونظام يتفق يكن لم البادية يف القبائل ونظام
رئيس وكان البدو. عند الحياة أساس القبيلة رئيس إمرة تحت والسلب الغزو كان بل
وما منها َجلَّ ما القبيلة شئون يرصف الذي وهو األعىل، القائد وهو القايض، هو القبيلة
بمنطقه يتأثر وأن القبيلة رئيس شخصية إىل النظام هذا مثل يستند أن وطبيعي . َدقَّ

وحكمته.

الحكم يف األساسية املبادئ (2)

ثابتة قواعد يضع ولم الحجاز يف املتباينة النظم هذه من شيئًا العربي النبي يغري لم
املدن أو القبائل إىل عنده من يوفد كان أنه صنعه الذي وكل اإلسالمي، الحكم لنظام
أن عىل بذلك ويحملهم قواعده، ويعلمهم دينهم، يف الناس يفقه من اإلسالم تعتنق التي

القواعد. هذه موجب عىل سلوكهم ينظموا
كانت واملعامالت السلوك لتنظيم اإلسالم بها جاء التي الجديدة القواعد أن عىل
فشيئًا، شيئًا بالفعل قواعده اطمأنت وقد استقراره، من مفر ال سيايس لتنظيم مقدمة
السيايس النظام بها تأثر التي القواعد مقدمة ويف التاريخ. وأحداث بالبيئة متأثرة
اإليمان هذا أدى فقد العبادة. له تجب وحده وبأنه هو، إال إله ال باهلل اإليمان لإلسالم
تجري هللا، أمام سواسية جميًعا فاملؤمنون والحرية، واإلخاء املساواة قواعد تقرير إىل
عىل منهم لعربي فضل وال وصاحبه، أحدهم بني تفرق ال بالقسط سننه جميًعا عليهم
فرش. ا رشٍّ وإن فخري، خريًا إن بأعمالهم، يجزون إنما لذلك وهم بالتقوى. إال عجمي
يكمل فال القانون، مقام بل البأس، مقام بينهم املحبة تقوم أن يجب إخوان والناس
يف أحرار يشء، كل يف أحرار والناس لنفسه، يحب ما ألخيه يحب حتى أحدهم إيمان
الحسنة. واملوعظة بالحجة اقتناع بعد إال إيمان وال الدين، يف إكراه فال نفسها، العقيدة
واضحة لذلك وكانت األول، اإلسالمي العهد يف للحكم األساسية املبادئ هي هذه كانت
وقد الردة. حروب أثر عىل للعيان بدا تطوًرا، العرب بالد يف الحكم نظام تطور يف األثر
أن إىل اإلسالمي بالنظام وأرسعت املبادئ، هذه واالجتماعية االقتصادية القواعد أكملت
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تأثره يقترص لم العصور، عىل متصًال ظل تطوره أن عىل يستقر، وأن صورته، تتضح
تأثًرا التاريخ وأحداث بالبيئة أحيانًا تأثر بل إليه، اآلن نشري الذي اإلسالمي العامل عىل
رصيحة. مناقضًة األحيان بعض يف القواعد لهذه مناقًضا بل اإلسالمية، القواعد عن بعيًدا
أوىل وكانت لإلسالم، األول العهد منذ أثرها يتضح األجنبية العوامل هذه بدأت وقد
عمر املغرية، غالم لؤلؤة، أبي قتل من كان ما األجنبية العوامل بهذه بدت التي املظاهر
عثمان الثالث الخليفة قتل إىل انتهت مؤامرة من كان ما ثم الثاني، الخليفة الخطاب بن
عيل بني بسببها الحرب وتلظت نارها شبت ثورة من ذلك بعد حدث وما عفان، بن
الشام وكانت عثمان، عىل املؤامرة يف يد ذات مرص وكانت فاريس، لؤلؤة فأبو ومعاوية،
النظام نقلت التي هي والشام ومرص فارس من اآلتية الخارجية العوامل هذه عليٍّا. تؤيد
فمن العباس، فبنو أمية، بنو توارثه الذي امللك إىل املؤمنني وإمارة الخالفة من اإلسالمي

املختلفة. اإلسالمي العالم أقطار يف امللوك من بعدهم جاء
اإلسالمي الحكم لصورة الخارجي اإلطار رسمت التي هي الخارجية العوامل وهذه
بكر، أبي عهد ويف النبي، عهد يف رصًفا عربيٍّا اإلطار هذا كان أن فبعد األول، العهد منذ
عىل الخطاب بن عمر اإلسالمي الفتح حمل تطبعه، العربية البساطة كانت أن وبعد
الجديد، الدين حدود يف اإلسالمية الحكومة تنظيم إىل الفتح امتداد أدى ثم الديوان، إنشاء

الروم. بالد ويف فارس بالد يف القائمة الحكومات مثال عىل
العربية الصورة عن بها يبعد لم وإن العامة، الحياة يف أثره األول التطور لهذا وكان
يتصل التطور هذا وظل تلته. التي والعهود العبايس العهد يف بعد من حدث ما مثل إىل
والسنة الكتاب من واألحكام القواعد يستنبطون الفقهاء وظل األجيال، عىل ذلك بعد من

مداه. غاية ليبلغ بعلمهم التطور فيعاونون واإلجماع،

الحكم نظام تطور (3)

هللا عند من به جاء ما أن عىل اإلسالمية، للحكومة مفصًال نظاًما العربي النبي يضع لم
وقد استقراره. من مفر ال سيايس لتنظيم مقدمة كان واملعامالت السلوك لقواعد تنظيًما
وضوًحا أكثر تطوره كان ثم النبي، عهد من البطيء تطوره السيايس التنظيم هذا بدأ
تُحدث الخارجية العوامل بدأت اإلسالمي الفتح رقعة اتسعت فلما الردة. حروب عقب
مناقًضا أحيانًا، اإلسالمية القواعد عن بعيًدا العوامل هذه أثر وكان التطور. هذا يف أثرها

أخرى. أحيانًا املناقضة كل لها
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اإلسالمي الحكم نظام بها تأثر التي هي فارس ويف الروم يف القائمة النظم وكانت
األموية، الدولة قامت فلما عثمان. عهد يف بها تأثًرا ازداد ثم الديوان، عمر أنشأ منذ
اإلطار تصوير يف أثًرا العوامل هذه تزداد أن طبيعيٍّا كان لها، مقرٍّا دمشق واتخذت
بني عهد يف كبري حد إىل سائدة ظلت العربية الروح أن عىل الحكم، لنظام الخارجي
العرب. من كانوا الكربى الدولة ومناصب الحكم بأعباء يضطلعون كانوا الذين ألن أمية؛
كانوا الفرس ألن وضوًحا؛ أكثر يبدو الخارجي األثر بدأ العباسيني، إىل األمر انتقل فلما

الدولة. شئون يف كبري نفوذ أصحاب
بدأت لذا العربية؛ اللغة إىل اليونانية الفلسفة بنقل امتاز العبايس العهد إن ثم هذا،
صحيح اإلسالمية. للدولة العامة الحياة تطوير يف عملها تعمل الفلسفة هذه نظريات
من واألحكام القواعد باستنباط العهد ذلك يف عنوا إليهم، ومن واملحدثني، الفقهاء أن
الفقهاء هؤالء من كثريين لكن اإلسالمي، الترشيع لوضع بذلك مهدوا أو والسنة، الكتاب
تؤثر أن طبيعيٍّا فكان العرب، غري من كانوا واملفكرين، الكتَّاب من وكثريين واملحدثني،
فارس، يف قائًما كان الذي النظام إن ثم منطقهم. ويف أحكامهم يف العقلية وراثتهم
الفكرة تطورت أن ذلك أثر من فكان مطلًقا، سلطانًا األمر لويل يجعل الروم بالد ويف
أثره من كان ثم اإلسالمي. العهد أول يف عليه كانت ملا النقيض إىل الحكم يف األساسية
َمن وإىل والوالة، الحكام إىل املؤمنني أمري من متنقلة املطلق الحكم هذا فكرة شاعت أن
الناس حياة توجيه يف أثر ذا الدولة مناصب من منصبًا يتولون من سائر ِمن دونهم

ومنافعهم.

فكرتان

فقال: الناس خطب بالخالفة بكر أبو بويع ملا

فقوموني أسأت وإن فأعينوني، أحسنت فإن بخريكم، ولست عليكم ُوليت لقد
عليكم. يل طاعة فال عصيته فإن فيكم، هللا أطعت ما أطيعوني …

وأن تراقبه أن األصيل وهي لألمة وأن األمة، عن وكيل الخليفة أن يف رصيح كالم وهذا
رأى «من للناس: يقول الخطاب بن عمر وكان توكيله. حدود يف تطيعه وأن تقومه،
اعوجاًجا فيك رأينا لو عمر يا «وهللا الناس: أحد له فيقول فليقومه.» اعوجاًجا يفَّ منكم

سيوفنا.» بحد لقومناه

20



اإلسالم يف الحكم نظام

األرض، عىل هللا ِظل بأنه الناس يخطب املؤمنني أمري فكان العبايس، العهد يف أما
أن شاء وإن فتحها، يفتحها أن شاء فإن فيها، خزائنه مفاتيح يده يف وضع هللا وبأن
بها معرتًفا نظرية للملوك املقدس الحق أو اإللهي الحق نظرية وكانت أغلقها. يغلقها
ذلك من ترى وأنت املسيحية. أوروبا أمم يف ذلك بعد بها اعرتف كما العبايس، العهد منذ
تتفق التي وهي وعمر، بكر أبو فهمها كما العربية الفكرة الفكرتني: بني التناقض مبلغ
بني ملوك بها أخذ التي والفكرة ثْلُُكْم﴾ مِّ بََرشٌ أَنَا ََّما ﴿إِن محمد عىل القرآن يف نزل ما مع
هللا، أمام محاسبَون وأنهم الناس، من ال هللا من سلطانهم يستمدون أنهم من العباس

الناس. أمام محاَسبني غري
أولياء كانوا وعثمان وعمر بكر فأبو الفكرتني، بني الفارق هذا تفسري عسريًا ليس
اململكة عرش عىل جلسوا الذين امللوك أما إياهم، ومبايعتهم قومهم باختيار قومهم عىل
الشعب هم والَّ إذن أولئك الفتح، بحق العروش هذه تسنموا أنهم يَرون فكانوا اإلسالمية
سادته فهم رقابه، عىل البأس بقوة وتسلطوا أمره، عىل الشعب غلبوا وهؤالء وكالؤه، فهم
رجل عىل الدين نزل الذين العرب من كانوا أولئك بايعوا الذين الرأي وأهل وحكامه.
لصاحب يقولون وبطانة حاشية كانوا هؤالء حول ممن الرأي وأهل سواسية، فهم منهم
بذلك لهم، تبًعا بعدهم الشعب يكون أن وطبيعي تبع. فهم وأطعنا، سمعنا السلطان
ورضا طواعية عن الحرة البيعة تلك من اإلسالمي الحكم لنظام العامة الفكرة تطورت
األموي. العهد منذ العصور خالل اإلسالمي العالم أظل الذي املطلق السلطان هذا إىل

اإلسالم مبادئ يف التطور أثر

لتكون اإلسالم بها جاء التي املبادئ عىل للحكم العامة الفكرة يف التطور هذا أثر هل
اإلسالم قبل شائًعا الرق كان مثًال، الرق خذ فيه؛ ريب ال أمر ذلك العالم؟ حضارة أساس
يفتدى، ال الذي الحرب أسري الرقيق وجعل منه، حدَّ اإلسالم جاء فلما فاحًشا، شيوًعا
مما الرقبة فك وجعل مرصاعيه، عىل العتق باب فتح ذلك ومع فداء. فيه يُقبل ال أو
أمر يف حدث الذي التطور أن عىل كريم، مقام يف الرقيق جعل ثم هللا، إىل املرء به يتقرب
فأصبح ذلك، من يقرب ما أو اإلسالم قبل عليه كان ما مثل إىل الرقيق شئون رد الحكم
الغلمان خطف إىل ذلك تعدى بل الحرب، أرسى عند الرق يقف ولم رائجة، تجارة الرقيق

غزًوا. الخطف هذا واعترب والفتيات،
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العامة الفكرة تطور إليه أدى الذي األثر عىل للداللة نسوقه مثًال إال الرقيق ليس
ولو العالم. لحضارة أساًسا لتكون اإلسالم بها جاء التي السامية املبادئ أمر يف للحكم
تناول أنه نقرر لكنا املقام. هذا َوِسعنا ملا الجماعة، حياة يف األثر نتقىصهذا أن أردنا أننا
اإلنساني الوجود وتناول صورها، مختلف يف العامة الحرية وتناول ونظامها، األرسة
مثل للنساء جعل اإلسالم، لها قرره ما العالم حضارة يف حقوق للمرأة تتقرر لم كله.
أعباء من الرجال عىل أُلقي ما مقابل درجة عليهن للرجال وجعل باملعروف، عليهن الذي
معامالتها، يف حرة ذاتها، يف حرة الرجل، حرية حرة املسلمة املرأة منها. النساء أُعفي
أمرها من الرجل يملك ال احرتامها. من للرجل يجب ما مثل الرجل احرتام من لها يجب
الجماعة. ومصلحة األرسة مصلحة حدود يف الحرية، وهذه االحرتام هذا يوحيه ما إال

اإلسالمية الحياة يف الخارجية العوامل أحدثته الذي التطور هذا يلبث لم ذلك ومع
الحجاب، عليها رضب الفرس، وعند الرومان عند مكانها من يقرب ما إىل ردها أن
نظرة انقلبت بذلك بالحياة. الرشيف املتاع يف حريتها ُحِرمت لها؛ حق أقدس وُحِرمت
فيه ويتحكم به يلهو للرجل متاًعا وصارت اإلنسان، كرامة عنها فسقطت إليها الرجل
ورد اللتان والرحمة املودة صارت رعيته. يف املؤمنني أمري وتحكم الرقيق، يف السيد تحكم
أحد عىل الرجل من تفضًال واملرأة، الرجل بني الصلة أساس أنهما عىل القرآن يف ذكرهما
هذا به يؤيدون سنًدا األحاديث من وضع فيما الفقهاء ووجد والرقيق. املرأة الضعيفني:

وتقدمها. اإلسالمية األمة سعادة وعىل األبناء وعىل األرسة عىل جنى الذي التطور

امُلطَلق الحكم

كله، اإلسالمي العالم حياة يف أثًرا أبعد كان ما التطور هذا عن نشأ ثم … ماذا؟! ثم
من الفرس ولعاهل الروم إلمرباطور كان ما املؤمنني ألمري جعل الذي املطلق الحكم هذا
كلما املؤمنني أمري عىل ينتقض بأن إسالمية والية يف حاكم كل أغرى محدود، غري سلطان
املطلق. السلطان هذا يف املؤمنني أمري حقوق بذلك له ليكون عليه، ينتقض أن استطاع
وإال فبها، عليه يقيض وأن بمنافسه ينكل أن بعد من املؤمنني أمري استطاع فإذا
وال األمة، ملجد ال الذاتي ملجدهم التضحية من ألوانًا األمة وأذاقوا السلطان ذوو تنافس
إليه انتهى الذي التدهور وبدأ اإلسالمي، العالم أنحاء االنتقاض عم بذلك اإلسالم. ملجد

التطور. هذا
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تربط التي الروحية اإلمرباطورية فكرة زالت أن التدهور هذا أثر من وكان
فصارت هللا، لغري الخضوع وإنكار وحده، باهلل واإليمان التقوى بآرصة جميًعا املسلمني
وكيف الجناح. املهيضة الركن املتداعية اإلمرباطوريات طور يف اإلسالمية اإلمرباطورية
األعىل َمثَِلها من الحياة ماء غاص إذا واالنحالل، التدهور تقاوم أن إلمرباطورية أو ألمة
مصري مثل إىل صارت بل هللا، بحبل االعتصام تعرف وال التضامن تعرف ال وأصبحت
أخيه. عىل والقضاء لنفسه، الرزق أفرادها من فرد كل يلتمس أن إال له همَّ ال الحيوان،
منذ اإلسالمية األمم تاريخ تتبعت إذا واضحة، كلها الظاهرات هذه ترى وأنت
ومنذ ذلك قبل األمة كيان يف تسترشي مقدماتها لرتى إنك بل العبايس، العهد منتصف
بقتل ُدبرت التي املؤامرة انتهت ومنذ عمر، لؤلؤة أبو قتل منذ بل األموي، العهد بداية
قيام من قرون ثالثة أو قرنني بعد إال أثرها يبُد لم املقدمات هذه أن صحيح عثمان.
اإلسالمية األمم حياة يف أثر من نلمسه ما أنتجت التي املقدمات هي ذلك مع لكنها اإلسالم،

العبايس. العهد منتصف منذ

والتطاحن التنافس

﴿َواْعتَِصُموا وتتلو: أََخَويُْكْم﴾ بنَْيَ َفأَْصِلُحوا إِْخَوٌة اْلُمْؤِمنُوَن ََّما ﴿إِن القرآن: يف تتلو وأنت
الحديث: يف وتتلو ِريُحُكْم﴾ َوتَذَْهَب َفتَْفَشلُوا تَنَاَزُعوا ﴿َوَال تََفرَُّقوا﴾، َوَال َجِميًعا ِهللا ِبَحبِْل
منذ اإلسالمية األمم تاريخ يف ترى ذلك مع بعًضا.» بعضه يشد كالبنيان للمؤمن «املؤمن
املعاني هذه مع يشء يف يتفق ال ما — التطاحن بل — التنافس أسباب من السنني مئات
ليكون التتار مع أو الصليبني مع تحاَلف إسالمية أمة يف ملك أو أمري من كم السامية،

وأمرائهم! املسلمني ملوك من غريه عىل ألبًا وإياهم
الزكاة يؤتوا أن فضله من هللا آتاهم الذين عىل يفرض الكريم القرآن ترى وأنت
واملحروم، للسائل معلوًما ا حقٍّ املال ذوي أموال يف ويقرر أهلها، إىل الصدقات يؤدوا وأن
االشرتاكية وبني الرزق، وكسب للسعي العامل تحفز التي الفردية بني مزاًجا بذلك ويقيم
ذلك ومع املحتاج. وحاجة املعوز عوز بسد واالستقرار الطمأنينة للجماعة تكفل التي
يناقض ما األثرة ومظاهر األنانية آثار من تشهد إليها أرشنا التي التدهور عصور نرى

املناقضة. كل العليا املثل هذه
العهود يف أثًرا له تشهد ال ما التعاون معاني من الكريم القرآن يف ترى وأنت
السلطان ذوو رأى فإن عليه، السلطان ذوي عطف الرجل به يستدر ما بقدر إال املتأخرة
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رأى وإن املساجد، بتشييد إليهم الناس تقرب هللا، إىل به يتقربون ما املساجد تشييد يف
صغرت بذلك وتقليدهم، محاكاتهم يف الناس تنافس اللهو، إىل االنرصاف السلطان ذوو
ال مظاهرة الناس أمر وأصبح اإلنسانية، الكرامة وهانت القلوب، وضعفت النفوس،
لغرورهم. وإشباعهم ألنانيتهم إرضاءهم إال منها لهم مأرب وال حقيقة، عىل تنطوي

الغربية الحضارة أثر

من الراقدين وتوقظ بنفوذها، العالم تِظل الغربية الحضارة بدأت حتى كذلك األمر ظل
بدأت يومئذ ومن املسيحي. عرش الثامن للقرن األخري النصف منذ ذلك وكان سباتهم،
أحق أمرها، إليه آل فيما ومفكروها حكماؤها وينظر فشيئًا، شيئًا تفيق اإلسالمية األمم
وهل فيها؟ الحكم نظام بسبب أم عقائدها، بسبب إليه هوت الذي املنحدر إىل هوت أنها
الدين؟ عىل بالخروج إال عليه الخروج إىل سبيل فال الدين، من أصل إىل النظام هذا يرجع
يقره خري من فيها ما أن أم اإلسالم، نظر يف منكرة بدعة الغربية الحضارة هذه وهل

ينكره؟ وال اإلسالم
ينظرون كانوا وفيما والنظر، بالبحث واملفكرون الحكماء أولئك تناولها أمور هذه
الحكم نُظم وكانت نظرهم، ومن تفكريهم من بأرسع يسري الجديدة الحضارة غزو كان
يقول من املسلمني من وكان املختلفة. اإلسالمية األمم إىل الغزو هذا مع تنتقل الغربية
مع تتفق التي وحدها هي الحضارة مضمار إىل األمم سبق كفلت التي النظم هذه إن

تعاليمه. وتوائم اإلسالم روح
الفكرة تصوير إىل نظره يتجه لم الحديث العرص يف املسلمني فقهاء من أحًدا أن عىل
هذا يف اإلسالمية األمم عىل التصوير هذا وتطبيق كامًال، تصويًرا الحكم يف اإلسالمية
والتفاصيل، الحدود بني كامًال مذهبًا ليقيم أحدهم يتجه ولم فيه، نعيش الذي الزمن
اإلطار يف الحكم نظام من له الواجب املكان يف الجماعة شئون من شأن كل يضع
ولست املسيحية، االشرتاكية بتصوير الغرب علماء من جماعة قام الصحيح. اإلسالمي
اإلسالمي والتفكري هذا، كامل. مذهب يف اإلسالمية االشرتاكية بتصوير قام أحًدا أعرف
باملادة كغناها املوضوع هذا يف الكامل املذهب هذا إلقامة تكفي التي باملادة غني القديم
جوهره. صفاء يف اإلسالمي األساس عىل الحكم لنظام كامل مذهب إلقامة تكفي التي

يف العالم عليه وما يتفق بما الحكم يف اإلسالمي النظام هذا أصور أن أفأستطيع
التالية. الصفحات يف بيانه يكون سوف ما ذلك العرص، هذا
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اإلنسانية الحضارة ومبادئ اإلسالم (4)

للسلوك قواعد وضع ولكنه مفصًال، نظاًما للحكم يضع لم اإلسالم أن إىل أرشنا أن سبق
وتأثر الزمان، عىل تطور للحكم لنظام مقدمة كانت الناس، بني وللمعامالت الحياة يف
األحيان بعض يف اإلسالم ومبادئ تباينت خارجية، وأخرى إسالمية بعوامل تطوره أثناء
قرون بعد اإلسالمية األمم تدهور إىل أدى الذي هو الشاذ الوضع وهذا التباين. أشد

العالم. من كثرية ربوع يف اإلسالمية الحضارة انتشار من معدودة
لحضارة أساسية مبادئ وضع فقد مفصًال، نظاًما للحكم اإلسالم يضع لم ولنئ
واألساس وتفكريه. وفنه اإلنسان علم تطور ما الزمان عىل تتطور أن شأنها من اإلنسانية
بالوجود صلته اإلنسان إدراك حسن إىل يدعو روحي، اإلنسانية للحضارة اإلسالمي
أن يجب الروحي، األساس هذا وعىل اإليمان، حد اإلدراك بهذا البلوغ وإىل منه، ومكانه
أساس وعىل والتقوى، والرب واملحبة األخوة مبادئ عىل الحياة يف سلوكه اإلنسان ينظم

اإلنسانية. للجماعة االقتصادية الحياة ينظم أن يجب املبادئ هذه

التوحيد عقيدة

أن يمكن ما للحضارة، أساًسا اإلسالم وضعها التي املبادئ هذه من نستخلص كيف
اإلسالم تاريخ من النظام هذا نستخلص أغراضها؟ لتحقيق صالًحا للحكم نظاًما يكون
أن ثبت فقد العصور، تباين عىل املختلفة األمم تاريخ من كذلك ونستخلصه نفسه،
إىل اإلسالم دعا لهذا الواحدة، األمة يف قلق موضع دائًما كان األساسية العقيدة اختالف
األمم مختلف يف اإلنساني العقل يسيغه البساطة، كل بسيط أساس عىل العقيدة وحدة
ٰذَِلَك ُدوَن َما َويَْغِفُر ِبِه َك يُْرشَ أَن يَْغِفُر َال هللاَ ﴿إِنَّ تعاىل: يقول األزمان. مختلف ويف
وعىل األرض، أقطار مختلف يف بها الناس يؤمن عقيدة التوحيد ترى وأنت يََشاءُ﴾ ِلَمن
جهرة. موحدون ومنهم عقيدتهم، أساس يف موحدون اليهود ومذاهبهم، أديانهم اختالف
تراها أنت أخرى، فكرة كل عىل التوحيد فكرة تعلو آسيا يف املعروفة األديان من كثري ويف
من التوحيد وفكرة ذلك، يكون أن عجب وال األديان. من البوذية غري ويف البوذية، يف

جنان. وكل عقل كل إليها يدعو بما والوضوح البساطة
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الكون سنة ثبات

تعرضها وعدم الكون سنة ثبات هو الثاني واملبدأ اإلسالمية، للحضارة األول املبدأ هو هذا
ولن تبديًال، هللا لسنة تجد لن أنك عىل تنص كثرية، آيات املعنى هذا يف وردت وقد للتغري.
وغري األحياء أمر يف املبدأ هذا تقرير إىل عرصنا يف العلم انتهى وقد تحويًال. لسنته تجد
يف عليه وقعت ما خري ومن كذلك. األفراد وأمر الجماعات أمر ويف السواء، عىل األحياء
من نبلغ أن استطعنا لو أننا من تني» «هيبوليت الفرنيس الفيلسوف ذكره ما املعنى هذا
الستطعنا األحياء، غري شئون بها نعرف التي بالدقة األحياء شئون معرفة العلم طريق
وخسوف الشمس كسوف مواقيت بها نعرف التي بالدقة واألمم األفراد مصائر نعرف أن
وقرون. قرون بعد اإلنسانية مصري ثابت علمي نحو عىل نقرر أن يومئذ لنا وألتيح القمر،

الناس بني املساواة

عىل وخضوعهم هللا أمام الناس بني املساواة يقتضيان الكون يف سنته وثبات هللا وحدانية
اإلسالمية، الحضارة مبادئ من الثالث املبدأ هي املساواة وهذه شأنه، جل لسنته السواء
يف وبينهم بينها الغزو اتصل التي األمم من بغريهم صالتهم العرب أقام أساسها وعىل
عربي بني فرق ال والواجبات، الحق يف معه يتساوى املؤمن، أخ فاملؤمن األول، العهد
وحرية االعتقاد حرية بقيت بل بالسيف، الناس عىل يُفرضاإلسالم لم ذلك ومع وعجمي.
و﴿ادُْع الدِّيِن﴾ ِيف إِْكَراَه ﴿َال الكريمتان: اآليتان ُطبقت بذلك قيد. كل من مطلقة الرأي

صادًقا. تطبيًقا اْلَحَسنَِة﴾ َواْلَمْوِعَظِة ِباْلِحْكَمِة َربَِّك َسِبيِل إَِىلٰ
حماية يف ليكونوا الجزية يدفعوا أن اإلسالم، يعتنقوا لم الذين عىل ُفرض ما وغاية
وذمارها، الدولة كيان عن والدفاع الحرب، بأعباء القيام سواهم دون يتولون املسلمني
فيها واشرتاكهم الحرب حني والئهم إىل اطمأن من عىل يأَب لم الخطاب بن عمر أن عىل

العامة. األعباء يف املسلمني مع يتساووا وأن الجزية من يُعفوا أن صفوفه، يف
اإلخاء عىل قائمة مساواة املؤمنني بني واملساواة الكون، سنة وثبات التوحيد، عقيدة
اشرتاك واملرأة الرجل فيها يشرتك مقررة، إسالمية مبادئ التنافس، عىل قيامها من أكثر
األمور، من أمر كل يف والنساء للرجال الحديث الكريم القرآن وجه فقد تامة، مساواة
الحديثة، الرشائع اإلسالم بها سبق املساواة وهذه متساوية. واجبات الجنسني عىل وجعل
تكون أن لذلك ويجب اإلسالم، صورها كما اإلنسانية الحضارة قواعد بعض تعترب وهي
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الخلق. قواعد موجبها عىل وتجري الترشيع يقررها للحكم، اإلسالمي النظام أسس من
إىل ذلك مرجع فإنما األول، اإلسالمي العهد من قليل بعد تغري قد فيها األمر كان وإذا

قبل. من إليها أرشنا والتي اإلسالمية، القواعد ناقضت التي العوامل
وثيقة واجبات اإلسالم نظر يف تعترب الخلق قواعد من بها يتصل وما املبادئ هذه
منها الكثري تعترب الحارض عرصنا حضارة كانت وإذا باهلل. اإلنسان بإيمان االتصال
يصح ال واجبة فروًضا يراها اإلسالم فإن شاء، ما بها التمتع حرية له لإلنسان، حقوًقا
إزاء عليه وواجبات أمثاله، إزاء له حقوق هي فيها. يتهاون أو عنها ينزل أن لإلنسان
نزل هو فإذا هللا. عبادة بها الصحيح واستمتاعه بها، ليستمتع خلقه هو شأنه، جل بارئه
اآلخرة. يف أمامه مسئوًال وكان الدنيا، هذه يف هللا أمام مسئوًال كان فيها قرص أو عنها

املسلم يجعل الذي هو هللا عند األوىف والجزاء الجزاء. أساس هي املسئولية وهذه
لكنه الحياة، هذه يف عنها الشارع جزاء يخاف ال أنه كبريًا سموٍّا الخلقية بالقيم يسمو
ثم من الصدور. تخفي وما األنفس خافية عىل املطلع هللا جزاء من ناٍج غري ذلك مع
من ولذلك اإلسالمية. الجماعة لدى اإلنسانية الحياة يف املقام جليلة الخلقية األقدار كانت

وآثاره. الحكم ويف نظامها ويف الجماعة حياة يف البالغ أثره ريب غري
يف يتفق أنه لذلك بعضهم ويرى ويقررها، واملرياث واألرسة التملك يقر واإلسالم
واألرسة التملك يقرر حني فاإلسالم خطأ، وهذا الفردي، املذهب مع االقتصادي اتجاهه
عىل فرًضا ويجعل واملحروم، للسائل معلوًما ا حقٍّ املال ذي مال يف يجعل واملرياث،
االقتصادي اتجاهه يف يتفق لذلك بأنه الظن الخطأ ومن حياته. للفرد تكفل أن الجماعة
الخلق قواعد ظل يف بينهما يزاوج املذهبني، من مزاج اإلسالم إنما االشرتاكي، املذهب مع

إليه. أرشنا الذي الوثيق االتصال ذلك باإليمان املتصلة

الواجب نظرية

ُولد، يوم من تبدأ الكفالة وهذه حياته، للفرد تكفل أن الجماعة عىل فرًضا اإلسالم يجعل
كل تتناول هي بل القوت، يجد ال ملن القوت حدود يف تقف ال وهي يموت. يوم إىل وتظل
وتفقههم الناس تعلم كان النبي عهد فمنذ صورها، اختالف عىل اإلنسانية الفرد حاجات
يف حتى العهود مختلف يف كذلك األمر وظل للفرد. الجماعة واجبات بعض دينهم يف
فيها يتعلم مدارس معه أقيمت للعبادة مسجد أقيم فحيثما والتدهور، االنحالل عهود
التعليم، كأمر الصحة وأمر عنه، محيد ال واجبًا ذلك واعترب وفتيات، فتية املسلمني أبناء
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جميًعا الناس وكان — منها مقربة وعىل املساجد، جوار إىل املستشفيات تقام كانت
بعض كانت كما لألفراد، الدولة واجبات بعض كانت العامة الصحة ألن — يؤمونها

هلل. أنفسهم عىل األفراد واجبات
اإلنسان مسئولية من مستمدة وهي اإلسالمي، النظام يف أساسية هذه الواجب نظرية
وصغريها، كبريها أعماله، كل عن هللا أمام مسئول اإلنسان يشء. كل وقبل أوًال هللا أمام
هللا يطلع نفسية مظاهر فالنوايا أعماله، عن مسئوليته نواياه عن مسئول وجليلها، دقيقها
اإلنسانية والجماعة عليها. الناس ويطلع هللا يطلع مادية مظاهر األعمال أن كما عليها،
لنفسها، وواجبات للفرد واجبات عليها بسواء، سواءً الفرد كمسئولية هللا أمام مسئولة
والقائمون قضائه، من جزاءه الفرد يلقى كما هللا من جزاءها لقيت أدائها يف قرصت إن

وبالذات. أوًال عاتقهم عىل املسئولية هذه تقع الذين هم الجماعة بأمر
حقوًقا، الحديث التفكري يف نسميه ما يجعل النحو هذا عىل الواجب نظرية وتقرير
العقلية فالحرية عنه، النزول نملك ال ولهذا وجماعات، أفراًدا علينا الواجب هذا بعض
الكون. يف سنته معرفة عن وعجزنا هللا إىل الهدى طريق ضللنا عنها نزلنا إذا ألننا واجب؛
رأى «من يقول: هللا ورسول منكر، عليها االعتداء ألن واجب؛ الغري حرية عن والدفاع
أضعف وذلك فبقلبه، يقدر لم فإن فبلسانه، يقدر لم فإن بيده، فليغريه منكًرا منكم
لنفسه، يحب ما ألخيه يحب حتى إيمانه يكمل ال املرء ألن واجب؛ الغري وحب اإليمان.»
واجب الجماعة وتضامن الغري، لحب األول املظهر ألنه عليه القادر واجب الخري وفعل
الكفيل وهو الناس، وأمام هللا أمام منها ذمتنا وإبراء واجباتنا أداء يف بحريتنا الكفيل ألنه

واآلخرة. الدنيا يف والجماعة الفرد بسعادة لذلك

فليس اإلنسانية، للحضارة أساًسا اإلسالم قررها جوهرية مبادئ من قدمت ما حسبي
التي املبادئ من أي يف الفكرة لتفصيل يتسع ال وهو املبادئ، سائر لرسد املقام يتسع
الحياة يف اإلسالمية للفكرة ا عامٍّ إطاًرا النظر أمام يرسم قدمت الذي وهذا قدمت.

ونظامها.
كما العامة، الفكرة ظالله يف تتحقق الذي النظام هو اإلسالم يف الحكم ونظام

الكمال. نحو الدائم تطورها يف اإلنسانية الحضارة عليها تقوم التي املبادئ تتحقق
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والترشيع اإلسالمية الحكومة (5)

غريه الراشدين الخلفاء عهد يف فهو صورته، اختلفت اإلسالمية الحكومة نظام رأينا وقد
أن امليسور غري ومن العباس. بني عهد يف غريه العهدين هذين يف وهو أمية، بني عهد يف
وحدها، باملبادئ يتأثر ال الحكم فنظام إليه، للعودة فندعو النظم هذه من نظاًما نختار
وبالتطور البيئة، بهذه تمر التي وباألحداث فيها، يقوم التي بالبيئة كذلك يتأثر بل

إليه. الناس ينتهي الذي والعلمي الفكري
بعض ناقض بينًا، تأثًرا العوامل بهذه اإلسالمية املمالك يف الحكم نظام تأثر وقد
هذا نسمي أن طبيعيٍّا فليس ظاهرة، مناقضة الحديث هذا يف إليها أرشنا التي املبادئ
إىل اإلسالمي الحكم بنظام نعود أن كذلك طبيعيٍّا وليس سليًما، إسالميٍّا نظاًما النظام

األوىل. العربية الفكرة
غري العود هذا يجعل األخرية عرش الثالثة القرون خالل العالم به مر الذي فالتطور
عرصنا يف تطبيقه يستطاع ال اإلسالمي الحكم نظام أن معناه ليس هذا لكن مستطاع،
يف محقًقا تفكرينا، حدود يف قائًما النظام هذا نجعل أن يجب أننا معناه وإنما الحارض،
ال اإلنسانية للحضارة أساًسا اإلسالم وضعها التي وللمبادئ العامة للفكرة الوقت نفس

نقيضها. عىل يجري وال عنها يحيد
إليه الناس انتهى الذي والعلمي الفكري التطور مراعاة بأن أحد يعرتض ولن
دام ما اإلسالمية، املبادئ يخالف ما فيه للحكم اإلسالمي النظام وبني بينه واملالءمة
حدود يف يقوم نفسه النظام دام وما املبادئ، هذه تحقيق غايته تكون يقوم الذي النظام

املبادئ. هذه
الحضارة لقيام األساسية اإلسالم مبادئ أن إىل أرشنا مثًال، املساواة مبدأ خذ
يف — شأنه جل — سنته وانطباق هللا، أمام جميًعا الناس تساوي تفرض اإلنسانية
يف االشرتاك يف ثابتًا ا حقٍّ جميًعا للناس يجعل املبدأ هذا السواء. عىل الجميع عىل الكون
ما وأمام القانون أمام متساويني واملحكوم الحاكم ويجعل الشورى، طريق عن الحكم
أطعت ما «أطيعوني بالخالفة: بويع حني بكر أبي قول وذلك عنه. نهى وما به هللا أمر
وتكون املساواة، هذه فيه تراَعى نظام فكل عليكم.» يل طاعة فال عصيته فإن فيكم، هللا
من أم الراشدين، خالفة نوع من النظام هذا أكان سواء إسالمي، نظام الشورى وسيلته

املساواة. هذه به تتحقق آخر نوع من أم األمويني، عهد عىل املؤمنني إمارة نوع
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اإلسالمي النظام بأن يشهد ما التطور مراعاة عىل الداللة من وفيه نسوقه، آخر ومثل
اإلسالم مبادئ مع متفًقا دام ما الجماعة، مصلحة تمليه تطور كل سبيل يف يقف ال
األرسة لكن قدمنا، كما اإلسالمية الجماعة بناء يف األول الحجر هي فاألرسة العامة،
الذي اإلكراه من جامد أساس عىل تقوم وال والرحمة، املودة أساس عىل تقوم اإلسالمية
والزوجة الزوج — يكونانها اللذين الرشيكني بني الشقاق خيف فإذا الناس، به يشقى
عىل الزوجان افرتق وإال فذاك، إزالته أمكنت فإن الشقاق، هذا إزالة عىل العمل وجب —
ولهما الشقاق، من أساس عىل القائمة الحياة مرضة دون هي مرضة من ذلك يف ما
فإمساك مرتان، والطالق الطالق، هي الزوجني وُفرقة كيانها. لألرسة ليُعيدا يرتاجعا أن

املراجعة. لتيسري وذلك بإحسان، ترسيح أو بمعروف
واحدة، دفعة الثالث الطالق يف أرسفوا الناس أن الخطاب بن عمر رأى ذلك، ومع
وظل أناة، فيه لهم كان أمر عىل خروجهم وعىل ترسعهم عىل لهم عقوبة واعتربه فأجازه
األمر كان ما إىل نعود أوالء نحن وها كثرية، قرونًا عمر رأي عىل الطالق شأن يف األمر
ليرتاجع واحدة إال ثالثًا الطالق يقع فال بكر، أبي حياة ويف هللا، رسول حياة يف عليه

األرسة. وتستقر الزوجان
القرآن يف جاء الذي التقييد من تطَور الطالق، يف كاألمر الزوجات تعدد يف واألمر
الذي واملبدأ يتفق ما إىل يعود اآلن وهو واالنحالل، التدهور عهد يف القيد من اإلطالق إىل

ماسة. لحاجة إال الزوجة وحدة وهو خاص، ترشيع إىل حاجة دون اإلسالم أقره
التفاصيل به يُقصد ال الحكم نظام أن أذكر أن الحديث، هذا أختم أن قبل وأود
السامية الفكرة تحقيق اإلسالم يف الحكم بنظام يُقصد إنما يشء، كل بعضهم يراها التي
النظام حقق فإذا للحضارة، أساًسا اإلسالم أرادها التي العامة واملبادئ األعىل واملثل
التطور عىل القدير اإلسالمي النظام كان التفاصيل، بعض تجاوزته وإن الغرض، هذا
تحقيق دون التفاصيل عند وقف هو وإن وفنها. وعلمها تفكريها يف اإلنسانية تقدم مع

االنحالل. عهود يف قامت التي كالنظم متداعيًا جامًدا نظاًما كان األسمى، الغرض
لإلسالم الوحي صاحب أراده كما اإلسالم يف الحكم نظام يكون أن عن بذلك وبَُعد

يكون. أن
اإلطار هو الحكم نظام آخر، يشء والقانون والترشيع يشء، الحكم نظام أن والواقع
الغري تعرتيه فال السامية، اإلنسانية األغراض لتحقيق واالستقرار بالثبات الجدير العام
يجعله بأن كفيًال عليه التعديل إدخال كان أو األغراض، هذه تحقيق عن عجز إذا إال
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عىل املستقر النظام هذا حدود يف فيتطوران والقانون الترشيع أما تحقيقها. إىل أدنى
هو نصوره أن الحديث هذا يف أردنا الذي اإلسالمي والنظام والنشاط. الحركة أداة أنهما
وبثبات باهلل، الحق اإليمان من واملستمد اإلسالمية املبادئ بقيامه تتحقق الذي النظام
عىل بيننا فيما نتعاون وأن املتصل، وتفكرينا الحرة بعقولنا ندركه ثباتًا الكون يف سنته
تؤدي وأن وللجماعة، هلل واجبه الفرد يؤدي وأن لنفسه، يحب ما ألخيه أحدنا يحب أن

جميًعا. ولألفراد هلل واجبها الجماعة
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األول الفصل

اإلسالمية االشرتاكية

اإلسالمية االشرتاكية وجهة (1)

الحديث، العهد هذا يف إال بأرسها ألمة االقتصادية الحياة يف االشرتاكي النظام يطبَّق لم
من صورة والشيوعية السوفيتية. لروسيا األسايس النظام الشيوعية أصبحت منذ وذلك
إنكار يف إمعانًا وأشدها تطرًفا الصور هذه أكثر وهي املتباينة، الكثرية االشرتاكية صور
امِللك تنكر فهي املناقضة، كل اإلسالمية املبادئ تناقض الشيوعية وهذه الفردية. امللكية
التباين، هذا اإلسالمية. الحياة يف جوهرية نظم واألرسة واملرياث وامِللك واألرسة، واملرياث
االشرتاكية يف نبحث ونحن يقتضينا والشيوعية، اإلسالم بني الرصيح التناقض هذا بل
نرى حتى االشرتاكية صور من عداها فيما ننظر وأن جانبًا، الشيوعية ندع أن اإلسالمية

اإلسالمية. واالشرتاكية الصور هذه بني الخالف وأوجه االتفاق أوجه
منذ نشأت التي االشرتاكية الفكرة أن نذكر أن البحث هذا نواجه أن قبل بنا ويجمل
من املادي حظهم يف التفاوت من الناس بني ملا أََلٍم صيحَة نشأت إنما السنني، من ألوف
االجتماعية، نتائجه تقيضعىل حتى التفاوت هذا محو إىل دائًما ترمي كانت وأنها الحياة،
تزيل وحتى آخر، حينًا الواضح حينًا، املسترت والنضال والحسد التباغض طليعتها ويف

الحرمان. ألم من املحرومون به يشعر ما
الناس، حظوظ يف التفاوت هذا عن االشرتاكيون والكتَّاب العلماء تحدَّث طاملا ولقد
التاريخ يحدثنا وليس عليها. اإلنسانية الجماعات تقوم التي النظم فساد إىل ونسبوه
ينعتوا أن كثريون أَِلَف ولذلك االشرتاكية، صور من أفالطون قبل كان عما نعرفه الذي
يتحدثون االشرتاكيون يفتأ لم الحارض يومنا إىل يومئذ ومن االشرتاكية» «أبا أفالطون
يرونه ما النظم من ويقرتحون املذاهب من ويقيمون إزالته، وسائل يف التفاوت هذا يف

إليها. يرمون التي الغاية بتحقيق كفيًال
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البحتة. االقتصادية ناحيتها من املسألة إىل ينظرون والكتَّاب العلماء من واألكثرون
هذا يف االجتماعي والنظام ذلك، يف ريب وال خاص. بنوع الحديث عهدنا يف كذلك واألمر
األمم وعالقات ببعض، بعضهم الناس وعالقات رصف، اقتصادي أساس عىل يقوم العهد
ذلك يف عجب ال بل اقتصادية، صالت من بينها ملا ا تامٍّ خضوًعا تخضع ببعض، بعضها
بأن كثريون نادى وقد اقتصادي، أساس عىل الُخلق قواعد الفالسفة من كثري أقام وقد
األزمان يف العالم حضارات وأن االقتصادية، نظمها يف إال له تفسري ال اإلنسانية تاريخ
وجهة الناحية هذه يجعل ملن مفر ال االقتصادية. العالم نظم بتطور تكيفت إنما املختلفة
إزالة إىل الدعوة يف همه غاية يجعل أن االشرتاكية، دعاة من يكون ثم للحياة، نظره
من الكثرة ولتكون األكثرين، عاتق عن الظلم لريتفع املادي، التفاوت من الناس بني ما

رضا. وعنها سعادة، بالحياة أكثر الناس
إقامة وأن مستطاع، غري أمر التفاوت هذا إزالة أن القرون تعاقب أثبت ولقد
الذي الظلم يزيل ال املادية، حظوظهم يف الناس بني املساواة من أساس عىل االشرتاكية
يتباين؛ الحياة بنعم ومتاعهم تتفاوت، الحياة يف العمل عىل الناس فمقدرة يذكرونه،
العيش لذائذ عىل املتهالك وفيهم واملريض، الصحيح وفيهم والضعيف، القوي ففيهم
وعىل جميًعا، هؤالء بني التسوية إىل سبيل وال لذة، كل تفوق لذة فيها الزهد يرى ومن

عنه. الجميع يرىض أساس

الحقة الديمقراطية

العدل إىل الجماعة من تصل أن يف تطمع وال ذاتيته، الفرد عىل تنكر أن تستطيع ال إنك ثم
اإلنساني. العدل ظل يف الفرد وحرية الجماعة خري يحقق مزاج من إذن بد ال املطلق،
املادية الناحية من ال الجماعة وكيان الفرد ذاتية فيه تراعى أن يجب املزاج هذا وتحقيق
ومن والهوية، والعاطفة الفطرة بينها ومن املختلفة، اإلنسانية النواحي من بل وحدها
بوجه اإلنسانية الجماعة وتقيم املدنية، وتقيم األرسة، تقيم التي االجتماعية الغرائز بينها

عام.
حقه ينكر ولم الفرد، ذاتية ينكر لم فهو اإلسالم، إليه قصد ما هو املزاج وهذا
ذلك جانب إىل قدر لكنه الحياة، يف تحركه التي املختلفة الغرائز يغفل ولم التملك، يف
والضعيف قوة القوي يزيد ا حدٍّ الفردية الذاتية حماية من تبلغ أال يجب الجماعة أن
اإليثار جوانب اإلنسان، نفس يف السامية الجوانب تداعي يف سببًا لذلك ويكون ضعًفا،
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الجمعية قوام وهي األرسة قوام هي النفس يف أصيلة عواطف من إليها وما واملحبة،
يقوم األساس وهذا اإلسالمية. لالشرتاكية األول األساس هو املزاج هذا وتحقيق كلها.
إىل العصور أقدم منذ أدى والذي منه، الناس يشكو الذي الظلم رفع تكفل مبادئ عىل
الجماعات. يف العملية للحياة صالحة لتكون تنظيمها ومحاولة االشرتاكية يف التفكري

امللكية تنكر ال االشرتاكية املبادئ من فكثري املزاج، هذا مثل الشيوعيني غري ينكر ولم
امللكية يقر املذاهب هذه وبعض التوارث. وال األرسة تنكر وال مطلًقا، إنكاًرا الفردية
من ومنها جميًعا. فيها الكبرية امللكية أنكر وإن والتجارة، والصناعة الزراعة يف الصغرية
اإلنتاج. هذا بثمرات التمتع يف الفردية ويقر اإلنتاج، مواد يف املطلق االشرتاك إىل يدعو
املال رأس من بديًال العمل يتخذ الثمرات، توزيع أساس العمل يجعل ما كذلك ومنها

أساسه. عىل الفردي النظام يقوم الذي
أن القدم منذ تحاول اإلنسانية أن عىل الدليل هو االشرتاكية، صور يف التعدد هذا
املادية. حظوظهم يف تفاوت من الناس بني عما الناشئ اإلجحاف يزيل نظام إىل تهتدي
الحياة يف مطلقة بصورة الفردي النظام يستقر فلم عبثًا، املحاوالت هذه تذهب ولم
النظم تجاور االشرتاكية من صوًرا اليوم ترى وأنت وجيزة. فرتات يف إال االجتماعية
كالتعليم للجميع، مشرتكة حقوق من تقرر وما كلها. لألمم االقتصادية الحياة يف الفردية
العام للخري الجماعات تقررها الصور هذه بعض إال ليست إليها، وما والتعاون والصحة

األخرى. الناحية من األفراد بني العدل ملبادئ وإقراًرا ناحية، من
طبيعي، أمر الواحدة الجمعية يف االشرتاكية والنظم الفردية النظم بني التجاور وهذا
أن يمكن ال — أقمتها أساس أي عىل — اإلنسانية فالجماعة الطبيعي، وحده هو بل
يف وحقه الذاتي، النشاط يف حريته للفرد كفلت إذا إال عليها، الواجب الكمال إىل تنهض
نشاط عىل الضغط وبني بينه الوقت نفس يف حالت ثم النشاط، هذا بثمرات العادل املتاع
تضامن يكفل بذلك بها، واملتاع نشاطه ثمرات يف حق من لغريه ما وبني وبينه غريه،

الجميع. لخري توجيهها يف الجهود
واألرسة امللك تقر فهي كله، هذا تحقق االجتماعي التنظيم يف اإلسالمية واملبادئ
يف ما تقدر لكنها االجتماعية. الحياة يف أساسية نظًما وتعتربها قدمنا، كما واملرياث
بالظلم والشعور األغنياء، جانب من الطغيان خطر من واستمرارها الكبرية امللكية قيام
قيام دون للحيلولة عملت لذلك الفقراء؛ جانب من املادية الحظوظ تفاوت عن الناشئ
الكريم القرآن حرَّم الغاية هذه ولبلوغ الذاتي، املجهود غري أساس عىل الكبرية امللكية
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تسهيل ويف تجزئتها، ويف الكبرية. امللكية لتجزئة فعالة وسيلة املرياث نظام وجعل الرِّبا،
النفوس ألم من الخوف يزيل ما أرسة، إىل أرسة ومن فرد، إىل فرد من أجزائها انتقال

ظامًلا. تفاوتًا األرزاق لتفاوت
توزيعها، وطريقة وثمراتها امللكية عىل فرضها التي القيود بهذه اإلسالم يكتِف لم
وصدقة أموالهم عن زكاة يؤدونها املسلمني مال لبيت حقوًقا أصحابها عىل جعل بل
عليهم ثقلت الذين وللمحتاجني الرزق، يف السعة ُحرموا الذين للفقراء وجعل تطهرهم،
ِلْلُفَقَراءِ َدَقاُت الصَّ ﴿إِنََّما تعاىل: بقوله مقررة املسلمني مال بيت يف حقوًقا الحياة
َوابِْن ِهللا َسِبيِل َوِيف َواْلَغاِرِمنَي الرَِّقاِب َوِيف ُقلُوبُُهْم َواْلُمَؤلََّفِة َعَليَْها َواْلَعاِمِلنَي َواْلَمَساِكنِي
— السالم عليه — النبي عن املأثور والحديث َحِكيٌم﴾ َعِليٌم َوهللاُ ِهللا َن مِّ َفِريَضًة ِبيِل السَّ
االتفاق تمام يتفق فقرائكم» عىل وأردها أغنيائكم من الصدقة آخذ أن «أُمرت قال: أنه
يف االشرتاك هذا يكون أن يريد ال اإلسالم أن عىل القرآن، من السابقة اآلية وأحكام
أو طائًعا حكمه املرشع ينزل ترشيعيٍّا أمًرا — للفقراء ا حقٍّ جعله مما — األغنياء مال
وسائر والصوم الصالة اتصال باإليمان يتصل أن يجب تعبديٍّا أمًرا أراده بل كارًها،
َوَلِكنَّ َواْلَمْغِرِب ِق اْلَمْرشِ ِقبََل ُوُجوَهُكْم تَُولُّوا أَن اْلِربَّ ﴿لَّيَْس تعاىل: قوله وذلك الفروض.
ذَِوي ُحبِِّه َعَىلٰ اْلَماَل َوآتَى َوالنَِّبيِّنَي َواْلِكتَاِب َواْلَمَالِئَكِة اْآلِخِر َواْليَْوِم ِباهللِ آَمَن َمْن اْلِربَّ
الزََّكاَة َوآتَى َالَة الصَّ َوأََقاَم الرَِّقاِب َوِيف اِئِلنَي َوالسَّ ِبيِل السَّ َوابَْن َواْلَمَساِكنَي َواْليَتَاَمٰى اْلُقْربَٰى
الَِّذيَن أُوَلِئَك اْلبَأِْس َوِحنَي اءِ َّ َوالرضَّ اْلبَأَْساءِ ِيف اِبِريَن َوالصَّ َعاَهُدوا إِذَا ِبَعْهِدِهْم َواْلُموُفوَن

اْلُمتَُّقوَن﴾. ُهُم َوأُوَلِئَك َصَدُقوا
وهذا اإليمان، فرائض من أنها عىل بالنفس تقوم أن يجب اإلسالمية االشرتاكية

بالغ. أثر االشرتاكية قيام يف له نفسه اإليمان

اإلسالمية االشرتاكية أسس (2)

تعترب — الشيوعية خالف عىل — فهي وتحاربها، الشيوعية تناقض اإلسالمية االشرتاكية
الفاحش الغنى ترى لكنها االجتماعية، الحياة يف أساسية نظًما واملرياث واألرسة امِللك
أساس عىل الكبرية امللكية قيام دون للحيلولة عملت لذلك خطره؛ يُخَىش طغيان مصدر
امللك، لتجزئة فعالة وسيلة املرياث وجعل الربا، الكريم القرآن فحرَّم الذاتي، املجهود غري
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بذلك فكفل اإليمان، فرائض من كله هذا وجعل األغنياء، عىل حقوًقا للفقراء فرض ثم
والبقاء. القوة اإلسالمية لالشرتاكية

فرائض من األمور هذه جعل اإلسالم أن من أقوله ما بتفسري بَدء، ذي بادئ وأبادر،
حياتهم نظام يف تدخل أموًرا الناس عىل اإلسالم فرض ِلَم يسألون: كثريين فإن اإليمان،
ما ليرتك بالعقيدة، يتصل مما وخالقه املرء بني وما بالعبادات يكتِف ولم العالم، هذا يف
واألمم املختلفة، العصور يف مقتىضمصالحهم عىل ينظمونه وبعض، بعضهم الناس بني

املختلفة؟
بل املسائل تفصيل يتناول لم الكريم القرآن إن مرة: غري قلته أن سبق ما وأكرر
املسلمني واجتهاد مصالحهم، يحقق بما الناس ينظمها التفاصيل ترك ثم العامة، مبادئها
أقوى االجتهاد، هذا أقامها التي املختلفة للمذاهب جميًعا واحرتامهم املختلفة، العصور يف
جوهري الدنيا الحياة لنظام العامة املبادئ من الكريم القرآن به جاء وما هذا. عىل حجة
هذا قوام الصادق، واإليمان السليمة العقيدة كانت ولذلك العقيدة، لسالمة اإلسالم يف
أساسه. عىل الحسن الخلق يقوم أن يجب الذي الروحي النظام مصدر وكانت الدين،
تقوم الذي الروحي النظام وعىل الخلق، قواعد عىل االجتماعية الحياة نظم يف خروج وكل
والعبادات اإليمان ويف العامة، العقائد ويف األخالق يف السيئ أثره يرتك بأن جدير عليه،

عليه. املرتتبة
تقرير يف الواضح اإلسالم اتجاه أذكر أن وضوًحا، الفكرة هذه ألزيد عيل، يجب
الحياة، حدود يف الجمعية اإلنسانية الغرائز عىل األعىل املثل إىل سموها يف الروح سلطان
بهذا يؤمنون — ومذاهبهم أديانهم اختالف عىل — جميًعا والناس العاجلة. وحاجاتها
جميًعا غرضنا وهل نتائجه. كل اإلسالم يرتب كما عليه يرتبون ال كانوا وإن السلطان،
أسمى بتهذيبها نبلغ وأن الغرائز، هذه نهذب أن إال نفوسنا وتهذيب أبنائنا تربية من
بهم تصل التي هي أبنائها، تربية يف نجاًحا وأكثرها رقيٍّا، األمم وأكثر اإلنسانية؟ املبادئ
وهم جنسهم. وألبناء ألنفسهم، عليهم واجب أنها عىل واإليثار الغريية بمبادئ اإليمان إىل
أو قانون عليهم يفرضها لم وإن ضمائرهم، بوحي املبادئ هذه توجبه ما يقررون لذلك

سلطان. بها يلزمهم
الغرائز عىل والروح العقل سلطان تقوية األسايس غرضهما والتهذيب والرتبية
والروح العقل سلطان زاد وكلما بالحياة، االحتفاظ عىل الحرص يحركها التي األولية
ضمائرنا، من املنبعث لندائه وإذعانًا الواجب بفكرة إيمانًا ازددنا السليقية، الغرائز عىل
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بارئ علينا يفرضه الواجب هذا بأن وأيقنا اإليمان، مبلغ الفكرة بهذه اقتناعنا بلغ فإذا
التي العاجلة النتائج وأن يشء، كل ليست الحياة هذه أن فعلمنا اليقني بنا وزاد الوجود،
أشد كنا مستقبلنا، ويف حارضنا يف ترضنا ما كثريًا األولية غرائزنا إطاعة من نجنيها

بهم. وصلتنا للناس معاملتنا الواجب هذا مقتىض عىل رتبنا ثم إيمانًا، بالواجب
النفوس يف مقررة املادية الحياة حاجات عىل وتقديمه بالواجب، اإليمان ورضورة
لهذا حي َمثَل لوطنه، فداء حياته يبذل الذي والجندي يفكر، اإلنسان بدأ منذ جميًعا
حضارتها تساير بأوروبا دينية نظم إقامة يف بعضهم فكر وحينما العصور. كل يف اإليمان
الغرائز ألن ذلك كنت»، «أوجست فيه فكر ما بعض الواجب دين كان األخرية، القرون يف
إىل باإلنسان تسمو أن عن تقترص العاجلة، وحاجاتها الحياة حدود يف الحبيسة الفردية
الفردية الغرائز هذه عىل والروح العقل سلطان يكون أن وجب ولذا القدر؛ أعده حيث
الخلق وقواعد وسعادتها، وطمأنينتها اإلنسانية الجماعة حياة يكفل الذي الحد إىل قويٍّا
يف الكمال لبلوغ جوهرية القواعد هذه بأن واإليمان األغراض، هذه بتحقيق الكفيلة هي
إىل الناس وتدعو الخلق، قواعد إليها تطمنئ التي السامية الروحية القوة هو الواجب أداء

هللا. ورضا الضمري، رضا عىل حرًصا بالواجب القيام
فريضة الصدقة وكانت اإلسالم، أركان من ركنًا الزكاة كانت األساس هذا عىل
تنظم كما الوقت مقتضيات حسب ينظمها والوايل قواعدها، لها والزكاة فرائضه. من
أدائها عن الناس نكل فإذا وسلطانه، الرشع بقوة الناس ويقتضيها الرضائب، الحكومات
عهد يف الردة حروب إىل أدى الذي هو الزكاة أداء عن العرب وامتناع عليها. أُكرهوا
هو من لخري عليها قادر كل عىل اإلسالم أوجبها تعبدية ففريضة الصدقة أما بكر. أبي
﴿ُخذُوُه تعاىل: قوله وذلك باهلل، اإليمان كجزاء هللا عند جزاءها وجعل إليها، حاجة يف
َكاَن إِنَُّه * َفاْسلُُكوُه ِذَراًعا َسبُْعوَن ذَْرُعَها ِسْلِسَلٍة ِيف ثُمَّ * َصلُّوُه اْلَجِحيَم ثُمَّ * َفُغلُّوُه
﴿الَِّذيَن شأنه: جل وقوله اْلِمْسِكنِي﴾ َطَعاِم َعَىلٰ يَُحضُّ َوَال * اْلَعِظيِم ِباهللِ يُْؤِمُن َال
َوَال َعَليِْهْم َخْوٌف َوَال َربِِّهْم ِعنَد أَْجُرُهْم َفَلُهْم وََعَالِنيًَة ا ِرسٍّ َوالنََّهاِر ِباللَّيِْل أَْمَواَلُهم يُنِفُقوَن
ِلْلُفَقَراءِ َدَقاُت الصَّ ﴿إِنََّما تعاىل: قوله يف رصيح فريضة الصدقة وكون يَْحَزنُوَن﴾ ُهْم
َوابِْن ِهللا َسِبيِل َوِيف َواْلَغاِرِمنَي الرَِّقاِب َوِيف ُقلُوبُُهْم َواْلُمَؤلََّفِة َعَليَْها َواْلَعاِمِلنَي َواْلَمَساِكنِي
َحقٌّ أَْمَواِلِهْم ِيف ﴿َوالَِّذيَن شأنه: جل قوله ويف َحِكيٌم﴾ َعِليٌم َوهللاُ ِهللا َن مِّ َفِريَضًة ِبيِل السَّ

َواْلَمْحُروِم﴾. اِئِل لِّلسَّ * ْعلُوٌم مَّ
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غاية قوية مستفيضة هللا، كتاب يف جاء ما مع متِفقة الصدقة يف الواردة واألحاديث
عليها. الحض يف القوة

الثروة تحديد

القرآن يف فواضح الضخمة، الثروات عن ورغبته الثروة تحديد إىل اإلسالم نزعة أما
اْستَْغنَٰى﴾ رَّآُه أَن * َليَْطَغٰى اْإلِنَساَن ﴿إِنَّ تعاىل: قوله ذلك من الوضوح، كل الكريم
النَّاِس أَْمَواَل َليَأُْكلُوَن َوالرُّْهبَاِن اْألَْحبَاِر َن مِّ َكِثريًا إِنَّ آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا قوله: ومنه
َسِبيِل ِيف يُنِفُقونََها َوَال َة َواْلِفضَّ الذََّهَب يَْكِنُزوَن َوالَِّذيَن ۗ ِهللا َسِبيِل َعن َويَُصدُّوَن ِباْلبَاِطِل
َوُجنُوبُُهْم ِجبَاُهُهْم ِبَها َفتُْكَوٰى َجَهنََّم نَاِر ِيف َعَليَْها يُْحَمٰى يَْوَم * أَِليٍم ِبَعذَاٍب ُهم ْ َفبَرشِّ ِهللا

تَْكِنُزوَن﴾. ُكنتُْم َما َفذُوُقوا ِألَنُفِسُكْم َكنَْزتُْم َما َهذَا ۖ َوُظُهوُرُهْم
اتفاًقا اإلسالمية االشرتاكية ميول أشد أن عىل واضحة، اشرتاكية ميول كلها هذه
العمل جعله فذلك الحديث، عرصنا يف املعتدلة االشرتاكية املذاهب بعض به تنادي ما مع
بذاته قائًما عنًرصا وليس للعمل، وسيلة املال رأس واعتباره الثروة لتوزيع األول األساس
أدوات من األرض وغري األرض ملالك أو للعامل، ترتتب كالتي ثمرات لصاحبه ترتتب

اإلنتاج.
وفرض املال فإقراض الربا، لتحريم الجوهري السبب رأيي يف هو االعتبار وهذا
ينشأ قد وعما املال، هذا يثمر من يجنيها التي الثمرة عن النظر بقطع له، معينة فائدة
يقوم الذي العمل ثمرات يف يعمل ال رجل اشرتاك معناه الخسارة، من التثمري هذا عن
املال يثمر من مع صاحبه به اشرتك سابق عمل ثمرة املال رأس اعتربنا فإذا غريه. به
الربح، من لكل رشيكني واملقرتض املقرض يكون أن العادلة النتيجة كانت املقرتض
اآلخر َرِبح سيان ثابت ربح الطرفني ألحد يكون أن أما معلوم. حظ الخسارة من وعليه

بحال. اإلسالم يقره ال ما فذلك املال، فائدة الربح هذا يسمى وأن خرس، أو
تتألف رشكة فكل الرشكات، قيام يقر ال اإلسالم أن بالطبيعة هذا معنى ليس
الخسارة، من حظ وعليهم الربح من حظ فيها للرشكاء ويكون األعمال، من بعمل للقيام
ظل ولقد االتفاق. تمام قدمنا وما يتفق العقبات، مصادفتها أو الرشكة نجاح بمقدار
من األموال فيجمعون قبله، يقومون كانوا كما اإلسالم، بعد مكة من يقومون التجار
الرشكات نظم تطورت وقد الرشكاء. بني األرباح يقسمون ثم فيها ويتجرون أهلها
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إليه هداهم بما أحكامها الفقهاء فنظم اإلسالمية، الدول بها مرت التي األحوال بتطور
اجتهادهم.

الجزاء أساس العمل

الثروة، لتوزيع األسايس الركن هو العامل عمل يكون أن إىل الربا تحريم من قصد وكما
واستمرارها الكبرية امللكية قيام دون الحيلولة إىل اإلسالمي التوريث قواعد من قصد
خالل اإلسالمية األمم يف الثروة انتقال تتبعوا الذين الحظ وقد واحدة. يد يف أجياًال
وكانت بالطغيان. يغري استقراًرا واحدة يد يف استقرارها وعدم تنقلها رسعة العصور،
األرس باستقرار رهن األمم تقدم أن يظنون الذين جانب من تفكري موضع املالحظة هذه
وال االجتماعية، اإلسالم وميول يتفق ال التفكري هذا لكن الصالحة، وتقاليدها العريقة
الفردية من الرضوري املزاج قيام عىل حرص من الدين هذا عليه ينطوي ما مع يتفق
وضعه الذي الجوهري األساس مع أخريًا يتفق ال هو ثم املجموع، لخري واالشرتاكية
﴿َفَمن الكريمة: اآلية تلخصه والذي اآلخرة، وللحياة الدنيا الحياة لهذه أساًسا اإلسالم

يََرُه﴾. ا َرشٍّ ذَرٍَّة ِمثَْقاَل يَْعَمْل َوَمن * يََرُه َخرْيًا ذَرٍَّة ِمثَْقاَل يَْعَمْل
مع يشرتك اإلسالم أن تردد غري من أقرر جعلني ما هو الجوهري األساس وهذا
الجزاء، أساس العمل أن يقرر إذ الحديث، العرص هذا يف املعقولة االشرتاكية املبادئ
نصوص ذكر إىل بحاجة أراني وال الثروة. توزيع أساس يكون أن الغاية لهذه ويجب
تعاىل: قوله معنى يف التي فاآليات ورصاحة، وضوح يف املبدأ هذا تقرر التي الكريم القرآن
تحض التي اآليات تواتر الكريم القرآن يف متواترة تَْعَملُوَن﴾ ُكنتُْم َما إِالَّ تُْجَزْوَن ﴿َهْل

باهلل. اإليمان وعىل الصدقة، وعىل الزكاة، عىل
وال األرسة وال امِللك تنكر ال ولذلك الفرد، ذاتية إذن تنكر ال اإلسالمية االشرتاكية
وما النضال، بينها ويقيم الطبقات، يخلق الذي التفاوت تنكر ذلك مع وهي التوارث.
وتوزيع الجزاء أساس العمل جعلت ثم، ومن وبغضاء. عداوة من النضال عن ينشأ

الغري. مجهود عىل االستيالء تجيز للغنى وسيلة كل وحرمت الثروة،
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االشرتاكية تطبيق (3)

ملسو هيلع هللا ىلص النبي عهد يف

واألرسة امِللك يقرر فهو واالشرتاكية، الفردية من ِمزاج اإلسالم يف االقتصادي النظام
حظهم يف الناس بني التفاوت من تخفف والحدود القيود من طائفة يقيم وهو واملرياث،
النظام، هذا أساس اإلسالمي اإليمان أركان عىل القائمة الُخلق قواعد يجعل وهو املادي،

والبقاء. القوة له ليكفل
لإلسالم؟ األول الصدر يف األساس هذا عىل القائمة اإلسالمية االشرتاكية ُطبقت كيف
األسوة الكريم الرسول وكان السمو، غاية تطبيقها بلغ فقد هللا، رسول عهد يف أما
قبل ما إىل ترجع إذ وأنت أنفسهم. عىل اإليثار مثال أصحابه كان ثم فيها، الحسنة
الذين األرقاء بكر أبو افتدى ما فكثريًا الكثري، اليشء ذلك أمثلة من ترى املدينة إىل الهجرة
كاد لقد بل بكر، أبي غري فعل وكذلك افتدائهم. بعد أعتقهم ثم سادتُهم، فعذبهم أسلموا
ماله، أكثرهم أفنى ولذلك جميًعا، بينهم مشرتًكا ملًكا جميًعا أموالهم يعتربون املسلمون

املدينة. إىل الهجرة حني القليل إال له يبَق فلم
يشاء. كما فيها يترصف هللا رسول وكان طائلة، املؤمنني أم خديجة أموال كانت
بكر أبو وكان يشء. الهجرة حني منها له يكن فلم املسلمني، عىل جميًعا أنفقها ولقد
أسلم، أن بعد يتجر ظل أنه ومع إسالمه، قبل درهم ألف أربعني التجارة من جمع قد
آالف خمسة املدينة إىل هاجر يوم ماله كل كان فقد الربح، وافر التجارة من فيجني

العد. يخطئها صدقات املسلمني لخري عفان بن عثمان وأنفق درهم.
الجبل بشعاب يقيموا أن عىل وأكرهتهم وأصحابه، هللا رسول قريش قاطعت وملا
مال من يأكلون الفقراء كان تجارة، يف مكة أهل بسائر يتصلون ال متعاقبة سنوات ثالث
عن سيجزيهم هللا أن إىل مطمئنون هؤالء اليسار وذوو أحد، يحاسبهم ال اليسار، ذوي

الجزاء. أوىف إلخوانهم بذلهم
كان اإلسالم، تعاليم أهلها إىل يعلن هللا رسول وبدأ املدينة، إىل املسلمون هاجر فلما
هذا وكان الجديدة. والحضارة الجديد الدين إىل دعوته يف األساس حجر اإلسالمي اإلخاء
لم ولذلك أسلموا، للذين املرشكني اضطهاد إليها يدُع لم مكة تعاليم أن عىل الدليل هو
بمكة محمد تعاليم ظلت فلقد واشرتاكية، وبذل إخاء من رأيت ما سبب االضطهاد يكن
إيمان يكمل فال الصادق، اإلخاء أساس األول، اليوم منذ به نادى الذي األساس عىل قائمة
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والرحمة الرب غاية إىل اإلخاء هذا به يصل وحتى لنفسه، يحب ما ألخيه يحب حتى املرء
استكانة. وال ضعف غري من

وتقرأ الطعام «تطعم فأجابه: خري؟» اإلسالم «أي محمًدا: املدينة أهل من رجل سأل
يف ويرى فخره، الفقر يرى هللا رسول وكان تعرف.» لم ومن عرفت من عىل السالم

الرسالة. من ومقامه يتفق ال ما املال ادخار
يقبضه أن خاف دنانري، سبعة وفاته أعقبته الذي املرض به اشتد ما أول عنده كان
أنساهم بمرضه اشتغالهم لكن بها، يتصدقوا أن أهله فأمر عنده، باقية تزال وما إليه هللا
إليها طلب عندهم، تزال ما أنها عائشة ذكرت فلما وفاته، قبيل عنها وسأل أمره، تنفيذ
ثم هذه.» وعنده هللا لقي لو بربه محمد ظن «ما وقال: كفه، يف ووضعها تحرضها أن

املسلمني. فقراء عىل بها تصدق
إىل الرسول تفكري فانرصف املدينة، إىل مكة أهل من املسلمني هجرة تمت وملا
واألنصار املهاجرين دعا أن صنعه ما أول كان وحدتهم، وتوكيد املسلمني صفوف تنظيم
ولقد والنسب. الدم إخاء حكم اإلخاء لهذا جعل ثم أخوين، أخوين هللا يف ليتآخوا جميًعا
أن املهاجرين عىل يعرضون جعلهم ما اإليمان حسن من املوقف هذا يف األنصار أبدى
يجدون كانوا ثم إخوانهم، عىل َكالٍّ يعيشوا أن أبوا املهاجرين لكن أموالهم، يشاركوهم

بمكة. يجدونه يكونوا لم ما ولعقيدتهم ألنفسهم الطمأنينة من للعيش الجهد يف
الرسول لهم أفرد فأولئك يستطيعونه، يكونوا لم أو عمًال، يجدوا لم الذين فأما
فة، الصُّ أهل ُسموا ولذلك إليه، ويأوون به يبيتون صفته هو باملسجد مسقوًفا مكانًا
االشرتاكية بعض وهذا حسنًا. رزًقا هللا آتاهم الذين املسلمني مال من رزًقا لهم وجعل
املتمدينة. األمم يف العمال بني بطالة حدوث حني اليوم يقع ما مع يتفق وهو اإلسالمية،
حني حدث ما أذكر بكر أبي عهد يف اإلسالمية االشرتاكية تطبيق إىل أنتقل أن وقبل
بحكم هللا رسول إىل يَُرد والغنائم الفيء من الُخمس كان فقد «حنني»، يف النبي قسمة
الطائف أهل من خصومه يتألف أن حنني أعقاب يف رأى هللا رسول أن عىل القرآن.

منهم. املسلمون غنمه ما إليهم يرد بأن وغريهم
تنقص أن املسلمون فخيش قليل، غري شيئًا الفيء من قلوبهم املؤلفة هؤالء وأخذ
فيئه كلٌّ يأخذ أن يف وا ألحُّ لذلك األعطيات، هذه محمد أفىش إن الفيء من قسمتهم
سنامه، من وبرة فأخذ بعري جانب إىل وقف النبي، التهامس بلغ فلما بذلك. وتهامسوا
الوبرة هذه وال فيئكم من يل ما وهللا الناس، «أيها وقال: رفعها ثم أصبعيه، بني فجعلها
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عليكم» مردود «الُخمس األخرية: العبارة وهذه عليكم.» مردود والُخمس الُخمس، إال
أحًدا. يفوت ال االشرتاكية معاني من معنى عىل تنطوي

بكر أبي عهد يف االشرتاكية تطبيق

ويف الناس بني املساواة يف سريته سار املسلمني، عىل بكر أبو وخلفه رسوَله، هللاُ اختار وملا
املسلمني، مال بيت إىل تُجمع الزكاة كانت دقيًقا، تنفيذًا اإلسالمية االشرتاكية فكرة تنفيذ
فإذا وغريها، الجيوش يُصلح فيما الدولة شئون عىل واملغانم الصدقات ومن منها فينفق
يميز وال عبد، عىل حر منهم يَُميَّز ال بالسوية، املسلمني بني م ُقسِّ يشء ذلك بعد بقي

أعجمي. عىل عربي
بكر أبو فسار سليم، بني أرايض يف للمدينة مقربة عىل للذهب منجم اكتُشف وقد
الفيء وأخماس الزكاة من بقي ما تقسيم يف مسريته منه املستخَرج الذهب تقسيم يف
الحر وبني اإلسالم يف واملتأخرين األولني السابقني بني قسمته يف يسوي فكان والغنائم،
جوابه: فكان منازلهم؟» قدر عىل السبق أهل تقدم «أال له: وقيل واألنثى. والذكر والعبد

بالغ.» الدنيا هذه وإنما اآلخرة، يف ذلك يوفيهم عليه، أجرهم ووجب هلل أسلموا «إنما
يعرتضون كانوا ولذلك العرب، عند مألوفة تكن لم االشرتاكية إىل الجديدة النزعة هذه
رسول بسنة يحتج بكر أبو وكان املسلمني. بني التوزيع يف هذه مساواته يف بكر أبي عىل
ركنان أنهما كما الدنيا الحياة هذه لنظام جوهريني أساسني واملساواة اإلخاء ويجعل هللا،

شأنه. جل عبادته عليها تقوم التي األسس ومن باهلل، اإليمان أركان من

عمر عهد يف االشرتاكية

بميول كثرية أحيان يف تتأثر اإلنسانية الجمعيات من جمعية يف الناشئة املبادئ هذه ومثل
توزيع ويف الصدقات، توزيع يف بكر أبي سنة عن الخطاب بن عمر عدل ولهذا الجمعية؛
متفًقا كان ألنه ميولهم يف العرب فقارب والفيء، الغنائم يف املال لبيت الذي الُخمس
يف حق من للمسلمني ما توزيع يف اإلسالم إىل السابقني ل َفضَّ أنه ذلك من فيها. معهم
النبي بيت أهل ل َفضَّ ثم املؤمنني، أمهات النبي نساء ل َفضَّ كما غريهم، عىل املال بيت

قرابته. وذوي
يف بكر أبي رأي اتبع فقد املسلمني، إمارة توىل ما ألول التفضيل بهذا عمر يبدأ ولم
أنه ورأى التفضيل يف الناس شاور ذلك عند العراق، فتح له تم حتى الناس بني التسوية
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من لكلٍّ فرض لذلك معه.» قاتل كمن هللا رسول قاتل من أجعل «ال يقول: وكان الرأي.
يشهد لم ملن وفرض آالف، خمسة واألنصار املهاجرين من بدًرا شهدوا الذين السابقني
وفرض ألًفا، عرش اثني النبي نساء من واحدة لكل وفرض آالف، أربعة هؤالء من بدًرا
آالف، خمسة والحسني الحسن من لكلٍّ وفرض ألًفا، عرش اثني هللا رسول عم للعباس
وتنزل تختلف فروًضا هؤالء دون ملن وفرض ألفني، واألنصار املهاجرين ألبناء وفرض

درهم. ومائتي درهم وأربعمائة درهم ستمائة إىل
املسلمني بني قسمتها يَر فلم األرض، أمر يف بكر أبي رأي عىل أقام قد عمر أن عىل
بعد يقول، العراق فتح حني وقاص أبي بن سعد إىل كتب ولقد غنموها، غنيمة أنها عىل
لعمالها، واألنهار األرايض «واترك املسلمني: من حرض من بني املال م يُقسِّ أن أمره أن
تبقى أن بذلك قصد وإنما يشء.» بعدهم ملن يكن لم حرض من بني قسمتها إن فإنك
سائر الدولة وتأخذ عملهم، مقابل الرجال يأخذ للدولة، الرجال من عليها وما األرض

املال. بيت يف ترصفها فيه فتترصف املال، بيت إىل لتضمه غلتها

جديدة تطورات

يف القائمة وبالنظم بالفتوح متأثًرا يطَّرد الراشدين والخلفاء عمر عهد بعد التطور ظل
الفقهية األوضاع تغري يقتيض التطور هذا اطراد وكان للمسلمني، هللا فتحها التي البالد
التي األفكار يساير ما األحيان بعض يف ترى فأنت والصدقة؛ والزكاة والخراج للِملك
يف وترى الحديث، العهد اشرتاكية أنصار من الدولة اشرتاكية مذهب أصحاب بها يقول
كل يف املسلمني أن عىل األوىل، اإلسالم عهود يف كان وما تتفق تكاد نظًما أخرى أحيان
فكما الجدل، فوق االشرتاكية املذاهب تقررها التي الحقوق من طائفة اعتربوا قد العهود
كانوا منازع، فيه ينازع ال للجميع مشرتًكا ا حقٍّ ويرونها للعبادة املساجد يبنون كانوا
ال للجميع مشرتًكا ا حقٍّ التعليم ويرون مقابل، بال فيها يتعلمون للجميع املدارس يبنون
يعتربون وكانوا ظامئ، كل منها يرشب للماء موارد يقيمون وكانوا منازع، فيه ينازع
آيات يف عليهم النص ورد ممن الصدقة يف الحق لذوي به مسلًَّما ا حقٍّ إليه وما كله هذا
ما عىل هلل شكًرا اليسار ذوو يؤديها تعبدية فريضة الصدقة كانت كما الكريم، القرآن

منه. يزيدهم وأن عليهم يحفظه أن شأنه جل منه والتماًسا اليسار، هذا رزقهم
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مقرًرا ا حقٍّ منها املسلمني مال بيت يف ما وَجْعُل تعبدية، فريضة الصدقة واعتبار
األول، العرص يف فهمها ما عىل االشرتاكية معنى يؤكد الذي هو لهم، اإلسالم فرضه ملن

بعدهم. جاء ومن الراشدين الخلفاء عهود يف طبقوها ما وعىل

العرصالحديث يف اإلسالمية األمم (4)

العربي النظام من قربها يف متفاوتة بأطوار املختلفة العصور يف اإلسالمية األمم مرت
وقربها النظام هذا عن بعدها ويف العربية، البيئة من أصوله واستمد اإلسالم، مع نشأ الذي
معرتَف عاصمة للمسلمني كان حني اإلسالمية بالعاصمة تحيط كانت التي النظم من
وتنافست، العواصم هذه تعددت حني اإلسالمية العواصم وبأقوى جميًعا، منهم بها
وحكمه. الخليفة سلطان عن بعضها وخرجت املسلمني عىل بالخالفة بعضها واستقلت
نظامها ويف االجتماعي، نظامها ويف السيايس، نظامها يف األمم هذه شأن ذلك كان
كان لقد وعباداتها. إيمانها يف الكريم القرآن ألحكام خاضعة كلها ظلت ولنئ االقتصادي،
الحياة بنظم املتصلة نواحيه من التطور يف البالغ أثره العلماء وكبار الفقهاء الجتهاد
جاء فما املايض، يف شأنها كان كما املستقبل ويف اليوم شأنها ذلك يزال ولن االجتماعية،
هذه وتفصيل قدمنا، كما العامة املبادئ يتعدَّ لم االجتماعية الحياة هذه نظم من بالقرآن
وبالحضارة العالم أمم بسائر واتصالها تطورها مصدر يزال وال كان وتوجيهها املبادئ

فيه. القائمة
أما كله، العالم أمم النظام هذا ساد حني اإلسالمية، األمم املطلق الحكم عم ولقد
مبادئ مع املتفقة وحدها وتراها الديمقراطية، باملبادئ كلها تؤمن اإلسالمية فاألمم اليوم

واملساواة. والحرية اإلخاء قواعد من املبادئ هذه قررته ما ومع األساسية، اإلسالم
املبدأ يغري لم العصور مختلف يف اإلسالمي العالم أظلت التي النظم تغري أن عىل
الحياة هذه ظلت فقد عليه، الحياة هذه تقوم الذي األساس وال االقتصادية، للحياة العام

واالشرتاكية. الفردية من ِمزاًجا دائًما
لليتامى وظلت األمم، هذه لحياة جوهرية أسًسا واملرياث واألرسة امِللك ظل لذلك
مقررة حقوق عليهم الكريم الكتاب نص ممن وغريهم السبيل وأبناء واملساكني والفقراء
معلوم حق مؤمن كل مال يف ظل كما الصدقة، ومن الزكاة من تُقتَىض املال بيت يف

واملحروم. للسائل
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العبادات يف االشرتاكية

كان وما قدمنا، كما باهلل باإليمان متصلة وهي تتبدل أو تتغري أن القواعد لهذه كان وما
املرتتبة والعبادات اإليمان مظاهر سائر يف ولها تضعف أو تزول أن اإلسالمية لالشرتاكية
واضح االشرتاكية هذه واتصال والصدقة الزكاة أن إىل أرشنا ولقد واضح. نصيب عليه
االشرتاكية معاني عىل تنطوي الحج فريضة أن كما الصوم، ويف الجماعة، صالة يف

جميًعا. املعاني لهذه مظهر أوضح إنها يقول من يبالغ ال حتى اإلسالمية،
وال لباسهم، يف أثر له يبقى فال الفريضة، هذه أثناء يسقط الناس بني فالتفاوت
الصفا بني وسعيهم بالكعبة طوافهم أثناء هم حياتهم. مظاهر من أيٍّ يف وال زينتهم، يف
وعىل التفاوت، زوال عىل الداللة قوية صورة بمنى، وإقامتهم عرفات عىل وقيامهم واملروة
التفاوت أن يف رصاحة وأكثر أقوى الصورة هذه وداللة الزوال. بهذا اإلنسانية سعادة

املادي. التفاوت من أعظم النفساني
مسلم. كل نفس يف القواعد عميقة قوية تبقى اإلسالمية االشرتاكية جعل كله هذا
هذا يف صورها وتطورت اإلسالمية، األمم يف قرن نصف منذ األثر واضحة كانت ولقد
األمم اتصال شدة التطور هذا وسبب األعني، عن تخفى كادت حتى العرشين القرن
وأنا باقية، ذلك مع اإلسالمية واالشرتاكية وبحضارته. بمبادئه وأخذها بالغرب اإلسالمية
عرفها التي القواعد من أساس عىل سيعيدها اإلسالمية األمم حياة يف التطور بأن واثق

لإلسالم. األوىل العصور وأهل األول الصدر أهل
خمسني إىل األثر واضحة كانت اإلسالمية االشرتاكية إن لقويل بعضهم يعجب ولقد
القرن من األخرية الحقبة خالل عاشوا والذين أقول. ما هو الواقع لكن مضت، سنة
متداولة كانت التي اإلسالمية السجايا أن يذكرون — كثريون الحظ لحسن وهم املايض—
الذين فكان مرص، يف متداولة كانت العرب جزيرة شبه أهل من األولني املسلمني بني
حق من السبيل وابن واملسكني واليتيم للفقري عليهم بما يشعرون حسنًا رزًقا هللا آتاهم

عام. بوجٍه الحياة نواحي يف باديًا ذلك مظهر وكان هللا، لرضا األداء واجب
ال القرى أهل كان لقد حتى سنة، كل من الصوم شهر يف وضوًحا أكثر كان ولقد
عرفه — به يمر من لكل ا حقٍّ ويرى الدار، أمام بل داره، داخل طعامه أحدهم يتناول
آتاهم من أن إىل هذا كفايته. الطعام هذا من ينال وأن معه يجلس أن — يعرفه لم أو
أبناء من األذكياء فكان للقرية، العامة باملرافق يتكفلون كانوا الذين هم حسنًا رزًقا هللا
مالهم يف وكان ورعايتهم، عنايتهم موضع املرىض وكان نفقتهم، عىل يتعلمون الفقراء
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ويجزيهم هللا يحاسبهم واجبًا الحق هذا أداء يرون وكانوا واملحروم، للسائل معلوم حق
عليه.

يستغل أال ذلك مقبول، اشرتاكي أساس عىل الربا حرم اإلسالم إن قبل من قلنا ولقد
عهد إىل كان الربا أن نذكر نزال ال وكلنا غريه. به يقوم الذي العمل ثمرات يعمل ال من
يفتَئُون ال كانوا جميًعا املسلمني وأن البغض، أشد اإلسالمية النفس إىل بغيًضا قريب
﴿الَِّذيَن شأنه: جل وقوله َدَقاِت﴾ الصَّ َويُْرِبي الرِّبَا هللاُ ﴿يَْمَحُق تعاىل: قوله يذكرون

.﴾ اْلَمسِّ ِمَن يَْطاُن الشَّ يَتََخبَُّطُه الَِّذي يَُقوُم َكَما إِالَّ يَُقوُموَن َال الرِّبَا يَأُْكلُوَن
أشري الذي القريب الزمن هذا يف اإلسالمية األمم يف متَّبًعا املبادئ بهذه العمل وكان
املال صاحب يراه ما بعض ميرسة، إىل العرسة ذي وإنظار الحسن القرض وكان إليه،

املال. هذا إىل حاجة يف كان ملن عليه واجبًا
من وكان اإلسالمية، األمم من مرص غري يف وتطورت مرص، يف األخالق هذه تطورت
يف إال مظهر لها يبَق فلم األعني، عن تخفى االشرتاكية هذه كانت أن التطور هذا أثر
ما أن عىل التطور، هذا عليها جنى التي األغراض لتسد تألفت التي الخريية الجمعيات
الجديدة نظمها يف تلتمس اإلسالمية األمم هذه أن عىل يدل مرص غري ويف مرص يف نراه
منذ اإلسالم قرره الذي النحو عىل واالشرتاكية الفردية بني املزاج هذا بها يتحقق وسيلة

األوىل. عهوده
العناية عىل العامة الشئون يف املسئولني حرص من واضح هو ما االتجاه هذا وآية
التي النزعة هذه أحد يعارض ولم بأعبائها. الدولة تقوم عناية الفقرية الطبقات بشئون
الفكرة أن عىل الداللة يف رصيح اإلجماع وهذا واالشرتاكية، الفردية بني املزج تحقق
تدعو التي العامة اإلنسانية وباملبادئ بالعقيدة فيها متصلة اإلسالمية، النفس يف أصيلة

إليها. العقيدة هذه
أمًرا ثمت أن عىل أحد، عليه يخرج ال وبإجماع أحد، ينكره ال بالفعل واقع هذا
يدعون الذين أن ذلك والتقدير. باإلعجاب جدير رأيي يف وهو النظر، يستوقف به يتصل
بحت، مدني أساس عىل بها ينادون اإلسالمية األمم يف لها ويتحمسون الدعوة هذه
ينطبق الدنيا، الحياة بشئون متصًال واالقتصادية االجتماعية للحياة تنظيًما ويعتربونها
إال فيه يتقيدون ال لذلك تراهم وأنت دنياكم.» بأمور أعلم «أنتم النبوي: الحديث عليه
شئون من مستمدين تفكريهم، إليه يهديهم الذي النحو عىل العامة املصلحة يحقق بما
السامية اإلنسانية واملبادئ يتفق ما القائمة الحضارة بحكم الحارضة تطوراتها يف الحياة

ضمائرهم. بحكم نفوسهم يف املتصل السليم الخلق قواعد من أساس عىل القائمة
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يشء، كل يف َحكًما العقل يجعل الذي اإلسالمي املنطق مع متِفق املدني االتجاه وهذا
املرء «إن عبده: محمد الشيخ اإلمام األستاذ له املغفور قول وذلك نفسه، اإليمان يف حكًما
بغري التسليم عىل ُربَِّي فمن به، اقتنع حتى بنفسه وعرفه دينه عقل إذا إال مؤمنًا يكون ال
أن اإليمان من القصد فليس مؤمن، غري فهو فقه، بغري — صالًحا ولو — والعمل عقل،
نفسه وترتقي عقله يرتقي أن منه القصد بل الحيوان، يذَّلل كما للخري اإلنسان يذلَّل
سوء يفهم ألنه الرش ويرتك هلل، املريض النافع الخري أنه يفقه ألنه الخري فيعمل بالعلم،

مرضته.» ودرجة عاقبته

االقتصادي التنظيم

تعينه مدني أساس عىل االقتصادي التنظيم يف اإلسالمية األمم أهل من املفكرين وتفكري
املبادئ إال تقيده ال األوىل، العصور منذ املسلمني بني سائًدا كان قد العامة، املصلحة
واألرسة الخاص امِللك قيام األساسية املبادئ هذه ومن هللا. كتاب يف املقررة العامة
جميًعا. الناس بني النفع مشاع ا عامٍّ ملًكا تكون أن فيجب العامة املرافق أما واملرياث،

بحت. مدني لذلك وهو للدولة، أمره مرتوك العامة املرافق وتحديد
أصحاب من فكان لإلسالم، األوىل العصور منذ التحديد هذا عىل الخالف وقع وقد
عىل التملك يقع وإنما والهواء، كاملاء ا عامٍّ مرفًقا تحتويه وما األرض يجعل من النبي
املحدثون، يقول كما آحاد رأي وهذا ومجهوده، سعيه قدر عىل كلٌّ منها ينال ثمراتها
عليها يقع التي العروض من واعتبارها األرض بتملك فيقول دائًما ساد الذي الرأي أما

التبادل.
بها االهتداء يمكن عامة منطقية قاعدة األولني املسلمني تفكري يف التمسنا أننا ولو
إنسان كل عىل يجب القاعدة: هذه لوجدنا واتجاهها، اإلسالمية االشرتاكية تقدير يف اآلن
يسد ما منها فرد لكل تبذل أن الجماعة عىل ويجب كفاياته، كل للجماعة يبذل أن
املسلمني مال بيت من ينال أن يف حق مسلم فلكل عمله، ثمرات عنه تقرص مما حاجاته
العمل دام ما أو منه، يرتزق عمًال يجد ال دام ما يعول من وحاجات حاجاته يكفل ما

عياله. ورزق لرزقه كاٍف غري يزاوله الذي
اليوم مفكريهم تدعو التي هي املسلمني، نفوس يف الثابتة العامة القاعدة وهذه
يف الحياة تطورات مع متفًقا مدنيٍّا تنظيًما واالشرتاكية الفردية بني املزاج تنظيم إىل
قيد كل من أنفسهم يطلقون لذلك وهم العالم. يف القائمة الحضارة بحكم العرص، هذا
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القرآن وضعها التي العامة املبادئ تخطي يف أحدهم يفكر لم وإن التفكري، هذا حني
وطبائع اإلنسانية الفطرة مع متفقة للحياة أساسية بأنها مسلم كل يؤمن والتي الكريم،

الجماعات.
اإلسالمي. العالم يف حديثًا تفكريًا يعترب الحارض العرص يف النحو هذا عىل والتفكري
التكهن يمكن ال لذلك العرشين، القرن هذا أوائل من أكثر إىل يرجع ال قدمت كما وهو
األيام من يوم يف يعدو لن أنه إىل مطمئنني طريقه يف يسري فلندعه بنتائجه، وال بمداه
تقدم يف األثر رسيعة وسيلة سيكون وأنه واالشرتاكية، الفردية بني الصالح املزاج هذا

ورقيها. اإلسالمية األمم
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الثاني الفصل

والديمقراطية اإلسالم

العامة املبادئ (1)

حينًا، األمم هذه تاريخ إىل اختالفه ويرجع الديمقراطية، األمم يف الحكم نظام يختلف
ويف برملاني إنجلرتا يف الحكم فنظام آخر، حينًا االقتصادي نظامها أو أهلها طباع وإىل
تتفق ذلك ومع فرنسا، يف مثلها عن تختلف إنجلرتا يف الربملانية والتقاليد نيابي، أمريكا
أبناؤها يؤمن والتي فيها، الحكم نظام عليها يقوم التي األساسية املبادئ يف األمم هذه

ورقيها. أممهم لسعادة برضورتها
واملناقشة الصحيح التمثيل طريق عن نفسه الشعب َحَكم املبادئ هذه مقدمة ويف
الديمقراطية نظام مجتمعة تمثل التي املظاهر هذه أن عىل األغلبية، برأي والتسليم الحرة
تسميتها عىل الناس تعارف التي هي سبقتها، مبادئ من أساس عىل تقوم الحكم يف

واملساواة. واإلخاء الحرية شعارهم: يف الفرنسيون جمعها والتي اإلنسان، حقوق
األساسية املبادئ إىل نرجع أن علينا وجب اإلسالم يف الحكم نظام نعرف أن أردنا إذا
يف واستقرت املبادئ هذه عرفنا ومتى اإلنسانية. الحياة أساس وجعلها قررها التي
الجوهرية األمور يف يلتقيان والديمقراطية اإلسالم أن يف ريب لدينا يبَق لم أذهاننا،
الحكم صور من أخرى أو صورة يف يكون أن يجب اإلسالم يف الحكم نظام وأن جميًعا،
حرية من أساس عىل يقوم ال نظام كل وأن الحارض، عرصنا يف الديمقراطية األمم يف
واالنتهاء الحرة املناقشة طريق عن نفسه حكم يف الشعب وحق الجماعة وتضامن الفرد
الديمقراطية تدعو التي املبادئ هذه من أساس عىل يقوم ال نظام كل األغلبية، رأي إىل
املسلم وواجب يتفق وال إليها، ودعا اإلسالم قررها التي األساسية والقواعد يتفق ال إليها،

عنه. والدفاع دينه بقواعد التمسك يف
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اآلن نقول الذي الرأي ويؤيدون املوضوع، لهذا يتعرضون الذين من كثري أِلف وقد
وقوله: اْألَْمِر﴾ ِيف ﴿َوَشاِوْرُهْم تعاىل: كقوله الكريم القرآن آيات بعض إىل يستندوا أن به،
قائم ريب ال الدليل وهذا رأيهم. عىل التدليل يف بها يكتفون ثم بَيْنَُهْم﴾ ُشوَرٰى ﴿َوأَْمُرُهْم
مختلفة عصور يف املسلمني من جماعة أن عىل هللا، كتاب من نص أنه وبخاصة قوته، وله
أن من لذلك بد فال أغراضهم، يالئم بما اآليات هذه تفسري إىل خاصة ألغراض لَجئُوا قد
أن ولنتبني املبادئ، تلك اآليات هذه تتوج كيف لنرى لإلسالم، العامة املبادئ إىل نرجع
الحرية من حظ للناس به يتحقق أن يجب اإلسالمية الشورى عىل القائم الحكم نظام
يف نفهمها كما الديمقراطية النظم لهم تحققه ما عىل يزيد أو يعادل واملساواة واإلخاء

الحارض. عرصنا

اإلخاء مبدأ

له يضع لم فهو مدى؛ أبعد إىل املبدأ هذا تقرير يف اإلسالم ذهب لقد اإلخاء. بمبدأ ولنبدأ
وال اللغة وال الجنس يجعل لم العقبات، من عقبة سبيله يف يُِقْم ولم الحدود، من ا حدٍّ
بعضهم ل يفضِّ كما العجمي عىل العربي ل يفضِّ ولم الناس، بني التباعد يف سببًا اللون

األسود. عىل األبيض أو األسمر يفضل ولم السامي، عىل اآلري
وإذ إِْخَوٌة﴾، اْلُمْؤِمنُوَن ََّما ﴿إِن يقول: إذ اإلخاء مبدأ تقرير يف رصيح الكريم والقرآن
إِنَّ ِلتََعاَرُفوا َوَقبَاِئَل ُشُعوبًا َوَجَعْلنَاُكْم َوأُنثَٰى ذََكٍر ن مِّ َخَلْقنَاُكم إِنَّا النَّاُس أَيَُّها ﴿يَا يقول:
لعربي فضل ال «إنه :— السالم عليه — النبي عن والحديث أَتَْقاُكْم﴾ ِهللا ِعنَد أَْكَرَمُكْم
الصالحة، باألعمال إال يتفاضلون ال إخوة إسالمهم يف فالناس بالتقوى.» إال أعجمي عىل

ومذهبًا. وجنًسا ولغًة لونًا اختلفوا وإن غريها، بعض عن بعضهم يميز وال
املجاملة مظاهر من مظهًرا أو اللسان، به يجري حديثًا ليس اإلسالم يف واإلخاء
أعمال يف آثارها لها تكون وأن بالنفس، تقوم أن يجب وعقيدة أسايس مبدأ هو بل وكفى،

اإليمان. ضعيف يكون أو اإلنسان
أحدكم إيمان يكمل «ال هللا: رسول قول قوته يف بلغ املعنى لهذا تصويًرا أحسب وال
عىل اإليثار األسمى ومظهرها االحرتام، املحبة وأول لنفسه.» يحب ما ألخيه يحب حتى
فأنا لغتي، غري لغة يتكلم ألنه أو جنيس، غري جنس من ألنه أخي أحرتم لم فإذا النفس.

اإلسالم. ناقص ضعيف
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ناقص اإليمان ضعيف فأنا إليه، بحاجة هو فيما نفيس عىل أخي أوثر لم أنا وإذا
ناقص اإليمان ضعيف فأنا عليهم فحقدُت للناس بنفيس الكراهية قامت أنا وإذا اإلسالم،
كمل رجل املسلمني بني فذلك لنفسه، يرجوه ما له ويرجو أخاه يحب الذي فأما اإلسالم.

هللا. نعمة عليه وتمت إيمانه
أدلل ولست املسلمون. بلغه ما اإلخاء تصوير يف بلغ املذاهب من مذهبًا أخال وال
املذاهب من بغريها أو اليونانية بالفلسفة تأثروا لعلهم الذين املتأخرين بأقوال ذلك عىل
النبي بأعمال عليه أدلل وإنما اإلسالمية، لألمم الزاهرة العصور يف العربية إىل نُقلت التي

وعمر. بكر أبي وبأعمال العربي
مظهر يف يظهر أن — إياه وتقديسهم له املسلمني إكبار عىل — النبي يرَض فلم
بل كلها، العرب جزيرة شبه يف السلطان له تم حني الزمنية الرياسة أو امللك أو السلطان
واألََمة والعبد الحر دعوة يجيب وكان املجلس، به ينتهي حيث أصحابه من يجلس كان

املدينة. أقىص يف املرىض ويعود واملسكني،
بل عمر، كان وكذلك وكبريهم، صغريهم الناس لكل أًخا خالفته يف بكر أبو وكان
به يضنون ال فكانوا األقوياء، من بإخائهم أحق الضعفاء يرون وصاحباه النبي كان لقد

االجتماعي. للتضامن األول األساس ويرونه أحد، عىل
إليه وندعو جميًعا، ننشده الذي اإلنساني التضامن أفهم أن أستطيع ال أني والحق
وحتى األمم، بني مثله إخاء ويتحقق الناس، بني اإلخاء هذا يتحقق حتى قوتنا، بكل
يحب أن يقتيض اإلخاء واجب بأن قويٍّا، صادًقا شعوًرا أمة كل وتشعر فرد كل يشعر

لنفسه. يحب ما ألخيه املرء

اإلسالم يف املساواة

أمام املساواة هي ليست املساواة، تصور يف األعىل املثل فهي اإلسالم، يف املساواة أما
ال املساواة وهذه هللا. أمام املساواة هي عليه، وتسمو ذلك تتناول هي بل وكفى، القانون
أعراض من عرض يف التفاوت وال العلم، يف التفاوت وال الرزق، يف التفاوت عليها يجني

الدنيا.
من األلوف عرشات من النفس يف أثًرا أعمق للمساواة مظهًرا حياتي يف أَر ولم
ويعلمون هللا، إىل كلهم يتوجهون الحرام، املسجد يف الكعبة حول مجتمعني املصلني
ال ويصبح ويذوي يتضاءل السلطان أو الجاه أو املال يف تفاوت من بينهم ما أن كلهم
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بأن الحياة، تزدهيهم ممن كثريون فيه يشعر الذي الجليل الرهيب املوقف هذا يف يشء
وصالح نفوسهم بطهارة منهم هللا إىل أقرب وسلطانًا وجاًها ماًال دونهم هم ممن غريهم

أعمالهم.
عىس فما الديمقراطية، أركان بعض القانون أمام املساواة بفكرة اإليمان كان إذا
يشء، كل ومصدر القانون مصدر العليا القوة أمام املساواة بفكرة اإليمان جالل يكون

ومدبره. الكون بارئ قوة

اإلسالم مبادئ أعز الحرية

مبادئ أعز الحرية هذه وألن الحديث، هذا بها ألختتم اإلسالم يف الحرية عن الكالم أخرُت
نشأته. منذ اإلسالم

غريك تؤذي ال دمت ما تشاء، ما تصنع أن يف حق من لك بما اليوم تُعرف والحرية
املسلم املسلمني: قول وبني التعريف هذا بني فرًقا أرى ولست حريته. عىل تعتدي وال
فيما إال كاملة للناس الحرية يقرر اإلسالم أن والواقع ويده. لسانه من الناس سلم من
هذا ويف األزمان، كل يف الرشائع من غريه شأن ذلك يف شأنه الجزاء، عليه الرشع يوجب

فيه. نعيش الذي الزمن
حرية هي إنما الفرنسية، الثورة شعار يف املقصودة للحرية صورة أهم أن عىل
يف مقررة الحرية هذه إن يقول من يبالغ وليس عنه. والتعبري الرأي وحرية التفكري
أهل بني األربعة املذاهب قيام من ذلك عىل أدل وال ومعانيها، صورها بأوسع اإلسالم
والرأي. التفكري يف اختالف من بينها ما عىل جميًعا، إياها واحرتامهم املسلمني، من السنة
إيمانهم، وحسن بفضلهم، جميًعا املسلمون يعرتف الذين األئمة قررها املذاهب وهذه

مكانتهم. وُعلو
أصول قواعد قررته ما عىل الرشيعة أحكام تتناول األربعة املذاهب أن تنَس وال
سواها بما بالك فما أمرها، يف االجتهاد وصح األحكام هذه يف االختالف جاز فإذا الدين.
ال إطالًقا فيه مطلقة عنه والتعبري الرأي حرية إن واملذاهب، اآلراء من بها يتصل ال مما

والعلم. العقل إال له حد
الرشعية، املسائل يف حتى الرأي، حرية عىل دليًال األربعة املذاهب قيام كان وإذا
وغريهم، والفارابي سينا وابن والغزايل رشد ابن أمثال من اإلسالم فالسفة تركه ما فإن

رأينا. غري يرى من بها يتذرع أن يمكن حجة كل يُسقط
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اإلسالم يف متحقق الديمقراطية شعار أن عىل الدليل أقمت قد تقدم بما أحسبني
يف مثلها اإلسالم يف أساسية املبادئ هذه أن عىل الدليل أقمت كما وأكمله، وجه أتم عىل
صورة يف يقوم أن الحكم نظام يف املبادئ لهذه الالزمة والنتيجة أما سواء. الديمقراطية
ال الصور هذه من واحدة اإلسالمية فالشورى املختلفة، الديمقراطي الحكم صور من

سليم. إسالمي مبدأ عن دفاع عنها والدفاع ريب،
املبادئ هذه عند يقف ال الجوهرية األمور يف والديمقراطية اإلسالم التقاء أن عىل

عليها. يرتتب أو بها يتصل مما غريها يتناول بل العامة

والقضاء الترشيع (2)

األساسية املبادئ من كذلك وهي الحديثة، الديمقراطية شعار واملساواة، واإلخاء، الحرية،
لإلنسان الطبيعية الحقوق عىل املرتتبة املبادئ وهذه الدليل. عليه أقمنا ما ذلك اإلسالم، يف
بهذه وهي للفرد. جوهرية هي ما بمقدار للجماعة جوهرية اإلسالم ويف الديمقراطية يف
يف سواء الحكم عليه يقوم الذي النظام وأساس االجتماعي، التضامن أساس املثابة

اإلسالم. يف أو الديمقراطية
التمثيل طريق عن نفسه، الشعب حكم حتًما تقتيض املبادئ هذه أن إىل أرشنا وقد
يف يتجىل إنما الحكم لهذا مظهر وأول األغلبية، برأي والتسليم الحرة واملناقشة الصحيح
يرشع أن السمو، من مكانته بلغت ما بالغة فرد حق من فليس القضاء. ويف الترشيع

الحرة. إرادته تأباها قوانني الشعب يلزم أن أو منه كره عىل للمجموع
يف فيصًال املطلقة إرادته يجعل أن مكانته، بلغت ما بالغة فرد، حق من وليس
وتكفل الشعب وإرادة تتفق عليها، يجري قواعد من للقضاء بد ال بل الناس، بني القضاء
قضائهم يف يرعون ال يحكمون إذ يجعلهم استقالل من للقضاة بد وال الطبيعية. حقوقه
التي القواعد وهذه الطاهرة. النزيهة ضمائرهم ترضاه وما العدل وقواعد القانون إال

اإلسالم. يقررها التي القواعد بعينها هي الحديثة الديمقراطية تقررها
ما أقرب رأيتها اإلسالمية األمم يف والترشيع القضاء قواعد إىل رجعت إذا ولعلك
يمثل الذي الربملاني عهدها يف إنجلرتا يف والترشيع القضاء لقواعد صورتها يف تكون
يقوم أال ا جدٍّ قريب عهد إىل إنجلرتا يف الناس ألف فقد تمثيل، أصح الديمقراطية مبادئ
ما حسب حني إىل حني من تغيريها إىل ويلجأ الربملاني الترشيع من قواعد عىل العدل

الظروف. به تقيض
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لم وهي قريب، عهد من إال الترشيع يف الفرنيس التقليد هذا تألف لم وإنجلرتا
بمعامالت اتصالها من أكثر العامة بالسلطة املتصلة االجتماعية املسائل يف إال تألفه
إىل اإلنجليزي الترشيع فمرجع ذلك، خال فيما أما ببعض. بعضهم وعالقاتهم األفراد
يف لهم رشًعا ويتخذونها الناس فريضاها الزمن عىل قواعدها تثبت التي القضاء أحكام
القضاة به ويسرتشد الجميع عىل يطبَّق قانونًا كلها إنجلرتا يف تصبح ثم معامالتهم،

املنازعات. من عليهم يُعرض فيما للفصل
باملعامالت يتعلق ألمر إنجلرتا، يف القانون كتب من كتاب إىل ترجع أن أردت إذا وأنت
تقع ما فأكثر والعامة، الخاصة الدولية الشئون أو بالعقوبات أو التجارية أو املدنية
عليه تنطوي وما وأحكامه، القضاء كتب عنه تبحث عما لك تكشف التي الكتب من عليه

جميًعا. الدولة أنحاء يف املماثلة القضايا يف تطبق مبادئ، من األحكام هذه
الفتاوى فُكتب املسلمني، عند وللفقه للقضاء األساس يزال وال كان بعينه النظام هذا
فأكثر قضائيٍّا، أو فقهيٍّا موضوًعا تبحث أن أردت إذا وأنت لألحكام. األول املرجع هي
كنت إذا إليها وما الهندية والفتاوى الحامدية والفتاوى عابدين ابن كتاب إليه ترجع ما

الحنفي. الفقه أحكام تريد
وهذه األخرى. املذاهب أحكام ملعرفة إليه نرجع ما هي تماًما الكتب هذه ومثل
فيها فصل قضايا تذكر فكلها إليها، أرشنا التي اإلنجليزية الكتب طراز من كلها الكتب
ولجميع للقضاة مرجًعا لذلك وأصبح به، مسلًَّما ترشيعيٍّا مبدأ أصبح برأي القضاة

بعد. من والفقه بالقانون املشتغلني
اللذين واالستقالل باملكانة يتمتع يزال وال كان اإلسالمية، البالد يف العادل والقايض
القايض هذا عىل ألحد ليس جميًعا، الديمقراطية الدول يف العادل القايض بهما يتمتع
يجتهد أن فله عدله إىل مطمئنني الناس دام وما جميًعا، الناس يف نافذ وسلطانه سلطان،

سبيًال. االجتهاد إىل وجد ما قضائه يف
يف الناس لهم شهد الذين القضاة من سلفه رآه رأي عن يعدل أن يوًما رأى فإذا
اقتناًعا قبل، من هو رآه رأي عن يعدل أن يوًما رأى إذا بل والعدل، بالنزاهة عرصهم
واجبًا يؤدي هذا بعمله كان العامة، املنفعة تحقيق وإىل الحق إىل أدنى غريه رأيًا بأن منه
للعدل املقررة السليمة القواعد عىل قائًما الرأي هذا دام ما الفقهية، الحياة يف قيمة ذا
وهو الفقهي، التطور أداة هو الناحية هذه القايضيف يؤديه الذي والواجب املسلمني. بني
والعدل. الحق حدود يف والسالم واألمن الرخاء يحقق بأن دائًما كفيًال الفقه يجعل الذي
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املقنن، الترشيع سنة عىل األقل، عىل قرن ونصف قرن منذ درجت، التي وفرنسا
وسريي، دالوز ومجموعات العدالة. لحياة أساسية مناهل القضاء وأحكام الفتاوى تعترب
من املسلمون به قيد الذي النحو عىل والفتاوى األحكام تقيد وأمثاله، جارسون وكتب
الترشيع. ولتطور العدل لقواعد مرشًدا منها وتتخذ مفتيهم، وفتاوى قضاتهم أحكام قبل

الترشيع وتطور اإلسالم

أن لرأيه سنًدا ويذكر قدمنا، ما مع يتفق ال تصويًرا اإلسالم يصور أن بعضهم يحاول
الذي التطور دون يحول تقييًدا الكريم بالقرآن مقيدان اإلسالم يف والقضاء الترشيع
فالفقه نية، حسن عن صادًرا كان إن خاطئ، الرأي وهذا الديمقراطي. النظام به يقيض
القرآن يف ورد ما لكن صحيح، هذا أساسيٍّا، اعتماًدا الكريم القرآن عىل يعتمد اإلسالمي
َمثَلها يف مصورة العدالة قواعد تقرها التي العامة القواعد يتخطى ال الترشيع من
بذاتها أموًرا إال التفاصيل من تتناول لم قليلة، القرآن يف الواردة العامة والقواعد األعىل،
الفقه مصادر يجعلوا أن األول العرص منذ املسلمون رأى ولهذا ا. جدٍّ العدد محصورة
هذه تطبيق القايض إىل يكلوا وأن واإلجماع، والقياس، والسنة، الكتاب، أربعة: والترشيع

العدالة. صور أدق مراعاة مع القواعد
يتسع وليس هللا، رسول عن األحكام من تواتر ما هي اإلسالمي الفقه يف والسنة
رسول عن ُروي ما نذكر أن وحسبنا األحكام. هذه من بالتواتر ثبت عما للحديث املقام
هللا، كتاب عىل فاعرضوه عني جاءكم فما بعدي، من ستختلفون «إنكم قال: أنه ملسو هيلع هللا ىلص هللا

عني.» فليس خالفه وما فمني، وافقه فما
يقصد — الروايات انتُِقَدت «لو الحديث: عن يتكلم وهو خلدون، ابن قال وقد
املتون لقضت سندها، جهة من تُنَقد كما متنها، فحوى جهة من — الحديث روايات
مخالفته املوضوع الحديث عالمة من إن قالوا وقد بالنقض. األحاديث من كثري عىل
وسائر والعيان للحس أو العقيل للربهان أو الرشيعة يف املقررة القواعد أو القرآن لظاهر

اليقينيات.»
وإىل ومنطقه، العقل فمرجعه — القياس وهو — الفقه أصول من الثالث األصل أما

والسنة. بالكتاب العلم
الواضحة الديمقراطية الظاهرة هو األصل وهذا اإلجماع، وهو األخري األصل بقي
ال وجه عىل اإلسالم يف مقرر الترشيع، ويف الحكم، يف الشعب حق أن عىل تدل التي
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القواعد أن لتبينت والفقه األصول كتب إىل رجعت أنك ولو جدًال. أو مناقشة يحتمل
بني املالءمة إىل دائًما ترمي والتي الترشيع يف العرص هذا ديمقراطية عليها تسري التي
قررتها التي القواعد بعينها هي ومنافعهم، الناس حاجات وبني والعدل العقيل املنطق

اإلسالمية. الكتب هذه
وإن — القرآن يف وردت التي القواعد بأن قدمت، الذي هذا مع أعرتف أن عيلَّ يجب
تدع ال بأنها الظن إىل بعضهم دعا ما هو وذلك للمرشع، قيد هي — عامة قواعد تكن
رضورية القواعد هذه أن أثبت التاريخ لكن والحكم، الترشيع يف الحرية العامة لإلرادة

عليها. الخروج يمكن فال الديمقراطية، لحياة
عن ترىض ال املبادئ هذه هللا، كتاب يف املقررة االقتصادية املبادئ لذلك مثًال خذ
إىل تدعو هي بل لها، حد ال التي الذاتية األنانية من أساس عىل القائمة املطلقة الفردية
االشرتاكية هذه لكن اإلسالمية، االشرتاكية اسم عليه يُطلق بأن جدير االشرتاكية من نوع
اإلنسانية الرحمة مبادئ إليه وتدعو الجماعة، تضامن يقتضيه ما تتعدى ال اإلسالمية

وكفى. نفسيٍّا كماًال ال مقررة قاعدة اإلسالم يف تعترب التي
االشرتاكية تزيد أن رصيًحا إباءً تأبى القرآن يف املقررة االقتصادية املبادئ هذه إن ثم
املبادئ وجه يف تقف لذلك وهي الخاصة، امللكية هدم باتٍّا رفًضا وترفض القدر، هذا عىل

وشدة. قوة بكل ماركس كارل قررها التي الشيوعية
نطاق يف لذلك ويدخل باألرسة يتصل القرآن، قررها التي املبادئ من آخر وَمثَل
الخالف للمسلمني يصح ال التي األمور من والتوارث واألبناء فالزواج االجتماعية. الحياة
إلرادة قيًدا وأمثالها املبادئ هذه اعتربت فإذا عنها، القرآن يف ورد ما عىل وال مبدئها عىل

الديمقراطية. الحياة تقتضيه قيد فهو الترشيع، يف الشعب
وفرنسا إنجلرتا يف قيامه استحال قد املبادئ هذه يخالف ما أن نرى أوالء نحن وها
— للديمقراطية العامة املبادئ ألغيت قام حيث وإنه كلها، والديمقراطيات وأمريكا

املطلق. والحكم الطغيان مبادئ مقامها وقامت — واملساواة واإلخاء الحرية مبادئ
ما تخالف التي املبادئ فيها قامت التي األمم كواهل عن رفع الطغيان أن ولو
ألنها فشيئًا، شيئًا املبادئ هذه إىل يعودون الناس لرأيت الكريم القرآن قرر مما أسلفنا

فطرته. من الديمقراطية الحياة أن كما اإلنسان، فطرة من
إىل الحارض العرص يف كلها اإلسالمية الشعوب تنزع أن قدمنا الذي بعد عجب ال
وللرقي للحياة وسيلتها الديمقراطي النظام عىل ترشيعها تجعل وأن الديمقراطية، ناحية
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بكل عنها الدفاع إىل بها يؤدي بالديمقراطية إيمان عن املنزع هذا تنزع إذ وهي والتقدم،
وهي الكريم. القرآن عليها نص التي القواعد حدود يف اإلجماع حكم تؤيد إنما قوتها،
التطور طريق يف تسري وإنما عليه، تخرج وال تاريخها تخالف ال ذلك من تصنع فيما
منذ اإلسالمي للحكم أساًسا نفسه الشعب حكم كان فقد اإلنسانية. للحياة الطبيعي
العصور، باختالف الحكم هذا نظام فيها صور التي الصور اختلفت وإنما األول، العهد

عليه. وجنت أساءت مظلمة عصور جاءت كما

الديمقراطي الحكم صور (3)

الربملاني، والنظام النيابي النظام العرصالحارضبني يف الديمقراطي الحكم تختلفصور
وإنما العهد، قديمة ليست الصور هذه أن عىل والجمهورية، امللوكية بني تختلف كما
فرنسا، يف الفرنسية الثورة عهد إىل وترجع إنجلرتا، يف نحوها أو قرون ثالثة إىل ترجع

أمريكا. يف االستقالل عهد وإىل
يف وبخاصة القديمة، العصور يف الديمقراطي الحكم صور إىل رجعنا نحن إذا أما
األغلب عىل نجده وإنما املاليني، عددها يبلغ أمة يف ا ممتدٍّ الحكم هذا نجد فقلما اليونان،
كان لكنه سويرسا، يف اليوم نعهده ما نحو عىل العدد محصورة مقاطعات أو مدن يف
عن نفسه الشعب حكم مبدأ الديمقراطية، عليه تقوم الذي األسايس باملبدأ دائًما محتفًظا

األغلبية. رأي وإقرار الحرة واملناقشة الصحيح التمثيل طريق
وثالثمائة ألف منذ أي — األوىل عهوده يف اإلسالمي الحكم إىل رجعنا إذا ونحن
فيه ر تصوَّ التي الصور ورأينا مبدأه، للديمقراطية األسايس املبدأ وجدنا — وأكثر سنة
وإياها تتفق ولكنها الحارض، عرصنا نظم يف اليوم نعهده عما االختالف بعض تختلف

املبدأ. ويف الغاية يف
رسول وكان عربيٍّا، كتابه وكان العرب، بالد يف اإلسالم نشأ فقد ذلك، يف غرابة وال
أدنى بحت، ديمقراطي نظام يف العرصتعيش ذلك يف العرب بالد كانت وقد عربيٍّا. به هللا
أعز التامة الحرية كانت ولقد القديمة. اليونانية املدن نظام وإىل اليوم سويرسا نظام إىل

حرضيٍّا. أم كان بدويٍّا العربي، عىل يشء
فيما وللقضاء العامة، شئونهم يف للنظر يجتمعون املدينة أهل أو القبيلة أهل وكان
للمدينة بالنسبة االجتماع هذا مكان بمكة، الندوة دار وكانت املنازعات. من بينهم يقوم
عىل اإلسالم يف الحكم نظام ينعقد أن طبيعيٍّا فكان إبراهيم، عهد من املقدسة اإلسالمية
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من العربي يفهمه الذي باملعنى ديمقراطيٍّا يكون وأن الرصيح، العربي األساس هذا
العرص. ذلك لغة يف الكلمة هذه ترادف التي األلفاظ

املعنى هذا وجدت عثمان، وبيعة عمر، وبيعة بكر، أبي بيعة إىل رجعت إذا وأنت
يبايعونه. ثم خليفتهم ويختارون يجتمعون الناس كان فقد الوضوح، تمام فيها واضًحا
إىل مرتوكة كانت السلطة هذه ألن الترشيعية؛ السلطة يتولون الخلفاء هؤالء يكن ولم
الكريم، القرآن من قضاءهم يستمدون القضاة وكان — قبل من ذكرنا كما — القضاة
العلماء، فتاوى كانت كما أحكامهم، كانت ثم اإلجماع، ومن القياس، ومن السنة، ومن

الناس. بني املعامالت مقتضاه عىل وتجري الفقه، عليه يقوم الذي األساس هي
النظام يف تعبرينا حد عىل التنفيذية، السلطة يتولون إنما إذن الخلفاء كان
يُحاَسبون كانوا أنهم أم أحد، يحاسبهم ال مستبدين يتولونها كانوا فهل الديمقراطي،
النيابية الرقابة نوع من أو أوروبا، يف الربملانية الرقابة نوع من سواء رقابة عليهم وكانت
الحكم نظام أن يف ريب يبَق لم — نوعها كان أيٍّا — رقابة عليهم كانت إذا أمريكا؟ يف
يف معه متفق فهو اليوم، نألف عما الصورة يف اختلف إن ديمقراطي، نظام اإلسالمي

االتفاق. تمام واألساس املبدأ
فإن بخريكم، ولست عليكم ُوليت «لقد فقال: الناس، خطب بكر ألبي البيعة تمت ملا
فإن ورسوله، هللا أطعت ما «أطيعوني وقال: فقوموني.» أسأت وإن فأعينوني، أحسنت

عليكم.» يل طاعة فال ورسوله هللا عصيت
يف ويذهب وإرشاده، مراقبته يف العام الرأي بحق يقر بكر أبا أن يف رصيح وهذا

ورسوله. عىصهللا هو إذا بعصيانه العام الرأي لهذا اإلقرار حد إىل ذلك
القول يف مخطئني نكن لم املنطقية نتيجته الكالم هذا عىل نرتب أن أردنا إذا ونحن
حق لهم كان عىص فإن وتقويمه، محاسبته حق لهم كان بكر أبا بايعوا الذين بأن
مبادئ تقرير يف أبلغ معنى نحسب وال عزله. حق لهم كان أخرى وبعبارة العصيان،

املعنى. هذا من الديمقراطية
املعنى بمثل يوًما الناس يخطب املؤمنني أمري أصبح أن بعد الخطاب بن عمر وكان
عوًجا، ترصفاته يف رأوا إن يقوموه أن لهم أن للناس ويذكر بكر، أبو فيه تحدث الذي
يا «وهللا قلبه: ظهر عن مسلم كل يحفظه الذي الجواب بهذا الحارضين أحد أجابه ولقد

سيوفنا.» بحد لقومناه اعوجاًجا فيك وجدنا لو عمر،
بأن كذلك يشهد لكنه ونزاهة، وصدق عدل رجل كان بأنه لعمر يشهد الجواب هذا
ومراقبته، عليهم السلطان صاحب محاسبة يف حق من لهم ما يعرفون كانوا العرب
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األمم كشأن وشأنهم القديمة، اليونان يف وأثينا إسربطة أهل كشأن ذلك يف شأنهم
اليوم. الديمقراطية

املقررة الصور عىل الوزارية املسئولية يعرف ال أمريكا، يف القائم النيابي والنظام
كان فقد اآلخرون، هم الربملانية املسئولية يعرفوا لم العرب كان فإذا الربملانية، النظم يف
املسئولية هذه ونتيجة املتحدة. الواليات رئيس كمسئولية العام الرأي أمام مسئوًال الحاكم
عن للتخيل يضطره أو مدته، تمت متى الرئيس هذا انتخاب العام الرأي يجدد ال أن
بكر. أبي تعبري حد عىل سياسته، بعصيان أو ترصفاته عن الرضا عدم بإظهار منصبه

اإلسالمي الحاكم مدة

لرؤساء الرئاسة مدة تحدد كما األول، الصدر يف اإلسالمي الحاكم مدة تحدد لم ملاذا
الديمقراطية الفكرة أن عىل حجة ذلك ينهض وهال الحارض؟ عرصنا يف الجمهوريات

املسلمون؟ نفذها حني ناقصة وبقيت العرب، عند ناقصة كانت
جوهرية؛ العتبارات األولني املسلمني بخاطر يَُدْر لم األمر هذا يف التفكري أن الواقع
كانا عمر وعهد عهده وأن وأشهر، سنتني من أكثر خالفته تطل لم بكر أبا أن أولها:
يكن فلم وغربًا، رشًقا اإلسالمية اإلمرباطورية أطراف به انفسحت متصل فتح عهد جميًعا
ومغانمه بالغزو خارجها مشتغلني كانوا بل الجزيرة، شبه يف ذلك أثناء ليقيموا العرب

وأعياده. والنرص
الحروب، أوقات يف يشبهها ما أو انتخابات يف تفكر أال العصور كل يف األمم أِلفت وقد
حاكمني كانا وعمر بكر أبا إن ثم الدولة، لحياة جوهريٍّا الداخيل االستقرار يكون حني
املسلمني عىل اإلمارة غريت وال الخالفة تغري لم نظريًا، له التاريخ يعرف لم طراز من
يف نظريتهما كانت لقد بل أخرى، دار إىل داره من به تنتقل ولم منهما، أيٍّ حياة من
يف ممعنًا جيلنا أهل يحسبه ا حدٍّ بلغ الذات، إنكار من أساس عىل قائمة الدولة أمور تويل

املبالغة.
وتجرد وأبناءه، أهله ونيس نفسه، املسلمني، أمور توىل منذ منهما، واحد كل نيس
تحقيًقا املحتاج وحاجة الضعيف بضعف يشعر أن نفسه عىل وأوجب مطلًقا، تجرًدا هلل
عىل يقدر لذلك وأنه هوى، الحياة يف له ليس بأنه وإيذانًا صوره، أسمى يف اإلخاء ملعنى
يعيش أن يف هللا حق إال يعرف وال محاباة، يعرف ال منزًها عدًال الناس بني يقيم أن

مطمئنني. آمنني — شأنه جل — عدله ظل يف جميًعا الناس
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انفسحت، قد اإلسالمية اإلمرباطورية رقعة كانت وعمر بكر أبي عهد انقىض فلما
بني والفتن الثورات قامت حتى املبدأ، ديمقراطي األساس، عربي الحكم بقي ذلك ومع

ومعاوية. عيل
املبدأ من قريبًا ذلك مع بقي لكنه ريب، ال الثورات بهذه األموي الحكم تأثر وقد

الديمقراطية. من اليوم نفهمه وما ويتفق الحرية، يقدس الذي العربي
الثورات استعرت فلما األمويني، من األولني امللوك عهد طيلة كذلك الحكم لبث وقد
بدأت اإلسالمي، البالط يف الروم دخل ثم الفرس دخل وملا والعباسيني، األمويني بني ثانية
ثم الجديدة، بالبيئة تتأثر الصحيح اإلسالمي والروح تتفق التي العربية املبادئ هذه
يؤمن كان كما امللك، يف املقدس بحقهم املسلمني ملوك آمن ثم عليها، البيئة هذه طغت
عرص بدأ وأن اإلسالمية، اإلمرباطورية تدهورت أن ذلك أثر من كان ثم أوروبا، ملوك به

وقرونًا. أجياًال استمر الذي االنحالل
يخالف مما األجيال هذه يف استحدث عما اإلسالم يحاسب أن اإلنصاف من ليس
تقرره وما التعاليم، هذه عليه تنطوي ما بوضوح بينا وقد وتعاليمه، يتفق وال مبادئه

الدين. بهذا الناس عهد أول يف صورت ما عىل املبادئ، هذه
يف كذلك شبهة وال الديمقراطية، ومبادئ تتفق املبادئ هذه أن يف شبهة ثمة وليس
املبادئ هذه من أساس عىل بالدهم يف الحكم أنظمة يقيموا أن عليهم يجب املسلمني أن
أساس عىل ليقيموها نيابية، أو برملانية ليجعلوها يشاءون، كما النظم هذه ليصوروا
حاصل هو ما نوع من مسئولية العام، الرأي أمام العامة املسئولية أو الوزارية املسئولية
مما أو ذلك من ليختاروا الراشدين، الخلفاء عهد يف حاصًال كان وما أمريكا، يف اليوم

يشاءون. ما يشبهه
الصحيح، التمثيل طريق عن نفسه الشعب حكم دائًما يكون أن يجب األساس لكن
املبادئ عن يدفعوا أن املسلمني عىل ويجب األغلبية، رأي إىل واالنتهاء الحرة، واملناقشة
آراؤهم به تتحقق وما به، يدينون ملا تثبيت ذلك ففي قوتهم، بكل دينهم قررها التي

السليمة. اإلسالمية
الديمقراطي، الحكم غري ُحكًما يقر اإلسالم أن عىل التدليل يحاولون الذين فأما
فأولئك اإلسالمية، األمم حياة من مختلفة عصور يف كان بما ذلك عىل الحجة ويلتمسون

الجزيرة. شبه من صفائه يف خرج ما عىل لإلسالم الجوهرية املبادئ يخالفون
بفضل إال فأحزنهم أصابهم ما يصبهم لم املسلمني أن هؤالء لحجة دمًغا وحسبي
نظاًما يكون أن الجناية هذه املسلمني عىل جنى لنظام كان وما املطلق، الحكم هذا
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شبه من خرجت ما عىل اإلسالمية، الديمقراطية فأما ويحرتمونه! املسلمون يقره إسالميٍّا
كيانه. اليوم حتى حفظ وما له، هللا أراده ما لإلسالم جعلت التي فهي الجزيرة،

لقد بل بذاتها، أمة يف الحكم نظام عند اإلسالم يف الديمقراطية املبادئ تقف ولم
حتى الباغي ومقاتلة املعاهدات، فاحرتام وتنظيمها، الدولية العالقات إىل ذلك تعدت
تفرضه مما إليه وما ذلك كل اآلمنني، والسكان املحايدين واحرتام هللا، أمر إىل يفيء

الكريم. القرآن وقرره اإلسالم فرضه قد الديمقراطية املبادئ

الدولية الحياة (4)

من صورة فيه الحكم ونظام والقضاء والترشيع ومساواة، وإخاء، حرية، دين اإلسالم
أفكان الحارض، العرص يف نفهمها وكما األقدمون، اليونان فهمها كما الديمقراطية، صور
من بعض مع بعضها الدول عالقات يف قرر وهل كذلك؟ الدولية الحياة يف شأنه ذلك
هذه تتفق فهل يشء، ذلك من يكن وإن الحارض؟ عرصنا يف تقرر بما يقاَرن ما املبادئ

الديمقراطية؟ األمم به تدين وما املبادئ
وكانت ظهوره، أول معروفة كانت وقد الدولية، العالقات اإلسالم يغفل أال وطبيعي
اإلسالم يكون أن بعضهم له يعجب قد الذي لكن بألوفها، بل السنني بمئات قبله معروفة
الحرب أعقاب يف ١٩١٩ سنة الديمقراطية األمم حققتها التي الدولية بالفكرة نادى قد

األمم. عصبة فكرة أقصد املاضية، الكربى
عىل الدولية الحياة يف الديمقراطية ملعنى تحقيًقا إال ليست الفكرة هذه أن والواقع
أساس بعينه هو عليه تقوم الذي واألساس القومية، الحياة يف به تتحقق الذي الوجه
رأيها إبداء يف وحريتها والكبرية، الصغرية األمم بني املساواة واملساواة، واإلخاء الحرية
معنى لتحقيق جميًعا فيها املشرتكة الدول وسعي العصبة، عىل تُعرض مسألة كل يف

للحرب. ودفًعا للسلم توطيًدا واإلخاء التعاون
وجدتها العصبة هذه عهدة إىل رجعت إن فأنت اإلسالمية، الفكرة يف تجده ما وذلك
َفِإن بَيْنَُهَما َفأَْصِلُحوا اْقتَتَلُوا اْلُمْؤِمِننَي ِمَن َطاِئَفتَاِن ﴿َوإِن تعاىل: قوله يف تتلخص كلها
َفأَْصِلُحوا َفاءَْت َفِإن ِهللا أَْمِر إَِىلٰ تَِفيءَ َحتَّٰى تَبِْغي الَِّتي َفَقاِتلُوا اْألُْخَرٰى َعَىل إِْحَداُهَما بََغْت
بنَْيَ َفأَْصِلُحوا إِْخَوٌة اْلُمْؤِمنُوَن ََّما إِن * اْلُمْقِسِطني يُِحبُّ هللاَ إِنَّ َوأَْقِسُطوا ِباْلَعْدِل بَيْنَُهَما

تقريبًا. كلها العهدة مواد تتناول اآليات هذه تُْرَحُموَن﴾، َلَعلَُّكْم هللاَ َواتَُّقوا أََخَويُْكْم
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القرآن يف الواردة املبادئ هذه من أساس عىل العصبة قيام أن يف أشك ولست
هو الحديث، عرصنا يف الحضارة يف العريقة الديمقراطية األمم أقرتها والتي الكريم،
يقدِّرون كانوا واملسلمني اإلسالم أن عىل العالم. يف السالم الستقرار األكيدة الوسيلة وحده
رضا وأن اليسرية، األمور من ليس الديمقراطي األساس هذا عىل لألمم عصبة قيام أن
طويلة؛ عصور بعد إال يتحقق ال — واختيار طواعية عن — النظام بهذا جميًعا األمم
لتطور تبًعا أخرى، أزمان يف خولفت ثم املختلفة، األزمان يف اتبعوها مبادئ قرروا لذلك

السابقة. الفصول يف إليه أرشنا مما األحوال
وهذا باملعاهدات، اإلخالل وعدم العهود احرتام اإلسالم قررها التي املبادئ أهم ومن
أجله من األولون املسلمون ضحى لقد حتى اإلسالمية، الدولية الحياة يف أسايس املبدأ

التضحية. أكرب
ويعتربون الكعبة، إىل يحجون األديان مختلف من العرب كان مكة هللا رسول فتح ملا
هللا رسول إىل أُوحي فقد مكة، إىل الحج اإلسالم فرض وإذ آللهتهم، عباداتهم من ذلك
البيت أن بمكة الناس إىل يعلن الحج موسم يف طالب أبي بن عيل بعث أن اقتضاه ما
مع العام. ذلك بعد يحج أن ملرشك يصح ال وأنه غريهم، دون للمسلمني أصبح الحرام
عىل األمر هذا اشتمل فقد فيه، رصيًحا كان هللا عند من به نزل الذي األمر أن ومع هذا،
للناس أعلن حني عيل قال لذلك املرشكني؛ من هللا رسول عاهدوا للذين رصيح استثناء
مدته. إىل فهو عهد هللا رسول عند له كان من إنه مرشك، العام ذلك بعد يحج ال أنه
الحج: من ومنعهم املرشكني إنذار بعد براءة سورة يف تعاىل قوله نفذ إنما ذلك يف وهو
وا َفأَِتمُّ أََحًدا َعَليُْكْم يَُظاِهُروا َوَلْم َشيْئًا يَنُقُصوُكْم َلْم ثُمَّ ِكنَي اْلُمْرشِ َن مِّ َعاَهدتُّم الَِّذيَن ﴿إِالَّ

اْلُمتَِّقني﴾. يُِحبُّ هللاَ إِنَّ ِتِهْم ُمدَّ إَِىلٰ َعْهَدُهْم إَِليِْهْم
هذا رشوط من وكان مكة، أهل مع الحديبية عهد هللا رسول عقد ذلك قبل ومن
من قريًشا جاء ومن عليهم، ردَّه وليه إذن بغري قريش من محمًدا جاء من أن العهد
بن سهيل بن جندل أبو أقبل حتى ع يوقَّ العهد هذا كاد وما عليه. يردوه لم محمد رجال
وجعل أبوه، ومنعه أبيه، إذن بغري املدينة إىل معهم يذهب أن يريد املسلمني إىل عمرو
ديني.» يف يفتنونني املرشكني إىل الرد املسلمني، معرش «يا فنادى: قريش، إىل لريده يجره
من معك وملن لك جاعل هللا فإن واحتسب، اصرب جندل، أبا «يا هللا: رسول جواب وكان
وأعطونا ذلك عىل وأعطيناهم صلًحا القوم وبني بيننا عقدنا قد إنا مخرًجا، املستضعفني

بهم.» نغدر ال وإنا هللا، عهد
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أهل فكتب مواله، إذن بغري املدينة إىل مكة من بصري أبو خرج ذلك، من زمن وبعد
قد إنا بصري، أبا «يا له: وقال قومه، إىل يعود أن فأمره رده، يطلبون النبي إىل مكة

قومك.» إىل فانطلق الغدر، ديننا يف لنا يصح وال علمت، قد ما القوم هؤالء أعطينا
عىل الوليد بن خالد فانترص العرب، فارتدت هللا رسول خالفة بكر أبو توىل وملا
إنه ثم حنيفة، بني من أهلها مع صلًحا خالد عقد باليمامة، املتنبئ حبيب بن مسيلمة
بإذن يعمل كان إنما خالًدا أن ومع الصلح. هذا نصوص يخالف بكر أبي من أمر جاءه
يف ترصفه بكر أبو وأجاز اليمامة، أهل مع عقدها التي املعاهدة احرتم فإنه بكر، أبي
واحرتام بالعهد الوفاء عىل واألمثال األساسية. اإلسالم ومبادئ يتفق ما فيه ورأى ذلك،

املسلمني. تاريخ يف مستفيضة الدولية املعاهدات
مختلف يف عهدهم يف املقررة بالقواعد متأثرين املسلمون كان فقد الحرب، يف أما
إال الحرب يف تستطيع ال وأنت والفارسية. البيزنطية اإلمرباطوريتان بينها ومن البالد،

أثره. يزيل بما األقل عىل أو بمثله، عدوك عمل تقابل أن
لم حالة، كل يف جيوشهم نفذتها سامية إنسانية قواعد وضعوا قد املسلمني أن عىل
وصيته يف بكر أبو ذكره ما القواعد هذه من عليها، الخروج إىل فيها العدو يضطرهم
صغريًا، طفًال تقتلوا وال تمثلوا، وال تغدروا، وال تخونوا، «ال قال: إذ زيد، بن أسامة لجيش
وال مثمرة، شجرة تقطعوا وال تحرقوه، وال نخًال، تعقروا وال امرأة، وال كبريًا، شيًخا وال

ملأكله.» إال بعريًا وال بقرة، وال شاة، تذبحوا
املخزومي، أمية أبي بن املهاجر قائده إىل به بعث كتاب خاتمة يف بكر أبو وكتب
إال ومنفرة مأثم فإنها الناس، يف واملثلة «إياك اإلسالم: أعداء ببعض َمثَّل أنه بلغه حني

قصاص.» يف
اإلسالمية األمم بني ما عىل تقترص املسلمون عليها جرى التي القواعد هذه تكن ولم
سببًا الدين يف الخالف يكن ولم املرشكني، مع حدث النبي عن ذكرناه فما وبعض، بعضها
دينهم، عىل أقاموا وقد باليمن، يقيمون نصارى نجران أهل كان العهود، نقض يف قط
عىل نجران أهل أقام الخالفة، بكر أبو توىل فلما الجزية، عىل هللا رسول مع وتعاهدوا
وحاشيتهم أموالهم وسائر «ملتهم باحرتام معهم جدده بل بكر، أبو فاحرتمه عهدهم،
من أيديهم ملكت ما وعىل وقعت حيثما وِبيَعهم ورهبانهم وأسقفهم وشاهدهم وغائبهم

كثري». أو قليل
مع تتفق وهي الدولية، العالقات أمر يف اإلسالم أقرها التي القواعد بعض هذه

الحارض. عرصنا يف الديمقراطية القواعد أحدث
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الجوهرية األمور يف والديمقراطية اإلسالم التقى كيف لنسأل: هنيهة اآلن نقف
العامة، املبادئ يف يلتقيان أنهما بها قمنا التي األربعة البحوث يف لنا ثبت فقد جميًعا؟

الدولية. العالقات تنظيم ويف الحكم، نظام ويف والقضاء، الترشيع أسس ويف
وجهة جميًعا يتجهان والديمقراطية فاإلسالم يسرية، السؤال هذا عىل واإلجابة
هذا يف وغرضهما وسالمها، وأمنها اإلنسانية سعادة واحدة: غاية إىل ويرميان مشرتكة
وهما الحدود، من غريها وال اللغة وال الجنسية وال القومية، حدود تحده ال مطلق إنساني
يسمو توجيًها اإلنسانية الفطرة توجيه عىل غايتهما تحقيق ويف اتجاههما يف يعتمدان

الشهوات. نزغ ويجنبها الهوى حكم عىل بها
اإلسالم أما الحياة، بهذه غايتها تحد فهي غايته، يف الديمقراطية اإلسالم ويتجاوز

األخرى. السماوية األديان شأن ذلك يف شأنه الحد، هذا فيتعدى
يخالف ما كل ألن اإلنسانية؛ الفطرة عىل الديمقراطية وتعتمد اإلسالم يعتمد وإنما
عىل القائمة االقتصادية املذاهب تعرضت ثم من الحياة. عىل له بقاء ال الفطرة هذه
املذاهب. هذه أساس عىل نظام إقامة إىل بها قصد تجربة كل لفشل املطلق العقل منطق
وبالعاطفة، بالعقل، تتصل فهي بسيطة، وليست مركبة، اإلنسان فطرة ألن ملاذا؟
العقل كان لذلك الصالح، التوجيه وجدت إذا السمو إىل وتنزع وبالشهوة، وبالهوى،
وحدها، العاطفة كانت وكذلك االجتماعي، النظام إلقامة كاٍف غري املجرد، بمنطقه وحده،
هذا إلقامة كاٍف غري اإلنسان، فطرة منه تتكون مما منفرد عنرص وكل وحده، والهوى

االجتماعي. النظام
تفاوتها لكن األفراد، بني تتفاوت اإلنسانية الفطرة منها ترتكب التي العنارص وهذه
عىل متصل حي كائن اإلنسانية والجماعة الجماعة. نظام يف توازنها دون يحول ال هذا
يكون أن يمكن ال اإلنسانية الفطرة عنارص من عنًرصا يهمل لحياتنا تنظيم فكل األجيال،

دوام. أو بقاء له
يف وطريقتهما واحدة، وغايتهما واحد، والديمقراطية اإلسالم واتجاه عجب ال
األمور يف يلتقيا أن عجب ال متحدة، الكمال إىل وتوجهها اإلنسانية الفطرة عىل االعتماد
األمم تقصد أن ذلك بعد عجب ال ثم الحياة. بشئون يتصل مما جميًعا، الجوهرية
اإلنسانية للسعادة أداتها تتخذه الديمقراطي، النظام إىل الحديث عرصنا يف اإلسالمية
وال وسًعا، الدفاع هذا يف تدخر ال قوتها، بكل عنه تدافع أن يف عجب وال والسالم، ولألمن

بديًال. الديمقراطي النظام عن ترىض
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األول الفصل

العقيدة وحرية اإلسالم

اإلسالم ومقررات العقيدة حرية (1)

لهيبها، وأثار األخرية العاملية الحرب إىل أدى ما بعض هي التحكمية السيادة نزعة كانت
عنه، والتعبري الرأي حرية عىل الحديث الدويل التنظيم مواثيق يف يُنصَّ أن طبيعيٍّا فكان

شعائرها. وإقامة العقيدة وحرية
يخالفانها؟ أو اإلسالم مقررات مع املبدآن هذان يتفق فهل

حاسمة قاعدة ألقرر الفقهي، الجدل طريقة عىل األمر أبحث أن غريض من ليس
أغلب يف يتعرضون املبادئ بحث يف املذهب هذا يذهبون فالذين قاطًعا، حكًما أعتربها
لذلك وهي عنارصها، شتى بتأثريات الزمان عىل تكونت املبادئ بأن ذلك للخطأ؛ األحيان
ضوء عىل األمر هذا أبحث ولذا بينها؛ الفصل معه يتعذر اختالًفا الحياة واقع يف تختلف
ويدين به أدين الذي اإلسالم مقررات مع املبدآن يتفق هل ألرى الحياة شئون من الواقع
مئات بها يدين التي املسيحية مقررات مع يتفقان ما بقدر الناس، من املاليني مئات به

الناس. من املاليني
اتفاق. أيما اإلسالم مقررات مع يتفقان املبدأين بأن القول يف أتردد الشأن هذا ويف

التدين: حرية عن بالكالم أبدأ لذلك، وبيانًا
دم تهدر األخرى هي املسيحية لكن بالقتل، عنه املرتد يجزي اإلسالم أن صحيح
ذلك وراء فيما وأما واملسيحية. اإلسالم غري األخرى األديان تفعل وكذلك عنها، املرتد
لهم الكتاب أهل من الصالحني أن يقرر كما الدين، يف إكراه ال أنه يف رصيح اإلسالم فإن
بن عمر عهد يف الكتاب بأهل التعبري ُطبِّق وقد عملوا، بما جزاء ربهم عند ثوابهم جميًعا
أبلغ يدل وهذا النصارى، من وال اليهود من يكونوا لم فارس أبناء من قوم عىل الخطاب
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ولم فتحوها، التي األمم يف دينهم يفرضوا لم الذين األولني املسلمني تسامح عىل الداللة
مؤمنني. يكونوا حتى الناس يكرهوا

النصارى املسلمون ترك فقد الدين يف إكراه ال أنه عىل ينص الكريم القرآن وألن
عىل اإلسالم يفرضوا ولم دينهم، عىل ومرص والعراق الشام بالد يف واملجوس واليهود
بل العرب، دين تدخل لم طوائف الحارض يومنا إىل البالد هذه يف بقيت وقد منهم. أحد
األمم أكثر يف اليوم األقليات بها تتمتع التي بالحماية تمتعت ثم آبائها، بدين تمسكت

منها. بأكثر بل حضارة
جميًعا فرتاها اإلسالمي، الفتح عهد يف ُعقدت التي الصلح معاهدات تتلو وأنت
وبيعهم شعائرهم واحرتام املفتوحة البالد يف األهلني عقائد احرتام عىل النص يف رصيحة
حرية أكثر بأنهم العربي الفتح بعد مرص أهل شعر وقد ورهبانهم. وأحبارهم وكنائسهم
كان إذ الروم، لسلطان خاضعني كانوا حني عليه كانوا مما املسيحي بمذهبهم تدينهم يف
وتطبيقه فرضه، الذي الرسمي املذهب واعتناق مذهبهم تغيري عىل إكراههم يحاول هرقل

البيزنطية. اإلمرباطورية بالد يف

املذهبي واالختالف الحرية (2)

وأن األزمان، بعض يف مقيدة التدين حرية كانت أن األول، العهد ذلك بعد حدث لقد
االختالف هذا بسبب اإلسالمي الدين يف املختلفة املذاهب أهل بني ينشب كان القتال
ألن اإلسالمية؛ البالد يف يقع كان كما املسيحية البالد يف يقع كان األمر هذا لكن املذهبي،
مذهبها تعترب لذلك وكانت الزمنية، السلطات بعينها هي الوقت ذلك يف الدينية السلطات
تنتهي كانت املذهبية الحروب هذه أن إال النظام، هذا أساس بل الدولة، نظام من الديني
الناس أقنعت التي هي نفسه، املذهب هذا بانهزام آخر وحينًا بعينه، مذهب بظفر حينًا

االقتناع. إليها يؤدي إنما القوة تفرضها ال العقائد بأن
بما الناس اقتنع فإذا إليه، الدعوة وحرية الرأي حرية غري سبيل لالقتناع وليس

به. وآمنوا فاعتقدوه الرأي إىل اطمأنوا الدعوة، هذه عليه تنطوي
هو أنه كما التدين، لحرية الحرة الدساتري بإقرار انتهى الذي هو التطور وهذا
عليها يقوم التي األسس من ليكون األطلنطي ميثاق يف املبدأ هذا إيضاح إىل دعا الذي
— بعض إىل بعضهم الناس ينظر أن إىل يؤدي املبدأ هذا وإقرار الحرب. بعد ما عالم
املختلفة أديانهم مقررات يف يلتمسوا وأن متباَدل، احرتام نظرة — أديانهم اختالف عىل
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والشحناء، التنازع أسباب املقررات هذا يف يلتمسوا أن بدون بينهم التقريب وسائل
وتدعو املعاني، بأرفع الوجدان وتناجي السمو غاية سامية مبادئ إىل تدعو كلها فاألديان

والسالم. واملحبة األخوة بروابط بينهم يربط سليم بقلب هللا إىل ليتوجهوا الناس
عيىس أوتي بما نؤمن ألننا تقديس نظرة الكتابية األديان إىل ننظر املسلمني ونحن
هداهم الذي هو الواحد هللا بأن ونؤمن قبلهم، من والنبيون ويعقوب وإسحاق وموىس

السبيل. وسواء الخري طريق يشاء من ويهدي

والتقدم العقيدة حرية (3)

عند والعفو النفيس واإليثار والخري الحق أساسها كلها األديان يف املقررة الخلق وقواعد
قوام أنها عىل العصور كل ويف األمم كل يف الناس تعارف فضائل من ذلك إىل وما املقدرة

لإلنسان. السعادة
النقائص، من نقيصة إىل أو االنتقام أو البغضاء إىل يدعو دين األديان بني وليس
خري وتناجي األرفع، املجد إىل اإلنسانية بالنفس تسمو الفضائل من إليه تدعو فيما وهي

ورفعة. سموٍّا لتزداد عنارصها
الكمال إىل الناس أدنى العقيدة، املطمنئ اإليمان الصادق الحق، املتدين كان لذلك
اإلنساني السمو إىل تدعو اختالفها عىل العقائد ألن بها؛ يؤمن التي العقيدة كانت أيٍّا

الحياة. غاية وتحقق
املختلفة األديان يف يلتمسوا وأن االحرتام، الناس يتبادل أن إىل العقيدة حرية أدت إذا
الدافعة العوامل أكثر من ذلك كان واملحبة، واألخوة التسامح طريق عن الكمال أسباب
الثورات وقامت الحروب نشبت فإنما العالم، يف السالم استقرار إىل املؤدية للتقدم،
فتتسع الخالف، أسباب من الناس بني ما تجسيم عىل يشجعون كانوا كثريين ألن الكربى
وإىل التنازع إىل تنتهي التي وللعدوان للبغض سببًا ويصبح بينهم الخالف هذا هوة
هذه وإثارة العصور، بعض يف العداوة أسباب إلثارة ذريعة األديان اتخذوا وقد الحرب.
بني كان ما وإىل والنصارى، املسلمني بني الصليبية الحروب إىل أدت التي هي األسباب

ومجازر. اضطهاد من والكاثوليك الربوتستانت
التسامح الناس لعرف العصور سالف يف مقرًرا مبدأ كانت العقيدة حرية أن ولو

أصابها. ما الويالت من يومئذ أصابها وملا به، امتُحنت بما اإلنسانية امتُحنت وملا
فقد األخرية، العصور يف العقيدة حرية إىل الناس اطمئنان من ذلك عىل أدل وال
ويف وفرنسا وأمريكا إنجلرتا يف واضحة مظاهرها ترى وكنت كاملة الحرية هذه كانت
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جميًعا لألديان بقي بل ثائرة، أية جرائها من ذلك مع تثر ولم جميًعا. الديمقراطية األمم
اتجه فإذا التفريق. به يذهب وال التعصب عليه يجني ال ما الناس نفس يف الحرمة من
وسمو، رفعة من إليه تدعو بما ومودة تقارب وسيلة األديان اعتبار إىل بعد من الناس
الوئام أسباب تحققت بسببها، والتنازع التنافس إىل يدعونهم الذين إىل يسمعوا ولم

والسالم. واملحبة
فسيكون تأباها، ال املسيحية ومقررات العقيدة، حرية تأبى ال اإلسالم ومقررات أما
األمم بني ما عالقة يف األثر خري أثر صادقني، بها الناس يؤمن التي الحرية، لهذه

الحرية. نصرية األمم من وغريها اإلسالمية
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الرأي وحرية اإلسالم

الدين أسس أساسمن (1)

لريى التفكري، إىل وتدعو النظر تستوقف وآراء بمبادئ اليوم يضطرب العالم أن ذكرُت
أخرى، ناحية من اإلسالمي الدين ومقررات ناحية، من واملبادئ اآلراء هذه بني ما اإلنسان
من املباعدة لهذه أو التقريب لهذا يكون أن عىس وما بينهما، يباعد أو يقربهما نسب من

اإلسالم. بغري تدين التي األمم من بغريها اإلسالمية األمم عالقات يف أثر
وحرية عنه، والتعبري الرأي حرية من األطلنطي ميثاق عليه نص عما وتحدثُت
الحرية، هذه يقر اإلسالم أن العقيدة بحرية يتعلق فيما وبينت شعائرها، وإقامة العقيدة

األديان. من وغريها املسيحية تقرها ما بقدر
اإلسالم يفرضوا لم بأنهم يشهد املسلمني وتاريخ الدين، يف إكراه ال أن يقرر فالقرآن
يعتنق ولم البالد هذه أهل من دينه عىل أقام من وأن فتحوها، التي البالد يف أحد عىل

منها. بأكثر حضارة األمم أكثر يف اليوم األقليات تتمتع ال بحماية تمتع اإلسالم،
عىل األديان مقررات يف يلتمسوا أن الناس مقدور يف أن إىل ذلك من وخلصُت
سليم، بقلب هللا إىل ليتوجهوا تدعوهم كلها فاألديان بينهم، التقريب وسائل اختالفها

والسالم. واملحبة األخوة بروابط بينهم لريبط
الرأي حرية من أساس عىل دعوته قامت اإلسالم بأن القول إىل بي حاجة وال
سنة يف والتأمل الكون يف النظر جعل باهلل اإليمان إىل الناس دعا حني فهو عنه، والتعبري
عليها. يضل فإنما ضل ومن لنفسه، يهتدي فإنما اهتدى فمن اإليمان، هذا أساس فيه هللا
وكان األول، اإلسالمي العرص منذ الرشع أصول من أصًال بالرأي االجتهاد كان وقد
مطلقة الرأي حرية تكون أن فطبيعي الدين، يف الفقه أصول يتناول بالرأي االجتهاد هذا
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من مقدمة يف األولني املسلمني جعل الذي هو وهذا الحياة، شئون من ذلك وراء فيما
مذاهب اليونان تفكري من أساس عىل وأقاموا اليونانية، والفلسفة اليونانية العلوم نقلوا

بعد. من عنهم األوروبيون نقلها
صحيحة صورة وهي تفصيلها، املجلدات ألوف تتوىل تاريخية لصورة إجمال هذا

سطور. يف إجمالها مع الصحة كل
جدل، من الجديدة الدعوة وخصوم العربي النبي بني يقع كان ما تذكر أن وحسبك
الدعوة، هذه أساس كانت الرأي حرية بأن لتقتنع ذروتها الكالمية املعارك فيه تبلغ
آباءهم عليه وجدوا بما يتمسكون الذين عىل التثريب من القرآن يف تكرر ما تذكر وأن
رق من الفكر تحرير أن لتعلم باطل، زيف من فيه ما لنفي وتمحيصه، فيه النظر دون

الحنيف. الدين أسس من أساًسا كان الجمود
فيه، إماًما الخطاب بن عمر وكان هللا، رسول عهد يف يقع فكان بالرأي االجتهاد أما

الفقه. أئمة بها يأخذ مراجع بعد من آراؤه صارت لقد حتى
كتب يف واضحة آثاره تبدو عقيل، نشاط إىل للعربية اليونانية الفلسفة نقل أدى وقد
والقاهرة وبغداد دمشق كانت حني الرشق يف ظهر ما منها سواء اإلسالمية، الفلسفة
باألندلس املسلمني مقام أيام الغرب يف منها ظهر وما اإلسالمية، اإلمرباطورية عواصم

ربوعها. يف دولتهم واطمئنان

االنحالل عهد يف (2)

العهد هذا يف االنحالل. عهد بدأ حني االجتهاد، باب وأُقفل الحرية، هذه عىل ُقيض وإنما
العلماء شأن وأصبح املختلفة، بأممها امللوك واستبد نفسها، عىل اإلمرباطورية انقسمت

امللوك. هؤالء سلطان يؤيد ما يجدوا أن املهلهلة العهود تلك يف
تقع التي املظالم محاربة أراد أو التفكري، من اللون هذا عىل أحدهم خرج فإذا
بدأ العهد ذلك من الحاكم. نقمة به وحلت والزندقة بالكفر اتُّهم السلطان، هذا ظل يف
إىل الناس وارتد اإلسالمي، العالم من تزول العقلية الحرية وبدأت األذهان، يقيد الجمود

السليمة. اإلسالم مبادئ تقرها ال جاهلية
من الجامدين وبعض املسترشقني، بعض ظن العهد ذلك يف حدث ما إىل واستناًدا
رجعوا هؤالء أن ولو عنه، التعبري وحرية الرأي حرية يقر ال الحنيف الدين أن املسلمني،
التي الفنون وإىل العباسيني، عرص ويف األمويني عرص يف ونثره شعره اإلسالمي األدب إىل
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دمشق ويف وفارس بغداد يف العهود، تلك أثناء عاشوا الذين املسلمني أيدي عىل ازدهرت
تصوير ويف التصور ويف التفكري يف نهضة لرأوا األندلس، يف منها كان ما وإىل والقاهرة،
والتعبري الرأي إبداء يف اليوم حريتنا عنها تزيد ال حرية عىل تدل والفنون، واملذاهب اآلراء

عنه.
ال املسيحية أوروبا كانت اإلسالمية اإلمرباطورية عىل طرأ الذي االنحالل عهد ويف
تكن ملَّا العهد هذا ويف بخاطر، منها ألحد تمر الحرية هذه تكن فلم الرأي، حرية تعرف

اكتُِشفت. قد أمريكا
ومع عرش، السادس القرن يف الديني بالجمود يثورون أوروبا يف الناس بدأ وإنما
له مهد الذي العرص ذلك ويف عرش، الثامن القرن قبل الرأي بحرية دولها تعرتف لم ذلك
يُحبَس وكان لرأيه، يحارب الرأي صاحب كان فرنسا، يف وأرضابهما و«روسو» «فولتري»
إال صالح نحو عىل املبدأ هذا يتقرر ولم رزقه، يف عليه يُضيَّق وكان األرض، من يُنَفى أو

الفرنسية. الثورة بعد
والنازية الفاشية قامت إذا حتى الحني، بعد الحني تُحاَرب الرأي حرية ظلت ذلك مع
روزفلت رأى ولهذا مربًما. قضاءً أملانيا ويف إيطاليا يف عليها قضت العرشين، القرن هذا يف
تقوم أن يجب الذي األساس واعترباها األطلنطي، ميثاق يف عليها النص رضورة وترششل
عنارص أول من محرومة الرأي حرية من املحرومة فاإلنسانية اإلنسانية، الحياة عليه

الكمال. سبيل يف التقدم إىل يدفع عنرص أقوى ومن الصحيحة، اإلنسانية الحياة

والتعاون الرأي حرية (3)

تدين التي الدول مع اإلسالمية الدول فتعاون عنه، والتعبري الرأي حرية يقر واإلسالم أما
الناس لخري واجب هو بل وكفى، ممكنًا ليس الحرية هذه من أساس عىل اإلسالم بغري

وأوطانهم. أديانهم اختالف عىل جميًعا
الرأي حرية تكن لم إذا حر، عالم يف األمم بني مستطاع غري التعاون أن والواقع
أحد عىل إال تقوم ال بالرجل، الرجل كصلة باألمة األمة فصلة التعاون، هذا أساس

اإلكراه. أو التفاهم األساسني:
الفرد أمر يف كذلك فهو وفضائلها، مقوماتها لخري وتدمري للروح، إذالل واإلكراه
وما الحروب يثري الذي هو وهو ببعض. بعضها وعالقات األمم أمر ويف الجماعة، أمر ويف

ودمار. وخراب ودموع آالم من إليه تجر

77



املقدسة واألماكن اإلسالمية اإلمرباطورية

هذا الرأي، حرية إال سبيل للتفاهم وليس باإلنسان، الجدير وحده فهو التفاهم أما
واألمم. العصور مختلف يف كلها اإلنسانية يعم خري من الحرية هذه إليه تؤدي ما إىل

حياتنا مقومات ومن معاركنا من كثري يف اليوم ننعم بأنَّا القول إىل بي حاجة وال
الحياة، من أعز رأوها ألنهم لها، ثمنًا حياتهم أصحابها دفع بعدما الحرية هذه بثمرات
— نسبية تكن وإن — اإلنسانية والحقيقة الحقيقة، إىل بنا تصل التي وحدها ورأوها

وحضارة. رقي من بلغناه ما العالم هذا يف أبلغتنا التي هي

والجماعات األفراد يف الحرية أثر (4)

الجماعات، حياة ويف األفراد حياة يف أثر من الحرية لهذه ما ترى أن عليك ويسري
هؤالء ألن تبقى؛ التي هي الحر التفاهم من أساس عىل األفراد بني القائمة فالعالقات

يريده. ال يشء عىل يُكرهه وال صاحبه، يف أحدهم يتحكم ال مختارين أقاموها األفراد
أحد تجعل بشائبة مشوب غري حرٍّا التفاهم هذا كان إذا بخاصة كذلك واألمر
األمم وعالقات التخلص. لهذا فرصة واتته إذا نتائجه من للتخلص يسعى الطرفني
من األمر ارتقى فإذا سواء، األفراد عالقات كشأن شأنها الحر التفاهم عىل القائمة
والتعبري رأيه، إعالن يف فرد كل حرية إىل العامة أو الخاصة املنافع عىل التفاهم مستوى
كانت ثم وأعزه، الحياة يف يشء أقدس الحرية هذه كانت النية، حسن القصد صادق عنه
فسيحة خطوات التقدم إىل كلها اإلنسانية حافز األمة، يف االجتماعية الحياة غذاء ذلك إىل

املثىل. الحضارة نحو
التاريخ حقب يف املدنيات تنقلت فقد الحقيقة، بهذه يشهد اإلنسانية وتاريخ
وإىل األطلنطي حوض إىل األبيض البحر حوض ومن الغرب، إىل الرشق من املختلفة
العقلية الحرية ظالل غري يف حقيقيٍّا ازدهاًرا تزدهر مدينة تكن فلم الباسفيكي، حوض

الصحيحة.
كلها ترتقي والفن، واألدب العلم وكان الفلسفة كانت الناس، الحرية أظلت فإذا
سبيل يف متضامنني يتنافسون األمام، إىل الجميع وتدفع طبقاتها، كل يف الجماعة وتنتظم
وإذا ثمراتها، تتضاعف التجارة وإذا تينع، الزراعة وإذا تعظم، الصناعة فإذا الرقي،

مضطرًدا هندسيٍّا تضاعًفا يتضاعف صوره شتى يف اإلنساني النشاط
النشاط تضاءل الرجل مات فإذا يوجهه، رجل بإرادة رهنًا كله هذا يكون ال ثم
الحرية بعلم املستظلة الجماعة بحياة حيٍّا بذاته، قائًما ذلك كان بل مظاهره، وذوت

فيه. الحياة بواعث وتجري تغذيه الحرية هذه بقيت ما باقيًا العقلية،
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كل يف كله العالم تشمل عامة، عاملية حضارة عن اليوم يتمخض بأرسه والعالم
العقلية الحرية تُِظلَّ أن إال وتزدهر تقوم أن الحضارة لهذه سبيل وال وأقطاره، أرجائه
الحرية هذه ظالل يف الغرب أقىص إىل الرشق أقىص من الناس يتعاون وأن بأرسه، العالم
من عقيدة كانت وال األديان، من دين كان وما أركانها. وتثبيت الحضارة هذه إلقامة
حضارة وكل والخري، الحق أساسها كلها فاألديان التعاون؛ هذا دون لتحول العقائد،

والخري. الحق من أساس عىل إال تبقى أو تقوم أن يمكن ال البقاء لها ويرجى تقوم
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الثالث الفصل

العوز من والتحرر اإلسالم

االقتصادية والحرية اإلسالم (1)

االعتقاد وحرية الرأي. حرية وتؤيد االعتقاد، حرية تنفي ال اإلسالم مقررات أن أبنُت
أما األطلنطي، ميثاق عليها نص التي األربعة الحرية مبادئ من مبدآن الرأي وحرية

الخوف. من وتحريرهم العوز، من الناس تحرير فهما اآلخران املبدآن
تؤيدهما، املقررات هذه كانت وإن كذلك؟ املبدأين هذين اإلسالم مقررات تؤيد فهل

محدود؟ أم مطلق التأييد هذا فهل
من «التحرر عبارة من املفهوم أوضح أن أود السؤالني، هذين عىل أجيب أن وقبل
والتذكري املايض، إىل الرجعة يقتيضبعض التوضيح وهذا الخوف» من و«التحرر العوز»

فيه. كان ملا
العوز: من التحرر عن بالكالم وأبدأ

يكون يكاد نحو عىل عرش التاسع القرن يف سائًدا االقتصادية الحرية مبدأ كان فقد
نفوس من حل تعبريًا االقتصادية الحرية هذه عن يعرب الفردية مذهب وكان مطلًقا،

اإليمان. محل — كامل قرن مدى — الناس
يدع، وما يصنع فيما املطلقة الفرد حرية من أساس عىل يقوم الفردي واملذهب
إليه الدولة احتاجت أو باألمن أخل إذا إال عليه، لها سلطان وال بالفرد، للدولة شأن فال

أجنبي. معتٍد ضد كيانها عن للدفاع
محصورة وظيفتها وكانت والخارج، الداخل يف لألمن حارًسا الدولة كانت ثم، من

تتخطاها. ال الحراسة هذه حدود يف
سنن من واعتربوها الحرية هذه عرش التاسع القرن فالسفة من كثريون أيد وقد
شقي أو بؤس أو ظلم عنها نجم فإذا الجماعة، لحياة األسايس القوام ورأوها الطبيعة،
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الربكان لثورة كإذعاننا لها، اإلذعان من مناص ال طبيعية أعراض فتلك كثريون، بسببها
تدمر. وما تحصد ما الصواعق أو العواصف ولتدمري هاج، إذا البحر ولهياج ثار، إذا

عىل الحرية هذه بسبب الطوائف بعض تعانيه ما إىل ينظرون الفالسفة هؤالء وكان
أو القمر خسوف أو الشمس كسوف يعللون كما منطقيٍّا، تعليًال يعللونه طبيعي أمر أنه
األجور قانون عن تحدثوا األجور عن تحدثوا فإذا الطبيعة، ظواهر من األرض جاذبية
رهن وارتفاعها األجور انخفاض إن وقالوا األرض، جاذبية عن يتحدثون كما الحديدي
زاد. قلَّت وحيثما األجر، نقص العاملة األيدي ازدادت فحيثما والطلب، العرض بقانون
الصناعات من صناعة يف ازدياده ألن االنخفاض؛ إىل دائًما نظرهم يف ميال واألجر
فيزداد الحرفة، أو الصناعة هذه تعلم عىل اإلقبال إىل العمال يدعو الحرف من حرفة أو
فإذا أوده، العامل به يقيم الذي الكفاف مستوى إىل األجور وتنزل الطلب، عىل العرض

غريها. إىل الحرفة أو الصناعة هذه عن الناس انرصف املستوى، هذا بلغت
بأفراد طفرت حتى قليًال إال النتيجة هذه إىل تؤدي التي الفردية الحرية تلبث لم
ذلك عن ونشأ الكفاف. حدود يف مضغوًطا العامل املجموع بقي بينما الثروة، ذروة إىل
حقوقها. تعتربه بما شدة يف تطالب مختلفة صور يف تتكون العمال جماعات بدأت أن

وباسم األمر، بادئ والنظام األمن باسم تتدخل أن من بُد للدولة يكن لم ذلك عند
عىل وتََرتب الناشئة. االجتماعية الحركات هذه ضغط من لتخفف ذلك، بعد العام العدل
املجاني الصحي النظام وأقامت للجميع، التعليم مجانية مختلفة بالد قررت أن ذلك
عن التعويض يف العمال حقوق عىل فيها تنص العمل ترشيعات أصدرت ثم للجميع،

للتقاعد. ومعاشهم العمل حوادث
غذاء واالجتماعي االقتصادي التطور هذا يف تجد االشرتاكية املذاهب كانت ولقد
فيها اشرتك قد األوىل العاملية الحرب كانت وملا العمال. مجاميع بني وتغلغًال قوة يزيدها
املذاهب نمو يف هذا اشرتاكهم أرسع فقد األمم، مختلف من العمال هؤالء من ماليني
واالشرتاكية فرنسا، يف الديمقراطية االشرتاكية فكانت لها، املستعدة األمم يف االشرتاكية

روسيا. يف والشيوعية أملانيا، يف القومية
أظلته. التي الدول بني متقارب حظ السلطان من له بقي ونظامه املال رأس أن عىل
العوز من الناس تحرير حق — األخرية العاملية الحرب إبان — األطلنطي ميثاق وتقرير
عالقة. من والعمل املال رأس بني يكون أن يجب ما تصوير يف جديد تطور للسالم كمبدأ
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التي املبادئ من مبدأ أنه عىل العوز من التحرير هذا اإلسالم مبادئ تقر فهل
تقرير يف تشرتك أن لذلك اإلسالمية األمم تستطيع وهل اإلنساني؟ املجتمع عليها يقوم

اإلسالم؟ بغري تدين التي األمم مع املبدأ هذا بها يُنَفذ التي التفاصيل

العوز من والتحرر اإلسالم مقررات (2)

إليه، وتدفع العوز من التحرير هذا تقر اإلسالم مقررات بأن القول يف لحظة أتردد ال
ممن السبيل وأبناء واملساكني للفقراء وجعلها الصدقة وقرر الزكاة، اإلسالم فرض فقد

العامة. الدولة مرافق هي أخرى مصارف لها جعل كما بنابه، الفقر عضهم
األموال بدأت وملا واملحروم. للسائل معلوًما ا حقٍّ األغنياء أموال يف القرآن جعل وقد
تقترص لم أعطيات للناس فرضت عمر عهد يف الخالفة مقر إىل املفتوحة البالد من ترد
العطاء، دفاتر يف مدون حق فقري لكل منها كان بل القوم، ِعلية وعىل املحاربني عىل

العربية. املعيشة ملستوى األدنى الحد الرأي أولو واعتربه الخليفة اعتربه
كذلك األمر دام وما املرياث، ويقر الخاصة امللكية ويقر االشرتاكية يقر اإلسالم إن
تقديرها مرتوك والنظم املذاهب هذه من نظامها يف الجماعات ترضاها التي فاملقادير
العام التعليم يكفل ما الرضائب من يجبوا أن لهم أن فكما فيها، األمر وألُويل لساستها
فلهم عرصهم، أهل يتصوره الذي النحو عىل جميًعا، الدولة ومرافق العامة والصحة
يتفق الذي الوجه عىل العوز من الناس يحرروا وأن أدنى، ا حدٍّ لألجور يضعوا أن كذلك

التحرير. لهذا الحد يعينوا وأن العامة، املصلحة مع
التعيني هذا ليكون لعطائه، أدنى ا حدٍّ كذا ريض الخطاب بن عمر إن يقال فلن
بذاته، زمن يف الناس تصور يجاري والترشيع وتصويره، تقديره زمن فلكل اليوم، ملزًما

لإلسالم. األساسية املقررات مع يتناىف ال التصوير هذا دام ما
تغريت وقد العيش، مستوى ألدنى قبل من تقرر بحد اليوم املسلمون يرتبط وكيف
إىل اإلسالم صدر من انقضت التي القرون خالل للحياة واالقتصادية االجتماعية األوضاع

كانت. ما غري آخر شيئًا جعلها تغريًا الحارض، عرصنا
وأن فيه، الكربى الصناعة بقيام العالم عىل طرأ الذي االنقالب تذكر أن وحسبك
يف مستقرٍّا كان ما بسببه اهتز وكيف والتوزيع اإلنتاج االنقالب هذا أثار كيف تذكر
فرق من العهدين بني ما لرتى والعمل، املال رأس بني عالقة من السنني ألوف العالم

هائل.
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اقتصادية انقالبات من حدث بما بالك ما املايض، القرن وليد الصناعي واالنقالب
فالتقيد ترى، ما واألمر أما اجتماعية! انقالبات من عارصه وما سبقه بما بالك وما قبله،

ونظمه. الحارض أوضاع مع يتفق أن يمكن ال املايض يف تقرر بما
طائفة أو األمم، من أمة يصيب القحط املايضمن يف يَْشكون كانوا الناس إن ثم هذا،
الناس حاجات عىل اإلنتاج زيادة منه االقتصاديون يشكو ما فأكثر اليوم أما األمم، من
بني قصدت الناس، قلت وإذا االقتصادي، االضطراب إىل وتؤدي العطلة، إىل تؤدي زيادة
واملنتجات الحاصالت تداول النقل وسائل يرست فقد األرض؛ أقطار مختلف يف اإلنسان

السلم. أيام يف أحًدا يساور القحط من الخوف يبَق ولم والصناعية، الزراعية
وتعيني العيش مستوى فرفع الحني، بعد الحني العالم يهدد خطر اإلنتاج وزيادة أما
عالج الوقت نفس يف وهو االقتصادي، العالج باب يف أُدخل اإلنسان لحاجات أدنى حد
لإلنسان يجب ما مع يتفق أنه كما ببعض، بعضها الطوائف تثري التي االجتماعية لألحوال
كلها. اإلنسانية للجماعة الوفري الخري عملها ينتج عاملة، كقوة بوجوده ترتبط كرامة من

اإلنتاج وزيادة الطمأنينة (3)

من لإلنسان يمكن وما العلم، بفضل يوم كل تتزايد خريات من العالم يف ما أن والوقع
معقوًال، إنسانيٍّا عيًشا جميًعا يعيشوا أن للناس يكفل تحكًما الطبيعة قوى يف التحكم

التوزيع. سوء إىل ذلك فمرجع عوز يف يزالون ال أكثرهم كان فإذا
لها واقرتحوا والعمل املال رأس بني التوزيع سوء مشكلة االشرتاكيون عالج وقد
منها املتطرف أو االشرتاكية، املقرتحات يف يرون االشرتاكيني وغري العالج، ألوان شتى
اإلنتاج لزيادة تدفعها التي هي عوامل من اإلنسانية الطبيعة يف وما يتفق ال ما بخاصة،
الجماعات ويزيد التوزيع، مشكلة يعالج العوز من الناس تحرير كان فإذا ونوًعا، ا كمٍّ
أن اإلسالمية األمم عىل فواجب العالم، يف املوجودة الكثرية بالخريات تمتًعا اإلنسانية
التي والنتائج وطمأنينته العالم لحياة جوهريٍّا أصبح وقد التحرير، هذا تنظيم يف تشرتك
سالم تمس كما األمم هذه من واحدة كل تمس فيه، الرأي وأولو الساسة إليها يصل

مباًرشا. مساًسا العالم
أدى محمودة، غاية التحرير هذا من يبلغوا أن الرأي وأولو الساسة استطاع فإذا
أن العيش إىل الطمأنينة شأن فمن الكمال، سبيل يف جديدة خطوة العالم تقدم إىل ذلك
بل وكفى، والصناعة الزراعة تثمره ما اإلنتاج من قصدي وليس اإلنتاج، مستوى تزيد
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مواهب عىل قىض وكم ملكات، من العوز قتل فكم والفن، العلم ثمرات إىل كذلك أقصد
وافر املعنوية حياته ويف العقلية حياته يف لإلنسان تنتج ألن متحفزة — لواله — كانت

الخري!
يشكو العالم يزال فال املادي، اإلنتاج وفرة من االقتصاديني شكوى صحت وإذا
معنى فيه تعرف مستوى إىل اإلنسانية بالنفس للرقي يطمح يزال وال املعنوي، الفقر
عليها، العامة الحياة ويف الخاصة الحياة يف الناس يتواضع خلقية قيم إىل وتطمنئ الرضا،
الدولية. الحياة يف أو القومية الحياة يف بينهم يقع نزاع كل حسم يف مرجعهم وتكون

هو القيم هذه عىل فيه الناس يتفق الذي فاليوم ريب، ال خري فأل الطموح وهذا
هذا لهم تكفل قاهرة قوة إىل حاجة غري من الخوف من فيه يتحررون الذي اليوم
كفيًال الخلقية بالقيم العاملي اإليمان فيه يصبح الذي اليوم يجيء أن وإىل التحرير،
أساسها وقوى أسباب إىل الكفالة هذه نرد أن يجب الخوف من الناس بتحرير وحده

التحرير. هذا عىل الدويل التعاون
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الناس ومخاوف األمم عصبة (1)

ولسن الرئيس كان األوىل، العاملية الحرب يف الوسط دول عىل الحرب أمريكا أعلنت ملا
عن ويقررها بها يؤمن مبادئ رجل وكان ذاك، إذ املتحدة الواليات جمهورية رئيس
كلها، الحروب إلنهاء أثريت أنها الحرب تلك عن املأثورة عباراته من وكان واقتناع، عقيدة

فيه. الديمقراطية الستقرار آمنًا العالم يكون أن منها الغرض وأن
فلما بالتحكيم، الدول بني املنازعات إنهاء به أريد مما األمم عصبة فكرة وكانت
فرساي، بمعاهدة العصبة عهدة وألحق السالم مؤتمر وانعقد أوزارها الحرب تلك وضعت
الدويل، املعرتك إىل إياها وجرٍّا منرو، مبدأ عىل بها خروًجا العهدة هذه يف أمريكا رأت

العصبة. إىل تنضم ولم العهدة فرفضت فيه، لها مصلحة ال بمقدار
املنازعات تحل أن يف الرجاء كبري تأليفها الناسعىل وعلق األمم، عصبة تألف ذلك مع
من مخاوفهم اطمأنت بذلك يخالفها، من عىل العقوبات تفرض وأن بالتحكيم، الدولية

جديدة. حرب وقوع
الوصول تريد التسليح، تحديد عىل تعمل أخذت الكربى الدول أن اطمئنانًا وزادهم
الناس زادت قرارات فيها واتخذت املتعاقبة، املؤتمرات فانعقدت منه، األدنى الحد إىل
النظام فألغى ،١٩٣٣ سنة منذ إيطاليا يف قام موسوليني أن ومع الخوف، من أمنًا
تهدد أن يومئذ أحد بخاطر يُدر لم أنقاضه، عىل الفاشستي النظام وأقام الديمقراطي

األمم. عصبة تقرره ما عىل تخرج أو العالم سالم إيطاليا
مخاوف بدأت الجرمانية، القومية روح فيها يقوي وجعل أملانيا، أمر هتلر توىل فلما
عنارص من عنًرصا أملانيا لرقي عمله ويف فيه يرى أكثرهم بقي بينما تثور، الساسة بعض
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حدودها من أوسع ملجال حاجتها عن تعلن أملانيا بدأت حتى سنوات تمِض ولم السالم.
تحت أوروبا يف األملاني الجنس ضم يف تفكر بدأت ثم فرساي، معاهدة يف ُرسمت التي
البولوني. وباملمر بدانزج طالبت ثم السوديت، ضمت ثم النمسا، إليها فضمت كنفها؛

يظهر حيوي ملجال أملانيا طلب عىل مقصوًرا يبَق لم األمر أن إنجلرتا رأت ذلك عند
الحرب فكانت العالم، يف ذلك بعد للتحكم أوروبا يف التحكم تريد وأنها نشاطها، فيه

.١٩٣٩ وسنة ١٩٣٥ سنة بني أوروبا يف الحوادث لتطور نتيجة الثانية العاملية

الحرب منع يف التفكري (2)

كان ولذلك الحرب، التقاء الوسيلة يف يفكرون الناس عاد الثانية الحرب بدأت ومنذ
ميثاق يف وترششل روزفلت الرئيسان وقعها التي املبادئ رابع الخوف من التحرر
اليوم، إىل جميًعا الناس بال يشغل املستقبل يف الحرب اتقاء يف والتفكري األطلنطي.
مثلها أضعاف عىل تزيد كثرًة التفكري لهذا تصويًرا وضعت التي املؤلفات كثرت ولذلك
الحرب تدمره فما العذر، أكرب األمر هذا يف التفكري عن وللناس األوىل، العاملية الحرب يف
بما كلها نابليون حروب يف تم الذي الدمار يقاس وال مروع، مزعج وأرواح أموال من

األخرية. الحرب أعوام من واحد عام أي يف الدمار من وقع
يف وهو وخري، رفه وأداة نعمة السلم يف هو جديد، عن يوم كل يكشف والعلم
فلن ثالثة كربى حرب ووقعت العلم تقدم اطرد فإذا وموت. دمار وأداة نقمة الحرب
بل وكفى، الغربية بالحضارة أو األوروبية بالحضارة تودي ولن حد، عند تدمريها يقف
الشأن هو وذلك عجب ال اإلنسانية، وآثار التقدم مظاهر من العالم يف ما بكل ستودي

املستقبل. يف الحرب اتقاء يف التفكري يعظم أن
املستقبل، يف السالم لضمان اآلراء من أُبدي ما إىل أشري أن غريض من وليس
تتفق فهل دراسات. عدة تكفيها وال الدراسة هذه مثل يكفيها ال اآلراء هذه إىل فاإلشارة
يف تشرتك أن اإلسالمية لألمم يطوع اتفاًقا الخوف من التحرر ومبدأ اإلسالم مقررات
اإلسالم؟ بغري تدين التي األمم جانب من الغرض هذا سبيل يف تُبذل التي املجهودات

مع تتناىف لن اإلسالم مقررات إن أقول أن السؤال هذا عن اإلجابة يف يكفي وليس
هذا لتحقيق يُبذل الذي املجهود يف واالشرتاك اإلسالمية الدول بني تحول وال املبدأ هذا
تفرض اإلسالمي الدين مقررات إن وقوة رصاحة يف أقول بل العظيم، اإلنساني الغرض
كل يف تشرتك أن جميًعا الشعوب وحرية حريتها عىل الحريصة اإلسالمية الدول عىل
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بنار تكتوي أن من كلها األرض لشعوب حماية الغاية هذه تحقيق يف يُبذل مجهود
أخرى. كرًة ويالتها بها تنزل وأن الحرب

سالم دين اإلسالم (3)

يف رصاحته االعتداء حرب إنكار يف رصيح والقرآن للسالم، ودعوة سالم دين فاإلسالم
االعتداء. لدفع الجهاد إىل الدعوة

فإن السلم، إىل دعوتهما وجوب يف رصيح فاإلسالم اقتتلوا املؤمنني من طائفتان فإْن
وجب فاءت فإن هللا، أمر إىل تفيء حتى تبغي التي الطائفة مقاتلة وجب وإال فبها، فاءتا
االتقاء، هذا تنظيم وأمكن وقوعه، قبل االعتداء اتقاء أمكن فإذا خري. والصلح اإلصالح
العدل بنصيبها النهوض يف لحظة ترتدد وأال فيه، اإلسالمية األمم تشارك أن واجبًا كان

أعبائه. من
صالت فللمسلمني للمؤمنني، فيه وجه القرآن خطاب بأن هذا عىل يُعَرتَض وال
املختلفة العصور يف كثرية صلح معاهدات ُعقدت وقد تنظم، أن يجب األمم بسائر
الدول بعض أقرت املعاهدات هذه بعض ويف الدول، من وغريها اإلسالمية الدول بني
محبتها إظهار يف منها مبالغة أرضها، يف يعيشون الذين لألجانب امتيازات اإلسالمية

عليه. وحرصها للسلم
هي الخوف، من الناس تحرير بها يُراد والتي الرابعة الحرية هذه أن والواقع
األخرى الثالث من الحرب تاليف إىل كله العالم أرجاء يف الناس طمأنينة تكفل التي وحدها

اإلسالم. مقررات مع اتفاقها عن تحدثنا التي السابقة
من للحد يشاء من به يحتج الذي وحده هو منه والخوف له والتأهب فاالعتداء
عن ينزلوا أن باسمها الناس يطالب التي الذريعة وهو الرأي، حرية ومن العقيدة حرية
الروحية والحرية العقلية الحرية ازدهرت وإنما اإلنساني، املعيشة ملستوى األدنى الحد
منع من القوى توازن سياسة إليه تؤدي ما إىل اطمأنوا الناس ألن عرش التاسع القرن يف

الحرب.
إىل أدت ولذلك تمنعها، وال الحرب تؤجل إنما هذه التوازن سياسة أن تبني وقد

العرشين. القرن هذا يف اإلنسانية مضجع أقضتا اللتني العامليتني الحربني
واالجتماعية، االقتصادية االضطرابات بدأت األوىل، العاملية الحرب نشبت يوم ومن
الوسيلة يلتمسون األمم مختلف يف الناس اتجه ولهذا قرار، العالم يف لحرية يستقر فلم

السالم. وإقرار الحرب ملنع
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وموت، ودمار ويالت من جرَّت ما العالم عىل فجرَّت األخرية، الحرب نشبت ذلك مع
له ُكتب ما فيه أحد يعرف وال ليشء، فيه قرار ال مكهرب جو يف يعيشون الناس وجعلت
إال منها، رش نكبة يف ليقعوا نكبة من الناس يخرج أن العقل يسيغ مما وليس غده. يف
الحرب منع يف جديد من التفكري كان ولهذا ضل، قد وهواهم طاش قد صوابهم يكون أن
تطيقه أمًرا بتاتًا الحرب منع يكن لم فإذا األمم. كل يف جميًعا الناس بال يشغل ما أعظم
وينضج اإلنسانية أثناءها تتقدم متعاقبة أجياًال تأجيلها من أقل فال البرشية، الطبيعة

منا. حاًال أسعد أحفادنا يكون حتى ضمريها، خاللها

أفضل حياة إىل اإلسالم دعوة (4)

يف العصور خالل قاموا الذين املصلحني وغاية اإلسالم غاية بذاتها هي الغاية وهذه
فضائلهم. من خرٍي فضائل وإىل حياتهم من خرٍي حياة إىل الناس يدعون األمم، مختلف
األمم؛ من طائفة أو أمة عىل املايض يف مقصوًرا السبيل هذا يف بُذل الذي الجهد كان وقد
كانت أرضنا من قليلة غري أجزاء وألن ميسورة، تكن لم العاملي االتصال أسباب ألن

وأجدادنا. آلبائنا مجهولة
فمن التفاهم، ُسبُل ويرست العالم، أجزاء االتصال أسباب جمعت وقد اليوم، أما
أشد يكونوا وأن باألمس، كانوا مما غًدا أسعد الناس يكون أن يف أملنا يعظم أن حقنا
تهدرها أو تهددها أن ألمة أو لرجل يسمحون فال السعادة هذه استدامة عىل حرًصا

جديدة. بحرب
عنه، والتعبري الرأي حرية قوامها سعادة استدامة عىل الناس يحرص ال وكيف

الخوف؟! من والتحرر العوز، من والتحرر شعائرها وإقامة العقيدة وحرية
الحريات، هذه فشيئًا شيئًا لبنيه ليحقق وألوفها السنني مئات منذ العالم جاهد لقد
اإلنسانية تاريخ يسجله ما الطويل العنيف الجهاد هذا يف والدماء الجهد من بذل وقد

الحارض. وقتنا إىل مبتداه من
كسب فيما العالم تصيب كانت نكسة كل أن التاريخ هذا صحف يف ثبت وقد
هذه إن ثم غاليًا، ثمنها يدفعون الناس وكان الويل، أعظم إىل تؤدي كانت جهاده، من
ال بعضها وكان الحريات بهذه تتمتع كانت الشعوب بعض ألن تحدث كانت النكسات

إليها. الوسيلة يجد
يُقدِّر وأن يتعلم أن يف حق من إنسان لكل بما األمم كل يف جميًعا الناس أقر وقد أما
إنسان كل بها وسيؤمن االنتشار، إىل سترسع األربع الحريات هذه فإن عليه، وما له ما
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نفُسه معتديًا حدَّثت إذا عنها يدافع أن عليه واجبًا وسريى األرض، أرجاء من ُوجد أينما
عليها. يعتدي أن

اإليمان هذا قىض اإليمان، مبلغ منها وبلغ النفوس، يف الشعور هذا استقر فإذا
الناس فعاش كله، العالم أرجاء يف اإلنسان بني بني وقرب االعتداء، فكرة عىل وحده

إخوانًا. هللا من بفضل
أبناؤنا ويستمتع نوره، ويعم فجره، يبزغ السعيد اليوم هذا خاطري يف أملح
يحدث والحفدة األبناء هؤالء ولعل وغبطة. ابتهاًجا نفيس فتمتلئ بنعمته، وحفدتنا
أبناءه يكفي خري من العالم يف ما أكثر «ما ألصحابه: أحدهم فيقول بعًضا يومئذ بعضهم
كانوا آبائنا بال فما العمل، هذا وبثمرات بعلمهم سعداء ورغد، أمن يف ليعيشوا جميًعا

بعضا؟» بعضهم فيقتل ويقتتلون، يتناحرون
ولو رأينا، ويف منطقنا يف ويتهمنا علينا الحكم يف يقسو من يومئذ منهم ولعل
القتال، وهذا التناحر هذا ثمرة هو إنما سعادة من به ينعمون ما أن لذكروا أنصفونا
ناء ما أشبه «ما حكيمهم: ولقال والبؤس، الشقاء ألوان من القرون خالل به ابتلينا وما
جميًال وليًدا املخاض هذا أثمر فإذا وليدها، تضع حني األم بمخاض ألم من آباؤنا به
حفدتنا من الحكيم هذا ويقدِّر وضعه! سبيل يف وبآالمها به األم وسعدت وترعرع، نما

هللا.» ظل يف يومئذ أرواحنا سعادة
السعيد العالم هذا آالم، من األجيال خالل به ناءت وما اإلنسانية، به تنوء ما فليثمر

بالسالم». ربنا فحينا السالم ومنك السالم أنت «ربنا أبناؤنا: فيه يقول
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األول الفصل

املقدسة اإلسالمية األماكن

املقدسة األماكن فكرة (1)

من بدافع يزوروه وأن اآلثار، من أثًرا الِقَدم عليه أتى بناء كل يعتربوا أن الناس أِلف
الذين األسالف صنع ما بأعينهم يروا أن عىل وحرًصا املعرفة، من اسِتزادة الطلعة،
معابد يزورون فالذين ألوفها، أو السنني مئات منذ القبور صحائف يف الدهر طواهم
هذه كانت التي وبالقواعد سلفنا، بحضارة العلم إىل توًقا يزورونها مرص يف الفراعنة
األطالل يزورون الذين شأن وذلك أهلها، شادها التي وباملنشآت عليها، تقوم الحضارة
بمكة الحرام هللا بيت يحجون الذين املسلمون فأما البالد. من بلد كل يف القديمة واآلثار
يدفعهم الذي هو االستطالع حب فليس باملدينة، — السالم عليه — النبي قرب ويزورون
فرًضا يؤدون بأنهم عميق شعور يدفعهم وإنما القرون، عليها توالت قديمة آثار لزيارة
أنهما عىل وبصريتهم، ببرصهم النبوي القرب ويرون الكعبة، يرون وهم عليهم. هللا فرضه
االجتماعية. وبحياتهم املادية بحياتهم منازلهم كاتصال الروحية، بحياتهم متطلعان

كنيسة يدخلون حني يشعرون إنهم املقدس، بيت يحجون إذ املسيحيني شأن وذلك
يف قائمة الروحية حياتهم من فلذة بأن لحم، ببيت املهد كنيسة يزورون وحني القيامة،
إليها. تهفو تظل أرواحهم فإن عنها بأجسامهم بعدوا إذا وبأنهم املقدسة، األماكن هذه
كشعور شعور قلوبهم يخالط املقدس، ببيت املبكى يزورون الذين واليهود

عندهم. املقدسة األماكن زيارتهم يف املسلمني وكشعور املسيحيني،
كل أمام جديدة القرون عىل تبقى األماكن هذه إن أقول حني إذن الحق أعدو لست
إىل املتعطشة لقلوبهم ومالذًا ألرواحهم، موئًال يحجونها الذين نظر يف تعترب ألنها جديد؛
منه حظها بلغت أنها إىل تطمنئ ال ثم األرض، بقاع من تكون حيثما ترجوه التطهر

حجها. تتم حتى
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جميًعا، األديان طبيعة يف جوهري أمر مقدس مكان إىل الروحي االلتجاء هذا
األوسط: بالرشق نزلت التي الثالثة السماوية األديان طبيعة يف خاص بنوع كذلك وهو
تختلف الثالثة األديان يف املقدسة األماكن نشأة أن صحيح واإلسالم. واملسيحية اليهودية
أو الثالثة األديان يف واحدة األماكن هذه شادت التي الفكرة لكن كبريًا، تباينًا وتتباين
أوثق صلة الثالثة األديان هذه وبني شأنها. ذلك يكون أن عجبًا وليس واحدة، تكون تكاد
وينذرهم جوهره صفاء يف دينهم لهم يذكر يهود، من قومه بني املسيح قام فقد الصلة،
ومطامعهم، أهوائهم وراء منقادين مواضعه عن موىس إىل كالمه حرَّفوا بأنهم هللا عذاب
هذه بحكم مندفعني هللا، رحمة وبني بينهم يباعد ما الدنيا الحياة عرض من مبتغني
الفقراء يظلمون الذين أغنياءهم بأن ينذرهم كما واإلثم، الظلم حياة إىل واملطامع األهواء
ملكوت الباغي الغني دخول من أيرس الخياط سم الجمل فدخول منهم، هللا يتقبل لن

هللا.
ويجادل النصارى يجادل — السالم عليه — محمد عىل هللا أنزله الذي والقرآن
وبأنهم وبصائرهم، أبصارهم عنها فزاغت الحق، بكلمة رسله لهم بعث هللا بأن اليهود
لريد هللا بعثه إنما العربي النبي وأن مواضعه، عن واإلنجيل التوراة يف هللا كالم حرفوا
من يديه بني ملا مصدًقا هللا بعثه وقد الكافرون، كره ولو الحق وليحق نصابه، إىل الحق

واإلنجيل. التوراة
أنها يتضح صلة من الثالثة األديان بني ملا البسيطة الرسيعة الصورة هذه من
األزيل األصل وهذا واحد، ينبوع من صفائه يف وجودها وتستمد واحد، أصل إىل ترجع
روحه من مريم يف ونفخ تكليًما، فكلََّمه موىس عىل تجىل شأنه، جل الحق هو الخالد
من وبيناٍت للناس هًدى وكلمته آياته محمد إىل وأوحى الناس، إىل كلمته عيىس فكان

والفرقان. الهدى
عن بالروح السمو هو صفائه يف وجودها األديان هذه منه تستمد الذي والينبوع
وإله األرض، يف ال السماء يف الروح وملكوت هللا، أمر من فالروح هللا، لغري عبودية كل
به تحيط الثالثة األديان هذه وقيام أسماؤه. وتعالت شأنه جل هللا هو واحد الروح

التشابه. كل متشابهة ظروف
يتخذون ثم هللا، دون من أربابًا ألنفسهم يتخذون الثالثة الرسل عهود يف الناس كان
إال إله ال هللا بأن التقرير يف رصيحة الثالثة األديان فجاءت زلفى، هللا إىل األرباب هذه
ال قدرته، من يشء لهم ليس دونه من أربابًا الناس يتخذهم الذين وأن الحق، امللك هو
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يقلعوا أن لذلك يجب الناس وأن واملطلوب، الطالب َضُعَف ذبابًا، يخلقوا أن يستطيعون
الذي بنوره إال االهتداء وعن األكرم، وجهه يف إال األمل وعن هللا، عبادة إال عبادة كل عن

واآلخرة. الدنيا أمر عليه وصلح واألرض السموات له أضاءت

هللا فبعث اْألَْعَىلٰ﴾ َربُُّكُم ﴿أَنَا لهم: يقول إذ فرعون يصدقون الفراعنة مرص أهل كان
فلسطني أهل وكان هللا، عبادة إىل فرعون عبادة عن يرصفهم إرسائيل بني إىل موىس
الذي الحاكم يتملقون منهم اليهود وكان فيهم، السلطان صاحبة روما ألرباب يذعنون
فقام واملال، السلطان أسباب لهم وليمد عنهم، لرضاه ابتغاء ظلمه ويقرون روما ترسله

األعىل. ربهم عذاب األغنياء وينذر السموات، ملكوت إىل يدعوهم فيهم املسيح
يدعوهم إليهم محمًدا هللا فبعث األصنام، يعبدون الجزيرة شبه يف العرب وكان
وجهه يبتغوا لم هم إذا شديد يوم عذاب وينذرهم األصنام، ولنبذ وحده هللا لعبادة

والتقوى. بالرب الوسيلة إليه ملتمسني األكرم،
إىل أدت التي الفكرة تتفق أن — قدمت ما الثالثة األديان بني والصلة — عجبًا ليس
نزل الذي املكان تقديس عند تقف ال الفكرة وهذه تتفق. تكاد أو املقدسة األماكن تشييد
املقدسة، للصخرة وال املبكى لحائط بالنسبة اليهودية يف كذلك ليس فأمرها فيه، الدين
إىل بقلوبهم ليتوجهوا فيه الناس يجتمع الذي املكان تعيني الفكرة هذه جوهر وإنما
النََّسم ببارئ روحنا اتصلت وإن فنحن آثامه، من التائب توبة فيه هللا يقبل والذي هللا،
يهدينا فال الروح، ضياء تحجب وشهوات، أهواء الدنيا حياتنا بحكم تغشانَا شأنه، جل

املستقيم. هللا رصاط
تباعد واآلثام، املعايص من ألوان إىل األهواء وهذه الشهوات هذه تدفعنا ما وكثريًا

إيانا. شأنه جل مثوبته وحسن عنا، هللا رضا وبني بيننا
أوضار من نخفف كنا حيث عبادتنا يف وإنما السيئات، يذهبن الحسنات أن حقٌّ
نتوب ونحن منه، تخلص أن تريد قلقة أبًدا فهي الروح يثقل ما الذنوب من لكن ذنوبنا،
َوِسع ربي وعفو والنهار، الليل ساعات من ساعة كل ويف صالة كل يف ونستغفره هللا إىل
التوبة هي صاحبها، ذنوب ويمحو هللا يتقبلها التي التوبة النصوح، التوبة لكن يشء، كل
ديننا. بني من العالم مأل عىل نعلنها ثم سبيلها، يف املشاق ونتجشم إليها، نسعى التي
كي لنا، هللا اختاره الذي املقدس املكان يف رصيح إعالن يف تتم التي هي التوبة وهذه
هللا إىل التوبة نعلن نكاد فال العاجلة، تلهينا ال ولكي بعض، عىل شهيًدا بعضنا يكون

جديد. من اإلثم حياة يف نتورط حتى

97



املقدسة واألماكن اإلسالمية اإلمرباطورية

يهودي، وكل مسيحي، وكل مسلم، كل بنفس القائمة الجوهرية الفكرة هي هذه
القلب، طهر سبيل ففي وملته، دينه ألهل هللا اختاره الذي املقدس املكان إىل الحج يعتزم
أغرتنا التي البيئة تلك ظهورنا وراء نذر اإلثم، أوضار من بالنفس يعلق مما الروح ونقاء
إىل وترتفع أرواحنا، فيها تتجىل طهور بيئة إىل بقلوبنا وعبثت بأهوائنا، ولعبت وغرتنا،
وبحرارة إيمانها، بحرارة فتصهر املضيئة، عواملها من إليه تسمو أن تستطيع ما غاية
َمن منَّا فليس الخطيئة، مهد الدنيا ألن الدنيا بني مأل عىل تصربه أو بها علق ما توبتها،
املجدلية: مريم يف املسيح السيد كلمة فينا تصُدق كلنا بل يأثم، لم أنه يدعي أن يستطيع

بحجر.» فلريمها خطيئة بال منكم كان «من
جديدة املقدسة األماكن أبقت التي هي املغفرة وطلب بالتوبة هللا إىل التوجه فكرة
أقدم لنشأة األساس وهي أمرها، أول األماكن تلك أنشأت التي وهي جديد، كل أمام
معاني كل يجمع بالكعبة الطواف كان اإلسالم فجر فمنذ قدسية، وأكثرها األماكن هذه

واستغفار. توبة إىل رجاء إىل شكر من هلل، التوجه
كان الذي الجاهيل فالعربي اإلسالم، قبل املعاني هذه يجمع بالكعبة الطواف وكان
عند بالقداح يرضب كان والذي الخري، منه يرجو عمل إىل يخرج أن قبل بالكعبة يطوف
نطوف إذ نزال ال ونحن يبغي ما إىل البيت رب يوفقه أن قبل الكعبة جوف يف القائم ُهبَل
ما إىل حياتنا يف يوفقنا وأن أوزارنا، عنا هللا يحط أن الرجاء يحدونا العتيق بالبيت اليوم
حاج كل اختلف وإن نحج حني جميًعا شأننا ذلك ويرىض، يحب ما وإىل ونرىض نحب

والتوبة. والشكر الرجاء معاني وتصور الحياة تصور يف
إذن هي جيد، جيل كل أمام جديدة وأبقتها املقدسة األماكن شادت التي الفكرة
قصورنا ثم هللا، من يقربنا الذي الكمال بلوغ يف واألمل رضاه، ابتغاء هلل التوجه فكرة
أن ذلك بعد هللا يف ورجاؤنا نقيضه، من األحيان من كثري يف وقربنا الكمال، هذا دون
الناس له يتعرض ونقيضه الكمال بني االضطراب وهذا أتممنا. وما نا قرصَّ ما لنا يغفر

علمهم. واختالف أقدارهم اختالف عىل جميًعا
بهر ما ذلك من وبلغ الشعوب، خ ودوَّ األرضني ملك الذي العظيم العاهل فهذا
الناس ويراه هو يراه ما بأن فيشعر ساعات نفسه إىل يرجع األنظار، إليه وشد القلوب
أحوج لذلك وأنه أوزار، من سبيله يف ارتكب ما جانب إىل شيئًا ليس العظمة، كل العظمة
كل يرتكب ولم عظيًما، عاهًال يكن لم أنه لو يود لقد حتى به، ولطفه عنه هللا رضا إىل

الخطايا. من ارتكب ما

98



املقدسة اإلسالمية األماكن

فيسعى بالتوبة، بارئه إىل يتقدم أن ويريد الندم، ويستشعر نفسه تضعف هنالك
العظمة سبيل يف اجرتح مما مستغفًرا ا حاجٍّ عنده الناس يتوب الذي املقدس املكان إىل
يشعر عياله وقوت لقوته ونهاره ليله يكد الذي الفقري وهذا وضلته. أغرته طاملا التي
يتمناه ال ما لجاره تمنى طاملا وأنه ه، َكدِّ ويف سعيه يف النفس طاهر دائًما يكن لم بأنه
تطهره التوبة إىل حاجة يف لذلك وأنه وأذنب، أثم قد الحياة سبيل يف وأنه يحب، ملن

هللا. بملكوت جديًرا الروح، نقي ربه إىل ليعود
أهله وُقوت لُقوتِِه ويسعى يكد الذي والفقري العظيم العاهل بني — هذين وبني
وبني والرجاء، اليأس وبني والضعف، القوة بني املختلفة اإلنسانية طبقات تضطرب —
بها ويعبث تارة، الغرور بها يعبث اضطرابها يف وهي الالذعة، والخيبة الخادع األمل
ذلك وعند أثمت، الضعف بها عبث وإذا أثمت، الغرور بها عبث فإذا أخرى، الضعف
جميًعا. الضعف آثام ومن الغرور آثام من تائبة منيبة هللا إىل التوجه إىل بالحاجة تشعر
تعلن املقدسة، األماكن إىل بالحج إال الطهر إىل املتعطشة الروح لطهر مالذًا تجد ال ثم

والحوبة. الوزر ظاللها يف وتغسل التوبة، عندها
بمعاٍن فياًضا قويٍّا، املقدسة األماكن هذه يبلغون إذ الحجاج شعور كان ثم من
الحديث حني ذلك من صوًرا وسنرى األماكن، هذه غري يف تصورها إىل سبيل ال روحية

منها. واحد كل عن

الرشيفة الكعبة (2)

النبي جاء وقد األوسط، الرشق يف نزلت التي الثالثة السماوية األديان أحدث اإلسالم
أقدم بمكة الحرام هللا فبيت ذلك ومع واإلنجيل، التوراة من يديه بني ملا مصدًقا العربي
والنصارى لليهود املقدسة األماكن أن ذلك يف والرس األوسط، الرشق بهذا املقدسة األماكن
أما املسيحية. نزلت أن وبعد اليهودية نزلت أن بعد إال القداسة آي عليها تُخلع لم
طويلة، بأجيال محمد بعث قبل مقدسة فكانت اليوم، املسلمون يعظمها التي الكعبة
من املسلمني غري اإلسالم منع حتى واألصنام، الوثنية أيام إليها يحجون العرب وكان

البيت. حج
ِببَكََّة َللَِّذي ِللنَّاِس ُوِضَع بَيٍْت َل أَوَّ ﴿إِنَّ تعاىل: قوله يف ِقدمها القرآن ذكر وقد
وقال آِمنًا﴾، َكاَن َدَخَلُه َوَمن ۖ إِبَْراِهيَم َقاُم مَّ بَيِّنَاٌت آيَاٌت ِفيِه * لِّْلَعاَلِمنَي َوُهًدى ُمبَاَرًكا
وََعِهْدنَا ُمَصىلٍّ إِبَْراِهيَم َقاِم مَّ ِمن َواتَِّخذُوا َوأَْمنًا لِّلنَّاِس َمثَابًَة اْلبَيَْت َجَعْلنَا ﴿َوإِذْ تعاىل:
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قوله إىل ُجوِد﴾ السُّ َوالرُّكَِّع َواْلَعاِكِفنَي ِللطَّاِئِفنَي بَيْتَِي َرا َطهِّ أَن َوإِْسَماِعيَل إِبَْراِهيَم إَِىلٰ
أَنَت إِنََّك ِمنَّا تََقبَّْل َربَّنَا َوإِْسَماِعيُل اْلبَيِْت ِمَن اْلَقَواِعَد إِبَْراِهيُم يَْرَفُع ﴿َوإِذْ قائل: من جل

اْلَعِليُم﴾. ِميُع السَّ
األنبياء جد هو وإبراهيم وإسماعيل، إبراهيم إىل الحرام البيت بناء تُرجع اآليات هذه
الحرام هللا بيت يكون أن إذن عجب ال وعيىس. موىس التاريخ يف يسبق السالم، عليهم

األوسط. الرشق يف املقدسة األماكن أقدم بمكة

البناء قصة

واحدة، تكون تكاد وترية عىل املؤرخون رواها قصة البيت وإسماعيل إبراهيم بناء وقصة
فلسطني إىل ففر فاضطهدوه، األصنام لعبادتهم قومه عىل طعن إبراهيم أن واملأثور
له وولدت هاجر، جاريته فيها وتزوج مرص إىل سافر فلسطني ومن سارة، زوجه ومعه

إسحاق. سارة له ولدت ثم إسماعيل، هاجر
به تقوم الذي الوادي بلغ حتى بها إبراهيم فسافر هاجر مع املقام سارة تطق لم
وكان ماء، املكان هذا يف أفكان منه، يقتاتان ما معهما وترك تركهما وهناك اليوم، مكة
قبائل بأن الروايات إحدى تجري فيه، اختُِلف أمر هذا عنده؟ يقيمون لبدو خيام املاء عىل
هاجر ترك إبراهيم بأن أخرى رواية وتجري املكان، هذا يف ماء عىل تقيم كانت َجْرَهم
بني تسعى فجعلت هاجر، من أيام بعد نفد املاء وأن أدراجه، وعاد وحدهما وإسماعيل
فألفته إسماعيل، ولدها ناحية إىل تطلعت سبًعا سعت فلما واملروة، الصفا هما: ربوتني،
ولدها، وسقت هاجر واستقت زمزم، هو برئ من املاء فنجم برجليه، األرض فحص قد

املاء. عىل وابنها األم مع فأقامت جرهم فجاءت السيل، دون املاء وحجزت
ذهب وقد — عمر بن مقضاض بنت — جرهم من فتاة تزوج إسماعيل شب وملا
ومرة الزواج هذا قبل مرة الوادي، بهذا مقامهما أثناء وأمه إسماعيل لزيارة إبراهيم
اختلفت وإن الزيارتني، هاتني إحدى يف حدث الكعبة بناء بأن تجري والروايات بعده.

حدوثه. كيفية عىل
إسماعيل، ومع هاجر مع الرباق فركب إبراهيم أمر جربيل أن إىل رواية ذهبت
إقامة عىل واالبن األب تعاون مكة نزلوا إذا حتى لبنائه، هللا بيت مكان يريدون وطاروا
ووجده وتزوج، إسماعيل شب أن بعد مكة إىل جاء إبراهيم أن أخرى، رواية ويف البيت.
إسماعيل «يا له: قال ثم معه، التحية فتبادل زمزم، من قريبة دوحة تحت نباًال يربي أبوه
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وتعاون حولها، عما مرتفعة أكمة إىل وأشار بيتًا.» هنا أبني أن بأمر، أمرني هللا إن
إىل البناء ارتفع حتى يبنيها، وإبراهيم باألحجار، يجيء إسماعيل البناء، عىل الرجالن
تم حتى الرجالن تعاون ثم مكانه، ووضع األسود بالحجر فجيء الرجل، قامة قرابة

البناء.

األسود الحجر

كان إذ السماء، من جربيل به جاء قيل: تختلف، وأصله األسود الحجر يف والروايات
آدم به هبط حيث الهند من جربيل به جاء وقيل: الطوفان. أغرق حني إليها رفع قد
قبيس جبل يف كان بل وقيل: الناس. خطايا من فاسود ناصًعا أبيض وكان الجنة، من
أنجاس سودته وإنما باألبصار، ضوئه سنا يذهب يكاد مضيئًا وكان نوح، طوفان منذ

وأرجاسها. الجاهلية
أقام حني ارتفاعه، كان العتيق البيت أن إىل تذهب اختالفها عىل الروايات وهذه
ثالثني، يف ذراًعا عرشين مستطيًال كان وأنه أذرع، تسعة قواعده، وإسماعيل إبراهيم
يكون برئ به ُحِفر وإنما سقف عليه يكن لم وأنه لألرض، مالصقان بابان له كان وأنه

له. خزانة

غالة من طائفة أن عىل أقيم، ما أول وإقامته الحرام، هللا بيت أمر يف املتواتر هو هذا
ما إىل أمره يردوا أن عىل ويحرصون نشأته، النشأة هذه تكون أن يرضون ال املعتقدين
ذلك البيت، بنوا الذين هم املالئكة أن بعضهم ذكر خلقه، أول إىل أو اإلنسان خلق قبل
ِفيَها ﴿أَتَْجَعُل قالوا: َخِليَفًة﴾ اْألَْرِض ِيف َجاِعٌل ﴿إِنِّي لهم: قال حني عليهم غضب هللا أن

َلَك﴾. َونَُقدُِّس ِبَحْمِدَك نَُسبُِّح َونَْحُن َماءَ الدِّ َويَْسِفُك ِفيَها يُْفِسُد َمن
هذا من إشفاًقا ويبكون يترضعون بالعرش فالذوا عليهم، هللا غضب املالئكة وأحس
لبيك يقولون: وهم الحرام بالبيت الناس يطوف كما شيًعا هللا بعرش طافوا ثم الغضب،
ووضع عليهم، الرحمة هللا فأنزل إليك؛ ونتوب نستغفرك إليك، معذرة ربنا لبيك، اللهم
العرش.» ودعوا البيت بهذا «طوفوا للمالئكة: وقال املعمور، البيت هو بيتًا العرش تحت
املعمور، البيت مثال عىل بيتًا األرض يف يبنوا أن األرض سكان من املالئكة هللا أمر ثم
هذه وتجري املعمور. بالبيت السماء أهل يطوف كما به يطوفوا أن األرض يف من وأمر
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آدم خلق قبل مكانه اليوم الحرام هللا بيت يقوم الذي البيت هذا بنوا املالئكة بأن الرواية
عام. بألفي

وزوجه هبط أن بعد ربه سأل آدم أن فتذكر الحرام، البيت وبنائه آدم رواية أما
«بخطيئتك ربه: وأجابه أحسهم؟» وال املالئكة أصوات أسمع ال يل ما رب، «يا الجنة: من
تصنع املالئكة رأيت ما كنحو حوله واذكرني به، فطف بيتًا يل فابِن اذهب ولكن آدم، يا
كان وقيل: الحرام، البيت فبنى مكة بلغ حتى األرض يتخطى آدم فأقبل عريش.» حول

الحجارة. له تنقل وحواء يبني هو
فأغرق نوح عهد يف الطوفان جاء ثم آدم، بعد الكعبة بنى شيئًا أن رواية ويف
مع قواعده فأقام البيت، مكان إلبراهيم هللا بوأ ثم الكعبة، بناء وأغرق عليها وما األرض

إسماعيل.
التي الروايات عن — القطع سبيل عىل — شيئًا يثبت أن مؤرخ وسع يف وليس

الكعبة. شيث أو آدم بناء أو املالئكة بناء عن وردت
بناها قيل: مؤرخ، يحدده لم زمنًا وإسماعيل إبراهيم بناء عىل الكعبة وظلت
بناءها جدد أن إىل وإسماعيل إبراهيم بناها كما بقيت وقيل: ذلك، بعد وجرهم العمالقة
الكعبة قيص بناء تذكر التي الرواية وتذهب العربي. للنبي الخامس الجد كالب بن قيص
إعظاًما أحد حوله يبني ال الفالة يف قائًما البيت ترك من متبًعا كان ما خالف أنه إىل

املطاف. قدر إال يرتكوا ولم البيت حول فبنوا الناس وأمر لحرمته،

املقدس الحجر حول خالف

وإىل ملسو هيلع هللا ىلص، هللا عبد بن محمد ُولد أن إىل قيص، بناها كما الكعبة يحجون العرب وأقام
إذا العادية، بحياتهم يتمتعون مكة أهل وفيما عمره. من والثالثني الخامسة بلغ أن
جدرانها، وصدَّع فوهنها الكعبة وأصاب مكة، عىل وطغى الجبال من انحدر عظيم سيل
ونقلت جداره، حتى الحرام البيت القوم هدم تردد وبعد بها، تصنع فيما قريش وفكرت
يوضع أن وآن الرجل قامة إىل ارتفع فلما البناء. وبدأت الجبال من األحجار قريش
املكان، هذا يف وضعه فخار لها يكون أيها القبائل اختلفت مكانه، املقدس األسود الحجر
املخزومي املغرية بن أمية قال أن لوال الخالف، هذا بسبب تنشب األهلية الحرب وكادت
الصفا. باب من داخل أول بينكم الَحَكم اجعلوا — مطاًعا رشيًفا فيهم وكان — للقوم
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«هلم قال: قصتهم، القوم عليه قص فلما دخل، من أول هللا عبد بن محمد وكان
قبيلة كل كبري «ليأخذ قال: ثم فيه، فوضعه بيده الحجر وأخذ الثوب، ونرش ثوبًا.» إيلَّ
البناء من الحجر موضع حاذى إذا حتى جميًعا وحملوه الثوب.» هذا أطراف من بطرف
الكعبة بناء قريش وأتمت الخالف، انحسم وبذلك موضعه، يف ووضعه محمد تناوله
النفائس معه ووضعت داخلها، يف ُهبَل ووضعت وسقفتها األرض، عن بابها ورفعت

اللصوص. ملطامع سقفها قبل تعرضت طاملا والتي لها، قبل من أهديت التي

الكعبة بناء إعادة

دمشق، عاصمته وكانت معاوية، بن يزيد إىل األمر آل حتى قائًما هذا الكعبة بناء وظل
مكة، إىل سار جيًشا يزيد وجرد باألمويني، ثائًرا بمكة يزال ال الزبري بن هللا عبد وكان
حجر، آالف بعرشة الكعبة ورمى مكة جبال عىل املنجنيق ونصب بها، الزبري ابن وحارص
ذلك عند الساج. خشب من أحجاره يخالط كان ملا للحريق عرضة وجعلته البناء وهنت
بنائها. وإعادة الكعبة هدم إىل األمر وانتهى بالبيت، يصنع ما الناس الزبري ابن استشار
حتى ستور عليه وُجعلت خشب من سياج الكعبة حول نُصب البناء أثناء ويف

إليه. ويصلوا البيت بمكان الناس يطوف
الكعبة، جدران أحد غريَّ ثم وقتله، الزبري ابن الحجاج حارص سنوات عرش وبعد
الرشيد هارون توىل فلما الجاهلية، يف عليه كان ما إىل البناء ورفع الغربي، الباب وسد
أمري «يا مالك: جواب فكان الزبري، ابن بناء إىل وردها الكعبة هدم يف مالًكا اإلمام سأل
وترك هدمها.» إال يهدمها أن أحد يشاء ال للملوك، ملعبة هللا كعبة تجعل ال املؤمنني

له. يتعرض لم البيت، الرشيد
أن عىل املسلمون يزيد ال إياه، الحجاج وتعديل الزبري ابن بناء عىل الكعبة بقيت
مطر بمكة هطل إذ ١٠٤٠ه/١٦٣٠م، سنة كانت حتى منها، الوهن يعرتيه ما يقووا
انقىض أن بعد وهن قد بناؤها وكان الكعبة، دخل حتى وارتفع املسجد فدخل هتون
البيت أصاب ما وترامى اآلخر، بعد واحًدا جدرانها سقطت لذلك عام؛ ألف قرابة عليه
عىل الكل فأجمع مكة، أهل انزعج كما فيها الناس فانزعج اإلسالمية، األقطار إىل الحرام

عمارتها. إىل املبادرة
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عىل األمر كان كما إليه، ويصلُّون الناس به يطوف الخشب من بسياج البيت وأحيط
األحجار من يعيدوا ولم طائلة، وأمواًال أشهر ستة البناء يف القوم وأنفق الزبري، ابن عهد
غريه. به فاستبدلوا وهن ما أما قويٍّا، صلبًا وجدوه ما إال الكعبة الزبري ابن بها بنى التي
وللحجر منه، الفتات يتناثر األسود الحجر بدأ فقد واجهتهم، خطرية مشكلة أن عىل
أجزائه إىل ليعيدوا الفن أساليب كل إىل يلَجئُون املعماريني جعل حظ القدسية من األسود
الزبري ابن عهد عىل به ُربط الذي الفضة بإطار ربطوه أرادوا ما لهم تم وملا صالبتها،

مكانه. ووضعوه
منذ به املسلمون يطوف الذي وهو الحارض، يومنا إىل القائم هو هذا الكعبة وبناء

اآلن. إىل عليهم الحج هللا فرض

الحج ومشاعر الحرام املسجد (3)

يف العرب كان فقد للناس، وضع بيت أول وإنها املقدسة، األماكن أقدم الكعبة إن قلنا
هللا، إىل التوجه فيه يُقبل الذي املكان ويعتربونها نحلهم، اختالف عىل يحجونها الجاهلية
إليها، وتحج تعظمها كالكعبة أماكن العرب قبائل لبعض كان التائب، توبة فيه وتُقبل
املقبول الحج أن تُقدر جميًعا كانت لكنها زلفى، هللا إىل تتخذه صنم قبيلة لكل وكان
البيت بحج أو لصنمه، بالتعبد القبيلة رجل اكتفى فإذا بمكة. بيته إىل الحج هو هللا عند
أداء العبادة فرائض من عليه ما أدى قد يكن لم مثًال، ثقيف من كان إن بالطائف القائم

توبته. وتُقبل حجه ليتم العتيق البيت زيارة من له بد وال كامًال،
أهل يرصف أن يستطيع أنه ظن أبرهة، وحكمها اليمن، عىل الحبشة تغلبت وملا
وأقام شطره. وجوههم ويولون يحجونه بيتًا بصنعاء لهم أقام هو إذا مكة بيت عن اليمن
عن ببساطته تنزه الذي مكة لبيت يكن لم ما الفن دقة ومن الجمال من له بيتًا بصنعاء
ظلوا بل العتيق، البيت عن أبرهة بيت إىل ذلك مع اليمن أهل ينرصف فلم الفن، مجايل
فيه وتُقبل هللا، إىل التوبة فيه يقبل الذي وحده هو بمكة القائم البيت هذا بأن مؤمنني

التائب. توبة
ال حرًما، فيها البيت حج عىل اإلسالم قبل العرب عليها تعارف التي األشهر وكانت
أعالم وتخطوا الجزيرة، شبه أنحاء من للحج الناس برز فإذا قتال، وال قتل فيها يحل
السالم، بأهداب يلوذوا أن الجميع عىل ووجب يقاتل، أو يقتل أن ألحد يُجز لم الحرم،
بعكاظ يقع كان ما نحو عىل والتفاخر الفخر عند ومناوشاتهم مناوآتهم من يقفوا وأن

104



املقدسة اإلسالمية األماكن

آثم فهو الُحرم األشهر يف بالجريمة نفسه أحًدا حدَّثت فإذا العرب، أسواق من وبغريها
قلبه.

األشهر هذه يف هللا دين إىل الدعوة فرصة — السالم عليه — النبي وجد لذلك
سنوات ثالث الجبل شعاب من شعبًا بمكة وأصحابه وألزمته قريش قاطعته حني الُحرم،
الناس إىل يخرج الرسول كان الناشئ، الدين حياة من الدقيقة الفرتة هذه يف متوالية،
إىل يدعوها القبائل عىل نفسه يعرض وكان عليه، خصومه عدوان آمنًا الحرم، األشهر يف

هللا. بيت حمى يف أنه إىل مطمئنًا هللا، دين
العرب. سائر من غريهم يعظمه كما البيت يعظمون الهجرة قبل املسلمون وكان
شعاب إىل وذهابهم املسلمني استخفاء عن يرَض لم الخطاب بن عمر أسلم يوم ومن
حتى قريش نضال عىل دأب بل قريش، أذى عن بعيدين فيها الصالة يقيمون مكة،
املدينة، إىل معه واملسلمون هللا رسول هاجر فلما معه. املسلمون وصىل الكعبة عند صىل
عام ذهبوا حتى دأبهم ذلك وظل زيارته، إىل يستحثهم بمكة هللا بيت إىل حنينهم بقي
هللا وفتح بعده، الذي العام ذهبوا العام ذلك قريش صدتهم فلما البيت. لحج الحديبية
وظل لغريهم، ما البيت حج يف الحرية من للمسلمني فأصبح ولنبيه، لدينه ذلك بعد مكة
املسلمني غري عىل بعده حرم والذي الرسول، وفاة سبق الذي العام كان أن إىل شأنهم ذلك

العتيق. بالبيت يطوفوا أن

وبعده اإلسالم قبل

الجاهلية يف كانت ألنها مكة؛ فتح بعد الجاهلية يف عنه اإلسالم يف الكعبة أمر اختلف وإنما
قطًعا األصنام بعض وكانت داخلها، يف تُحفظ نفائس إليها تُهدى وكانت األصنام، موئل
أبدله ذراعه ُكِرس فلما اإلنسان، صورة عىل العقيق من مصنوًعا ُهبَل كان الفن، من
الجاهلية، يف قرون ثالثة مطموسة زمزم برئ وكانت ذهب. من ذراًعا منه القرشيون
مخبوءتني كانتا الذهب من غزالتني منها فأخرج حفرها، النبي جد املطلب عبد فأعاد
صورة إلبراهيم وكان النساء، صورة يف الكعبة جدران عىل مصورة املالئكة وكانت فيها.
كل من الكعبة وطهر كله، هذا عىل عفى مكة النبي فتح فلما باألزالم. فيها يستقسم

وأمنًا. للناس مثابًة بساطتها يف وأبقاها وصورة، صنم
آالف لبضعة فسيح اليوم وهو الكعبة، بقدسية تتصل قدسية الحرام وللمسجد
حتى منه ناحية كل يف النظر ويمتد والحصباء، الرخام صحته يف يتجاوز األمتار، من
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من تحمي قباب والجدران العمد فوق وتقوم أمتار، بضعة جدرانه وبني بينها عمد تفقه
بكر، أبي عهد يف وال النبي عهد يف هذه سعته يبلغ لم وهو واملطر، الشمس من باملسجد
اليوم، نراه كالذي بناءً حوله يرفعا ولم قليًال، إال الكعبة مطاف يف وعثمان عمر يزد ولم

مسقوف. غري وكان قصري بجدار عهدهما يف املطاف أحيط وإنما
عاصمتهم، دمشق األمويون اتخذ فلما الصالة، يقيمون املسلمون كان املطاف ويف
مثل الحرام للمسجد يجعلوا أن رأوا وزينتها، وعمارتها بكنائسهم النصارى عناية ورأوا
للهجرة، وسبعني خمس سنة يف أمر من أول مروان بن امللك عبد وكان العناية. هذه
يف امللك عبد بن الوليد وزاد املتني. الداكن الساج بخشب وُسقف املسجد جدر فُرفعت
رشًفا. له وجعل بالرخام، جدرانه أسفل وأزر السقف، وزخرف املسجد ع فوسَّ أبيه، عمل
بالذهب وزينوه عليه، كان ما ضعف إىل املسجد رقعة يف فزادوا العباسيون وجاء
وسطه، يف تكون أن املهدي فأمر املسجد، من جانب يف الكعبة وكانت النقوش، وأنواع
وظل الحرام. البيت عىل تطغى ال حتى للسيول االحتياط مع أمره املهندسون ونفذ
وقتنا إىل العصور مختلف يف اإلسالمية األمم جانب من العناية موضع ذلك بعد املسجد

الحارض.

حرمة لها أماكن

الحرام، هللا بيت هي الحال، بطبيعة املسجد يدخل من بنظر يأخذ ما أول هي الكعبة
حول فيما باملسجد لكن جميًعا، األرض أقطار يف املسلمني ِقبلة وهي آمنًا، كان دخله من
وحجر إبراهيم، مقام هي: األماكن هذه خاصة، حرمة املسلمني عند لها أماكن الكعبة
أو إبراهيم مقام عليها كان التي الصورة عن يحدثنا ال والتاريخ زمزم. وبرئ إسماعيل،
الذي املكان إثبات يف عًرسا يجدون املؤرخني بعض لعل بل املايض، يف إسماعيل حجر
حرمة أن عىل املطاف، إال حولها ليس قائمة الكعبة كانت حني الِحجر أو املقام فيه يقوم
هذه تُدِني القرآن يف نصوص وإىل تاريخية اعتبارات إىل ترجع والبرئ والحجر املقام

الحرام. البيت قدسية من بها تَدُن لم وإن القدسية، من الحرمة
عجب وال لها، إجالًال بالصالة األماكن هذه يف للقيام املسلمني تدعو الحرمة وهذه
َمثَابًَة اْلبَيَْت َجَعْلنَا ﴿َوإِذْ تعاىل: قوله إبراهيم مقام عن القرآن يف ورد وقد يصنعوا، أن
كان أنه فيذكرون إسماعيل حجر أما .﴾ ُمَصىلٍّ إِبَْراِهيَم َقاِم مَّ ِمن َواتَِّخذُوا َوأَْمنًا لِّلنَّاِس
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الصالة أجر كان ولذلك قواعدها؛ وإسماعيل إبراهيم أقام كما الكعبة، رقعة داخل يقع
هللا. بيت داخل الصالة كأجر فيه

باب جوار يف يقع وهو األسود، الحجر ويقابل الكعبة باب يقابل إبراهيم ومقام
أجًرا، فيه للمصلني تثبت ال الروايات كانت وملا الرخام. من عقده وأقيم عمده أقيمت

قليلني. عنده املقام يطيلون الذين كان إسماعيل، حجر يف املصلني كأجر
الركن بني املمتد للجدار املقابلة الناحية يف ويقع بالكعبة فيتصل إسماعيل حجر أما
دون ما إىل يرتفع الرخام من دائرة نصف يف سور به ويحيط األسود، والحجر اليماني
اإلنسان يكاد ال حتى بعًضا بعضهم يزحم الحج أيام فيه واملصلون العادي، الرجل قامة

مكانه. غريه له يخيل حتى ينتظر أن إال مكانًا به يجد
فوق أُِقيم وقد الكعبة، بناء من األخرى الناحية إىل إسماعيل حجر زمزم برئ يقابل
اإلنسان يدخل فخم البناء وهذا التلوث، من مياهه منع به أريد يسرته، بناء حديثًا البرئ
املاء بإخراج املوَكلني فيه ويرى األركان، فسيح فرياه الدخول، إىل الوسيلة وجد إذا إليه
إىل والوصول البناء دخول لهم يتاح الذين فأما الربكة. يطلبون َمن منه ليرشب البرئ من

الربكة. من حظهم بذلك ويتضاعف زمزم، ماء من ئُون فيتوضَّ البرئ،

املسجد أبواب

جماًال أكثرها عيل باب لعل عدة، أبواب واملقام والحجر البرئ يقابل فيما الحرام وللمسجد
شعائر من شعرية إىل اإلنسان منه ينتقل الذي هو الصفا باب أن عىل الفنية، الناحية من
يقوم أن مكة يدخل من عىل يجب ما أول بالكعبة فالطواف الطواف، بعد والعمرة الحج
َفا الصَّ ﴿إِنَّ تعاىل: لقوله استجابة واملروة الصفا بني يسعى أن فعليه أتمه فإذا به،
َوَمن ِبِهَما يَطَّوََّف أَن َعَليِْه ُجنَاَح َفَال اْعتََمَر أَِو اْلبَيَْت َحجَّ َفَمْن ِهللا َشَعاِئِر ِمن َواْلَمْرَوَة

َعِليٌم﴾. َشاِكٌر هللاَ َفِإنَّ َخرْيًا َع تََطوَّ
املسعى، بينهما ويمتد السماء تظلهما الفالة يف قائمتني ربوتني كانتا واملروة والصفا
مستقيًما، اليوم يعد لم حتى املسعى من أجزاء عىل اعتدوا الكعبة حول الناس بنى فلما

أجزائه. بعض عىل حوله القائمة والطرق والجدران الحوانيت طغت وحتى
وهي مكة، داخل املقدسة اإلسالمي الحج أماكن هي إليها أرشت التي األماكن هذه
أصولها تقررت العبادة من خاصة شعائر لها تفرض وقدسيتها الحرام، هللا ببيت تتصل

نظام. أدق األجيال عىل تفاصيلها نظمت ثم — السالم عليه — النبي عهد منذ
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مكة خارج املقدسة األماكن

تتجىل ال عرفات وقدسية عرفات، فأولها مكة، خارج املقدسة اإلسالمي الحج أماكن أما
أو وعرفة عام. لكل الحجة ذي شهر من والتاسع الثامن اليومان وهما الحج، يومي إال
تتسع فسيحة بطحاء سطحه نحوها، أو كيلومرتًا عرشين مكة عن يبعد جبل، عرفات
من الحجاج صعد الحجة ذي من الثامن اليوم كان فإذا الناس، من األلوف لعرشات
أصبح فإذا فيها، الليل لقضاء وأُعدت بها ُرضبت خيامهم فألفوا زمًرا، عرفات إىل مكة
نظرك، بحدوده يحيط يكاد ال أمامك ممتًدا البطيح هذا رأيت عرفة، يوم من الصبح
بقلوبهم يتوجهون ورأيتهم سواسية، فهم اإلحرام لباس لبسوا جميًعا فيه الناس ورأيت
الفجر صالة منذ استغفارهم تسمع فأنت واملغفرة، التوبة يلتمسون هللا إىل وأفئدتهم
أفاض فإذا الجبل. فوق العشاء صالة بعد عرفات من الناس يفيض أن إىل اليوم لذلك
يبقى ثم البدو، من به يمرون من إال يعمره ال كان كما خالء عاد عرفات من الناس

التايل. العام يف الحج أيام وتعود العام يستدير أن إىل كذلك
إىل الجمرات منه يأخذون باملزدلفة، الحرام املشعر إىل عرفات من الناس ويفيض
االرتفاع، القليلة الجبال هذه بني الصحراء عزلة يف قائم مسجد الحرام واملشعر ِمنى.
الحرام املشعر مسجد الحجاج من أحد يرى أن وقل عرفات. إىل مكة من تتصل والتي
تقرصحسب أو تطول سويعات إال عنده يقيمون وال ليًال، اإلفاضة بعد به يمرون ألنهم
منتصف بعد ما إىل زمنًا يبقى أن له أتيح العشاء بعد أفاض فمن اإلفاضة، ساعات
جمع يتم ريثما إال باملشعر يقف لم الليل منتصف قبيل عرفات من أفاض ومن الليل،

الجمرات.
ويصلون الجمار فيها يرمون أيام ثالثة يقضون ثم الفجر، قبيل ِمنى الحجاج ويبلغ
بالبيت، ليطوفوا األضحى عيد أيام أول منى من يهبطون الناس أن عىل الخيف، بمسجد
فقضوا منى إىل عادوا والسعي الطواف أتموا فإذا إحرامه، َحل من ومنهم امُلحِرم ومنهم
عودتهم أو املدينة إىل منها سفرهم ينظمون مكة إىل رجعوا ثم األضحى، عيد أيام بها

بالدهم. إىل
الرسيعة الصورة وهذه املسلمني، عند بالحج تتصل التي املقدسة األماكن هي هذه
حرمته تتجىل ال األماكن هذه من مكة خارج كان ما أن عىل تدلك عليك عرضتها التي
إال به يمر وال يشهده ال خالء فهو السنة، أيام من ذلك خال ما فأما الحج، أيام يف إال
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طول متصلة شعائرهما فتظل الحرام، املسجد وأما الحرام، هللا بيت أما حوله، املقيمون
واملروة. الصفا بني يسعى وأن بالبيت يطوف أن مكة دخل من كل وعىل العام،

باملدينة. النبوي القرب هو هللا، بيت بعد املسلمني عند املقدس واملكان

النبوي املسجد (4)

وكثريًا باملدينة، النبوية الحجرة يُزر ولم بمكة، الحرام هللا بيت حج من املسلمني من َقلَّ
ذلك وكان رجب، موسم يف النبوي القرب بزيارة يكتفون األزمان بعض يف الناس كان ما
الرسول. ومدينة الشام بني ممتدة الحجازية الحديد سكة كانت أيام خاص بنوع واضًحا
قدسية عن األكثرين نظر يف تقل ال النبوية والحجرة النبوي املسجد قدسية أن والحق
به. خاصة شعائر املدينة ملسجد اإلسالم يفرض لم وإن بمكة، الحرام والبيت املسجد

ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول ُدفن حيث النبوية الحجرة عىل يحتوي باملدينة النبوي واملسجد
إقبال وازداد قدسيته ازدادت هنا ومن وعمر، بكر أبو األوالن الخليفتان ُدفن وحيث
يف أقامه الذي هو هللا رسول ألن خاصة؛ مكانة املدينة ملسجد أن عىل زيارته. عىل الناس

للمسلمني. خالًصا أقيم مسجد لذلك فهو األوىل، صورته
به، يقيم مكان فيها له وليس مكة، من هجرته بعد املدينة هللا رسول دخل فقد
بني من يتيمني لغالمني التمر فيه ف يجفَّ مربد عند يمتطيها كان التي الناقة بركت فلما
ابني وسهيل لسهل أنه عفراء بن معاذ وأجابه املربد؟» «ملن السالم: عليه — سأل النجار،
أن النبي وقبل مسجًدا، يتخذه أن هللا رسول ورجا وسريضيهما، له يتيمان وهما عمرو،

داره. يبني وأن مسجده املكان هذا يف يبني
قبور من به كان ما وسوى وغرقه نخل من باملربد ما فقطع هللا، رسول وأمر
معهم والرسول املسجد يبنون البناءون بدأ ثم املاء، من به كان ما وجفف الجاهلية،
خشب من وعمده الجريد من وسقفه اللبن من جدره بسيًطا، البناء كان وإذ اللبن. ينقل

تم. ما فرسعان النخل،
بدار يقيم هللا رسول كان بناؤه تم أن وإىل املسجد، بجوار هللا رسول بيت وبُنَِي

األنصاري. أيوب أبي
وثالثني خمسة عىل تزيد ال مرة، ألول بناءه النبي أتم حني املسجد، مساحة وكانت
املهاجرين من باملدينة األولني املسلمني لصالة كافيًا هذا بحجمه وكان ثالثني، يف مرتًا
بذلك املدينة وخلصت خيرب، عن وأجالهم املدينة عن اليهود النبي أجىل فلما واألنصار،
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خمسني، يف مرتًا خمسني فجعله املسجد، رقعة يف النبي يزيد أن من بد يكن لم للمسلمني،
األقىص املسجد ناحية إىل متجهة بقيت وقد النخل، جذوع من يومئذ املسجد قبلة وكانت

الكعبة. ناحية إىل بالقبلة عدل حتى
مستنًدا الناس يخطب كان بل املسجد، بُني ما أول منربًا لنفسه هللا رسول يتخذ ولم
عليه شق القيام أن أصحابه شعر فلما املسجد، عمد من عماًدا كانت نخلة جذع إىل

ومجلًسا. درجتني الخشب من منربًا له صنعوا

املسجد توسيع

املسلمني زيادة اطردت فلما النبي، عهد عىل كان كما واملسجد بكر أبي خالفة وانقضت
ونقل الجنوبية الناحية من أمتار خمسة فيه فزاد املسجد، يف الزيادة من بد ال أن عمر رأى
ولم الشمالية، الناحية من مرتًا عرش وخمسة الغربية، الناحية من ذلك ونحو إليها، القبلة
تكن ولم املؤمنني. أمهات هللا رسول أزواج بيوت كانت إذ الرشقية؛ الناحية من شيئًا يزد
هللا؛ رسول عهد عىل كان كما فبقي البناء فن أما رقعته، يف زيادة إال املسجد عمر زيادة
صورة. أبسط عىل املاسة الحاجة سد بالعمارة يقصدون كانوا العهد ذلك إىل العرب ألن
ضيق عثمان إىل الناس فشكا اإلسالمي، الفتح رقعة بازدياد املدينة سكان وازداد
ويُزاد يُهَدم أن عىل فأجمعوا الصحابة، من الرأي أهل عثمان وشاور الجمعة، يوم املسجد
عمارته يف التطور من أحدث ثم عمر، زيادة بقدر فيه وزاد املسجد عثمان وهدم فيه.
عمد فيها أدخل منقورة، حجارة من عمده وجعل املنقوشة، بالحجارة جدره بنى أن
الساج. خشب من السقف وجعل خارجها، من ونقشها الرصاص فيها وصب الحديد،

املسجد بناء يعيد الوليد

تبق ولم األموي، امللك عبد بن للوليد األمر استقر حتى عثمان بناء عىل املسجد وبقي
بن عيل أحفاد فألفى املدينة، وزار ا حاجٍّ الحجاز الوليد وقدم قوة. بالحجاز للثائرين
الثورة يعيد قد تحريًضا ذلك يف ورأى املسجد، جوار إىل فاطمة ببيت يلوذون طالب أبي
وبيوت فاطمة بيت يُدخل وأن املسجد، يف يزيد أن قرر هنالك جديد. من بالحجاز مشبوبة
التاريخية اآلثار هذه إلزالة وبكاؤهم الناس جزع ذلك عن يُثِنِه لم فيه، جميًعا النبي

املدينة. يف ولحياته للنبي الباقية
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بدمشق حياته قىض فقد العرب، رأي غري رأي وزخرفها العمارة يف للوليد وكان
الصخرة قبة مروان بن امللك عبد والده أقام وقد الشام، يف والرومية املسيحية اآلثار وبني
عىل رأيه استقر حني يلبث لم لذلك البارعة، الكنائس من الكثري بها فبز املقدس ببيت

وفسيفساء. بعمال يستعينه الروم ملك إىل كتب أن بنائه، وإعادة النبي مسجد هدم
حجرات فيه وأدخل النبي، مسجد املدينة عىل الوليد عامل العزيز عبد بن عمر وهدم
عمر وبالغ املسجد. داخل النبوي القرب أصبح بذلك عائشة، حجرة وبينها النبي أزواج
وعني به، للعرب عهد ال زخرًفا واملنابر والرشفات املحراب زخرف املسجد: تجميل يف
بما امللك عبد بن الوليد أعجب وقد الفن. يف بدًعا جعلته عناية النبوية املقصورة بسقف
لكن بنائكم؟!» من بناؤنا «أين له: يقول عثمان بن أَبَاَن إىل نظر لقد حتى ذلك من رأى

الكنائس.» بناء وبنيتموه املساجد بناء بنيناه «إنَّا أجابه: أَبَاَن

املسجد حريق

وستني ست سنة إىل بها قائًما املسجد وظل للهجرة، تسعني سنة العمارة هذه تمت
زيادة الشمالية ناحيته يف وزيد املسجد، بزيادة فأمر العبايس املهدي جاء حني ومائة،
سنة إىل املهدي زيارة عىل املسجد رقعة واستقرت طراًزا. الوليد عمارة لها اتخذت كبرية
ما إىل منه النار امتدت املسجد، مخازن يف مشعًال املصابيح موقد تُرك إذ للهجرة، ٦٥٤
واألبواب النبوي املنرب النار أكلت واحدة، خشبة عىل تُبِق فلم املسجد إىل ورست حوله،
الحجرة، كسوة إىل وامتدت كتب، من عليه اشتملت وما واملقاصري والنوافذ والخزائن
الحجرة يف جميًعا فوقعا النبي، بيت سقف عىل الحجرة بأعىل كان الذي السقف ووقع

بها. التي القبور وعىل
بأن منها كلٌّ اكتفت لذلك واضطراب؛ قلق يف ذلك حني اإلسالمية الدولة بالد كانت
يستطيعون بما املدينة أهل وقام عقيدتها. أرىض ما املدينة إىل العمارة مواد من بعثت
إذا وتجعله العمل تقف كانت اململكة رقعة يف االضطراب أحداث لكن املسجد، عمارة من
سنوات ست بعد مرص، أمر بيربس الظاهر توىل فلما مرسومة. خطة غري يف يسري سار
وسار املدينة، إىل كله بذلك وبعث البناء إليه يحتاج ما وكل الصناع جهز الحريق، من

الحريق. قبل كان كما املسجد وقام تم، حتى البناء يف العمل
تغيري وثمانمائة، وثمانني ست سنة إىل ذلك، بعد املسجد عمارة عىل يطرأ لم
اإلسالمية، البالد أمراء بعض من طمًعا فيه زيد أو سقفه جدد أن حدث ما وكل جوهري،
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انقضت فقد وثمانمائة، وثمانني ست سنة يف أما املثوبة. يف خاص، بنوع مرص وأمراء
إىل ثم املسجد، سقف إىل املئذنة من النار فانتقلت الرئيسية، املسجد مئذنة عىل صاعقة
إال الحريق من يسلم ولم واملصاحف، والكتب واملنرب املقصورة احرتقت حتى كله، البناء

املسجد. بصحن مبنية وقبة الحجرة

املسجد يعيد قايتباي

وضوًحا. أكثر عليه، الصاعقة انقضاض بعد املسجد، عمارة يف حدث الذي التطور كان
بها ابتغى التي البديعة الفنية العمارة هذه إىل األوىل بساطته من انتقل كيف رأيت لقد
األرشف امللك مرص أمري وجد فقد الصاعقة حريق بعد أما هللا. مثوبة واألمراء امللوك
ستني النفقة من واقتضت التأنق، غاية بلغت صورة عىل املسجد بناء أعادوا من قايتباي

الجنيهات. من ذهبًا ألًفا
تلك يف منها األكرب بالحظ أو — النبوي املسجد بعمارة تقوم التي هي مرص كانت
املسجد إىل عثمان آل سالطني وجه باألستانة، عثمان آلل الخالفة آلت فلما — العهود
محرابًا به وشيد الثاني سليم السلطان عمره الهجري العارش القرن ففي فائقة، عناية
السلطان بنى عرش الثالث القرن ويف النبوي. املنرب غرب اليوم إىل قائما يزال ال جميًال

الخرضاء. القبة محمود
لوحظ عرش، التاسع القرن من األخري الثلث يف الحميد، عبد السلطان عهد ويف
به تحدث لم قرون أربعة عمارته عىل انقىض أن بعد العمارة إىل بحاجة املسجد أن
ما مكانه ويقيمون املسجد من جزءًا يهدمون املهندسون كان وقد هامة. عمارة أثناءها
سنة بني فيما كله املسجد عمارة تمت حتى غريه، جزءًا بعده يهدمون ثم محله، يحل
وأحواض ومكاتب مخازن لبناء كفى ما الشمايل الجدار يف زيد وقد ١٢٧٧ وسنة ،١٢٦٥
نفقات وبلغت واإلبداع، الروعة غاية بالغ طراز عىل املجيدية املئذنة وُشيدت للوضوء.

املجيدية. الجنيهات من املليون أرباع ثالثة العمارة هذه

رائعة خطوط

اليوم حتى يزال ال ما املسجد بناء يف اإلسالمي الفن آثار من العمارة هذه سجلت وقد
وقصيدة الحسنى، هللا وأسماء الفتح، سورة املسجد جدران عىل كتبت األنظار، بهجة
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والخط الفنية. والدقة الروعة غاية بالغ بخط — السالم عليه — النبي وأسماء الربدية،
والصور. التماثيل اإلسالم حارب أن بعد والنقش، التصوير محل حل الذي هو العربي
جدران عىل ُكتب ما كتابة يف سنوات عرش زهدي بك هللا عبد العظيم الخطاط قىض وقد

الفن. عالم يف الرائعة اآليات هذه من املسجد
ويف محاريبه يف ترميمات بعض إال عليها تزد لم اليوم، إىل القائمة هي العمارة هذه

عمده. ويف أرضه

النبوية الروضة

النبوي القرب أقصد فيه، الهامني القسمني يتناول لم املسجد أمر من إليه أرشت ما أن عىل
ومنربه، هللا رسول قرب بني املسجد من الواقع الجزء هي والروضة النبوية، والروضة
رياض من روضة ومنربي قربي «بني قال: أنه — السالم عليه — عنه روي ملا وذلك
الذي القسم كل عىل اسمها ويطلق النبي منرب بعد ما إىل اليوم تمتد والروضة الجنة.»
النبي منرب جانب عىل وقام باألزهار، الروضة عمد نُقشت وقد النبي. مسجد عمد به

السجاجيد. بأثمن الروضة أرض وُفرشت والجمال، الدقة يف آية محرابان
بدأ املسجد أَمَّ من فكل تقديًسا، اإلسالمية األماكن أكثر من النبوية الروضة وتعترب
الفرض إىل ويبقى املسجد، تحية فيها يصيل الروضة إىل ذهب ثم النبوي، القرب بزيارة
ودالئل املصاحف فيها يجد وهو فرض، من أكثر إىل بها يبقى وقد حضوره، ييل الذي

ومثوبة. تربًكا شاء من فيها يقرأ كراسيها، عىل موضوعة الخريات
ألول الزائر يؤمهما والتقديس، اإلجالل فموضع النبوية، والحجرة النبوي القرب فأما
شاء ما الدعوات من عندهما ويتلو مكة، يدخل ما ألول الكعبة يؤم كما املدينة، يدخل ما
الحجرة وجمال يصيل. أن هللا شاء ما منهما مقربة عىل الروضة يف ويصيل يتلو، أن هللا
للنبي يزيدها ما العربة من النفس يف يثريان لكنهما بالنظر، يأخذ داخلهما يف والقرب

وتقديًسا. إجالًال العربي
ُسوَِّي قربًا كانت هللا، رسول فيها ُدفن يوم البساطة يف آية الحجرة هذه كانت لقد
عبد بن الوليد أمر أن إىل بساطتها عىل القرب حجرة وظلت السالم، عليه صاحبه عىل
العزيز عبد بن عمر أقام ذلك عند املسجد، إىل املؤمنني أمهات بيوت وضم بضمها، امللك
املسلمني من الورع أولو أنكر ولقد صلة. بأية األوىل بساطتها إىل تمت ال فخمة الحجرة

الحسنة. األسوة عىل خروًجا فيه ورأوا بدعة، وعدوه ذلك، من حدث ما
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بن الوليد إليها اتجه التي الناحية إىل بعد املسلمني اتجاه من شيئًا يغري لم ذلك لكن
تزداد عمارتها كانت مرة كل ويف مرة، غري ذلك بعد الحجرة بناء تجدد فقد امللك، عبد
ُجعلت ثم طراز، أجمل مطرزة كسوة ُكسيت الحجرة إن ثم سبقتها، التي املرة عن فخامة
يف الذهب قناديل وزن بلغ وقد والفضة، الذهب قناديل مقدمتها ويف إليها، تُهدى الهدايا
كان النفيسة، األحجار من هدايا للحجرة أهديت كذلك قناطري. تسعة األوقات من وقت
جنيه ألف بثمانمائة قيمته ُقدرت الدري، الكوكب اسم عليه أُطلق املاس من حجر بينها
حجر وسطه يف بالجوهر مرصع الذهب من كف الدري الكوكب هذا تحت وعلق ذهبًا،

بثمن. تُقدر ال كثرية نفائس إىل هذا الدري، الكوكب من أصغر املاس من
عىل السياسية والنظم األحوال تقلب ألن بالحجرة، أثر اليوم النفائس لهذه يبَق لم

اليوم. توجد حيث إىل نقلها إىل أدى العرشين القرن هذا يف الحجاز
يف تيل التي املقدسة املجموعة هي هذه النبوي، واملسجد والروضة، النبوي، القرب
اآلثار بني لها نظري ال مجموعة ريب ال وهي الحرام. هللا بيت الكعبة املسلمني نظر

الفنية. قيمتها ويف التاريخية قيمتها يف اإلسالمية

األقىص املسجد (5)

إىل اآلن وننتقل بالحجاز، املقدسة األماكن عن رسيعة إملامات السابقة الفصول تناولت
األقىص. املسجد وأولها املقدسة، أماكنها عن لنتحدث فلسطني،

عهد إىل تاريخه يف يرجع لكنه املسلمني، عند املقدسة األماكن من األقىص واملسجد
يشبه الثالثة، األديان سبقه يف وهو جميًعا، واليهودية واملسيحية اإلسالم سبق قديم
عليها يقوم كان التي الصخرة عىل يقوم األقىص واملسجد ِقدمها. له يكن لم وإن الكعبة
بيتًا يل ابِن أن داود، إىل أوحى هللا «إن قال: أنه هللا رسول عن ُروي وقد سليمان، هيكل
إرسائيل، بني من رجل بدار تربيعها فإذا املقدس، بيت خطة داود فخط فيه.» أذكر
يا أن هللا إليه فأوحى يأخذها، أن نفسه داود فحدث فأبى، إياها يبيعه أن داود فسأله
شأني من وليس الغصب، بيتي يف تدخل أن فأردت فيه، أذكر بيتًا يل تبني أن أمرتك داود
بن سليمان وبناه ولدك. قال: ولدي؟ فمن؟ رب يا قال: تبنيه. أال عقوبتك وإن الغصب،

داود.
الذي هو سليمان وأن للعبادة، صغريًا بيتًا أقام داود أن إىل الروايات بعض وتذهب
يرجع املقدسة الصخرة عىل أقيم الذي البيت أن أخرى، رواية ويف بعده. من الهيكل أقام
الكعبة. بناء نُسب كما آدم إىل أو املالئكة إىل نُسب ولعله داود، قبل ما إىل تاريخه يف
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ربه، من بوحي أبوه اختارها التي املقدسة الصخرة عىل الهيكل سليمان وبنى
له وجعل العمد، رفيع بابًا له فجعل القدماء، املرصيني هياكل طراز عىل فخًما بناه
لألقداس. قدًسا البهو وراء من جعل ثم العمد، فيه تقوم فسيًحا بهًوا الباب وراء من
وعظمته. وفخامته جالله يف طرازهم اتخذ البناء نظام يف املرصيني طراز اتخذ وكما
مرص كانت ما وكثريًا الفرعوني، املرصي الطراز عىل سليمان يبني أن عجبًا يكن ولم
من الرشقي للجانب املشاطئة البالد أن إىل هذا لحكمها، وتخضعها فلسطني عىل تغري
يف االتصال دائمة كانت — واليونان وفينيقيا وفلسطني مرص — املتوسط األبيض البحر

والثقافية. والفنية التجارية شئونها

الهيكل احرتاق

يف مرص عن فلسطني استقلت وقد وسليمان، داود قبل فلسطني حاكمة مرص كانت
فارس وحكمت شيشاك، الفرعون عهد يف مرص إىل سليمان وفاة بعد عادت ثم عهدهما،
حاكم أقام ثم حكمها، أثناء الهيكل واحرتق املقدس بيت فاحرتق ذلك، بعد فلسطني
وعظمته جالله مثل يف يجعله أن غري من الهيكل أقام ثم كرسى، بأمر املقدس بيت اإلقليم

تشييده. سليمان أتم يوم
قبل ٥٢٠ سنة يف بناؤه أعيد وقد امليالد، قبل ٥٨٦ سنة يف الهيكل حريق كان
اليشء بعض فعوضته الذهب، من املصنوعة واملباخر الشمع حامالت إليه وأهديت امليالد.

األول. بانيه بعد أصابه عما
واملكان معبدهم سليمان هيكل من واتخذوا موىس، بعد من بفلسطني اليهود استقر
حصنوه فقد الروم، وغزو مرص لغزو معرضة فلسطني كانت وإذ لشعائرهم، املقدس
ومعبًدا قلعة أصبح بذلك له، املهداة النفائس من وأكثروا عمارته وقووا تحصني، أكمل
امليالد قبل ٦٣ سنة يف املقدس بيت بومبي الروماني اإلمرباطور حارص وقد واحد، آن يف
أنه صحيح قاومته، التي املنيعة الحصون من املقدس الهيكل حصن وكان له، فصمدت
ومهدت ناحية، من الحصار حني خطر ذات كانت مقاومتها لكن إخضاعها، إىل انتهى

أخرى. ناحية من بقليل ذلك بعد الروماني بالحكم للثورة
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الفلسطيني هريودس

عىل روما عامل يكون أن من الفلسطيني هريودس تمكن الثورة هذه من الرغم عىل
من اليهود يحمل أن بمهارته استطاع وقد اإلمرباطورية. لحكم يخضعها وأن فلسطني،
صورة عىل بناءه وأعاد هدمه وقد بنائه. وإعادة الهيكل هدم عىل إقراره عىل رعاياه
ارتفاعها ضعف إىل البعض ورفعت فيه، األجزاء بعض مساحة ضاعفت الفخامة، من
به جعل كما عليه، يزد لم إن سليمان بناه حني بهاءه له أعاد بهاء عليه وخلعت السابق

قبل. من فيه كان مما أكثر النفائس من
بها املسيحية استقرت أن إىل بفلسطني لليهود املقدس املكان سليمان هيكل ظل
غزا فلما أطالًال. يصبح كاد حتى الهيكل عىل ذلك جنى وقد فيها، اليهودية وحاربت
املسجد اسم أن عىل األقىص، املسجد هو مسجًدا، الهيكل أحالوا ومرص، سوريا العرب
فلسطني، دخولهم وقبل الشام، بالد العرب غزو قبل اإلسالم، يف عليه أطلق قد األقىص
ِبَعبِْدِه ٰى أَْرسَ الَِّذي ﴿ُسبَْحاَن تعاىل: قوله يف اإلرساء حديث ملناسبة القرآن يف عليه أطلق
هو الحرام واملسجد َحْوَلُه﴾. بَاَرْكنَا الَِّذي اْألَْقَىص اْلَمْسِجِد إَِىل اْلَحَراِم اْلَمْسِجِد َن مِّ َليًْال
تشهد القرآن يف التسمية هذه وورود املقدس، ببيت الهيكل هو األقىص واملسجد مكة،
يكن لم وأنه والعبادة، للسجود مكان لكل العرب عند مستعمًال كان املسجد لفظ بأن

اإلسالمية. العبادة أماكن عىل — اليوم هو كما — مقصوًرا
وهذا ومطافها. الكعبة عىل — اآلية هذه نزلت يوم — يزيد يكن لم الحرام فاملسجد
نحلهم، اختالف عىل جميًعا للعرب كان بل اليوم، هو كما إسالميٍّا يومئذ يكن لم املسجد
واملسلمني باإلسالم اتصل قد يكن لم األقىص واملسجد فيه، قائمة العرب أصنام وكانت

اإلرساء. حديث يف إال يشء يف

األقىص واملسجد اإلرساء

عىل أيديهم ووضعوا الشام فتحوا أن بعد يتطلعون، املسلمني جعل الذي هو واإلرساء
وردت التي الروايات فأكثر املقدسة، أماكنهم من لجعله األقىص املسجد إىل املقدس، بيت
إىل اإلرساء به بلغ حني املقدسة بالصخرة الرباق قيد هللا رسول أن إىل تذهب اإلرساء عن
وأنه وعيىس، وموىس إلبراهيم إماًما سليمان هيكل أطالل عىل صىل وأنه املقدس، بيت
سدرة بلغ فلما للمعراج. مرتكًزا يعقوب صخرة من متخذًا ذلك بعد السماء إىل عرج
مكة. إىل أخرى كرة الرباق فامتطى املقدس بيت إىل رسوله عاد آيته، هللا وأتم املنتهى،
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أماكنهم من أنه عىل إليه املسلمون يتطلع أن األقىص، املسجد شأن وذلك جرم، ال
يف إليه يتوجهون املسلمني قبلة كان األقىص املسجد أن ذلك إىل أضفت فإذا املقدسة،
هجرته بعد والثانية األوىل السنتني ويف بمكة، مقامه وطيلة هللا، رسول بعث منذ صلواتهم
إىل االعتبار هذا أضفت إذا الحرام، املسجد إىل املسلمني قبلة حولت أن إىل املدينة، إىل
حرًما فيه ويقيمون لهم، مقدًسا مكانًا يتخذونه املسلمني ترى أن عجبًا يكن لم اإلرساء
يقتضيهم يزال ال ما القداسة من عندهم له يكون وأن املدني، وكالحرم املكي كالحرم
والرعاية. والصيانة العمارة حيث من النبوي واملسجد الحرام بالبيت كعنايتهم به عناية

باملسجد االهتمام

أن لهم كان وما األول، عهدهم يف عنايتهم األقىص املسجد يعريوا لم املسلمني أن عىل
ليفكر عمر كان وما الخطاب. بن عمر عهد يف إال املقدس بيت يفتحوا لم وهم يفعلوا،
بينما الفتح، أعقاب يف املقدسة الصخرة عىل القبة إقامة يف أو األقىص، املسجد عمارة يف
بيت فتح حني متجًها عمر تفكري كان لقد بل وفارس، الروم بمحاربة شغل يف املسلمون
الروم. حكم من خريًا ويرونه املسلمني، حكم إىل يسرتيحوا حتى أهلها إقناع إىل املقدس
عىل وكان فلسطني، يف أرطبون الروماني القائد عىل العاص بن عمرو تغلب ملا
أن رشيطة عىل والصلح التسليم يريد أنه صفرنيوس بطركها أعلن املقدس، بيت أبواب
الحرب ميدان إىل املدينة من عمر وسار املقدسة، املدينة إىل بنفسه عمر الخليفة يجيء
الصلح. توقيع بعد أمامه أبوابها املقدس بيت وفتحت رشوطه وإبرام الصلح هذا لعقد
أدرك وإذ فيها، الحج ومواضع آثارها يريه املدينة خالل يوًما عمر صفرنيوس وصحب
من فهي بها، يصيل أن إليه البطرك طلب القيامة، بكنيسة وهو الصالة، موعد عمر
مستحبة، سنة عمله واعتربوا املسلمون، اتبعه يفعل إن بأنه اعتذر عمر لكن هللا، مساجد
الصخرة من قريب مكان يف صىل ثم كنيستهم، من املسيحيني إخراج إىل ذلك فأدى
أطلق الذي وهو عمر، مسجد بعد من أقيم املكان هذا ويف الهيكل. أطالل عىل املقدسة
أقيم. يوم باملدينة النبي كمسجد البناء، ساذج من عمر أقامه األقىص، املسجد اسم عليه
ثم وعثمان، عمر عهد طيلة بحروبها شغل يف بعد من اإلسالمية الدولة وظلت
ببيت عمر مسجد عمارة يف أحد يفكر لم لذلك ومعاوية، عيل بني ما بالخالف ُشغلت
عبد توىل أن إىل ذلك عىل الحال وظل الشام، بالد يف العبادة بيوت تضارع عمارة املقدس

الحكم. األموي مروان بن امللك
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بن هللا عبد رأسها وعىل الحجاز، يف مشبوبة تزال ما األمويني عىل الثورة كانت
ألنهم واملسلمني العرب من الكثريين عطف موضع الثائرون هؤالء وكان بمكة، الزبري
والقائمني بمكة الحرام البيت سدنة كانوا إنهم ثم هللا، رسول بيت أهل إىل ينتمون كانوا
بهم واختالطهم املسلمني حج فكان باملدينة، — السالم عليه — النبي مسجد شئون عىل

عليهم. عطًفا يزيدهم

الصخرة قبة

بدمشق ملقامه البيزنطية بالعمارة شغف قد كان مروان بن امللك عبد أن إىل أرشنا وقد
بمكة الحرام البيت بعمارة قام من أول كان لذلك وإنه وآثارهم، النصارى كنائس بني
لم الحرام البيت بناء وإعادته العمارة. فن له يطمنئ وما البساطة بني زاوج نحو عىل
فني جمال فيها بالشام مساجد بتشييد ذلك قبل قام فقد العمارة، يف له عمل أول يكن
عمارة يف كان بالنظر أخذًا وأشدها البناء يف آياته أروع أن عىل واألبصار، بالقلوب يأخذ
يف بعد من به قام ما بز نحو عىل القبة شاد فقد األقىص، املسجد وبناء الصخرة قبة

والعمائر. املساجد من بناه ما بز قد لعله بل الحرام، البيت عمارة
مختلف إىل ذلك أنباء وترامت الصخرة، قبة ببناء عنايته لفائق الناس دهش وقد
وزاد القبة؟ عمارة يف املبالغة هذه من قصده ما كثريون: وتساءل اإلسالمية، األمصار
القائمة الثورة بحجة الشام وأهل املرصيني عىل الحج حظر امللك عبد أن تساؤلهم يف
القبة بناء من قصد امللك عبد أن الناس يف الزبري بن هللا عبد أذاع ذلك عند بالحجاز.
املسجد حج إىل الحرام واملسجد الحرام البيت حج عن الناس رصف إىل األقىص واملسجد
الناس ليرصف صنعاء بيت بنى حني بأبرهة ذلك يف متأسيًا املقدسة والصخرة األقىص
ألن وبخاصة الدعاية، هذه من الزبري ابن أذاعه ما بصحة القطع ويتعذر مكة. بيت عن
بعمارة وقام مكة، عىل امللك عبد استوىل موته أثر وعىل بقليل، ذلك بعد مات الزبري ابن
التي الدعاية تلك املسلمني أنىس كما الفني، ذوقه به أرىض نحو عىل الحرام املسجد

ضده. الحجاز ثائر أذاعها
وجمع سنني، سبع مرص خراج إنه قيل كثريًا، ماًال القبة لبناء امللك عبد وأرصد
القبة لبناء تصميم ُوِضَع أن وبعد بيزنطية. بصناعة واستعان الفينيقيني، من ناع الصُّ
ذلك، ومع وجه. خري عىل وأتموه التصميم ذلك تنفيذ رجاله توىل عنه، امللك عبد ريض
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عبد بن الوليد عهد يف أُنفقت دينار، ألف مائة الغرض لهذا ُخصص الذي املال من بقي
منه. وهت أجزاء ولتقوية األقىص، املسجد بناء إلتمام امللك

الصخرة، قبة بعمارة عنايته دون األقىص املسجد بعمارة امللك عبد عناية تكن ولم
املتني، الجميل بالخشب وسقفه قبة عرشة خمس عليها أقام الرخام، عمد له جلب فقد
قناديل، فيه وعلق كثرية أبوابًا له وجعل صهريًجا، وعرشين وأربعة منابر أربعة به وجمل

خادم. ثالثمائة له ورتب آالف، خمسة بعضهم به بلغ حتى عددها يف الرواة بالغ
آي من محاطة املسلمني يد يف قرون أربعة ذلك، بعد القبة وظلت املسجد، ظل
لغري يباح يكن لم حتى الحرام، واملسجد الحرام البيت به أحيط بما واإلعظام اإلجالل
الشام الصليبيون دخل الهجري الخامس القرن أواخر كانت فلما أرضهما. يطأ أن مسلم
أقاموا وقد هجرية. ٤٩٢ سنة يف املقدس بيت عىل يدهم ووضعوا فلسطني إىل وتقدموا
ثالث سنة يف عنه األيوبي الدين صالح أجالهم حتى كامل، قرن قرابة املقدس ببيت
عىل حراًما وعاد األوىل، قدسيتهما القبة وإىل املسجد إىل عادت بذلك وخمسمائة، وثمانني

أرضهما. يطأ أو يدخلهما أن مسلم غري
أوروبا أهل من املسيحيني بني ذلك بعد متداولة ظلت الصليبية الحروب أن عىل
عىل أثناءها الصليبيون استوىل وقد املتوسط. األبيض البحر حول القائمني واملسلمني
تعدد بسبب ذلك بعد اإلسالمية اململكة شئون واضطربت عنها، أُجلوا ثم مرة غري القدس
باململكة حل ما يغري ولم عثمان. آل إىل األمر آل أن إىل واألمراء امللوك واقتتال الدول
والقبة املسجد حرمة ومن املسلمني، عىل املقدس بيت حرمة من االضطراب من اإلسالمية
يف القرم حرب بعد إال أرضهما يطأ أو يدخلهما أن املسلم لغري يبح فلم خاص. بنوع

ضيقة. حدود ويف بمقدار، إال ذلك يبح ولم امليالدي، عرش التاسع القرن أواخر
كان ما املسلمني عند القداسة من ولهما القبة، تزال وال األقىص، املسجد يزال وال
األمم تجعل التي هي وقدسيتهما السياسية، األحوال تبدل رغم عىل قبل، من لهما
ال وكيف الحني، بعد الحني عمارتهما عىل يحرصون املسلمني ملوك وتجعل اإلسالمية،
ِبَعبِْدِه ٰى أَْرسَ الَِّذي ﴿ُسبَْحاَن تعاىل: قوله يذكرون وهم األقىص املسجد املسلمون يذكر
ُهَو إِنَُّه ۚ آيَاِتنَا ِمْن ِلنُِريَُه َحْوَلُه بَاَرْكنَا الَِّذي اْألَْقَىص اْلَمْسِجِد إَِىل اْلَحَراِم اْلَمْسِجِد َن مِّ َليًْال
املسجد هذا وسيبقى هللا، بارك مما حوله ما ويذكرون سيذكرونه إنهم اْلبَِصريُ﴾، ِميُع السَّ

املسلمون. بقي وما اإلسالم بقي ما مقدًسا حرًما لذلك
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املهد كنيسة (1)

الحرام هللا بيت عن إملامات األوسط بالرشق املقدسة األماكن عن السابقة الفصول تناولت
ببيت األقىص املسجد وعن باملدينة، النبوي املسجد وعن بمكة، الحرام املسجد وعن

كلها. إسالمية املقدسة األماكن وهذه املقدس،
نتناول بأن وسنكتفي بفلسطني، املقدسة املسيحية األماكن إىل اآلن بالحديث فلننتقل

املقدس. ببيت القيامة وكنيسة لحم، ببيت املهد كنيسة منها: اثنني مكانني
املسيحيني، عند قدسيتها لها بفلسطني أخرى أماكن عن نتحدث أن وسعنا يف كان
من األجيال تعاقب عىل لقيت التي املقدسة األماكن عىل اآلن حتى حديثنا قرصنا لكننا
لقيت ما بفلسطني العناية هذه من مسيحي أثر يلَق ولم رأيت. ما بعمارتها العناية

القيامة. وكنيسة املهد، كنيسة
واألخرى عيىس، ملولد ذكًرا تقوم وإحداهما العناية، هذه كل يلقيا أن عجب وال
عىل معجزتان وصعوده ودفنه صلبه وقصة عيىس ومولد الصعود، قبل لدفنه ذكًرا تقوم

التاريخ. قص ما أروع من التاريخ،

عيىس مولد

يف روحه من هللا نفخ فقد املسيحية، يف معجزة أنه كما اإلسالم، يف معجزة عيىس فمولد
﴿َواذُْكْر تعاىل: يقول ذلك ويف هللا. آيات من آية ذلك فكان عيىس، فولدت فحملت مريم،
َفأَْرَسْلنَا ِحَجابًا ُدونِِهْم ِمن َفاتََّخذَْت * ِقيٍّا َرشْ َمَكانًا أَْهِلَها ِمْن انتَبَذَْت إِِذ َمْريََم اْلِكتَاِب ِيف
َقاَل * تَِقيٍّا ُكنَت إِن ِمنَك ِبالرَّْحَمِن أَُعوذُ إِنِّي َقاَلْت * َسِويٍّا ا بََرشً َلَها َفتََمثََّل ُروَحنَا إَِليَْها
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بََرشٌ يَْمَسْسِني َوَلْم ُغَالٌم ِيل يَُكوُن أَنَّٰى َقاَلْت * َزِكيٍّا ُغَالًما َلِك ِألََهَب َربِِّك َرُسوُل أَنَا ََّما إِن
َوَكاَن ۚ نَّا مِّ َوَرْحَمًة لِّلنَّاِس آيًَة َولِنَْجَعَلُه ۖ ٌ َهنيِّ َعَيلَّ ُهَو َربُِّك َقاَل َكٰذَِلِك َقاَل * بَِغيٍّا أَُك َوَلْم

ْقِضيٍّا﴾. مَّ أَْمًرا
وضعه عقب الشتاء قر أحست ملا عيىس، وضعت مريم بأن تجري املسيحية والرواية
تنفس إليه يبعث أن بذلك أرادت فيه، تأكل األبقار كانت منها قريب مزود إىل حملته
ملولد القرآن رواية أما القرير. الفصل ذلك يف الربد قارس يقيه ما الدفء من األبقار
نَْسيًا َوُكنُت َهذَا َقبَْل ِمتُّ َليْتَِني يَا َقاَلْت النَّْخَلِة ِجذِْع إَِىلٰ اْلَمَخاُض ﴿َفأََجاءََها فهي: عيىس
ِبِجذِْع إَِليِْك َوُهزِّي * يٍّا َرسِ تَْحتَِك َربُِّك َجَعَل َقْد تَْحَزنِي أَالَّ تَْحِتَها ِمن َفنَاَداَها * نِسيٍّا مَّ
مريم حملت هل تَُرى َعيْنًا﴾. َوَقرِّي ِبي َواْرشَ َفُكِيل * َجِنيٍّا ُرَطبًا َعَليِْك تَُساِقْط النَّْخَلِة
اآلن محل ال ما ذلك الدفء؟ من له ابتغت ما لينال األبقار مزود إىل ذلك بعد طفلها

فيه. للكالم

األطفال يقتل هريودس

رؤيا منامه يف رأى — العهد ذلك يف روما ِقبل من فلسطني حاكم — هريودس أن ذكروا
األطفال بني من أن له فذكروا رأى، ما له يفرسوا أن باألحالم العلم أهل إىل فطلب أفزعته،
اإلمرباطورية يقضمضجع شأن له سيكون طفًال األخرية الخمسة األعوام يف ولدوا الذين
الفرتة هذه يف ولدوا الذين األطفال قتل يف الخري أن هريودس ورأى فيها. أثره ويسوء
ففرت الفرتة، هذه يف ولد قد عيىس وكان لحم. ببيت مغارة يف ودفنهم وقتلهم جميًعا،
من قتل من وقتل جريمته ارتكاب من هريودس فرغ حتى به أقامت غار إىل مريم به
حتى النجار يوسف ومعها به وسارت حماًرا ممتطية بابنها تحملت إنها ثم األطفال،
ثم أخرى، رواية يف سنة عرشة واثنتي رواية، يف سنوات ثالث أقامت وهناك مرص، بلغت

بفلسطني. وأهلها آبائها ومقر رأسه مسقط إىل ذلك بعد عادوا

عيىس؟ ولد أين

هذا خالل وسرتى املقدس، بيت من مقربة عىل لحم، ببيت ولد أنه املقرر عيىس؟ ولد أين
ويستدلون بالنارصة، ولد أنه إىل يذهبون قوًما لكنَّ فيه، ولد الذي املكان تحديد الحديث
يرتددون ال املقرر الرأي أصحاب لكن النارصي؟ عيىس هو أليس إليها. بنسبته ذلك عىل
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إىل ترجع وإنما بالنارصة، مولده إىل ترجع ال النارصي عيىس تسميته بأن القول يف
التي طربية بحرية يف املعجزات من إليه نُسب ما وإىل فيها، بتعاليمه وقيامه بها، مقامه

عليها. النارصة تقع
مولد حول ثار كما عيىس، مولد حول ثار الذي الجدل هذا يف بنصيب نأخذ ولسنا
مولد بني انقضت التي املدة أن نذكره ما وغاية العصور، مختلف يف والعظماء األنبياء
تذكاًرا قسطنطني اإلمرباطور شاده الذي الهيكل إقامة وبني — السالم عليه — املسيح

سنة. ثالثمائة عىل تزيد املدة هذه املولد، لهذا

قسطنطني هيكل

نراها ما عىل املهد كنيسة حولها ُشيدت التي النواة هو قسطنطني شاده الذي والهيكل
منها مقربة وعىل تقدم، كما املسيح السيد مولد يذكر الذي األثر هي املهد وكنيسة اليوم،
مريم، إليها أوت التي هي أنها يذكرون الحليب، مغارة اسم عليها أطلق مغارة تقوم
ولد التي الفرتة يف ولدوا الذين األطفال يقتل هريودس كان بينما ابنها، مع بها وأقامت
نتم أن بعد عندها، قصرية وقفة بالقارئ نقف بأن جديرة املغارة وهذه املسيح. فيها

املهد. كنيسة عن حديثنا
بعد قسطنطني اإلمرباطور أقامه الذي الهيكل حول أُنشئت الكنيسة هذه أن قدمنا
به أقيمت الذي املوضع يكن ولم املولد، لهذا ذكًرا املسيح السيد مولد من قرون ثالثة
اإلمرباطور عهد يف أقيم — الدونيس معبد به كان بل الهيكل، قسطنطني أقام يوم خالءً
الكالم حني وسنرى مكانه. املسيحي الهيكل وقام فُهدم، قسطنطني به فأمر — هادريان
أقامه معبد أطالل عىل قامت أنها كذلك قسطنطني أقامها التي القيامة كنيسة عن
هادريان أن عىل دليل هي أم هذه؟ أمصادفة الزهرة، لعبادة املقدس ببيت هادريان
أن قبل الجديد الدين عىل ليعفي الوثنية، املعابد فيها ويقيم املسيحية آثار يتعقب كان

أمره؟ يستفحل
آل فلما الجنبات، فسيح يكن لم ولكنه جميًال، قسطنطني أقامه الذي الهيكل كان
وملا بهاء. وأكثر رقعة أفسح معبًدا الهيكل مكان أقام جوستنيان، إىل اإلمرباطورية أمر
وحول املقدس، املكان هذا يف تبني شعبة كل بدأت املختلفة، شعبها إىل املسيحية انشعبت
تزال ما والرسيان والالتني الروم طوائف ومباني البناء. لها طاب ما األوىل، الكنيسة

املهد. كنيسة شعائر يف أثره الطوائف هذه الختالف يزال وما اليوم، إىل قائمة
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الكنيسة مغارات

كثرية، مغارات فوق تقوم وأفنيتها األطراف، مرتامية الجنبات فسيحة اليوم املهد وكنيسة
املغارات هذه من فواحدة لها. املنسوب القصص من كثريًا شيئًا بها املوكلون لك يروي
من فيها هريودس دفن التي املغارة أنها قصتها وتذكر األطفال، مغارة اسم عليها يطلق
صورة بها أخرى ومغارة رآه. أنه أسلفنا الذي للحلم تفسريًا األطفال من بقتلهم أمر
يرتجم سنة وعرشين ثالثًا املغارة بهذه قىض الذي جريوم القديس إنه قيل لقديس زيتية
بصورة منها واحدة كل ُزيِّنت أخرى مغارات وحولهما املغارتني هاتني وبني اإلنجيل.

ذكره. املغارة تخلد الذي املشهد تمثل زيتية
إليه يهبط ضيق قبو املهد ومغارة األطفال، مغارة من مقربة عىل املهد مغارة تقع
املهد كنيسة مذبح وبني املغارة بني يصل الدرج وهذا الصخر، يف نُقر َدَرج عىل اإلنسان
ُوضعت اإلنسان قامة إىل ترتفع فجوة القبو هذا جانب إىل الصخر يف نقرت وقد وهيكلها،
قررت الذي املكان تحدد الفضة من نجمة منها مكان يف وثبتت العذراء، صورة فيها
كلها. الطوائف عند مبارك مكان لذلك وهو املسيح، مولد مكان أنه املسيحية الطوائف
بهذه االستئثار ابتغاء املختلفة، الطوائف بني دامية منازعات سبب بركته كانت ما وكثريًا

الربكة.

املزود

كانت الذي املزود أنه يذكرون األرض، يف موضوع الحجر من حوض امليالد نجمة يقابل
القارس. الربد اتقاء املزود إىل نقلته ثم طفلها مريم وضعت حني فيه، تأكل األبقار
فيه املسيح ُوضع الذي املزود هو الحجر، من الحوض هذا أن إىل يذهب أحًدا أظن وال
وفاة من قرون ثالثة بعد إال تكن لم املهد لكنيسة صورة أول أن رأيت فقد بالفعل؛
ألول املسيحية الكنيسة بناء قبل املكان، هذا يف أدونيس أقامه معبًدا وأن املسيح، السيد

مرة.
مرتين، قرابة امليالد نجمة دون ينحدر املزود، يمثل الذي الحجر من الحوض وهذا
وأن الوضع، ساعة أكمة فوق كانت مريم ألن هذا أفيكون أمتار. ثالثة نحو عنها ويبعد
محرابها هي مغارة يف كانت مريم أن أم األكمة؟ هذه سفح يف كانت ومزودها األبقار
أن يجب هنا املغارة؟ دون الجبل من بطن يف كانت األبقار وأن القرآن، إليه أشار الذي

أعلم! هللا أقول:
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عجيبتان فجوتان

يرتفع السطح، منبسط جبل فهو لعجٍب، مثاًرا املوضع هذا يف املغارات كثرة ليست
الكثرية مغاراته ولعل سطحه، عىل لحم بيت وتقوم البحر، سطح فوق مرت ثمانمائة
الكنيسة باب من تدخل إذ فأنت تفسريه، يف األمر أول اإلنسان يحار أمًرا لنا تفرس
بابني البهو أرض يف ترى وهيكلها، الكنيسة ومذبح الباب بني يفصل الذي البهو إىل
باملغارة يشء أشبه فجوة يغطي ألفيته البابني هذين من أيٌّ ُفِتح فإذا نظرك، يستوقفان
بديًعا نقًشا املنقوشة الفسيفساء من أرضها رأيت الفجوات هذه أضيئت فإذا الجب، أو

إليها. وما والطري والنبات الفاكهة يمثل
برتميم يقوم كان فرنيس مهندس — بعيد أمد منذ — الفجوتني هاتني كشف وقد
أن إىل هداه ما عىل قراءاته يف وقع قد كان أنه ويظهر الكنيسة، أعىل يف األجزاء بعض
وقد الفسيفساء. هذه موضع إىل هداه كما سبقتها، كنيسة آثار فوق تقوم الكنيسة هذه
ألن غريهما يف يحفر ولم ظنه، فصدق فوقهما األبواب تقوم اللذين املكانني هذين يف حفر

إليه. الحفر يهدي ما غريهما يف ليس أن عىل دلته قراءاته
واملذبح وهيكلها. ومذبحها الكنيسة باب بني البهو، يف تقعان الفجوتني إن قلت
عليه يحتويان ملا قيمتهما عن فضًال الفنية، والروعة اإلبداع يف آية املهد لكنيسة واملعبد
للمثوبة، طلبًا الرزق يف لهم هللا بسط الذين املؤمنون أهداها الذهب من وآنية تماثيل من

الرزق. سعة من املزيد وابتغاء

الكنيسة باب

وعظمة بهاء الكنائس أبواب يف الناس ألف لقد عجب، فأمره الكنيسة، هذه باب أما
املهد وكنيسة عليها. تزيد أو الكنيسة أجزاء سائر توازي الفن يف دقة فيها وألفوا وجالًال،
فهذا األعاجيب، من فأعجوبة بابها أما مهابة، وأكثرها رقعة وأفسحها الكنائس أفخم من
بلغ ما بالًغا املعابد من ملعبد بابًا تكون أن يمكن ال ضيقة فجوة يكون ألن أدنى الباب
لصومعة مدخل من أكثر أنه إىل الظن بك يذهب ال الباب هذا ترى حني وأنت صغره،
اإلنسان قامة دون وهو ذلك، عىل يزيد وكيف والتقشف. الرواقية نذر الرهبان من راهب

رأسه؟! حانيًا منه يدخل أن واحد رجل من ألكثر يمكن وال ارتفاًعا،
والرسيان والالتني الروم طوائف أن من ذكرنا ما الضيق، بهذا الباب لبناء دعا وإنما
الطوائف هذه بني وأن بها، املحيطة واملنازل الكنيسة هذه بناء يف األجيال عىل اشرتكت قد

125



املقدسة واألماكن اإلسالمية اإلمرباطورية

الكنيسة، يف حقوق الطوائف هذه من طائفة فلكل ثار، إذا مغبته تخىش ما الخالف من
تدع أال عىل الحكومة تحرص لذلك الدامية؛ الثورة كانت عليها أخرى طائفة اعتدت إذا

يدخل. أن تريده من إال الكنيسة يدخل أال وعىل تثور، أن الخالف ألسباب

الطائفي الخالف من صورتان

كثريًا النجمة فهذه امليالد، نجمة ِذكر إىل بك أعود الخالف، هذا من صورة لك ولتتبني
الذهب من مصنوعة أخرى بنجمة طائفة تتقرب كانت حني مكانها من تُنزع كانت ما
وضعت لذا النجمة؛ ملكية عىل تختلف الطوائف كانت ذلك وعند باملاس، مرصعة أو

ملكيتها. طائفة تدعي ال حتى الفضة من النجمة هذه السلطات
الكنيسة، عمد من عماد أول جانب إىل ممدود بساط الطوائف، لخالف أخرى وصورة
أو تقديمه أحد يستطيع ال البساط هذا الضيق، بابها من دخولك بعد يسارك إىل قائم
موضع طائفة فلكل داميًا، التحاًما الطوائف تلتحم أو به، هو الذي املكان عن تأخريه
وتنظيف أخرى. لطائفة ا حقٍّ مست عنه تأخرت أو تقدمت إن حوله، أو البساط من
لطائفة يجوز فال نفسه، كالبساط الطوائف، حقوق فيه مقررة حوله ما وكنس البساط
غريها. تغصبه حق إىل تسعى بأنها تُتهم أو لها، ليس موضع من الرتاب تكنس أن
فيها التفريط يجره ما مخافة دقيقة، محافظة الطوائف حقوق عىل الحكومات وتحافظ

العاقبة. وخيمة نتائج من عليها االعتداء أو

الحليب مغارة

تحت القائمة املغارات من سعة أكثر وهي املهد، كنيسة من قريبة الحليب مغارة تقع
وإن الكنيسة، مغارات سائر عن الحايل تنسيقها يف املغارة وتختلف املذكورة. الكنيسة
صغري تمثال — املدخل بعد — الحليب مغارة أول ففي طبيعتها، يف جميًعا تشابهت
يوسف لعله رجل جانبه إىل ويسري مرص، إىل بهما يسري حماًرا ممتطيني واملسيح للعذراء
إليها هبط وإن الصخر، يف منقورة أنها يخال صغرية كنيسة إىل اإلنسان وينحدر النجار،
اآلثار وهذه للعذراء. كبرية صورة األيمن الكنيسة جانب وإىل أعالها، من النهار ضوء
الكنيسة مغارات يف له مثيل ال بهاء عليها فتلقي ألوانها، مختلف الكهرباء تضيئها كلها

الكربى.
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كنيسة يف وليس الحال، بطبيعة املهد لكنيسة ما القدسية من الحليب ملغارة ليس
القدسية يف املهد كنيسة عىل يزيد وليس نفسه، املهد مكان من قدسية أكثر مكان املهد

املقدس. ببيت القيامة كنيسة غري

القيامة كنيسة (2)

املولد لهذا ذكًرا لحم ببيت تقوم املهد وكنيسة عيىس، مولد يف هللا معجزة إىل أرشنا
املسيح صلب عن املسيحية للرواية ذكًرا تقوم فإنها القيامة، كنيسة أما املعجزة، ولهذه
بالذكر، جديرة — األخرى هي — معجزة والصعود الصلب وقصة السماء، إىل وصعدوه
جميعها، األرض أقطار من املسيحيون إليه يحج الذي الفخم األثر هذا لها يقام وبأن

القرون. عىل امتدت التي الصليبية للحروب مثاًرا كان والذي
قصة يف بينهما التوفيق أمكن وإن املسيح، صلب يف يختلفان واملسيحية واإلسالم
سبقها، وما مقدماتها عىل خالف إىل الصلب قصة عىل الخالف يرجع وليس الصعود،
أما نفسه. املسيح شخص عىل الصلب وقوع إىل يرجع بل واقعتها، عىل خالف إىل وال
﴿إِنِّي املسيح: يخاطب تعاىل يقول إذ موضع، غري يف القرآن يف ذكره ورد فقد الصعود،

َحِكيًما﴾. َعِزيًزا هللاُ َوَكاَن إَِليِْه هللاُ رََّفَعُه ﴿بَل ويقول: إَِيلَّ﴾ َوَراِفُعَك يَك ُمتََوفِّ

الصلب قصة

املسلمني عند ورسوله، هللا كلمة فاملسيح مقدماتها، عىل الصلب قصة يف الخالف يقع ال
واستبداد، بطش حكم روما حكمتهم حني بفلسطني قومه إىل هللا أرسله املسيحيني، وعند
الشعب وعىل الفقراء عىل سلطانًا املكانة وذوي لألغنياء وجعلت كلمتهم، فرقت وحني
وريضحكم املذلة إىل استسلم قد يومئذ فلسطني شعب يكن ولم العذاب. سوء يسومونه
هناك الناس وكان كلها، البالد أحشاء بها تضطرب الثورة أسباب كانت بل الرومان،

قريب. عما بدورهم العالم سيحكمون بل روما، نري من سيتحررون بأنهم يؤمنون
وبدأ أثره، تخاف السلطات بدأت فيهم، تعاليمه يذيع وجعل بينهم املسيح قام فلما
وثورتهم عليه سخطهم أن عىل يناوئونه، اليهود من الدين ورجال املكانة وذوو األغنياء
أتباعه عىل تعاليمه يلقي كان حني أما املقدس. بيت جاء حتى ذروتهما يبلغا لم به
بينهم ويذيعون الناس فيتناقلها البالد، من غريهما إىل الجليل إىل النارصة من متنقًال
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أن بعد املقدس بيت دخل فلما ضيقة، دائرة يف محصوًرا به الربم كان فقد معجزاته،
أمره، استفحل إذا يصيبهم ما مغبة اليهود خيش وتعاليمه، معجزاته الناس يف ذاعت
من يزعم بما الناس يضلل املسيح أن يعتقد جعله ما روما ِقبَل من للحاكم وزينوا
فُحِكم وحوكم بعيىس، وجيء الِجنَّة، ذي إىل الصواب وإعادة املرىض وإبراء املوتى إحياء
من وغريها وفلسطني، وروما مرص يف بالصلب تُنفذ اإلعدام عقوبة وكانت باملوت. عليه
فافتدى دمه، فسال وساقيه، يديه إىل املسامري وُدقت عيىس، وُصلب لها، املجاورة البالد
كنيسة تقوم الذي هو قربًا أُودَِع الصليب فوق من وُرفع مات فلما الخلق. خطايا به
يتفرقوا أن فأمرهم حيٍّا، أصحابه إىل عاد دفنه من أيام ثالثة وبعد له. ذكًرا اليوم القيامة
وظلوا اتبعهم، من واتبعهم الحواريون، وتفرق تعاليمه. الناس يف فيذيعوا األرض يف
قسطنطني الروماني العاهل قلب الن حتى العذاب، ألوان روما غري ويف روما يف يَُسامون

القيامة. وكنيسة املهد كنيسة ببناء أمر من أول وكان فاعتنقها، املسيحية إىل
املسيحية. التواريخ ويف األناجيل يف يصور كما املسيح، صلب عن رسيعة إملامة هذه
الصلب تنفي وهي الصلب، سبق ما تنِف لم وإن ُصلب أنه فتنفي اإلسالمية، الروايات أما
َصَلبُوُه َوَما َقتَلُوُه َوَما ِهللا َرُسوَل َمْريََم ابَْن ِعيَىس اْلَمِسيَح َقتَْلنَا َّا إِن ﴿َوَقْولِِهْم تعاىل: بقوله
ۚ الظَّنِّ اتِّبَاَع إِالَّ ِعْلٍم ِمْن ِبِه َلُهم َما ۚ نُْه مِّ َشكٍّ َلِفي ِفيِه اْختََلُفوا الَِّذيَن َوإِنَّ ۚ َلُهْم ُشبَِّه َوَلِكن

َحِكيًما﴾. َعِزيًزا هللاُ َوَكاَن ۚ إَِليِْه هللاُ رََّفَعُه بَل * يَِقينًا َقتَلُوُه َوَما
الحاكم إىل فشكوه باملسيح، ذرًعا ضاقوا اليهود إن املسلمون املؤرخون ويقول
يشبهه، برجل عثروا وإنما عنه، الباحثون به يعثر فلم عليه، بالقبض فأمر الروماني،
املوتى تحيي كنت «إن له: يقولون اليهود وجعل حبل، يف مربوًطا املحاكمة إىل فساقوه
ُصلب فلما واإلساءة، األذى ألوان إليه يوجهون ثم الحبل؟» هذا من نفسك تخلص أفال
يوسف كان قرب يف ودفنه فيالخوس الروماني الحاكم من النجار يوسف استوهبه ومات

لنفسه. أعده
عىل وقع وما بروحه، أم بجسده أكان عيىس، لصعود تفصيل مقام هنا املقام ليس
أقيمت التي القيامة كنيسة عن للحديث تمهيًدا تقدم ما سقنا إنما فنحن خالف، من ذلك

توفاه. أن بعد هللا إىل منه ُرفع الذي القرب يف عيىس لدفن ذكًرا
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الدونيس هيكل

بنى قسطنطني إن — لحم ببيت املهد كنيسة عن حديثنا حني — القول إىل سبقنا
املعبد هذا بنى وإنه سنة، بثالثمائة عيىس وفاة بعد لحم ببيت امليالد لذكر األول املعبد
لحم ببيت حدث ما ومثل هادريان، بناه الدونيس هيكل فيه يقوم كان الذي املكان يف
وثنية مساجد عدة هادريان بنى فقد القيامة؛ لكنيسة املقدس ببيت حدث املهد لكنيسة
بناء وكان املقدس، ببيت الزهرة أو ألفروديت معبد املعابد هذه بني ومن حكمه، أثناء
واعتنق روما، إمرباطورية قسطنطني توىل فلما ميالدية، ١٣٥ سنة يف الوثني املعبد هذا
وكان فيها، النرص حالفه عدة حروبًا شن إمرباطوريته، من سنوات ست بعد املسيحية
وعن املسيح صلب مكان عن يبحث أن عول ولذلك انتصاره؛ سبب الصليب أن يعتقد
وأن الدونيس، هيكل يقوم حيث كان املولد مكان أن إىل الباحثون واهتدى مولده، مكان
عرف هادريان أن هذا من نستنتج أترانا أفروديت. هيكل يقوم حيث كان الصلب مكان
آثار عىل ليعفي الهيكلني هذين فيهما فأقام ودفنه، صلبه ومكان املسيح مولد مكان
محال إنه الباحثون يقول املصادفة؟ محض إىل يرجع األمر أن أم الناشئة، املسيحية

علمي. سند إىل يستند برأي األمر هذا يف القطع

والدفن الصلب مكان

إىل صعد حيث ومن املسيح، صلب حيث كنيسة يقيم أن قسطنطني اإلمرباطور قرر
هذا وقرر مكاريوس. القس إىل والصعود والدفن الصلب مكان عن بالبحث فعهد السماء،
للزهرة. هادريان أقامه الذي الهيكل تحت يوجد عنه بالبحث ُكلف الذي املكان أن القس
القرب هذا من مقربة وعىل الصخر، يف منقوًرا قربًا فوجد الهيكل، فهدم اإلمرباطور وأمر
يف شك يبَق فلم املرىض، يشفي أحدها أن لوحظ ثالثة صلبان وجدت الرشق ناحية إىل
بعد فيه ُدفن الذي هو الصخر يف املنحوت القرب وأن املسيح، عليه ُصلب الذي هو أنه
عمائر يقيم أن مكاريوس فأمر قسطنطني، اإلمرباطور إىل االكتشاف هذا وأُبلِغ صلبه.

املقدس. املكان هذا يف فخمة
كثريين أن فنذكر العهد، ذلك من القيامة كنيسة عمارة عن الكالم قبل هنيهة نقف
كتبًا وأن اإلمرباطور، إىل مكاريوس أعلنه الذي االكتشاف هذا صحة يف الريبة أبدوا
البحوث تلك نرش يف وال الرأي هذا إبداء يف وليس الرأي، هذا عىل للتدليل نرشت وبحوثًا
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يف مثلها ونرش مختلفة، أديان يف املقدسة األماكن من كثري أمر يف مثلها نرش وقد عجب،
جديدة. وجهة عرصهم يف العالم وجهوا أنهم التاريخ يذكر ومن العظماء، من كثريين أمر
املسيح وفاة بعد الصعود ومكان الصلب مكان عن بحثه بدأ مكاريوس أن ذكرنا فإذا
مولده مكان تحديد عىل كالحرص املكانني هذين تحديد عىل الحرص وأن قرون، بثالثة
له التمسنا البحث، يف العلمية األسانيد عىل الحرص من نفسه يف أقوى كان السالم، عليه
بهذه الناس يذكر معبد لقيام توقهم وشدة ناحية، من نيتهم حسن العذر من وألمثاله

األخرى. الناحية من الروحية العالم حياة يف الجليلة األحداث
عمائر يقيم أن اإلمرباطور فأمره قسطنطني، اإلمرباطور إىل اكتشافه مكاريوس أبلغ
القرب، فوق إحداهما كنيستان: يومئذ وشيدت وصعوده، املسيح لصلب ذكًرا فخمة
الكنيستني وبني وأفخم. أكرب الثانية هذه وكانت الثالثة، الصلبان وجدت حيث واألخرى
وأحيطت بالكنيستني املحيطة األرض وسويت الجلجنة، مرتفع إنه قيل مرتفع قام

والعمد. باألبواب
جميلة. قبة فوقها قامت مستديرة — العهد ذلك يف بُنيت كما — القرب كنيسة وكانت
األخرى، هي قبة فوقها ُشيدت مستطيلة فكانت الصلب، كنيسة أو الفداء كنيسة أما
بني القائم املرتفع يف الخلق خطايا عليه افتدى املسيح إن قيل الذي الصليب وأقيم

الكنيستني.

الفرس أصابهما إذ ،٦١٤ سنة إىل قائمتني وظلتا للميالد، ٣٣٦ سنة الكنيستني بناء تم
حكم يف املقدس بيت دخلوا حني وذلك بالدهم، إىل األعظم الصليب ونقلوا جسيم، بتلف
،٦٢٥ سنة يف الفرس عىل هرقل انترص فقد عهده؛ يطل لم الحكم هذا أن عىل كرسى،
املدينة هرقل لدخول استعداًدا الكنيستني من تلف ما املقدس بيت عىل عامله فأصلح

مكانه. إىل األعظم الصليب ورده املقدسة
عهد يف املقدس بيت فتحوا ثم الصديق، بكر أبي عهد يف فلسطني العرب ودخل
يف املقدس بيت كنائس وبقيت بأذى، املسيحية للمعابد يتعرضوا فلم الخطاب، بن عمر

وكرامتها. عزها
يف أدمجتا كانتا أنهما أم املقدس، بيت عمر فتح حني قائمتني الكنيستان أفكانت
لم امليالدي، الثامن القرن فمنذ برأي، األمر يف القطع اليسري من ليس واحدة؟ كنيسة
كنيسة جميًعا يذكرون كانوا وإنما الصليب، كنيسة املقدس بيت حجوا ممن أحد يذكر

130



املقدسة املسيحية األماكن

كنيسة أن أم بقليل؟ بعده أو العربي الفتح قبل الصليب كنيسة ُهدمت أترى القيامة،
لست األخرى؟ الكنيسة املسيحيني من الحجيج أنست خاصة مكانة ذات أصبحت القيامة

رأيًا. األمر يف أبدي

كنيسة فُهدمت هللا، بأمر الحاكم الفاطمي الخليفة أمر عرش الحادي القرن أوائل ويف
هذا من املقدسة املسيحية الكنيسة أصاب ما لكن أطالل، إال منها يبَق لم حتى القيامة
الحادي القرن ذلك أواخر يف املقدس بيت عىل الصليبيون استوىل فقد طويًال، يدم لم الرش
املسيحيون جعل ثم رقعتها، ووسعوا الفخامة من نحو عىل الكنيسة بناء وأعادوا عرش،
فسحة من اليوم عليه هي ما إىل صارت حتى األجيال، عىل إليها يضيفون بعدهم من

وجالل. وفخامة
املسيح السيد فيه ُدفن الذي القرب موضع القيامة كنيسة يف قدسية املواضع أكثر
بابها. من خطوات بعد الكنيسة، إىل الداخل يسار إىل يقع وهو وصعوده، وفاته بني
املسيح بساطة لنذكر تدعونا مبالغة وترصيعه تزيينه ويف عمارته تجميل يف بولغ وقد
الفني التأنق هذا وإىل الزينة، تلك كل إىل البساطة هذه تؤدي كيف ولنعجب حياته، يف
وال القرب، صاحب بخاطر يدر لم نحو عىل إضاءته ويف الرخام، أبدع من القرب نحت يف
دون بروما بطرس القديس كنيسة وليست العجب فيم ولكن حوارييه! من أحد بخاطر
جمال يتفق ال باملدينة النبوي واملسجد العجب وفيم وروعة؟ وبهاء جالًال القيامة كنيسة
جذوع من وعمده سقفه وجعل اللَِّبن، من النبي شاده يوم بساطته مع يشء يف عمارته

النخل؟!

واملهابة الفخامة يف للمثل مرضب — املسيح السيد قرب وراء فيما — القيامة وكنيسة
دهشة، أية يوجب مما عمارتها وتعظيم إكبارها يف املسيحيني مبالغة وليست والجالل،
احتملوه ما إىل كذلك يرجع بل فحسب، نفوسهم من املقدسة مكانتها إىل ذلك يرجع وال
التضحيات هذه ذكر فيها يودعون جعلتهم جسام، تضحيات من الصليبية الحروب خالل
بدمه ليفتدي — اعتقادهم يف — بنفسه املسيح ضحى كما للعقيدة، نداء بُذلت التي

جميًعا. الناس خطايا
واملذبح الفناء عىل تقترص ال بأنها الكنائس من غريها عىل القيامة كنيسة تمتاز
ويذكر سطحها. عن سطحه يرتفع بها متصل بناء بجوارها أقيم لقد بل والهيكل،
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والذي املسيح، السيد عليه ُصلب الذي املرتفع حيث أقيم أنه بشئونها القائمني بعض
كثريين نظر يف ريبة موضع الرواية وهذه عهده، يف عليهم ُحكم من عليه يُصلب كان
املقدسة األماكن مواضع تحقيق ويحاولون املقدس، بيت يؤمون الذين املسيحيني من
ولكنهم القرب، مكان صحة يف يرتاب من مذهب يذهبون ال فهؤالء علميٍّا، تحقيًقا فيها
يف وال كثري يف الصلب مكان يذكر ال بالكنيسة، املتصل املرتفع البناء هذا بأن يقطعون

قليل.
إىل تُنسب آثار بعض بها ُحفظت صغرية أخرى كنيسة الكنيسة جوار إىل وتقع
القيامة. باب أمام الواقع الفضاء إىل يفتح الكنيسة هذه وباب والحواريني، املسيح عهد
ذا تاريخيٍّا ثبوتًا النسب ثابت الصغرية الكنيسة بهذه املحفوظة اآلثار من يشء وليس
الذي القصص نوع من يكون أن يعدو ال ذلك، من الكنيسة سدنة يرويه وما قيمة،
العجائز، بإيمان عليهم هللا َمنَّ ممن املؤمنني قلوب به يجذبون معبد، كل سدنة يرويه

كإيمانهم. بإيمان أو

اللذان هما — املهد وكنيسة القيامة كنيسة — ذكرتهما اللذان املسيحيان األثران هذان
أن وكما العمارة، فن يف وفلسطني بالحجاز اإلسالمية اآلثار من عنه تحدثت ما يضارعان
يؤدون الذين املسلمني قلوب إليها يستهوي ما القدسية من لها إسالمية أماكن بالحجاز
املسيحيني قلوب يف لها أماكن نفسها املقدس بيت وحول بفلسطني فإن الحج، فريضة

كربى. قدسية
وطريق الزيتون جبل إىل املقدس ببيت املتصلة األماكن هذه من أشري أن وحسبي
اإلسالمية؛ األماكن تلك أو املسيحية األماكن هذه عند الوقوف أريد ال أنني عىل اآلالم،
— قدسيتها بحكم — نالت التي األماكن عند وقفت إنما — قبل من ذكرت كما — ألنني
األوسط، الرشق يف املقدسة األماكن عن األخري الفصل يف سنفرسه ما الخاصة العناية من

املقدسة. األماكن بتلك للعناية اإلنساني الوجدان حركت التي الدوافع منه لنستشف
فهو املبكى، حائط عن أتحدث أن عىل الدوافع هذه عن الحديث قبل أحرص لكني
التي الثالثة السماوية األديان أوىل هي واليهودية املعاد، أرض يف لليهود املقدس املكان
أن لهم كان وما اليهود، يعمره لم املبكى حائط أن صحيح األوسط. بالرشق نزلت
التي املقدسة لألماكن ما نفوسهم يف القدسية من له معنى عن يحدث لكنه يعمروه،

النصارى. نفوس ويف املسلمني، نفوس يف عنها تحدثنا
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اليهود مبكى

اليهود مبكى (1)

السبت وصبح الجمعة ظهر بعد أعينهم عليه تقع منظًرا املقدس بيت أهل من الناس أَِلَف
طلعة مثار لذلك هو كله، العالم يف له مثيل ال فذ منظر السنة، مدار عىل أسبوع كل من
تكتظ أسبوع كل من املوعدين هذين ففي سائًحا، أو ا حاجٍّ املقدس بيت النازل الغريب
ثيابهم أجمل لبسوا واألطفال، والنساء الرجال من عظيم بعدد وطرقها املدينة شوارع
الرسوال البس ومنهم والقبعة، القفطان البس فمنهم وألوانها، صورها اختالف عىل
كن فقريات عندهن، ما أفخر لبسن قد املتباينة أزيائهن يف والنساء السوداء، والعمامة
العبادة، كتب من كتابًا هؤالء من كلٌّ ويتأبط ثيابهم. أجمل أطفالهن وألبسن ثريات، أو
اليهود، هم فأولئك املبكى، حائط ناحية إىل يتوجهون واحدة، وجهة جميًعا ويتوجهون

يبكون. ذاهبون
من الباقي الغربي الحائط ذلك معهم بلغت املقدس البلد طرق يف اتبعتهم فإذا
بعضهم ويتمسح أحجاره بعضهم يَُقبِّل أمامه، جميًعا وقفوا رأيتهم ثم املقدس، الهيكل
يحدوهم رأسهم عىل وقف ربانيهم رأيت البكاء موعد حان فإذا للمثوبة. وطلبًا تربًكا بها
للشجن املثري املنظر هذا شهدوا الذين السائحني من واحد غري صور وقد ويجيبونه.
يكاد حتى بعضهم العربات وتخنق خدودهم، عىل دموعهم تسيل الباكني هؤالء صورة
وهذا الحداء هذا إرسائيل، شعب وجواب الرباني حداء السائحون هؤالء وذكر بها. يغص
يف أسبوع كل يرتددان يزاالن ال واللذان قرنًا، عرش تسعة من يتغريا لم اللذان الجواب

الحارض. وقتنا إىل املقدس بيت أجواء
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الحداء صورة

عليهما، بعد من يقفوا لم للذين الجواب وهذا الحداء هذا صورة نروي أن بنا وجدير
جواب أن إىل الرواية نبدأ أن قبل وننبه وآماله. إرسائيل شعب آالم من صورة لريوا
سوى ما أما وننوح»، عزلتنا يف «نجلس الكلمات: هذه عىل النظر بدء يف يزيد ال الشعب

يأتي: كما يجري واملنظر الرباني، فحداء العبارة هذه

ُهجر. الذي القرص أجل من الرباني:
وننوح. عزلتنا يف نجلس الشعب:

ُهدمت. التي الجدران أجل من –
وننوح. عزلتنا يف نجلس –

ذهب. الذي مجدنا أجل من –
وننوح. عزلتنا يف نجلس –

أطالًال. صار الذي الهيكل أجل من –
وننوح. عزلتنا يف نجلس –

ماتوا. الذين عظمائنا أجل من –
وننوح. عزلتنا يف نجلس –

ُقتلوا. الذين رهباننا أجل من –
وننوح. عزلتنا يف نجلس –

امتُهنوا. الذين ملوكنا أجل من –
وننوح. عزلتنا يف نجلس –

الرباني يتبادله دعاء إىل االجتماعات، هذه بعض يف والجواب، الحداء ينقلب وقد
اآلتي: النحو عىل والشعب

صهيون. ترحم أن إليك نبتهل الرباني:
واحد. صعيد يف املقدس بيت أبناء تجمع وأن الشعب:

صهيون. منقذ يا بالخري أعجلنا الرباني:
املقدس. بيت قلب إىل وتحدث الشعب:

قريب. عما صهيون مملكة ولتعد الرباني:
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املقدس. بيت عىل ينوحون الذين قلوب رطب الشعب:

لكنها تقدم، عما صورتها يف األدعية تختلف وقد والجواب، الحداء يختلف قد
يهودي كل آالم هي أليست واآلمال. اآلالم هذه عن وتعرب املعاني، هذه حول تدور جميًعا
فصاروا األرض، يف شتتوهم ثم هيكلهم، وهدموا دولتهم وأدالوا الرومان، غلبهم منذ
أن يرجون الوسائل، بكل يحاولون وهم مستقرٍّا؟ وال وطنًا اليوم إىل لهم يعرفون ال
التوسل وهذا االستغفار، وهذا الدعاء، وهذا النوح، وهذا املعاد. أرض يف الدولة لهم تعود
الوسيلة بهذه يتعلق قدر بأي ندري ال كنا وإن الوسائل، تلك بعض وعال، جل للبارئ

الحارض. عاملنا يف أملهم
الحرم جدران من بقية أنه عن يزيد ال عنده ينوحون الذي الغربي الحائط وهذا
جانب فوق القيامة كنيسة بُنيت الذي الحرم هذا املقدس، بيت لهيكل سليمان أقامه الذي
يقوم كان الذي املكان يف الصخرة قبة وبُنيت آخر، جانب األقىصفوق املسجد وبُني منه،
شعب يحدث الذي األثر هي سليمان، هيكل من الباقية البقية هذه عليه، الهيكل قدس
يف العماد رفيع شامًخا كان والذي اليوم، املحطم األثر الغابر، املجد ذلك عن إرسائيل
إرسائيل بنو يريد الذي هو األثر وهذا إرسائيل. بني وعظمة اليهودية عز مىضحني عهد

الوسائل. كل لذلك ويلتمسون مجده، إليه يعيدوا أن
الغابر املجد تذكر حني عمقه، ومبلغ الفاتحني هؤالء حزن تقدِّر أن تستطيع وأنت
ساللة هم إرسائيل فبنو عليهم، قرنًا عرشين منذ ُرضبت التي والذلة لهم، كان الذي
كانت يوم التوحيد، بكلمة موىس إليهم هللا أرسل الذين وهم ويعقوب، وإسحق إبراهيم

بهم. املحيطة األمم يف القائم الدين هي الوثنية

املختار الشعب (2)

آلهة، الطبيعة يرون املرصيون وكان األعىل» ربكم «أنا مرص: ألهل يقول فرعون كان
إله، واألرض إله، والسماء إله، فالشمس مظاهرها، كل عىل األلوهية مجايل فيخلعون
مظاهر إىل تتطور آلهتها وكانت بدائيتها، يف تزال ما اليونان وثنية وكانت إله. والليل
الفرس مجوسية وكانت جميًعا. األوملب وسكان وفينوس أبولون لتصبح كذلك الطبيعة

باأللوهية. لذلك وتخصهما الحياة، مصدر والنور النار يف ترى
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بنو سما املبارش، الحس آثار فيه الشعور يتخط لم الذي الوثني العالم هذا يف
وحدانيته إىل الكون خالق وهداهم الوجود، رس وألهموا التجريد مراتب إىل إرسائيل

املختار. شعبه كانوا وبذلك وصمدانيته
ويُذكر بمرص، رع آمون فيها يُذكر فيه، تقوم املعابد كانت الذي العالم هذا ويف
حتى الصحراء يف موغًال إبراهيم ذهب بفارس؛ املجوس نار فيها وتُذكر باليونان، أبولون
له. رشيك ال وحده هللا اسم فيه يُذكر للناس رفع بيت ألول القواعد فيها فوضع مكة، بلغ
الغزاة غزو عن بعيًدا البيت قواعد وإسماعيل إبراهيم أقام املوحشة الفالة هذه يف
منهم كان بمن فسار موىس، كليمه هللا بعث إرسائيل شوكة قويت فلما الطامعني، وعبث
ما ونبذ وحده، هللا عبادة إىل داعيًا فلسطني، أرض من بكنعان إرسائيل وطن إىل بمرص
ومظاهرها فالطبيعة الطبيعة، مظاهر عبادة من إليه والفرس واليونان املرصيون يدعو

أسماؤه. وتعالت شأنه جل هللا خلقه ما بعض إال ليست

مرص، لحكم يومئذ خاضعة فلسطني وكانت وقومه، فرعون من عنتًا وأهله موىس ولقي
للهيكل األوىل النواة داود فأقام سليمان، ابنه ثم داود، أمرها وتوىل بعد، من فاستقلت
فيه يُذكر الهيكل هذا أُقيم وجالله، وفخامته بهائه يف كله الهيكل سليمان وأقام املقدس،
تؤلَّه التي املرصية املعابد فخامة تضارع فخامة يف وأُقيم له، رشيك ال وحده هللا اسم

الطبيعة. مظاهر فيها

إرسائيل حضارة (3)

ورشيعته. وحكمه هللا اسم األرض يف يذكروا وأن حضارة، يقيموا أن إرسائيل لبني وآن
دين يف فوجدوا فلسطني، الفراعنة وغزا الفرس، وثائرة الفراعنة ثائرة عليهم أثاروا بذلك
األقدس. لهيكله التعرض وعن الدين هذا محاربة عن صدهم ما عباداتهم أثر من موىس
لهذا عنه، ويتجاىف دينهم ينكر إرسائيل دين فإذا ذلك، بعد من فلسطني الفرس وغزا

يبابًا. وتركوه سليمان هيكل أحرقوا
األمر بادئ أقيم نرص، نبوخذ بها قام التي الغزوات هذه بعد أقيم الهيكل أن عىل
األول هريودس توىل حني أعيد بناءه لكنَّ وفخامة، جالًال األوىل صورته دون صورة عىل
وأسماها عزٍّا وأكثرها عصوره أبهى يف كان مما أفخم وأعيد روما، باسم فلسطني حكم

مكانة.
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الجاه عزة بني — القرون عىل تعاقبت التي األحداث هذه بحكم — إرسائيل تقلبت
عن الغزاة دفع عىل والعمل غزوها، الذين الحكام عىل الثورة ومضطرب العريض،
جميًعا األحداث هذه خالل أبوا لكنهم فيها، ودولتهم عليها سلطانهم واستعادة أرضهم
منهم حرًصا شعبهم، غري يف التوحيد كلمة يذيعوا أو عقيدتهم، الناس بني ينرشوا أن
يعبدون الذين أولئك يتناولها أن عىل بفكرتهم سموا أو املختار، هللا شعب يظلوا أن عىل
حدودهم، تتعدى ال عليهم مقصورة اليهودية ظلت لذلك هللا؛ خلق ما بعض هللا دون من
الذي االجتماعي االنحالل عىل حتًما يرتتب ما الروحي االنحالل عوامل من إليها اندس ثم
السامية الروحية املعاني عن إرسائيل شعب انرصف لذلك ذيوله؛ يف االستعمار يجره
ومن التوراة، حكم عىل أقاموا من ورهبانه أحباره من بقي وإن الدنيا، الحياة هذه إىل

الذهن. وصفاء املنطق، ودقة املثابرة، مميزات الشعب، هذا بمميزات احتفظوا

األحبار بعضهؤالء يدعو معانيها أسمى يف التوراة رشعة عن إرسائيل بني انرصاف كان
السلطان ويرد مجدهم إليهم ليعيد هللا يبعثه قومهم من نبي قيام ليتوقعوا والرهبان
أن لها وآن أوروبا، يف أمرها عظم قد ذاك إذ الرومانية اإلمرباطورية وكانت لدولتهم.
ثم إليه، تمتد يدها كانت أن بعد الرشق، ناحية من الروم بحر ضفاف عىل تستقر

عنه. تنقبض
قاومت لقد امليالد، قبل والستني الثالثة السنة يف فلسطني بومبي غزا حني ذلك وتم
هذه لكن عنيفة، مقاومة الروم جيوَش املقدس الهيكل حصوُن وقاومت املقدس بيت
لم الروم أن عىل ربوعها، يف اإلمرباطورية حكم وإقرار عليها، التغلب إىل انتهت الجيوش
الذين أهله واستأمنوا قائًما تركوه بل قواعده، دك يحالوا ولم للهيكل، يومئذ يتعرضوا

إرسائيل. أرض يف روما تستقر أن ورضوا والطاعة، الخضوع أعلنوا

املسيح السيد (4)

يدعو فقام املسيح، للسيد هللا أذن حتى فلسطني، أرض بومبي غزو عىل القرن ينقِض لم
بطبيعتها دعوته وكانت ملكوته. عىل وليدخلوا هللا إىل ليعودوا إرسائيل بني من قومه
وقد الظاملني. الغزاة عىل ثورة كانت كما التوراة، رشعة عن اليهودية انحراف عىل ثورة
املقاومة هذه وبلغت روما، باسم الحاكم ومن قومه، بني من مقاومة الدعوة هذه لقيت

املقدس. بيت املسيح دخل حني العنف شدة
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ليذيعوا حوارييه أعد قد وكان عيىس، لسان عىل كلمته يومئذ أتم قد كان هللا لكن
توىف فلما قبل. من أسالفهم فعل كما ألنفسهم بها يحتفظون ال األرض، يف الكلمة هذه
إىل يطمئنوا أن لهم آن قد أنهم إرسائيل بني من لقومه ُخيِّل إليه، ورفعه عيىس هللا
أنفسهم إرسائيل بني دفعت الناس يف عيىس كلمة بثتها التي الثورة بذور لكن عقائدهم،

بها. وليثوروا روما حكم عىل لينتقضوا

فسبازيان تيطس ذهب ذلك عند عيىس، وفاة من سنة أربعني بعد أَْوَجُه االنتقاض وبلغ
وقاومت حديد. من بيد وليرضبنهم إرسائيل بني ليخضعن وأقسم فلسطني، إىل روما من
فيه: يعيش وكان العرص، ذلك مؤرخ جوريفومل يقول عنيفة، مقاومة جيوشه فلسطني
يقدم أن الشجاعة فمن املوت، حتى القتال أوان فذلك الخالص، يف أمل يبق ولم «اآلن

بعده.» من األجيال تذكره نبيل عمل إىل ينهض وأن الحياة، عىل املجد اإلنسان
ملظالم إرسائيل، شعب أنني كان يوم سموها يف البالغة الكلمة هذه املؤرخ قال
تصدها لم الظفر أِلفت التي روما جيوش لكن مداه، غاية بلغ قد وقسوتهم، الرومان
األرض يف وتشيع البالد وتحرق الناس تقتل مدينة إىل مدينة من سارت بل املقاومة،
مقاومتها وطالت فقاومتهم املقدس، بيت الروم وحارص سبيل. لصدها يكن فلم الفساد،

الفاتحني. إىل مفاتيحها أسلمت ثم الجوع، بسبب املرض أهلها بني تفىشَّ حتى

الهيكل هدم (5)

وأرست أهلها، رقاب يف السيف وأعملت الهيكل فهدمت املقدس، بيت روما جيوش دخلت
كلها، فلسطني عن أجلتهم بل املدينة، عن وأَْجَلتهم يَُمت لم من كل إرسائيل بني من

املجاورة. البالد يف فتشتتوا
العرب، جزيرة شبه إىل انحدر من منهم وانحدر العراق، إىل ذهب من منهم ذهب
وأصبحوا به، يعتزون كانوا الذي السلطان ذلك عنهم وانحل مرص، إىل عاد من منهم وعاد

مستقرٍّا. وال وطنًا لهم يعرفون ال

منازعات بعد الحنيف، للدين األول العهد يف العرب جزيرة شبه عن املسلمون أجالهم
متأثرة نظرة األرض بقاع مختلف يف املسيحيون إليهم ونظر وأولئك، هؤالء بني وحروب
وأبى املقدسة. املسيحية كتب يف الصلب قصة إىل انتهى مما واملسيح، اليهود بني كان بما
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منذ شأنهم ذلك لهم، وطنًا تكون األرض من بقعة يف يستقروا أن جميًعا الناس عليهم
ال املحن هذه خالل إرسائيل وبنو الحارض، يومنا إىل شأنهم وذلك سنة، وتسعمائة ألف
أن يف متصًال رجاؤهم يزال وال األولني، أجدادهم كحنني املعاد أرض إىل حنينهم يزال

الحاكمني. األرض يف يكونوا وأن دولتهم، إليهم تعود
منهم املقيمون يذهب أجله ومن وينوحون، اليهود يبكي أصابهم الذي هذا أجل من
السنة، مدار عىل أسبوع كل السبت صبح أو الجمعة يوم من الظهر بعد املقدس ببيت
هدم من أصابهم ما يذكر رأسهم عىل ربانيهم وقف الهيكل جدار بقية بلغوا إذا حتى
إىل بقلوبهم الحزن ويهوي دموعهم، لذلك فتسيل ملكهم، وذهاب رهبانهم وقتل هيكلهم

الحاكمني.1 األرض يف ليكونوا دولتهم تعود أن هللا إىل يرضعون ثم سحيق، قرار

هوامش

احتالل قبل أي ١٩٤٢؛ عام حوايل يف ُكتبت الفصول هذه أن إىل أرشنا أن سبق (1)
.١٩٤٨ سنة لفلسطني اإلرسائيليني
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ببساطتها ملحتتفظ ملاذا املقدسة األماكن

املقدسة األماكن بساطة (1)

من وجودها تستمد املقدسة األماكن بإقامة أوحت التي الفكرة أن إىل أرشت أن سبق
واإلسالم، واملسيحية، اليهودية، األوسط: الرشق بهذا نزلت التي الثالثة السماوية األديان
يحجونه الذين نظر يف يعترب بذاته، مكان إىل الروحي االلتجاء هو الفكرة هذه مصدر وأن
بقاع من تكون حيثما ترجوه التطهر، إىل املتعطشة لقلوبهم ومالًذا ألرواحهم، موئًال

املكان. هذا تحج حتى منه حظها أدركت أنها إىل تطمنئ ال ثم األرض،
وذنوبهم، أوزارهم عنهم وحط توبتهم، َقِبل هللا بأن آمنوا حجهم هؤالء أتم فإذا
املعاني ذرى إىل الحج حني نفوسهم سعت وما مخلصني، منيبني إليه توجهوا ما لقاء

الروحية.
الحج حني وجدانهم يخالج األديان، هذه أهل من حجهم، يف الصادقني أن والواقع

حياتهم. من سبق فيما ألفوا ما عىل السمو كل تسمو بمعاٍن فياض شعور
تفكريهم، وألوان ثقافتهم، ومبلغ الناس، منازع باختالف تختلف املعاني هذه
ذلك شعر كما شعر ثم التفكري، ألف الذي الرجل عند عنها الساذج الرجل عند تختلف
ما إىل بالنفس سمو الرجلني عند لكنها عنده، ليطهر إليه يدعوه الحج بمكان الساذج،
األكرم وجهه يف ورجاء هللا، ملكوت من األعىل باملأل االتصال عىل وحرص نفسها، فوق
النفس مكان بذلك فنبلغ أمسنا، يف كنا مما خريًا غدنا يف لنكون االتصال، هذا ييرس أن

جنته. وتدخل عباده يف تدخل مرضية، راضية ربها إىل ترجع املطمئنة،
تطور وكيف البساطة، كل بسيطة أمرها أول األماكن هذه كانت كيف رأينا وقد

مبلغ. أعظم والجالل واملهابة الفخامة من فبلغت القرون، تعاقب عىل أمرها
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يف ظاهرة نراها بل جميًعا، األرض أنحاء يف املقدسة األماكن يف نراها ظاهرة وهذه
فشيئًا شيئًا تتدرج ثم بسيطة، األماكن هذه تبدأ املختلفة، األديان يف كلها العبادة أماكن

الخطر. جسيم تاريخي ألمر ذكًرا تقام حني خاص بنوع أمرها وذلك الفخامة، إىل

هذا؟ سبب ما •
للبساطة بما لينعموا األوىل ببساطتها املقدسة األماكن لهذه الناس يحتفظ ال لم •

ومهابة؟ روعة من

جديدة تبقى ولذلك خالدة، فكرة األماكن هذه أقامت التي فالفكرة واضح، السبب
جديد. جيل كل أمام

زمن، أطول الدهر عىل يبقى مظهًرا الخالدة الفكرة لذكر الناس يلتمس أن طبيعي
عليه. بقاءه يضمن أن اإلنسان يستطيع

تشهدها باقية تزال ال التي واملعابد األهرام القدماء املرصيني تشييد يف الرس هو هذا
لها يكون أن فيجب باقية، ملعاٍن رمًزا شادوها إنهم القرون، وكر السنني مر رغم أعيننا

املعاني. لهذه ما البقاء حظ من
تخلدها، قامت التي املعاني عمر من أطول عمًرا املرصيني القدماء آثار بقيت وقد
والتي شادتها، التي الجليلة املعاني هذه عمر يوازي عمًرا املقدسة األماكن تبقى أن َفُحقَّ

الزمان. عليها يجيء ال
ما القرون عىل لتعمر فليقمها للخلود، األماكن هذه يقيم أن عن اإلنسان عجز فإذا

القرون. عىل خالدة يحفظها أن وفنه علمه استطاع
السالم، عليه شاده كما عمارته بقيت باملدينة العربي النبي مسجد أن لو تُرى
مما الحدثان ألعاصري يعرَّض كان أنه أم الزمان، وجه عىل يبقى أن له مقدًرا أفكان

أعيننا؟ تشهده تزال ال وما األيام شهدته
عبد فكر كما زينته يف يفكر لم وإن رأينا، كما عمارته عفان بن عثمان قوى لذلك

بعده. من تعاقبت التي القرون عىل املسلمون فكر وكما مروان، بن امللك
لتخلد شيدت التي األماكن من غريه عىل يصدق باملدينة النبي مسجد عن يقال وما
قوة األفكار وأكثر إقامتها. إىل دعت التي الفكرة بساطة بسيطة كلها بدأت عظيمة، فكرة
عليهم، وتستويل الناس نفوس يف تنغرس لذلك بساطة؛ لذلك وأكثرها وضوًحا أكثرها

يذكرها. الذي األثر تقوية عىل حرًصا ذلك فيزيدهم بقوتها، شعوًرا فيزدادون
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الرجل هذا فِذكر بها، إليه أُوِحَي أو أُلِهَمها برجل دائًما تتصل الفكرة كانت وملا
تقام التي كاآلثار آثار للعظيم تقام ثم من إليه، تُنسب التي العظيمة الفكرة بذكر يتصل

لفكرته.
فجعله بسيًطا، النبي أقامه الذي املسجد هذا العربي، النبي مسجد إىل أرشنا

والجمال. والجالل املتانة مثال بعده من املسلمون
عليه — للمسيح ذكًرا يقومان هما القيامة، وكنيسة املهد، كنيسة يف الشأن كذلك

والروعة. املتانة يف آية لذلك وهما إليه، ورفعه هللا توفاه ويوم ولد، يوم — السالم
جاءوا التي للفكرة تخليًدا تقام التي اآلثار تضارع للعظماء، تقام التي اآلثار هذه
التوحيد لفكرة ذكًرا يقومان املقدس، ببيت األقىص واملسجد بمكة، الحرام هللا فبيت بها،

فكرته. الناس يبلغوا أن عليهم وألقى إليه، ورسله أنبياءه هللا هدى يوم من
فكرة إىل اإلنسانية َهَدوا ملن أقيمت التي اآلثار تضارعهما املقدسان األثران فهذان

وعظمًة. وجالًال قوًة التوحيد
يضفون هم بل وأحداثه، الزمان لتقاوم املقدسة األماكن بتقوية الناس يكتفي ال

وفنهم. عملهم إليه يهديهم ما غاية والجالل والجمال البهاء ألوان من عليها
ملاذا؟

يبهر ما والجالل والجمال البهاء من — بساطتها عىل — لها العظيمة الفكرة ألن
القلب. بمجامع ويأخذ اللب

املجردة للمعاني املادية الصورة (2)

روحي. وجاللها معنوي، الفكرة بهاء
املادي يقاس فكيف مادي، وجمالها األماكن هذه وجالل تذكرها، التي األماكن وبهاء

باملعنوي؟
الصورة يخلع أن اإلنسان طبيعة من أن عليه وجوابنا السؤال، هذا تسأل أن لك
نفسه يف له تقوم أن إال املجرد املعنى يدرك قلما اإلنسان ألن املجردة؛ املعاني عىل املادية

مادية. صورة
أمامهم تتمثل وأن لذاتها، يدركوها وأن املعاني، يجردوا أن املفكرون استطاع فإذا
هذا فإن الناس، سواد نظر يف املادية الصورة كوضوح الواضحة صورتها لها حقائق
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نفسه أطواء يف لها يقيم أن إال الروحية أو املعنوية الصورة امتثال إىل له سبيل ال السواد
مادية. صورة

نساء املالئكة عليها صورت جدرانها ورأى الكعبة، ودخل مكة هللا رسول فتح ملا
النفس يف لهم وليس إناثًا، وال ذكوًرا ليسوا املالئكة ألن الصور هذه فأنكر جمال، ذوات

الصور. هذه فُطمست النبي أمر لذلك مادية، صورة املجردة املعاني تدرك التي
تثبت أن يمكن ال املجردة فالصورة بيانه، سبق الذي عذرهم صوروها للذين أن عىل
تصورهم يف به لتحيا فيه تستقر جسد من لها بد ال بل بذاتها، قائمة السواد نفس يف

الجسم. يف الروح كحياة
عرش السادس والقرن عرش الخامس القرن يف األوروبيني املصورين رأينا ولقد
أهل شأن هذا يزال وال الكعبة، جدران عىل كان مما يقرب نحو عىل املالئكة يصورون
اتخذت إذا إال حواسنا أمام تثبت أن يمكن ال املجردة الصورة بأن ذلك يومنا. إىل الفن

الحواس. عليه تستقر لها لباًسا املادية الصورة
صورة يف إال املعنوية الصورة تمثل يستطيع ال السواد أن عىل وضوًحا أكثر ودليل
أنها عىل العرب، غري وعند العرب، عند تُعبد كانت األصنام فهذه األصنام، عبادة مادية،

العصور. تلك أهل يتصورها كان ما عىل لإلله صورة
كمعنى مادية صورة كل عىل يسمو ما بالنفس تقوم التي املعاني بني وليس
من مجرًدا املعنى هذا تصور عن املايض يف السواد عجز ذلك مع السامي. األلوهية
دون نفوسهم يف العجز هذا تمليق إىل وسيلتهم الفن من فاتخذوا املادية، املحسوسات

وجهًرا. رصاحة به االعرتاف
وأجملها. وأبدعها الفن صور أروع املقدسة األماكن عىل الناس يضفي لهذا

من لإلنسانية خلفوا ما خري أربابه وألهمت الفن، إىل الدينية املعاني أوحت ولهذا
البارع. تراثهم

الصخرة، وقبة النبي مسجد عن تحدثنا حني الفن هذا من الكثري اليشء رأيت ولقد
القيامة. وكنيسة املهد كنيسة وعن

العالم، أنحاء من ذهبت حيثما والكنائس املساجد يف الكثري اليشء منه ترى وأنت
التماثيل يف متجلية الفنون سائر وترى وجالله، عظمته غاية بالًغا العمارة فن ترى

املساجد. يف الجميل والخط السجاجيد ويف الكنائس يف والصور
اإلنساني الوجدان حركت الفخمة املعابد هذه أقامت التي العظيمة الفكرة ألن ذلك

وعظمتها. الفكرة هذه جالل مع تتفق عناية بها للعناية
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املادي للتجسيد املفكرين نظرة (3)

لبصائرهم تتمثل وأنها لذاتها، املجردة الفكرة تصور عىل قديرون املفكرين أن ذكرت
بالفكرة يسمون وهم الناس، سواد نظر يف املادية الصورة كوضوح واضحة صورة يف
منها ا حدٍّ اللباس هذا إلباسها يف يرون هم بل كبريًا، سموٍّا املادي اللباس تلبس أن عن

إفسادها. إىل األحيان من كثري يف يصالن آلفاقها، وتضييًقا
أن إىل املقدسة األماكن غري ويف املقدسة، األماكن يف بها النزول عن يرضون فكيف

مادية؟ صورة تصور
يحاربونه؟ وال ذلك عىل يسكتون وكيف

ويشجعونه؟ عليه األمر وأولو الحاكمون يحض كيف ثم
عىل كانت التي الصور طمس حني العربي النبي صنع ما املفكرون يصنع ال ِلَم

فيها؟ القائمة األصنام حطم وحني الكعبة، جدران
ملن إال ميسور، غري أمر الرسالة مقام إىل السمو بأن القول إىل بحاجة أراني ال

لها. هللا اختارهم
إىل تفكريهم يسمو الذين املفكرين من دائًما ليسوا األمر أويل أن ذلك عىل وأزيد

املادة. ثوب كاسية غري الذاتية حيويتها يف الفكرة وتمثل التجريد مقام
إىل ينظرون جميًعا هم إليه، يسموا لم ومن املقام هذا إىل سموا من منهم وسيان

الواقع. هذا قيود من املطلقة والبصرية التجريد بعني ال الواقع بعني الحكم أمور
حتى اآلثار من بالكعبة وجد ما عىل عفى قد العربي النبي الرسول أن يقدرون وهم

أثر. النفوس يف األصنام لعبادة يبقى ال
فلتكن باقية، النفوس يف العبادة لهذه تبق ولم مداه، ذلك من األمر بلغ وقد أما
ويرضوا الحكم هذا إىل الناس يطمنئ حتى السواد إدراك متناول من قريبة الحكم معاني
ولذا مادية؛ صور يف النفسية املعاني أذهانهم إىل تقرب أن الرضا أسباب ومن عنه.
األماكن عمارة عىل اإلنفاق يف وبالغوا واألمراء امللوك من وغريه مروان بن امللك عبد أنفق

والجالل. الجمال صور أبهى إىل الفن بها يصل حتى املقدسة،
ألنهم والروحية؛ الذهنية للمعاني املادي التجسيد هذا يحاربون فال املفكرون، أما
هذا يف يرون لعلهم بل عنها، للناس غنى ال اإلنسانية الحياة ظواهر من ظاهرة يرونه
هذه يدرك أن يستطيع ال ألنه السواد؛ نفوس يف السامية املعاني عىل إبقاءً التجسيد

الثوب. هذا تلبس أن دون املعاني
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عليه، تنطوي وما الحياة تصور يف الفسيح األفق أولو املفكرون هم األقل عىل هؤالء
مذهبهم. يذهبون فال املتزمتون أما

يف زاد حني عفان بن عثمان لعمل املسلمني بعض إنكار من كان ما ذكرنا قد ألسنا
عهد ويف النبي عهد يف عليها كان التي البساطة من بعمارته وانتقل النبي، مسجد رقعة

والزينة؟ الفخامة بعض إىل وعمر بكر أبي
من كان ما رغم مسجده يف النبي بيوت أُدخلت حني املسلمون ضج كيف نذكر ألم

زينتها؟ ويف النبوية الحجرة عمارة يف العزيز عبد بن عمر إبداع
هذا مثل له يكون أن قبل املفكرين، عند السامي مقامه الجميل للفن إن ثم هذا،
يخلد الذي فالفن بالخلود، جديرة حقيقة السامية الفكرة كانت فإذا غريهم. عند املقام
لذاته. يشجع إنما وهو يَُحارب، وأال ع يُشجَّ بأن جدير اإلنسانية نفس يف الفكرة هذه
كما عليها للقضاء الفكرة قامت وثنية معاٍن النفوس إىل تندس أن إىل آثاره أدت فإذا
املعاني هذه عىل الحرب تعَلن فإنما األوسط، الرشق يف قامت التي األديان يف الشأن هو

له. تُنسب الذي الفني األثر عىل ال الوثنية
يف يبذلونها التي وللجهود اليوم، به يقومون وما قبل، من املفكرون به قام ما وهذا
السواد، نفوس يف التوحيد فكرة بقاء كفل الذي األثر هذا ريب، ال القيم أثرها السبيل هذا

عليها. خطره يُخَىش أو كيانها يهدد طغيانًا الوثنية الصورة عليها تطغى ال
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