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A critical reading on Ali Miyan’s viewpoints
“World under Muslim leadership” based on  

fifth chapter in Mada–Khasiral–Alam

Abdul Haq AP
versed Islamic scholar, occupies a unique position

Introduction
Ali Miyan, the versed Islamic scholar, occupies a unique position in Indian 
Islamic history. His renowned work MadaKhasira Al-Alam Bi-Inhithathil-
Muslimeen authentically explains the things which the world lost with degra-
dation of Muslims. As it is obvious in his oeuvres, MadaKhasira Al-Alam also 
expresses an Islamic influence of terminology. He focuses on the power of Iman 
(the faith) and influence of faith in Jihad (the holy war). But it is above the 
imagination of western writers like PHILIP K. HITTI, TW ARNOLD and others.

This paper is a critical reading on the fifth chapter of MadaKhasira Al-Alam 
Bi-Inhithathil Muslimeen. This study focuses on these areas

1. The viewpoints of Nadwi on world under Muslim leadership.
2. The Perspectives of TW ARNOLD1 on Islamic leadership
3. The Perspectives of PHILIP K HITTI2 on Islamic world.
4. A critical reading on MadaKhasira Al-Alam through above mentioned 

perspectives
PHILIP K HITTI and TW ARNOLD explain the world under Muslim lead-

ership, standing in their viewpoint. But, both vary from the reasons of Nadwi.
Very interesting thing in this critical and comparative analysis is the similari-

ties in their information. But, some misunderstandings in the works of ARNOLD 
and PHILIP K. HITTI were answered with the lucid explanation of Abu Hasan 
Ali Hasan Nadwi. There is no room for doubt; this paper will convince the facts 
under the stupendous conquest which laid the foundation of Arab leadership, 

1 Former professor of Arabic in university of London, author of the book THE PREACHING OF 
ISLAM

2 Former professor of Semitic literature in Princeton University, author of the book HISTORY OF 
ARABS
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adding the thoughts of west on it. In addition, it will expose the dignity of Ali 
Miyan’s methodology of writing.

However, this paper will be concluded with a critical reading on the view 
point of three writers.

1. The viewpoints of Nadwi on world under  
Muslim leadership

In the fifth chapter of Mada Khasira Al-Alam Bi-Inhithathil Muslimeen, Abu 
Hasan Nadwi Ali Nadwi explains the facts under the rising of Islam in the light 
of Quranic verses. He gives concern for the influence of Quran and Islamic 
philosophy. The golden age of Islamic leadership will be concluded into the 
rising of Islamic world and leadership of Muslims and influence of Islam.

i. Rising of Islamic world
Islam rose as a world power from the state of a simple religion of rituals and 
practices. Ali Miyan describes the reasons for this wondering power these ways

A. Leadership of Muhammed (pbuh)
B. Iman and the dedication of Muslims
C. Absence of professionalism

Leadership of Prophet Muhammad (pbuh) was the matter which made people 
obedient. Because, the direction of prophet was the last decision in Islamic 
world as it was the decision of god. It ensured the unity of Muslims. Ali Miyan 
explains him as the “Ruh of Islam”.3 Like every empire else, power of Islam 
also was youth. But the varying thing is that they were encouraged in words 
of prophet to dedicate the life in the path of Islam as Jihad (the holy war). As 
the matter is so; Islam had no need of fixing salary for the soldiers. Prophet 
encouraged people to be practiced with weapons.4 So Muslim dedicated the 
life for Islam and Jihad. It was exposed in the time of conquering Spain.5

3 Ruh means Soul in Arabic
4 Prophet encouraged the practice of archery. He says: “archery is the power”. (Hadis reported by 

Muslim)
5 When Muslims reached in Spain, leader burned the ships and there was no way except war or 

death. It was to enhance the confidence of Muslims to fight Spain in their place. But, no one 
questioned the leader. Because, it was the advice of prophet that to obey the leader even he is 
from lower cast
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Apart from other empires in the world Muslims had no problem of salary 
rate and job promotion. Because, they were doing Al-Jihad fi sabeelillah.6

ii. Leadership of Muslims and Influence of Islam
Islamic empire had many other peculiarities too. Apart from many other em-
pires, Muslims were rich of these matters

A. Tolerance in ruling place
B. Good administration
C. Helping mentality of Muslims

Tolerance was the outcome of above mentioned peculiarities. Muslims had 
the right to correct caliph if he was mistaken.7 Caliph was responsible on every 
matters of society.8 Caliph had impression on Vaili9. People had the right to 
inform caliph if Vaili was mistaken.10

Helping mentality of Muslims was another reason for victory of Muslims. 
It started from the approach of Ansar of Madeena to Muhajir of Makah. This 
helping mentality was the reason for helping of many rich Muslims the poor 
of community to be ready for war. Many Muslims did not accept the money 
getting after the war.

2. The Perspective of TW ARNOLD on Islamic leadership
TW ARNOLD MA, former professor of Arabic, University of London, preferred 
a method to depict Islamic history which is quite different from many western 
writers. His ideas on Islamic leadership are shortly mentioned here:

• Prophet respected the humanity. He called Bilal :“first-fruits of 
Abyssinia”11

• Prophet made an absolute monarchy, with himself at the head as vicar 
of God upon earth12

• Islam expressed the equality of all believers which suffered no distinction 
between Arabs and non-arabs13

6  The holy war
7  As Caliph Umer quoted in his first speech after veneration in 634
8  As Umer said: I am responsible of a sheep which is dead in my ruling place
9  Representative of Caliph in Muslim territories
10  Many of non Muslims could get their right from caliph when it was not get from Vaili
11  THE PREACHING OF ISLAM A history of propagation of the Muslim Faith, PP.27
12  ibid. P.30
13  THE PREACHING OF ISLAM A history of propagation of the Muslim Faith, P.39
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• Islam forbids violence and force in the conversion of unbelievers.14

• Arab leadership was not the outcome of a holy war waged for the prop-
agation of Islam, but they were followed by such s vast defection from 
the Christian faith that this result has often been supposed to have been 
their aim15

• Secret of the extraordinary power of conquest and advance which Islam 
has in its best ages evinced is to be found in its recognition of the exist-
ence of God rather than the unity of god.16

• Islam ensured paying security for ahl al-kithad, life giving tribute to 
Muslim rulers. Unbelievers enjoyed the life under Muhammadan rule 
which had tolerance which is not to be found in Europe until quite 
modern times.17

3. The Perspective of PHILIP K HITTI on Islamic world
PHILIP K HITTI, famous western writer and former professor of Semitic litera-
ture in Princeton University, takes a different way of analysing Islam. He starts 
from the old history of Arab world and ends after explaining the time after the 
golden age of Islam. He explains Islam in these ways:

• Ghazvat Badr laid the foundation of Muhammad’s temporal power. 
Islam had won its first and decisive military victory. The victory itself 
was interpreted as a divine sanction of the new faith18

• Prophet Muhammad (pbuh) was a religious leader, chief judge, lawgiver, 
commander of the army and civil head of the state19

• Zakah and sadaqah, both generally mean the practice of alms-giving 
and it made a chance to balance the economic condition of Muslim 
community.20

• Muslim helped each other. Contributions of supporters (Ansar) for the 
life of Emigrants (Muhajirun) are a historical example for helping each 
other in the path of Islam.21

14  ibid. P.10
15  ibid. P.42
16  ibid. P.387
17  ibid. P.392
18  HISTORY OF ARABS p. 117
19  ibid. p. 139
20  HISTORY OF ARABS p. 132
21  ibid. p. 116
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4. A critical reading on Mada Khasira Al-Alam  
Bi-Inhithathil Muslimeen

When this paper takes a critical reading on fore mentioned view points of Abu 
Hasan Ali Hasan Nadwi, PHILIP K HITTI and TW ARNOLD, many similarities 
on the stated perspectives come exposed. For instance,

Ali Miyan says: “Al-Iman Huva Quvvath al-Alam al-Islami”. It means that, 
Faith was the power of Islamic world.

PHILIP K HITTI says: “Islam had won its first and decisive military victory. 
The victory itself was interpreted as a divine sanction of the new faith”

TW ARNOLD says: “Secret of the extraordinary power of conquest and ad-
vance which Islam has in its best ages evinced is to be found in its recognition 
of the existence of God rather than the unity of god”.

This is the common thing which three of these compositions include.
As far as PHILIP K HITTI is concerned, he says about the wondering victory 

of Muslim community in the first war was owing to the new faith and divine 
help which made an unexpected one

ARNOLD says that power of Islam was the faith on a unique god instead 
of a joined three.

As matter of fact, words of Ali Miyan make this fact clear. He says that the 
power of Islam was the faith on Allah. It was their courage when they went for 
the war of Badr with only or about 300 men.

Ali Miyan says that Muhammed was “Ruh22 of Islamic world.”
HITTI says that Prophet Muhammad (pbuh) was a religious leader, chief 

judge, and lawgiver, commander of the army and civil head of the state
Both of them join in this fact.
Ali Miyan’s approach is very simple to be understood that he says him as 

the Ruh. Sole the main thing about a human. Though, prophet was the main 
part of Islamic world.

It is obvious that RONALD extremely misunderstood a thing that he says 
about prophet: he made an absolute monarchy, with himself at the head as 
vicar of God upon earth.

Mada Khasira Al-Alam Bi-Inhithathil Muslimeen had solved this misunder-
standing that the leadership of Prophet Muhammad (pbuh) was mentioned as 
monarchy by RONALD. It was a thing which he got from society owing to his 
personal and religious qualities.

22  Arabic word which means the sole
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 Ali Miyan says a lot of examples for this fact. Many of unbelievers requested 
Muslim rulers to take over them. It was owing to the good approach of Muslim 
rulers to society. Through this way prophet also got the leadership

Forbidding the violence in the words of ARNOLD and the helping mentality 
of Muslims in the words of HITTI become synonyms for the usage of UKHUVVA 
in Mada Khasira Al-Alam Bi-Inhithathil Muslimeen.

ARNOLDS quote on the security also indicates to the ADL term of Ali Miyan 
on Muslim rulers.

Many of these above mentioned peculiarities were disappeared from Muslim 
territories by rolling of time. Unfortunately, Muslim community faced many 
internal problems, even from the time of Usman (R). It was completely told 
in Mada Khasira Al-Alam Bi-Inhithathil Muslimeen.

Conclusion
This paper was a venture to focus on a critical study on the fifth chapter of 
Mada Khasira Al-Alam Bi-Inhithathil Muslimeen. Paper went through the 
reasons that author told for the Muslim leadership in the world. The study was 
occurred focusing on two books:

• THE PREACHING OF ISLAM A history of propagation of the Muslim 
Faith, written by TW ARNOLD M.A. C.I.F,

• HISTORY OF ARABS, written by PHILIP K. HITTI
The study went through a critical study on the view points of Mada Khasira 
Al-Alam Bi-Inhithathil Muslimeen and compositions of TW ARNOLD and 
PHILIP K HITTI.

It exposed similarity of viewpoints and solved some misunderstandings in 
both western writers
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Muhammed Asad’s ‘Islam at the crossroads’ 
and Nadwi’s ‘What the World Lost  

with the Decline of Muslims’ 
on education: a critical appreciation

Basheerahammed U
PG in English literature, University of Calicut

Introduction
The experts from within and outside of the community applause the books 
are the great example for the acceptance of both books all across the globe. 
Buckingham, the head of department in middle studies in London Universi-
ty comments on “maza hasira alam bi-inhithathil mulsimeen” this book the 
great example for the revival writings and can deeply influence in young minds 
wishing the re-awaking of degenerated Muslim community”. Dr. Muhammad 
Yusuf, the head of department, Usul al-Deen, University of al-Azhar says “I 
completed reading this book within very few day I started it, at last I ended 
the reading with a writing this sentence in the last page of the book, it should 
be carefully read by young Muslim scholars and intellectuals who are seeking 
for the regeneration and revival of Islamic spirit”.

The great scholar and poet Allama Muhammad Iqbal comments on “Islam 
at the crossroads” that “this work is extremely interesting. I have no doubt that 
coming as it does from highly cultured European convert to Islam, it will prove 
an eye opener to our younger generation”. While some critics like Maryam 
Jameelah highlighted it as the master piece in the subject, some praised the 
book for its rationale used by Asad.

The comments and praising of both books by legendary Islamic scholars 
and intellectuals prove that the books are very important materials to read for 
those who are seeking cunning to regeneration of Islamic world. Both books 
confront the difficulties and problems, Islamic world faces. Education, it is the 
best tool to transform society in crossroads where it can elect one of them and 
through which society is led into narrowness and wideness. It is sure that the 
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modifications and alterations occurred in the education system surely change 
the society whole. The both discussed the education system and gave guidelines 
to the reviving of Islamic world.

The paper mainly tries to highlight the concepts and ideas on education put 
forth by Muhammad Asad and Abul Hasan Nadwi. Quoting their views is being 
seen in the paper regularly; above all it is impossible to create an alternative 
concept of education within the boundaries of Islamic culture and system of 
learning. The main aim of the paper is to make listeners aware of their edu-
cational concepts and lead them to a new way thinking in educational sector.

Muhammad Asad, on Education, in his book  
“Islam at the crossroads”
Muhammad Asad frustrated about the education of Muslim youths in the 
western lines, he asks how we could expect Muslim youths who studied in an 
education system entirely based on European cultural experience and values 
would remain free from anti-Islamic influences. The very rare intellectual can 
bring victory over this matter. Western education of Muslim youth is bound 
to undermine their will, belief in the message of prophet, their will to regard 
themselves as representatives of the peculiar theocratic civilization of Islam1. 
The explanation of the estrangement is not that the science western with which 
they have been fed as furnished any reasonable argument against the truth of 
our religious teachings, but that the intellectual atmosphere of modern west-
ern civilization is so anti-religious it improves itself as dead weight upon the 
religious potentialities of young Muslim generations. The belief and unbelief 
of normal human is decided by the atmosphere which they are brought up 
therefore the prophet said “every child is natural purity; it is his parents who 
make them Jews, Christian or an idol worshipper”.2 The term parents in the 
Hadith can logically extend to the general environment including his school 
and other educational institutions.

The question: what should be attitude of Muslims towards 
modern learnings?
The protest of Muslims against the western education doesn’t mean that Islam 
opposes such education. This allegation of our opponents has neither a the-
ological nor a historical foundation. The Qur‘anic expressions like “that you 

1  Islam at the cross roads 86
2  Sahihul bukhari
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may become wise”, “that you may think”, “that you may know”. Allah says in the 
begging of holy book “and he taught all the names”. And subsequent versus show 
that owing to his knowledge of those names, man is, in a certain respect, supe-
rior even to the angels. The names include what belonged in the earthly world.

Prophet(s) says: “the superiority of a learned man over a mere worshipper is 
like the superiority of the moon on a night when it is full over all other stars”. 
But it is not even necessary to quote versus of the Quran and sunned in defence 
of the Islamic attitude towards learning. History proves beyond any possibility 
of doubt that no religion has even given a stimulus to scientific progress similar 
to that of Islam. The encouragement which learning and scientific research 
received from Islamic theology resulted in the splendid cultural achievements 
in the days of the Umayyads and Abbasids and the Arab rule in Spain. 3

Knowledge itself not western and eastern but just as natural fact is universal. 
But the angle of vision from which facts can be regarded and presented various 
with the cultural temperaments of the nations. Biology as such or physics or 
botany are neither materialistic nor spiritual in their scope and purpose, they 
are concerned with the observation, connection and definition and facts and 
the derivation from the general rules.4 But the philosophical conclusions de-
rived from it is not always acceptable, the life and problems of mind cannot 
cure through scientific innovations without spirituality. In the middle path of 
the history the Muslims had neglected their own possibilities to empower and 
fell into the ignorance and poverty while Europe took mighty step forward. 
Until then we gradually began to accept modern science through the media of 
west. The Muslim should not hesitate to study exact sciences on western lines, 
but they should not concede to their philosophy any part in the education of 
Muslim youth.

The Islamic science need to be created by the scientist who reached his peak 
of scientific investigation can give new philosophical conclusion in accordance 
with the Islamic theology and spirituality. It points out that the Islamic knowl-
edge system needs to reassert itself. Applying Islamic conclusions in science 
it will lead the modern science to the conclusions differ from stereotypes of 
materialism. It possible that teach science and technology without a slavish 
submission to the intellectual attitude of the west.

3  Islam at the cross roads page 91
4  Islam at the cross roads page 92
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Proposal for ideal Islamic education
For the reconstructing Islamic education Muhammad Asad puts forth his con-
cepts on education and system of education. He urges that the all intellectual 
achievements of the west only natural sciences and mathematics should be 
taught in Muslim schools while the tuition of European philosophy, literature, 
and history should lose the position of primacy which today it holds in the 
curriculum. Main problem of current educational system is the boundless ex-
aggeration of its European values, morale it naturally caused to the tendency of 
self-degradation and inferiority complex in young minds about their identity, 
culture, nation and religion.

The literature of Europe inserts the idea of superiority of whites and the 
others are pictured as the barbarians as rationalize the domination and colo-
nization as the white men’s burden. It gives the moral justification of to the 
west quest of the domination over the rest. Owing to the ego centric attitude 
of the Europeans, their descriptive history of the world was, until very recently 
at least, in reality nothing but an enlarged history of the west. The non-Eu-
ropeans passions were taken into account only in so far as their existence and 
development had any direct influence on the destinies of Europe.5

In order to counter these evil effects, the responsible leader of Islamic 
thought should do their utmost to revise the tuition of history, philosophy, and 
literature in Muslim institutions. This is a difficult task, no doubt, and it will 
require a thorough overhaul of Islamic historical, philosophical and cultural 
training to produce a new world as Muslims seen with his eyes. He expresses 
his optimism of transformation of Europe into spiritual way of Islam because 
of Islamic concept universal brotherhood, while western is still unable to look 
beyond the narrow horizon of racial and national antagonisms.

At last he assures that the Muslims have nothing to study from westerns but 
the exact sciences in its pure applied forms. The necessity for quest of science 
from outside should not induce a Muslim to consider western superior to him. 
Because, the superiority of one culture or civilization over another does not 
consist of, in the possession of material knowledge but in its ethical energy and 
in its greater possibility to explain and to co-ordinate all aspects of human life.6

5  Islam at the cross roads page 98
6  Islam at the crossroads page 101
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The concepts put forth by Abul Hasan Nadwi in his book 
“What the World Lost with Decline of Muslims”
As critical writer, Abul Hasan Nadwi writes a lot about education of Muslims, 
its nature, development, its degeneration and guideline for the reviving of Mus-
lim world. In this book he primarily describes the history and development of 
Islamic system of education and entered into the explanations of what happens 
and causes of its downfall.

The flourishing and development of westerners was by-product of their 
embracing on materialism in which the involvement of religion is completely 
rejected and exhausted into personnel. And so, they geared new mode of life 
from the backwardness of middle age, the dark age of Europe, while Muslims 
were in dig of degeneration lack of their purity and belief. The Muslims and 
Islamic countries were far behind in all spheres of life.

The fundamentalism of Muslim empires was the great problem for back-
wardness in Muslim community. So called ulamas and scholars pushed back 
society from involving in modernizing in material life, especially in equipment, 
military and etc. Unfortunately they had raised certain kind of protest against 
the westernisation of morale, values, and merging of western spirit in Islamic. 
The result was creation diametrically opposing personalities, who think and 
act as west in the guise of traditional Islamic society. The new experiments in 
technology were explicitly opposed by the ulama class. The attitude of the 
then time ulama caused in backwardness in military sector even today. Today 
the Muslim-world takes attacks with weapons thrown out by westerners and 
outdated.

While Muslim world fell in deep sleep the Orientalists penetrated into 
the Muslim world and conducted deep studies and scholarly researches about 
him, the phenomenon dragged Muslims into the dip in which he has to study 
his religion, identity, and nationality and himself what westerners taught him.

Modernization of technology and rewriting of  
oriental myths
It had been the Islamic world, leading communities and societies from darkness 
to the light, launched Makkah as the men didn’t know what humanity is and 
how to use his intelligence in affirmative thinking and actions, from there Islam 
led him into new ways of actions and gave hand to new life from the dig of 
hell. Islam taught him predominantly humanity, advanced technologies and 
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sophisticated scientific innovations as well as perfected his spirituality. But from 
the mid path of history he lobbed away from the history of knowledge and he 
pictured as the fundamentalist, anti-modernist and anti-educationalist. The 
history and present written by Orientalists, most of them were Christians, Jews 
and materialists were injecting anti-Islamism implicitly in their writings. They 
taught the religion as their own religion which has no influence on social life 
but only in individual life only. And invited the world to study and understand 
Islam and re-read it in western point of view.

Unfortunately, the Muslim intelligentsia and scholars were very weaken, 
lack of their belief, in confronting and defending western intelligentsia, scholars 
and Orientalists most of them believed and propagated that the only way for 
reconstruction of Muslim minds and reformation of Muslims territories is to 
analyse how the Europeans transformed and adhere it. Transformation period 
of Europe as well-known was witnessed to decline and ruin of Christianity. The 
Roman philosophy of materialism was the motive force behind the so called 
reformation and renaissance. While explaining the western philosophy they 
enforce people to accept the western morale and values of life.

He advises young Muslims, if Muslim community have aspiration and desire 
to recapture the technology and to reawaken the Muslim economies, indus-
tries and commercial institutions, the Muslim world might oppose colonized 
western system, criticize oriental legends with solid evidence and above all 
the Muslims need to create its own education system for advanced learning in 
which Muslim youth be taught history, literature, culture and morals of both 
and expert scholars within the community will highlight the Islamic morale, 
culture and values are the only remedy for the problems what world face today.7

Restructure the knowledge system
The Islamic world needs to restructure the existing modern scientific knowl-
edge in accordance his religious teachings not by merely argumentation but 
with solid evidence which already invested in Islamic knowledge mines but 
not found because of inability of its descendants. In the past, the whole world 
was thinking in his language, writing with his pen in his scripts, while today 
he doesn’t writing in his language and with his pen and not read or write what 
others creating and reading. The middle age trend was writing in Arabic or 
rendering into it.

7  Page 303 Arabic version of what the world lost with the decline of Muslims.
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But the tactics, the trend and scope of Arabic reduced with the emergence 
and development of European colonialism and as a by-product the English 
achieved the standard and reputation as universal language. The scholarly 
researches and transformation of knowledge centred in English. The new ad-
vancements in technology and industrial revolutions made Europeans stronger 
in all spheres of material life. In order to preach and propagate their material 
philosophy of life, they restructured and reconstruct the whole educational 
system from which no student will come out spirit of materialism. As Mu-
hammad Asad frustrated the young Muslim also fell in the trap of fascinating 
grounds of modernity. Above the spiritual decline witnessed in Muslim world 
empowered the trend of westernisation?

The upshots of the phenomenon were the complete decline of Muslim 
educational system, the long lasting debate between spirit of modernity and 
Islam, between Islamic morale and western morale, above all the doubts and 
questions about Islamic heritage was the more dangerous problem. The mo-
dernity tries to induce in Muslim young how to flourish and nurture life but 
the result was loss of both. The Arab world can’t ever bear the materialism 
because it is land of purity and the soil of a lot of prophets. In order to revive 
contemporary Muslim world it is necessary to bring back philosophy of Islam. 
Application of new Islamic educational system, compilation of material and 
spiritual learnings and merging of different disciplines, writing new books 
based on Islamic principles in very sophisticated subject and giving birth for 
resourceful teachers who are capable for guiding to islamisation of knowledge 
and thought are responsibilities of Islamic governments.

It is sure that there will be students and knowledge seekers within commu-
nity in every disciplines of knowledge, so the new education system based on 
Islamic morale should be included every subject on earth. Through rising new 
educational, economic, cultural and political structure abut as Nadwi dreams 
it can solve problem which the materialistic west confronted and defeated 
by it if it matches the ideas and concepts of Muslims. The Islamic reformist 
should be in rock-solid believed in his religion, should invite non-Muslims 
from worshipping of idol into worship in Allah. For this reason he has to use 
the whole technologies and educational methods, publishing books, social 
media using are such instances.

For this, He invited the rulers, leaders, journalists and those who worked out 
the system of education, to jointly play their constructive roles in bringing up a 
new generation that had some self-respect, self-confidence, and was conscious 
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of the great legacy of Islam. If the Islamic wealth is lost, he cautioned, it will 
be hard to bring it back alive. In fact, this was the only thing that the Muslims 
could export to the rest of the world and win respect for it.

Conclusion
Analysing and discussing the views of legends of twentieth century, Muhammad 
Asad and Abul Hasan Nadwi, it is clear that the educational system which 
dreamt and designed by both isn’t came into existence even today. Some kind 
of hopes comes from Europe and America in this field of study. Isma’il Raji 
al-Faruqi, Hamza Yusuf from America, Alija Izetbegović from Bosnia are some 
instances of Islamic revival. Though they work hard for the empowerment of 
Muslim community, the aim doesn’t reach into the extent that the Muslim 
world expect.

As the land of Nadwi, Indian Muslims have to play creative role in making 
new society and new educational system. But the rigid system in India stays 
unshakable where Nadwi left it. The Muslim India has no such institutions and 
organizations to lead into a new revolution.

In short, the Muslim world is only what Muhammad said “the thing the 
Muslim world urgently needs today is not a new philosophical out-look. But 
an up-to-date scientific equipment and technology.”8
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European renaissance and genesis of  
persisting inimical educational system;

Solution from the thoughts of Abul Hasan Ali Nadwi

Mubarak Muhammad
Madeenathunnoor College of Islamic Science, Poonoor

abstract
The aim of education in the fullest and deepest sense of the word is to 
foster natural human psychological growth and development for personal 
maturity of moral consciousness or ‘conscience’ in conjunction with the 
unfolding of human potential in conditions of personal freedom as inner 
freedom. The prestige of Muslims in the middle age was by their incredible 
position in the education as well as progressive sectors, which was complete-
ly through securing the secularism and co-operation between all religions 
and also they became masters of great cultures. Though the Europe had 
won in the protest against the excessive exploitation of priesthood, by the 
European Renaissance after the decline of Muslim world, the result was 
the production of a world in which the people were too educated, but the 
crimes are also held from them. It means that, in the present scenario, the 
education has lost its ultimate objective and stands with a world of ignor-
ing the culture. Abul Hasan Ali Nadwi, by his work “What the world lost 
with the decline of Muslims”, points out towards European materialism 
and present problems in the after effect of decline of the Muslim world.

The current crimes of IS, the Americans colonization process through 
propagating the ‘white man’s burden to make cultured the east’ through 
relentless atrocities etc. all were the results of not because of absence of ed-
ucation, but, the education in the absence of morality is explicitly seen here.

Here, My paper looks into the main reasons for the present immoral ed-
ucational system on which the world is sadly looking to, in the light of 
Nadwi’s prescribed book, how the Islamic countries in the middle age could 
manage through education, science as well as spirituality the then problems 
of society, what has to be made in the present system of education to mould 
a society who will give great importance to human beings instead of the 
present immorality as in the Nadwian thoughts.

Keywords: European Renaissance, present inimical educational system, 
Muslim glorious history, Pseudo spirituality, Science and technology
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Introduction
The aim of the education is the total development of the personality. Through 
education a man can serve his society, understand their needs and stand for 
their progress. Although, the present educational system has, to a greater extent, 
deviated from its utmost objective and has transformed into a way of self-need.

 It was the Islamic outburst in the knowledge sector that paved the way for 
the emergence of augmentation and expansion of knowledge in every area. The 
decadence of Muslim world and the followed rise of the west relocated the pre-
cious knowledge to the Europe. Nevertheless, instead of keeping the knowledge 
protected and safe as the Muslims done in the past, the Europe divided it into 
two different segments as physical and spiritual, in which they traced the path 
of physical education leaving no room for spirituality. As a result of this there 
raised a class of educated community who lacked the ethical values and regard 
the education for the reckless spending of sensuality.

Abul Hasan Ali Nadwi , the eminent thinker and philosopher, in his re-
nowned book, ‘what the world has lost with the decline of Muslims, clearly 
deals with the severe consequence of the renaissance caused in all sectors, 
particularly in the education, outlining the way to be followed so as to foster 
a better worldly order rooted on a moral educational system.

Historical background
Though the renaissance under the leadership of Martin Luther was the great 
pursuit of some Europeans, who, realizing the atrocities and brutal exploitation 
of the clergy, unified the people act against the existing immoralities, it was a 
key factor for the rise of unprecedented and comprehensive problems of the 
depraved educational system prevailed then. As a result of renaissance, people 
began to understand the real glooming in the Christianity. Thus, they made a 
proclamation that the religion is the reason behind all problems. In this special 
context, there raised severe allegations like ‘religion is the alluring black of man’. 
Nadwi says, the reason behind these allegations against all religions was the 
ignorance of Europeans about the religion Islam and way Islam made significant 
contributions to the world during its scintillating reign, in the middle ages.

Western civilization roots its base to ancient Greek and Rome culture. Nadwi 
points out the major features of Greek as: disregard of transcendental truths, 
want of religious feeling and spirituality and the exceeded materialistic character. 
Roman religion had never been a source of moral enthusiasm. The Christianity 
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became the official religion of Roman Empire, which in turn caused in the conflict 
between science and religion and the outcome was the rise of atheism in Europe.

Through atheism, they began to interpret the world as the non-creation of 
god and began to believe the facts based on reason and senses. It was after this 
transformation that the Christians endeavoured to reconcile between religion 
and science which produced a different concept of religion for the Europeans 
which was emphasized on the sensuous enjoyment and mechanistic view of mo-
rality. Machiavelli, the renowned Italian renaissance historian and philosopher 
has told referring to this, that the religion entirely confined to the personal sector 
and lost its role in the power and politics .The princes and officials were forced 
to move with the national objectives including false hood, deceit and treachery.

Roots for the present day degeneration in the  
educational system
Precisely, the root cause behind the present decadent condition of education 
was the transformation of the knowledge into secular where science proved its 
dominance above all. Nadwi tend to say, even though the reconciliation between 
Christianity and science supposed to happen, the aftermath was a formation of a 
new section of people who were subscribed to the higher materialistic behaviour. 
Nadwi quotes here the words of Muhammad Asad from ‘Islam at cross road’, 
“religious people are exceptions. They know only on religion. Temples of their 
religion were huge factories, dancing halls and prostitution centre, priests were 
engineers and bankers”. The most worrying fact was that the science based secular 
education had no criterion for the good and bad activities. If so, they could bring 
about only some laws for the good future which couldn’t captive the mindset of 
the people in the way they deliberately followed them. It was when science has 
nothing to do with the humanitarian values and concepts. Sometimes it may 
appear baffling, critically questioning how these changes in Europe affected 
in the label of the world as a whole. Viably answering for the question, we can 
conclude that after the decadence of past Muslim glory and the consequent rise 
of European imperialism, Europeans has started looking for a new land for the 
colonization process. In reality, it was the colonization that they disseminated 
the culture and legacy of Europe to the whole world. The western spiritualism 
which has nothing to do with spirituality couldn’t bring any upliftment in the 
matters like self purification, piety, and preparation for the afterlife. Thus the 
Europeans’ systems began to subjugate the east on the amount of their culture. 
Nadwi explicitly portrays how the world in the decay of spirituality will be.
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The deviation from the religious laws was another important factor in 
this. Every religion were prescribing the world hereafter and promoting to 
perform positive deeds only and to forbid the evil one. It is of pity to mention 
that although the lion’s share of the world populace comprises the followers of 
any religious rules, the percentage of those who live according to the peaceful 
principle of life will seem very rare. Through atheism a man couldn’t get any 
ground to help the society as the one who lived in morality and the other in 
immorality belonged to a similar and common platform concerning their 
concept. While Muslims in the middle ages discovered the innovative means 
of knowledge and spreaded them for the better understanding of god and to 
confirm the belief in the existence of god, however, Europeans are frequently 
endeavouring for new proofs so as to deny the existence of god.

Another important factor can be cited as the modern trend of acquiring 
education for the profit and betterment in life. Rather than serving the society, 
the contemporary education pattern is repeatedly tilting towards selfishness 
and monetary satisfaction. Prophet Muhammad (s) has asserted once, “money 
misleading evil haunt my community”. Nadwi, after a keen observation finds 
here the influenced things of the Europe’s attitude and tendency towards money 
as Lassie Faire economics and Marxian theory of economics.

Specialization of education also constituted to this vicious problematic 
circumstance. The prevailing condition of the education sector is seemed to 
ignore the basic moral and ethical values giving primary stance for the material 
possessions.

 The performance of educational institutions as a mere centre for hearing 
and lettering is another important factor in this. As the ultimate aim of the 
education is to make a society totally fulfilled with their personalities, it is 
necessary the educational institution must act as centre for imparting culture. 
The student must be cultured through their education as what exist today is 
the confinement of matter qualifications attained to the value of paper. As it 
is widely acknowledged fact that the present conditions qualify a person edu-
cated evaluating his papers giving no consideration for his cultural status quo 
and attitudes. However the distraction and devastation in the part of world 
can, undoubtedly traced back to these poor condition of this ‘educated’ class.

Management of insecurities in the middle ages
Muslims in the middle ages were the real inventors of the present science. Rulers 
were quite attentive and conscious in fostering better development and progress 
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rooted in the moral teachings. Accordingly, they put forth several contributions 
to promote and encourage knowledge acquisition, attitude of reading and broad-
casting to the rest of the world. Large estimates of Greek books were translated 
into Arabic language under the headship of king. The Muslim Spain, Córdoba 
University, Alexandria library, and Al Hamra existed as the real pursuits of the 
Muslim glory which demonstrates how the Muslims lived in those days.

 There existed no any variance between the state and the religion. Rulers 
were exceedingly concerted and involved in spreading Islam and the profound 
collection knowledge they beholden formulating unique department for it in 
the palace and thereby welcoming the Educated and those who proved skill 
and excellence in linguistics were welcomed there for translating the texts 
and scripts and were given gave a number of awards and grants, even gold was 
provided as much as the weight of the books were.

Nadwi asks here why the Arabs appeared as an imperialist figure although 
they possessed knowledge in every realm and field. He is answering himself 
for this question stating that, Arabs were free from sickly obsession of colour 
and territorial nationality. He also describes the distinctive conduct of Arabs 
allowing and maintaining a free and equal partnership with all nations in the 
establishment of a new socio-political structure and furthermore in the ad-
vancement of mankind towards a rich and ideal figure. No national divisions, 
no apartheid, no vested interests, no priesthood and hereditary nobility in the 
Islamic common wealth encompassed the key features of this period. Rather 
than wealth and prestige, leaders were preferred on the consideration of puri-
ty and nobility. The operation of government was judged by the yardstick of 
morality and henceforth people could acquire exemplary, modesty, justice and 
piety in all matters.

Describing the pioneering movement of Arabs in the science and inven-
tions Philip K Hitti, one among the prominent historians has stated: while 
the Arabs were in culmination of science, Europeans were just learning to 
write their names. Even Muslims ruled the countries showing no any sort of 
discrimination on the basis of religion, country and colour. Even after Ferdinand 
and Isabella expelled the non-Christians out of their dominance through 
inquisition, Amman passionately uttered and exhibited the peaceful days of 
Islamic Spain. Muslim lived with better brotherhood, shoulder to shoulder with 
their fellow believers. Through the co-operative and harmonious existence of 
diverse religious factions, Arabs could succeed in decreasing the crisis and the 
insecurities of the time.
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It is of puzzlement and astounds how the Muslim scholars of this period 
could manage the tribulations of education in a right manner contrasting it 
with the present day educational structure on which the world is wretchedly 
looking to. Absolutely it was not only the steps forward in the materialistic 
realm, except it was the development attained in spiritual sphere. Material 
advancement was not allowed to overrun the moral progress. In contrast to the 
present science, Muslims were derived in deeps cores of science for confirming 
the belief in the existence of god.

An examination into the qualities and positives of Muslim scholars in the 
middle ages will reach us in the advancement they made in the dual material and 
spiritual spheres giving more privilege for the spirituality. Imam Al-Ghazali, the 
well-known Muslim theologian, jurist, philosopher and the mystic of Persian 
descent has contributed much in this regard. It was these all that managed the 
scholars of them manage the education in the healthier manner.

Positive actions for a better educational arrangement
John Dewey defines education as the constant reconstruction of experience 
in social milieu. According to Swami Vivekananda, it is the manifestation of 
perfection existing in man. In the view of Jiddu Krishnamurti education means 
the development of personality. In reality education cannot be read as mere 
memorizing the from the books. But also it deals with learning how to look, 
how to listen and what the books are saying, whether there are something true 
or false. Everything becomes a part of education. So it will be better to say ed-
ucation dreams creating a new civilized and cultured community, who could 
co-operate with and accommodate others bringing a peaceful environment. .

However what we notice today is quite contradictory to these theories, emer-
gence of an educated community who has nothing to do with the growth of 
society. TS Eliot, one of the postmodern thinkers quotes, “Where is the wisdom 
we have lost in knowledge? Where is the knowledge we have lost in information?”

Analysing the dismal present scenario and a proper judgment for a solution, 
the need of good curriculum arises there. By adding the moral ethics in the 
curriculum that include multi-cultural ethics which the whole religions are 
accepting, without evaluating the religious value, this step can be accomplished 
well. Promoting the good deeds and discouraging the bad deeds, avoidance of 
prostitutions, helping the other etc…are to be included in this.

When we take into account, the state of Islamic institutions where both 
religious and secular education is imparted, students are seemed well progressed 
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in the education as well as in their behavioural strength accepting a couple of 
positives, grasped from the teachers. Immorality seems no admission there. 
But, in a secular environment of study system of education it won’t be bitterly 
possible to provide religious learning promoting moral principles and values. 
Observing the exemplar life pattern of a scholar, the way he approached the 
society without any bias towards a particular religion, whether he may be 
religious or not, the students could understand how the life must be planned, 
and they will get a good role model for their better future.

Nadwi underscores the real base of the claps of the moral world as the 
emergence of renaissance and its product, atheism and he say it would be futile 
to hope for the establishment of a healthy human society until an intellectual, 
material, moral and spiritual environment is created in which man is able to de-
velop his talent potential in harmony with god’s plan of creation. He also clearly 
look on the defects of society where prominence is given only for spirituality 
and also points out the defects of the society no respect is given for spirituality..

 Promoting the specialized education, the present educational system is too 
concentrated in each sectors in a specific manner, where the people couldn’t 
get proper knowledge about all. Imparting a comprehensive education sys-
tem from the primary level, which will make the students aware about their 
responsibilities and duties towards the society? The awareness class on the 
aim of the education will spur the citizen in making endeavour towards the 
accomplishment of his goals and aims.

Every religion wants their adherents to take part in good deeds and at 
same time keep them away from wicked activities. Tracing of the adherents 
of the religion in the religious path can also be enumerated as an important 
positive action. If the people walk in the way prescribed by the religion, the 
atrocities and crimes in the world will be vanished. No any religion orders their 
adherents to kill the fellow human beings. It is the psuedo’s spirituality from 
which the world is misunderstood and perplexed the real religious principles. 
The present day terrorist groups are the real products of psuedo’s spirituality. 
So the real and explicit principles of the religions must be transmitted to the 
people, by which the society can realize the religion clearly. Nadwi has picked 
up the atheism as the major problem and asks to return to the religious ethics 
as the crucial solution for it.

Regarding us, we have to follow certain responsibilities towards the nation. 
It was the APJ Abdul Kalam, the former president of India urged the Indian 
citizens to live for the better future and progress of the nation through which 
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he envisaged a responsible society. The sense of nation must be imparted to the 
students, by which they could do the works for the nation and consider the 
people with brotherhood keeping away all the discriminations. Nadwi fears 
about the nervy nationalism on which the Europe has concentrated verily and 
resulted in the imperialist attitude.

 Attractive plans for moulding a moral behavioural society is to be imple-
mented. It is worthy of praise that, some CBSE institutions has started certain 
innovative plans like recording the students behaviour and manner and giving 
some score on the bases of it. Moreover it is the government of state is more 
suitable and could do widespread modification in the nation. Scrutinizing the 
each movements of the students by the teachers and their behaviour towards 
teachers, response in the class, responds to the nature, reading, interference, 
crime, fighting etc.. are included in this.

Conclusion
For a community to be positive and peaceful in its operations, and the men to be 
patient and having better behaviour, the educational system becomes as the base 
of every moral values as well as the materialistic study. Abul Hasan Ali Hasani 
Nadwi, realizing this critical circumstance had outlined this, and he said that it 
would be futile to hope for the establishment of a healthy human society, until 
an intellectual, material, moral, an spiritual environment is created in which a 
man able to develop his latent polemical harmony with god’s plan of creation. 
The better way for creating a moral educational system is the realization of 
what has caused for the present education, how the Muslims who were master 
of peaceful world in the Middle Ages, moulded their society. Understanding 
the ways for the rejuvenation of the present educational system is also the need 
of the time. It is not the knowledge, but the wisdom in the knowledge that 
must be gained through which the educated people can sacrifice their life for 
the society and for its better future.
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Degraded Muslim legacy of reading  
and the intellectual dormancy:

How does Nadwi’s range of vision dominate?

Muhammed EK
??

abstract
History has recorded the celebrated Muslim legacy of reading, inspired 
from the sacred text, Quran as the key factor behind the progress of Muslim 
society. Particularly, medieval period, characterized for its golden achieve-
ments that Muslim world ever witnessed, had embodied distinctive phrase 
of literary explorations and the harsh desire of individuals for knowledge ac-
quisition and research. At that epoch, reading, writing, translating, teaching 
and profound interactions on different disciplines were on forth of Muslim 
intellectual tradition. Moreover, curiosity to initiate and produce advanced 
methodology in the realm of education fanned knowledge explosions there. 
It is more imperative to know that Baithul Hikma (House of wisdom) 
founded in 8th century under the guidelines of Khalifa Jafar al-Mansoor 
instigated the impulsion of Muslim comrades to engage in vortex of reading 
and interpretation. Thus, mechanics of power pertaining knowledge, as 
theoretically exposed by Michael Foucault, extensively wielded every nooks 
and corners of the society. Although, circumstances had become topsy-turvy 
by the unprecedented emergence of political propensity among Muslims, 
causing a critical ambiences in the intellectual sphere of Muslims. Still now, 
Muslim world suffers from catastrophically elemental so-called ‘intellectual 
imperialism’ which was formulated by colonial magnates as a consequence 
to the intellectual introversion. Abul Hasan Ali Nadwi had comprehensively 
outlined this detrimental and disastrous moment that Muslims witnessed 
through his text ‘what the world lost with the decline of Muslims’.

In this paper I confer what catalysts the veteran scholar Abul Hasan Ali 
Nadwi has observed for exemplifying the depression of Muslim legacy of 
reading, hinging on the ideas explicated in his book. Furthermore, I will try 
to find out the proper ways to solve the tumultuous situations appeared in 
the contemporary Muslim world by reinstalling the glorious past.

Keywords: Baithul Hikma, Intellectual Imperialism, Spiritual reading, 
Materialistic Constructions
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Introduction
As a religion, Islam is the code of life and way of cultural identity. So it has 
overarching involvement in formulating and fabricating the Muslim culture. 
Despite the foundation of Islam in Arabian sub-continent, it wielded profound 
influence all over the world heralding its knowledge dominance. It is more im-
perative to know that Islam had found its root of success by leaps and bounds 
not only in the political movement, but also with knowledge explosions that 
paved ways for constructing an intellectual edifice of Islamic community in the 
world. The so-called ‘knowledge- community’, referred in prophetic text has 
stimulated the pulses of Muslims. Presently, what we consider more exacting 
and prevalent at those epochs is the historical spirit evolved to amalgamate 
entirely the tenets of politics and religiosity, gaining ideas from holy texts and 
Prophetic texts. In course of time there appeared enormous social devils posing 
gravest threat to the Islamic world both religiously and intellectually.

In this paper I would like to develop my argument that Islam is a typical 
paradigm of knowledge tradition giving special priority to the habit of reading 
in Muslims through ideas portrayed by eminent scholar Abul Hasan Ali Nadwi 
in his book titled ‘What the world lost with the declining of Muslims’. Besides, 
this paper will thrive to expound some new methodologies for strengthening 
the Muslim community, rekindling glorious past, and emancipating Muslim 
from the shackles of brutal face of modernity.

Reading and spirituality
Reading is the bedrock of knowledge to seek the new world, where several types 
of revolutions and abrupt transplantation of cultured emblems are occurred. 
One does not read nothing before, could not do anything in future. However, 
reading can be categorized in two dimensions. Firstly, it is the text and secondly 
it reads the society. Both are interrelated and cannot be separately observed. But 
the text has strong significance than the second due to its authenticity of inscrip-
tions and everlasting existence. Indeed, it is the manifesto of the living society.

Hinging on this concept, revelation of the Qur‘anic verses can be explained 
simply by the arrival of angel Jibril into the ‘Sur cave’. Prophet was an obser-
vatory source for the society living as one. It is sure that Prophet had realized 
the procedures and conditions which direct the society as a spectator. Thus, he 
became enabling to grasp what then ordered to him and it was the intention 
for the arrival of angel stressing societal issues in the light of divine laws.
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Certainly, the Islamic knowledge acquisition projects are built upon the 
holy Qur‘ānic texts. Anonymously, Iqra‘ is the first word of Qur‘ān known to 
all knowledge seekers. Why Allah used this word in first? The answer explicates 
that reading is the elementary factor which is followed by all new discoveries. 
New imaginaries are the contracture in accordance with the intensity of capa-
bility in reading. Moreover, Qur‘ān says to read by the name of Allah. By this 
verse, a Muslim with implicated belief on Prophetic teachings will realize the 
exact way of reading and may analyse different subjects. So, every reading should 
be confined in a moral circle which was the real spirit of Muslim scholars to 
acquaint the knowledge thoroughly. They believed in a pedagogical system, a 
sense of spirituality which may guide them to be close with Allah.

Likewise, Hadith literature engendered Muslims to engage in knowledge 
discourses. ‘Seek the knowledge even from china’, ‘Knowledge is the life blood 
of Islam’ are some popular ones among those prominent Prophetic words. Thus, 
Muslims were vigorously indulged in all kind of intellectual disciplinarians 
to bear Allah’s satisfaction and to fulfil his orders. The diaspora of prophet’s 
companions witnessed progressiveness in the knowledge heritage of Muslims. 
They wretched Islamic precepts through travel and then propagated religious 
repertory in every frontiers around the world. In this same vein, Abul Hasan 
Ali Nadwi, an exemplary scholar of Islamic world asserted his effort in one of 
the chapter titled ‘glory of Muslims’ to prove that Islamic knowledge system is 
sprung out from fundamental documents

Golden period and modernity
The Islamic Golden Age is traditionally dated from the mid-7th century to the 
mid-13th century at which Muslim rulers established one of the largest empires 
in history. During this period, artists, engineers, scholars, poets, philosophers, 
geographers and traders in the Islamic world contributed to agriculture, the arts, 
economics, industry, law, literature, navigation, philosophy, sciences, sociology, 
and technology, both by preserving earlier traditions and by adding inventions 
and innovations of their own. Also at that time the Muslim world became a 
major intellectual centre for science, philosophy, medicine and education. In 
Baghdad they established the “House of Wisdom“, where scholars, both Muslim 
and non-Muslim, sought to gather and translate the world’s knowledge into Ar-
abic in the Translation Movement. Many classic works of antiquity that would 
otherwise have been forgotten were translated into Arabic and later in turn 
translated into Turkish, Sindhi, Persian, Hebrew and Latin. Knowledge was 
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synthesized from works originating in ancient Mesopotamia, Ancient Rome, 
China, India, Persia, Ancient Egypt, North Africa, Ancient Greece and Byz-
antine civilizations. Rival Muslim dynasties such as the Fatimid’s of Egypt and 
the Umayyad of al-Andalus were also major intellectual centres with cities such 
as Cairo and Córdoba rivalling Baghdad. By AD 900 there were hundreds of 
shops employing scribes and binders for books in Baghdad and public libraries 
began to become established. A number of important educational and scientific 
institutions previously unknown in the ancient world have their origins in the 
early Islamic world, with the most notable examples being: the public hospital 
(which replaced healing temples and sleep temples) and psychiatric hospital, 
the public library and lending library, the academic degree-granting university, 
and the astronomical observatory as a research institute as opposed to a private 
observation post as was the case in ancient times).

Here, I use the connotation of ‘modernity’ to display social rejuvenations 
and impressive developments took place in Muslim surroundings. Historically, 
the phrase ‘modernity’ does not confirm such thoughts. Additionally, Muslim 
mediaeval period became cradle of the knowledge vibrations where the existed 
Christianity showed its ruthless face towards the expansion of knowledge mo-
dalities. The priests restricted believers from learning religious doctrines, lasting 
their power and authority by that an intellectual aloof was vividly visible than 
of Muslims. Consequently the Christian believers organized and deliberately 
denounced what presets put forward as religious laws. Lastly the renaissance 
concept rooted by promulgating the dominance of church over individual 
freedom was weaned off. Else the world may become an array of development. 
It was Islamic society that laid foundation for renaissance in the Christianity, 
because Christian believers from all walks of life tasted the sweetness of freedom 
in Islamic constitution for being involved in learning, reading, writing, and re-
searching subjects. Full acceptance was one of the main features of such systems 
which navigated Muslims towards an educational revolution, especially in west 
and generally among all people. It should be in our mind that Muslims were the 
torch bearers of whole society acting as think tanks. As introduced by Michel 
Foucault, a well-known French philosopher, knowledge is power. Although 
his postulations can be implemented in modern form of imperialism, Islam 
has predominance over other beliefs due to its intellectual instrument. Indeed, 
Muslim scholars came in contact with different cultures like Greek Persian and 
Hindustan etc. They keep keen attention to acquire knowledge and wisdom 
and they have the intensity to seek further information’s that pertain more 
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celestial and terrestrial life elucidated by Qur‘ān verses. Furthermore, Islamic 
knowledge patrimony was strewn with inter-disciplinary pedagogical systems 
as mentioned earlier. Often these scholars were bounded to act as a bridging 
power between these diversified cultural identities. Gaining knowledge for 
spiritual awakening process was the essential motto of Muslim representing 
how Muslim intellects interacted society and its educational edifice.

Political propensity and intellectual dormancy
As a matter of fact Muslim celebrated its intellectual history which came to 
decline from 13th century even though some problems were occurred before. 
There are mainly two causes which led in fading out the golden periods of Mus-
lims. One is internal and second one is purely external. The significant factor is 
the political propensity of Muslim rules and the deviation from religious ways. 
They had no strong belief in religion. Rather, those who handled and controlled 
the then Muslim society were undergone to selfish material purposes. In this 
viewpoint, many empires of Abbasids and Fatimids compelled with religiosity. 
Eventually, Islamic code of living became minimal and Muslim rulers didn’t 
try to revitalize Islamic educational system. By and large stagnation of the 
knowledge- based community and its production were reckoned as the main 
aftermath of this micro changes. Stature of Islamic society was overwhelmed by 
political black marks. There were only some people who endeavoured to pacify 
and reinstate the quietness of past. Misfortunately, all efforts turn in vain and 
fragile. It was a dead lock that Muslim intelligentsia has never witnessed before 
in case of political elite to whom prophet referred as ‘Umara’ supported in the 
materialization of religion. It is noteworthy, that it is the fund which want to 
be allocated to the educational institutions curtailed to a large extend.

During Abbasids period, Islam stretched by capturing almost half of the 
territories. Being far famed, Islam has to confront severe disputes from intra-re-
ligious fractions. They fought each other only for the political achievements. 
What more grief is the reading legacy of Muslims, which was the main stream 
for their activism in globe, fell to ground amidst stalemates. As mentioned 
above, stretched jurisdiction under Muslim rulers were so far from centre. 
The lag apparently conceived critical juncture on Islamic historical trajectory. 
On another hand, these political leaders used Islam as a catalyst for waging 
war and confrontation among themselves. They were not ready to understand 
the essence of religious humanity and compassion. Ali Hasan Nadwi writes: 
“The Evils of Monarchy As a result, there soon occurred with a rift between 
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the Church and State in the religious-political order of Islam. The Caliphs, not 
being proficient or interested enough in religion, addressed themselves solely 
to political and administrative matters and disregarded their religious duties. 
When a religious need arose, they turned to the ‘Ulema’ for advice, but accepted 
only that which suited their purpose. Thus, secular activity became independent 
of religion. The fine impression that Islam had made on non-Muslims during 
the earlier days was nullified owing to the moral degeneration of its followers. 
The non-Muslims naturally attributed the failings of the Muslims to their faith. 
They lost confidence in Islam”.

Mongolian invasion was another reason for the degradation of reading 
legacy of Muslims. It was Bagdad where Mongolians invaded and pursued their 
leadership under Chenkiskhan. He can be explicitly confined as an anti-Muslim. 
It was more fathom to know that Mongolians destroyed Islamic libraries. The 
books calculated about 5 lacks were burnt and flowed in the river. Historians 
undoubtedly recognized those situations which Muslims had deliberately faced 
under those circumstances. The scholar Ali Hassan Ali Nadwi has vibrantly 
portrayed such dissensions foes carried out over fragmented Muslim society.

According to famous Russian writer and revolutionary ‘Antonio Gramsci’ 
hegemony will become strong if intellects and intellectual mutations are ousted 
from the society. This theory is so overt in the Mongolian invasion by which 
Islamic knowledge economy began to devastate and lastly become as a complex 
malaise to Muslims and for their historical glorification.

Intellectual imperialism; a new phrase of invasion
Intellectual imperialism is another epidemic of Muslim society. Despite the 
arrival of this term to vogue only after de-colonization, the process was alive 
several years before. Christian’s failure in crusades, the western Knowledge 
vehicles geared to capture the Islamic profound states. For the accomplishment 
of task the projects pursued by them pointed that Islamic ideas and the Muslim 
unification can only be shackled through intellectual attacks. So called ‘Orien-
talist troop’ is still immersed in the study concerning Islam and its authenticated 
texts. Thus, driving blood and soul of Muslims went away from basic princi-
ples of Islam and the Academic scholars organized dais to consolidate Islamic 
ubiquitous problems. It is western media that highlighted the so called bad 
culture in the name of Islam and frowned at Muslims according observation 
made by Edward W Zaid in his prominent book ‘Culture and Imperialism’. 
Academic based anti-Muslim rivalry is so vividly expressed in many academic 
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book discussions and symposiums. This type of imperialism will surely cause 
the incurable brunt dissolved in the milieu of Muslim society.

However, Ali Nadwi demonstrates in the conclusion of his book that Arab 
countries are ensuring a sense of intervention, non-involving the global Muslim 
agonies. Even though Arab League consists 22 nations where the majority 
belongs to rich, their voices had not stead fasted in solving the dilemmas and 
ablaze presently confronted by the Muslim world. Most of their exchequer is 
largely spent for the economical and bilateral innovations. The fund reserved for 
education is comparatively low. Controversially, much of the desirable products 
by those nations for challenging modern threats and revamping Islamic world 
are non-useful due to unexpected imaginations. Researches and knowledge 
expeditions are comparatively little than in western countries. Besides, Muslim 
intelligentsia is now facing a chance for identity crisis. They think that Islamic 
civilization and tradition not match the modern criterion of development and 
growth. At the same time western intellects adjoined hidden politics manifest 
their readiness to study and learn Islam in its actual sense of reading. Therefore 
it is high time to emancipate Muslims from the Yoke of intellectual imperialism 
which is so configured and constructed by the western machineries.

Conclusion
This paper has analyzed the sway of Muslim legacy in reading referring the 
textual sources of Islam. Now we realize how Muslims were motivated to 
conquer all nooks and corners of the world by using the power of knowledge. 
Notwithstanding once this consecutive breakthrough came to halt in history 
due to the political promotions and identity crisis. To regain the glorified his-
tory of Muslims it is inevitable for them to find out the historical truths and 
understand their inner efficacy meeting the modern concepts. The Solutions 
for the problems are vividly expounded in texts but the ways to find out these 
solutions are undergone with more complexities.
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abstract
As it is crystal clear, Muslims are challenging abundant tribulations and 
dilemmas on a daily basis life; furthermore, they are exclusively inept of 
those indescribable contemporary and exceedingly complex quandaries of 
newly widened stuffs, subjects or issues too. But quite the reverse, mapping 
out the history of primordial stage, we definitely could perceive, they were 
the cream of the crop of civilizations along with other provinces were 
purely auxiliaries additionally their words, terms, expressions, terminologies 
were inevitably cherished and appreciated thanks to they were decidedly 
associated with the farsighted and Islamic based dogmas as well Islamic 
principles were most adorable stuff to them in any case. The extremely deep 
rooted motives of Muslim’s backwardness in India too will be thrashed out 
in detail. The paper endeavors to encompass an insightful comprehension 
of the existing predicaments of Muslims and indomitable methods of its 
solutions. Surface knowledge about highly esteemed Indian scholar spe-
cifically Abul Hasan Nadwi will be inscribed in a few lines. Paper will be 
the result of primary and secondary data, additionally, will give especial 
reference on the “Future of Islamic Scholarship” through ماذا خرسالعامل 

 and significant emphasis upon the pioneering methods ofبانحطاط املسلمني 
modern education in India.

 

Introduction
Numerous Arabic texts have been inscribed and published from the different 
parts of globe merely on behalf of enhancement of Islamic scholarship and 
Islamic civilization. Particularly, India has a great legacy on the platform of 
authoring books for the reformation or renovation of ordinary people in 
around of nation. Madha Khasiral Alam is one of those books that are pawing 
the different brilliant ways and methods towards modern intellectuals to have 
a severe grip upon the development of Islamic societies in future. This is one 
of the universally renowned texts of an Indian scholar, one of the most influ-
ential personalities of India sub-continent namely Abul Hasan Ali An-Ndawi. 
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Author tries to get the paramount important causes, reasons and grounds of 
degradation and additionally better methodologies to reach at the highest 
summit of success from within society itself.

Impact of the book is highly visible in societies because researchers take 
it as their main source to lead the Islamic degraded society towards a highest 
level of accomplishment. The book helps not only Indians but also foreigners 
because this historical text was published in 1950 from Egypt by the academy of 
research translation and publication of Cairo, Egypt to promulgate the Islamic 
spirit in its fullest meaning1. The text also results better methods through which 
future of Islamic scholarship would be trained in an inevitable, indomitable 
and incompatible situations to have consolidated power upon other ideological 
societies and communities. The English translation of Madha Khasiral Alam 
namely Islam and West consists the last two chapters and deals with future of 
Islamic scholarship and its leadership.

Why do not people or Islamic scholars achieve excellence! The big reason 
is the lack of vision or limited mission. We need to dream beyond what is pos-
sible. Every that we see today is a dream because reality lives with enthusiasm, 
direction and a sense of purpose. Do Islamic scholars have a dream!! Every day, 
Muslims living are getting closer to their purpose. Oh!!! Islamic scholars do not 
listen to living failures; they will give you faulty adherence on how to succeed.

Background of the book
The book does not claim to be history of the rise and fall of Muslims. It deals 
with the effect thereof. The author’s man ambition, however, has been to stir 
the Muslims to an appreciation of Islam’s glorious role in the history of human 
progress and to promote in them, thereby a desire to look into themselves with 
a view to finding out how far they have been true to their mission and duty 
towards the world2. This book consists of a large number of Islamic ideological 
stuffs in the same time; it deals with the least important causes of degradation 
of Muslims world. The book not overview the causes or reasons of degradations 
of Muslims in this advanced world but also it covers the remedies and future 
of Islam in coming days3.

The book does not only make appearances to the declining causes and falling 
reasons of Islamic scholars but also it embarks the light upon the methodologies 

1  Islam and the west , p, 7-8 by Muhammad Asif Kidawai
2  Islam and the west , by Muhammad Asif Kidawai, p. 18
3  Islam and the west, by Muhammad Asif Kidawai, p. 08.
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of getting solutions and better thoughts towards success and good future of 
Islamic scholarship and Muslim world. Islamic scholars would be at highest 
ranks if they think and ponder upon deep matters discussed on black and white 
pages of this historical text or book.

Components of traditional Islamic education
Based on this development of Islamic education, the following topics are usually 
taught in educational institutions that focus primarily on Islamic education. 
Such curricula may exist in exclusively Islamic education institutions, or in 
institutions that offer a strong dose of Islamic education combined with a 
general education curriculum4:

Quranic interpretation (Tafsir)
This subject includes reviews of the classic interpretations of the Quran accord-
ing to several early scholars such as Ibn Kathir, El- Tabari, and Ibn Taymiyya. 
In some institutions, the interpretations provided by contemporary scholars 
such as Sayed Qutb and Mawdudi may also be included.

Prophet’s sayings and practices (Hadith):
This subject addresses the processes used to ensure the authenticity of stories 
and statements related to the Prophet Mohammed, and review of the collec-
tions compiled by earlier scholars such as Bukhari and Muslim.

Islamic jurisprudence (Fiqh):
This subject includes the methodologies used by various scholars, especially 
those representing the major four schools of jurisprudence in Sunni Islam 
(Shaf ’i, Hanafi, Malki, and Hanbali), and their rulings on a variety of subjects, 
usually cataloged under categories such as prayer, marriage, divorce, charity, and 
jihad. Islamic Basic Beliefs (‘Aqaid): This subject focuses on the fundamental 
Islamic beliefs such as unity of God, existence of angels and Satan, Day of 
Judgment, heaven, and hell.

Arabic language:
As Arabic is the language of the Quran and for being most of the primary and 
secondary sources written in this language; almost all educational institutions 

4 Quality and Features of Education in the Muslim World complexes article by Sayyed Farooq 
Shah, Safdar Rehman Ghazi 1, Miraj-ud-Din , Saqib Shahzad , Irfan Ullah, p, 244.
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that focus on Islamic education provide education in the Arabic language. 
Proficiency in Arabic is usually regarded highly in such institutions.

Islamic rituals:
This subject deals with how Muslims should perform their rituals such as prayer, 
fasting, and pilgrimage to Mecca. Fiqh books include elaborate volumes on 
those subjects.

Islamic history:
This subject focuses primarily on Islamic history from the time of Prophet 
Mohammed to the present5.

Islamic manners and values:
This subject includes focused education especially for children on proper Is-
lamic manners as preached and practiced in the formative era of Islam; an era 
regarded by most Islamic scholars as a golden age from which many positive 
lessons and models may be drawn. In educational institutions that offer pri-
marily a general education curriculum, the subject of religion usually includes 
elements of Islamic manners and values6.

Basic declining causes of Islamic scholarship
• One of the chief causes of the downfall of Muslim7 is the stark ignorant. 

Due to it, they are being incapable to provide appropriate replies to the 
fallacious arguments and sophistries of these special ultra-modern prob-
lems, and additionally, they accept all misguided stuffs as gospel’s truth8.

• Factors those have been significantly contributed to the decline of Mus-
lims are cowardice and frenzied panic to which they have fallen victims. 
More astounding is the fact that Muslim today does not slow as much 
defiance of the death in resisting the European atrocities on them as 
the Europeans show in penetrating those atrocities on the Muslims9.

5 Quality and Features of Education in the Muslim World complied article by Sayyed Farooq 
Shah1, Safdar Rehman Ghazi1 , Miraj-ud-Din , Saqib Shahzad , Irfan Ullah, p, 245-46.

6  Ibid
7  In all places “Muslim” means “Islamic scholarship”.
8  Our Decline Its Causes And Remedies By Amir Saqib Arsalan,P, 38
9  Ibid, P, 40
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• The present weakness of Muslims is not in their number. On the contrary, 
their population has increased very much. But quantity is useless if it is 
not accompanied by quality. Quality is never as substituted for quality10.

• The greatest causes of decline of Islamic scholarship were their loss of 
confidence. This is among their worst social illness and most vicious 
spiritual malady. Whenever it overpowers a person, it leads his society 
to extinction. For how we can expect a sick person to be cured which 
he is convinced, rightly or wrongly, that is ailment will inevitably lead 
him to death? There is consensus in medical profession that faith is the 
key element in the functioning of all medicines. Among them, the most 
potent healing agent is the will to be cured. How, then, can the Muslims 
community be well when the majority of its members behave that they 
are not good at anything, and that they cannot make anything good, 
that whether they expect themselves or simply sit down, they can’t not 
be better tauten the Europeans at anything11.

• Muslims are at present so backward and downtrodden that there is no 
way for them to compete with the west is not enough, the pessimistic 
intellectuals go on to claim that attempts to compete with the west in sci-
ence, technology, trade, and commerce, agriculture, warfare, or anything 
aspect of civilization is futile and useless pasture, simply inappropriate 
and irrational dream12.

• According to the pessimistic, the fact that the Europeans are superior 
to Muslims is indisputable or undeniable as the Muslims are thinking13. 
Muslims are better than Europe in thinking and creative activities but 
they are highly pessimist in it.

• Area of weakness and deficiency they like to stress about Muslims is 
that they cannot successfully undertake development projects, technical 
works, and whatever necessitates mathematical or measurement skills 
at its executions14.

Recent status of Islamic scholarship
No nation has achieved victory but only by sacrifice. Perhaps Mohammed 
Misyooni, and others who want to know better views about this issue, expect-

10  Our Decline Its Causes And Remedeis By Amir Saqib Arsalan,P 48
11  Ibid P,96
12  Ibid P, 97
13 Ibid P, 98
14 Ibid ,P, 99
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ed to say, the royal road to our success lies in trying to understand Einstein’s 
theory of relativity or studying about x-ray and bacteria, or proving wireless 
telegraphy depends upon shorts waves and long waves, or in learning all about 
Edison’s invention. They might have thought that I wanted to quote some such 
examples for the rapport of recent explosion of a British airship, and explain 
that the explosion was due to the fact that if was filled with hydrogen and not 
with helium, and that hydrogen is a highly inflammable pas though higher 
than helium, whereas helium is not combustible, though it is heavier than hy-
drogen15. This recent status of Islamic scholarship and they do blame others 
having not a single introspections to their mind and heart. Fault is their own 
but they convey it to their highly charismatic destiny and fate16.

 But these are not fundamental things, they are but secondary. They are not 
examples either. They are not the cause but only the effect and of “sacrifice” 
striving by expanding bodily energy and materials wealth. When a nation has 
learnt and acts in consonance with it, no doubt, it will be the recipient of all 
of other knowledge and the best fruit accruing the reform. To know what he 
should do for fulfilling his needs, a father while having his child very dearly 
mat at the same time be an ignorant man. Nevertheless, when the child falls 
ill, he goes in search of the best doctor. He knows that the doctor has in his 
possession something beneficial –the knowledge about the ailment and it rem-
edy. Although he has not the knowledge possessed by the doctor, his anxiety 
for the well being of his child tells him that knowledge is necessary for him17.

If the Muslims resolve and strive, taking their inspirations form the Quran, 
they can attain the rank of Europeans, the America and the Japanese, in learn-
ing science and making progress. Yet they can preserve their own faith, just as 
other have done, if not more. If we retrieve our inspiration from the Quran, 
we would be better qualified than others18.

Requirements for the future of Islamic scholarship
I would cite two aspects here for future of Islamic scholarship here: there is an 
accumulation that has to be addressed; on the other, there is the chance and 
necessity to make use of existing scopes for action.

15  Ibid,P,118
16  Ibid,P,119
17  Ibid,P,119
18  Refurbishing the Camelot of Scholarship: How to Improve the Digital Contribution of the 

Research Article by John Willinsky, Alex Garnett, and Angela Pan Wong, p, 46.



42 NOVEMBER 2016 depArtMent oF ArABic, University oF KerAlA wAMlAtH

1) “Backlog”
Considering the more than 100 years of history of Protestant and Catholic 
religious education studies in India, there is clearly some need for action, 
especially in the area of concepts, e.g. hermeneutical, problem-oriented or 
symbol-didactic religious instruction. Although some context has already 
been created by Islamic religious education theory, the elaboration of different 
concepts still demands more time and energy. To a limited extent, this also 
applies to the area of empirical research using methods from the social scienc-
es to gain insights into the objectives of religious instruction as perceived by 
teachers, the expectations and religious background of students or classroom 
interaction. All these are important research topics, which were picked up only 
partially and relatively recently in Protestant and Catholic RE studies, too. So 
this is less a matter of catching up than adopting a pioneering field of research 
independently or in cooperation with others19.

2) “Fields of actions and decisions”
• Primarily concerns the following issues, which arise from my outside 

perspective and can only be presented as a brief list of bullet points:
• Curricula for teacher training and religious instruction (not restricted 

to religious studies)
• Prioritization of the reference disciplines (education studies, social 

studies, philosophy, Islamic Theology and other theologies
• Cooperation with other disciplines.
• Structural and connectional decisions about how Islam should be es-

tablished at public schools and colleges.
• More detailed proposals for a division of tasks in the field of religious 

education: responsibilities of schools, congregations and families.
• Linking the conception and empirical projects with basic research and 

pilot projects; learning through encounters between learning groups 
separated by denomination and religion and internal differentiation in 
RE lessons for all20.

Reform in Islamic scholarship
Based on the information gathered in this research, the following approaches 
and strategies are provided for improving education in Islamic schools. The 

19 What should be the future of Islamic religious education studies in Germany? Article, p, 4.
20 What should be the future of Islamic religious education studies in Germany? Article, p, 5.
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information in this section is organized according to three categories: society- 
government- and institution-related approaches21.

1. Society-related approaches:
Encourage, rather than hinder, community ownership of Islamic education 
institutions:

• Encourage, rather than hinder, community ownership of Islamic ed-
ucation institutions in several Muslim countries were the products 
of successful social entrepreneurship. That is, those institutions have 
often been initiated and maintained by visionary community leaders 
whose aims were to provide educational services to their impoverished 
communities, and to provide shelters to orphans. This spirit must be 
encouraged, and maintained. It should not be hampered by efforts to 
supervise the curriculum22.

2. Government-related approaches:
Support Islamic education, especially in public schools:

• The Islamic aspects of identity in the Muslim world continue to influence 
those societies. Because of the strong presence of Islam as an identity 
element, people in the Muslim world will continue to seek knowledge 
about Islam, and will view efforts to reduce Islamic education as an 
infringement upon a sacred aspect of their existence and identity23.

3. Institution-related approaches:
Encourage the infusion of general education into Islamic education institutions:

• The dual model of education (general education institutions and Islamic 
education institutions) in several Muslim countries is going through 
changes in which most Islamic education institutions are incorporating 
general education curriculum into the Islamic curriculum. In doing so, 
those institutions are receiving financial support and recognition of 
their certificates, which increases the choices of their students regarding 
their future education. The trend towards infusing general education 
curriculum into Islamic education institutions must be encouraged, and 

21 Journal, Quality and Features of Education in the Muslim World, by Sayyed Farooq Shah1, p, 
250-252.

22 Innovative Methods of Teaching by Dr. Damodharan,p, 20
23 Will Islam Be Our Future? Article by Joel Richardson, p,210
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incentives must be developed to attract more exclusive Islamic education 
institutions to incorporate general education24.

Tips to development of Islamic scholarship in education
• Prepare teachers25 to understand the nature of technology.
• Prepare teachers to develop abilities for a technological world.
• Prepare teachers to assist students in becoming effective learners.
• Prepare teachers to design and evaluate curricula and programs that 

enable all students to attain technological literacy.
• Prepare teachers to provide cognitive, psychomotor, and affective learn-

ing opportunities.
• Prepare teachers to utilize student assessment.
• Prepare teachers to design and manage learning environments that 

reinforce student learning26

Conclusion
From the above discussion and mentioning it would be easy to understand that 
if Islamic scholars are getting ready to follow the written and inscribed stuffs 
surely whole types of power of world cannot block them to develop and making 
progress in all walks of life of humanity. These methodologies and ideas will take 
very long time to be translated into practices because not a single thing can be 
seen as successful in some of passing days but it takes some years and months.

Islamic scholars were the root to development and progress of whole human-
ity but alas they have been completely in pathetic and plight conditions but it 
is not the destiny of Islamic scholarship, if they started to have their goodness 
in mind then not a single power can stop them to achieve he most awaited 
inspiration of success from their fate. Today’s, they have been very backward 
in each and every field of education because they do not due responsibility to 
their coming child and their family member towards their Islamic world, but 
it is matter to be thought.

The concepts of paperless and pen less classroom are emerging as an alterna-
tive to the old teaching learning method. Nowadays there is democratization 
of knowledge and the role of the teacher is changing to that of facilitator. We 

24 Journal, Quality and Features of Education in the Muslim World, by Sayyed Farooq Shah1, p, 
252.

25 Here Teacher means “Islamic Scholars”.
26 Project-Based Technology: Instructional Strategy for Developing Technological Literacy, article 

by Moti Frank and Abigail Barzilai, p, 44, 46,47,49,50.
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need to have interactive teaching and this changing role of education is inevi-
table with the introduction of multimedia technology and the spawning of a 
technologically-savvy generation of youths.

 Our defeat is that we do not strive, and our hindrance is pessimism and 
hopelessness. Despair and pusillanimity are the things that invite misfortunes 
and calamities for us. Therefore, let us shake off despair, let us take a step 
forward, with will and determination to march onward, and with correct 
understanding of essentials of true faith (Iman) taught by Quran , let us strive 
and continue to strive. Know that if we do so or hopes and aspirations will 
soon be realized27.

“And those who in our (cause) we will certainly guide them to our path: for 
verily god is with those who do right.” Al-Anakaboot: 29: 6928.
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abstract

The paper involves discovering the Muslim degeneration as it started when 
clasp of religion weekend standard and morality deteriorated rapidly among 
Muslim, they become incapable to distinguish wine from vinegar and to 
know a hawk from a dove. The methodology used in this research is analyt-
ical. Its frame of references is Quran and Sunah looking for legal injunction 
and historical book of Abul Hasan Nadwi “what the world lost after the 
decline of Muslim”. It also capitalizes of historical experiences of Muslims. 
The researcher puts the center of attention on major causes of the decline of 
Muslims and its remedies .Paper puts in plain words the decline of Muslim 
which causes by the egotism of Muslim leadership and their unjust with a 
deep rooted tendency to exploit and use the people under them. Deteriorate 
Ulama engaged with the efforts of realizing their vested interests, instead 
of correcting the errors and injustice of their head and kings .Two other 
groups who helped the further disgrace of Islam and Muslim causing were 
the “Ultra Moderns” and” Conservative” of Muslim society .

The paper concludes with examination of main ideas and strategies to come 
to pass the Muslim from the distance downward of erosions.

Keywords: Degeneration, Stack Ignorance, Egotism, Deteriorate, 
Conservative.

  

Introduction
According to many historians, the Islamic civilization starts from the seventh 
century of the Christian era as the Prophet Muhammad (SAW) was born in 
571 A.D. He started his mission in 610 A.D. and the most correct estimates 
state that, after having brought about a complete Islamic revolution throughout 
the Arabian peninsula, he returned to his Creator in the year 632A.D. (May 
the peace and blessings of Allah be upon him) Meanwhile, after the demise of 
prophet Muhammad (S.W) Islamic civilization has continued to flourish in 
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the time of his successors, and during the dynasties of Umayyad and Abbasids 
upheld the banner of the Islamic world. Their civilization, culture, their religion, 
their arts and sciences and their supremacy continued to exercise its hold on 
the greater portion of the civilized world. There is no doubt that such civiliza-
tion was so unique and great on earth. Indeed, nowadays, many Muslims tend 
to talk about the golden age of Islamic civilization and its greatness without 
paying enough attention to the factors behind its decline in the later century in 
another. Hence this humble article aims to explore the root causes of Muslim 
degeneration and main reasons behind the decline of this unique civilization. 
As such, historical approach will be applied in order to achieve the aims and 
the objectives of the article. And lastly, the article will suggest some solutions 
and remedies that may solve the above problem.

Historical background of Muslim decline
In this connection with the historical sketch of the rise and fall of the Muslim 
Ummah, it should be understood that the Ummah of the Prophet Muhammad 
(SAW) has two components. The first consist of those among the descendent 
of Ismail (as) referred in the Quran as “ummiyeen” i.e. the unlettered people 
who had not received a previous revelation from Allah (SWT). These Ar-
abs constitute the nucleus of the Ummah. The other component, ‘akhareen’ 
includes all other people, whether Kurds, Turks, Persians, Afghans, Indians, 
Mughals, Abyssinians, Berbers or any other. They may live as far as Malaysia 
and Indonesia in the east and as far as Morocco and Mauritania in the West.

Islamic world can be divided in three sections geographically. If we focus our 
gaze on the Islamic part of the globe, it would look like an eagle that is flying with 
its two wings completely outstretched. The first geographical section is in the 
centre, the heart of Muslim territory. The two others form wings on either side. 
The Arabian Peninsula, Iraq, Palestine, Syria and Asia Minor can be regarded as 
the main body of the Islamic world, equivalent to the body of the eagle. Asia Mi-
nor is its head and beak. The southern part of the peninsula is its tail with wings 
stretched out. Its right wing starts from Iran and Turkey, includes Afghanistan and 
Indo-Pak sub-continent, and extends up to Malaysia and Indonesia. Its left wing 
encompasses the whole of Northern Africa and had reached into Spain and France.

Now let us look at the historical sketch. The history of the Muslim Ummah 
starts from the seventh century of the Christian era as the Prophet Muhammad 
(SAW) was born in 571 A.D. He started his mission in 610 A.D. and the most 
correct estimates state that, after having brought about a complete Islamic 
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revolution throughout the Arabian peninsula, he returned to his Creator in 
the year 632 A.D. (May the peace, blessings and grace of Allah be showered 
upon him). During the reign of the first three caliphs, Abu Bakr, Umer and 
Usman (RAA) who were all immediate disciples of Muhammad (SAW), the 
‘unlettered’ descendants of Ismail (the Arabs) sallied forth like a flood from 
the Arabian Peninsula, with the Qur’an in one hand and a sword in the other. 
In less than a quarter of a century they planted the flag of Islam not only in 
Iran, Iraq, Syria, Palestine and Egypt, but also upon a considerable portion of 
North Africa. During the Caliphate of Ali (RAA) this expansion ceased tem-
porarily, but with the beginning of the Umayyad era it started again. Within a 
short span of time, new lands were conquered extending in the East through 
Turkistan and Afghanistan up to Sind, and in the West extending through the 
entire area of North Africa and a vast area of Western Europe including Spain.

This was the time when Arab armies, advancing from Spain, had reached 
the heart of France. Muslim political domination was at its zenith in the eighth, 
nine and tenth centuries of the Christian era. The dynasties of Umayyad and 
Abbasids -- two important descendant clans of ‘ummiyeen’ Arabs -- upheld 
the banner of the Islamic world. Their civilization and culture, their religion, 
their arts and sciences and their supremacy continued to exercise its hold on 
the greater portion of the civilized world. But the more their worldly power 
and majesty grew, the more their religious sentiments and enthusiasm for their 
faith declined. In this way this majestic power structure rotted from inside. The 
signs of internal weakness took some time to become evident, but by the tenth 
century it had become quite clear that the Arabs had touched utter decadence 
and senility. In, the eleventh century the decline and deterioration of the un-
lettered people (the Arabs) had reached to its last limit, and consequently a 
power vacuum was created at the heart of the Islamic world.

As a result of this power vacuum, tribes arose from the north-eastern bor-
ders of the Muslim world, and penetrated to the centre of the Muslim lands. 
Fortunately, they had already embraced Islamic faith. These were the Kurds 
and the Seljuk Turks. In the eleventh century they strengthened their hold in 
Syria, Palestine and Egypt. In this way, a fresh force was supplied for the safety 
and protection of the centre of the Islamic world.

In this connection, large armies of Crusaders swarmed from the West and 
in 1099, not only the sanctity of Al-Aqsa Mosque was defiled, there was also a 
massacre in Jerusalem on such a vast scale that even the Western historians feel 
guilty while mentioning it in their accounts. Jerusalem remained in the pos-
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session of the Crusaders for eighty-eight years. This reason behind it was, that 
the Abbasid Caliphate was passing through the Pangs of death, and there was 
no energy left in the descendants of the originally indomitable Arabs. Finally, 
the fiery and fresh blood of ‘akhareen’ i.e., non-Arab Muslim people under 
the leadership of the great and famous warrior Salahuddin Ayyubi liberated 
Jerusalem from the occupation of the Crusaders in 1187 A.D. and thus turned 
the tide of the war between Muslims and the invaders.

Then from the East came the great stormy hordes of Tartars, who first rav-
aged Afghanistan and Iran, and in1258 A.D. devastated Baghdad completely. 
Millions of Muslims were savagely murdered. The streets of Baghdad turned 
into pools of blood and the famous city of ‘A thousand and one nights’ was 
literally razed to the ground. The consolidation of the Usmanian Caliphate 
produced a Muslim renaissance in the heart of Islamic world, but at the same 
time the deluge of the European colonialism began, and it was soon to become 
the second and extremely long period of Divine chastisement of the Muslim 
Ummah. It eventually conquered the right and left wings of the Islamic world.

During this period the Usmanian Caliphate had also passed its peak and 
had become the ‘sick man’ of Europe. In other words, eight centuries after the 
fall of the Abbasid Caliphate the same power vacuum appeared once again in 
the heart of the Islamic world. Due to Muslims’ weakness the tide of Western 
colonialism headed towards it, and the time for the fulfillment of the second 
threat of retribution had come.

This second phase of retribution inflicted by Allah on the Muslim Ummah 
commenced at the beginning of the twentieth century. The sovereignty of the 
Usmanian Caliphate after the World War I, was curtailed within the limits of 
Asia Minor. The entire Arab world including North Africa, after being frag-
mented into small nation states, came directly under the sway of European 
nations or was indirectly governed by them. Thus the condition prevailed which 
the Prophet Muhammad (SAW) had predicted in these words:

 “There will come a time in which the nations of the world will invite one 
another to invade you in the same manner in which a person who arranges a 
feast calls upon his guests to partake of the victuals”.

In this way the second period of Allah’s retribution upon the Muslim Um-
mah was completed. In the first quarter of the present century almost all Islamic 
territories were in the unholy grip of Western colonialism. In 1967, Allah by 
means of one of His cursed and condemned nations inflicted upon the Arabs 
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a degrading and shameful defeat. This represented the completion upon them, 
the ‘ummiyeen’, of the second threat given in the Qur’an:

“...So when the second of the warning came to pass (We permitted your 
enemies) to disfigure your faces, and to enter your temple, as they had 
entered before, and to visit with destruction all that fell in their power” 
(Al-Qur’an 17: 7)

During the time of Arab trusteeship once again the sanctity of Al-Aqsa Mosque 
was trampled, lost and taken by the Jews. And now only Allah (SWT) knows 
how long it will remain in their possession. The most regrettable aspect of this 
story is that Western colonialism completely smashed the unity of the Muslim 
Ummah. In the beginning of this century it planted such seeds of racial and 
regional prejudices as are still yielding bitter fruits. At first they instigated the 
Arabs against the Turks. As a result of this, the central region of the Islamic 
word was split into two portions and the essential as well as symbolic institu-
tion of Islamic unity, the Caliphate, was destroyed. Then they fragmented the 
Arab world to the extent that, inspire of linguistic unity, the integration and 
consolidation of the Arab nations is well nigh impossible.

Factors behind the Muslim degeneration
There are various reasons behind this decline of Muslims as a nation. Muslims 
who were once the best of the nations and ruled over half of the world with 
a system that guaranteed justice and peace are now in a plight where they are 
oblivious of their rights, duties and have fallen prey to violence and aggression. 
According to Abul Hasan Nadwi and other prominent Muslim scholars agreed 
that Islam was not the cause of Muslim decline and malaise. But, the factors 
that led to fall argued Nadwi are moral decadence,( Dishonesty, indifference, 
cheating, laziness, neglecting obligation, involvement in haram, interest in 
pleasure and enjoyment rather than more serious things…etc),deep rooted 
inequalities of income and wealth, conflict and disunity among the ummah. 
Some of the major reasons that have caused Muslims to behave in such a way 
are discussed below:

Lack of Islamic knowledge
The primary reason why Muslims are in such a miserable plight and aren’t able 
to do anything pertaining making world a better place is the lack of Islamic 
knowledge. The knowledge of Islam has just been marginalized to the circle 
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of scholars and ordinary Muslims either do not pursue Islamic knowledge or 
they are not let to do so. As a result of this control of knowledge and lack of 
its availability Muslims do not know what their religion tells about the matters 
upon which they are in dispute or how their religion works on them pertaining 
to reshaping their lives. Thus, all the violence, the oppression and subjugation 
of women that is associated with Islam these days is just a wrong projection 
and misinterpretation of Islam which could all be bettered if Muslims start to 
gain Islamic knowledge and try to understand things under the light of Islam.

Lack of education
There is no denying the fact that the seeking of Islamic education makes a 
Muslim a better Muslim; however, one cannot deny the importance of worldly 
education as well. All the progress that one witnesses at present usually comes 
from the Western countries and the reason behind that are their efforts in the 
field of education. The reason why Muslims are far behind others whilst being 
one of the strongest nations of the world -is the fact that Muslims have ignored 
the importance of worldly education and consider it as a vice rather than a 
virtue. If Muslims will not progress in worldly education, then they would 
never be able to compete with the Western world, and if they won’t compete 
then they won’t succeed and if they don’t succeed, then they will have no other 
choice then to accept what the West gives them, whether it is biased knowledge 
or technology that contradicts with Islamic principles. Therefore, the seeking 
of worldly education should be given importance if Muslims are to rise again 
and stand with the developed nations.

The lack of unity
Islam does not differentiate between Muslims on the basis of their color or 
culture, rather it uses the word ‘Ummah’ for all the Muslims, meaning that all 
the Muslims are a single nation. This was the case when Muslims were ruling 
half of the world and they would feel for each other as a single nation, however, 
one of the major reasons behind the decline of Muslims is their lack of unity. 
Muslims forgot the true preaching of Islam and started differentiating between 
one another on the basis of color and culture. When this differentiation initiat-
ed, the ultimate result was schism between the Muslims and this lack of unity 
ultimately leading Muslims to not consider the other Muslims as brothers or a 
part of a single nation. Thus, this lack of unity has fostered selfishness among 
Muslim countries and this war of personal interest has caused Muslims to go 
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against each other and take care of their individual matters only instead of 
focusing on the bigger picture and working for the rise of Muslim community.

Stark ignorance
One of the chief causes of the downfall of the Muslim is their stark ignorance, 
owing to ignorance; they are not able to distinguish wine from vinegar and to 
know a howl from a dove. Being unable to give fitting replies to the fallacious 
arguments and sophistries of these superficial ultra-modern, they accept them 
as gospel truths. Partial knowledge is equally dangerous .a little knowledge is 
a dangerous thing, in fact it is more dangerous than sheer ignorance .if anyone 
points out the proper pat to an ignorant man, the latter will follow him without 
putting on the air of scholar. But one possessing patria knowledge is ignorant, 
yet he refuses to acknowledge his ignorance. The old adage has it that full lunacy 
is better that semi lunacy.

Immorality
Another major cause of decline of the Muslim is immorality .the noble qualities 
inculcated in the Quran are on the wane. Gone are strength of character and 
all other virtues, as a result of which the early Muslims achieved their glorious 
victories. In so far as the conditions leading to the welfare, progress and decline 
of nations are concerned, character has a higher palace than all the wealth of 
learning and knowledge. How true are these words of the great poet Ahmed 
Shawqi:

“Nations (flourish) only as their character remains, when their character 
vanishes, they also disappear”.

Related to this as another major cause of the fall of the Muslim is a peculiar kind 
of degeneration that has infected its elites and rulers, undermining whatever 
virtue they posed .with a few exceptions, they think that the people have been 
created for their service and that they can deal with them however they will. 
This thought is so deep-rooted in them that if anyone tried to wean them from 
it, they feel no scruples in terrorizing him into object submission to serve as a 
lesson for others.

Solutions, suggestions and lessons
Firstly, the Muslim Ummah need to refer to the right and correct teaching of 
the holy Qur’an and Sunnah al- Nabawiyyah al- Sharifah, Which are the two 
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legacies that left by Rasullullah. According to authentic Hadith stated by the 
Prophet Muhammad (p.b.u.h) “I left for you two legacies, when you hold them 
firmly you will never go astray, book of Allah and my Sunnah”.
Based on above Hadith of the prophet Muhammad (p.b.u.h), Muslims Ummah 
ought to return to the guidance of Qur’an and the Sunnah, with particular 
reference to the view of Qur’an about the factors behind the rise and fall of 
any civilization. As a matter of fact, Qur’an has already stressed on the role 
of human being himself as a root cause of his own downfall, and that fact is 
clear In chapter 13:11 of holy Qur’an when Allah said “God (Allah) does not 
change the condition of a people until their change their Own inner selves”, 
similarly in another chapter of the Qur’an, Allah stated that: “corruption has 
appeared everywhere because of What people have done” (Quran, 30:41) the 
above Ayah simply indicates that people are the main architect of their fate and 
Destiny, moreover, they are not only the end but the means of their actions. 
Human being as means to destroy his end has also Stated by the Holy Qur’an 
when Allah said: “And that man can have nothing but what he does (good or 
bad), and that his deeds Will be perceived. Then he will be recompensed with 
a full and the best recompense” (Qur’an, 53: 39-41). Thus, Qur’an and Hadith 
of Prophet Muhammad (p.b.u.h) are the main solution and primary remedy 
of malady of the Ummah.
Secondly, the Muslim Ummah need to remember the importance of knowl-
edge and the purpose of seeking knowledge in Islamic Worldview. They should 
seek knowledge in all dimensions, because knowledge is power, and, it is via 
knowledge we can be Rise to the highest status by Allah. According to the holy 
Quran: “Allah will exalt in degree those of you , who believe, and those who 
have been granted knowledge. And Allah is Well-Acquainted with what you 
do”. (Quran, 58:11). And again, through Knowledge, we can discover many 
truths on Sunnatullah (God’s customary way of acting).
Thirdly, there is a need for ijtihad among the Muslim Ummah, what I mean 
by ijtihad is creativity, critical thinking and innovation. So, the Muslims Um-
mah should refer to Qur’an as a source of their research in all dimensions of 
knowledge, they should contemplate and ponder about the meaning of verses 
of the Quran for the sake of creativity and innovation.
Fourthly, mutual beneficial reciprocal relationship between the rulers and the 
scholars is urgent. I mean the friendly relation between the people in power and 
scholars is essentially needed. As such, the rulers should sponsor the research 
of academic scholars and intellectuals. Likewise, the intellectuals should aca-
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demically contribute to the betterment of the nation, and they should propose 
the establishment of join research venture among the Muslim Ummah.
Lastly, it is time for Muslim Ummah to learn from the past, so as to reshape 
the present and pave the way for an excellent future. The lesson we can learn 
from the glory and decline of Islamic civilization is that, any civilization on 
earth can logically be Understood by evaluating and analyzing their vision and 
motivation, and any civilization should not forget the importance of Justice, I 
mean we need to bear in mind that, the Almighty God (Allah) is always just, 
and His omnipotence love justice. Therefore, any civilization that is not based 
on justice will surely collapse.

Summary and conclusion
In a nutshell, history knows Muslims as one of the glorious nations of the world 
that embodied truth, justice, peace and unity. However, Muslims at present 
lack all these elements and this is the reason behind their being oppressed and 
backward in the present world. Hence, for Muslims to rise again on the map of 
the world and be known, it is imperative that firstly they get their knowledge 
of Islam straight, their sacred duty to embark upon jihad by sacrificing their 
life and wealth in consonance with the oft-repeated commandments of the 
Quran then they should work on getting worldly education as well and then 
try to bridge the gap between Muslim nations and grow closer to one another.

The above verse describes a trade, which if accepted promises deliverance 
from all types of afflictions and punishments. The trade is meant: to have a 
firm faith in Allah Ta’ala and His Apostle and to struggle hard in the path of 
Allah, without skirting to use one’s life and wealth. It is this simple work which 
will bring us great benefits, such as the forgiveness for all our sins, deliberate 
mistakes and shortcomings,

And high rewards in the life hereafter. We shall get what we cherish most, 
such as prosperity, divine help and success against all our adversaries! In other 
words, Allah Ta’ala has demanded two things from us, firstly to have firm faith 
in him and his Apostle. Secondly, to struggle hard in his path, giving, if need be 
our lives and all that we possess. In return for this, He has also promised two 
things: first a beautifu1 and peaceful abode in Heaven ( Janna) with an eternal 
life, and everlasting happiness: and second, glory and success in this life. The 
first demand on us is that of faith (iman), that we should all be endowed with 
the wealth of true faith. The second demand is that of striving in the path of 
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Allah, which actually means “jihad”. Jihad may normally mean fighting a war 
against oppressors and non-believers.

It should be clear to us now that the happiness and success in the life after 
death is solely dependent on having firm faith in Allah Ta’ala and His Apostle, 
and in striving hard in the path laid down by Him. Similarly, the success and 
prosperity in this life too depend entirely on that very faith and on spending 
all our efforts in the path of Allah Ta’ala. If we are ready to fulfill these basic 
requirements, firstly of faith in Allah Ta’ala and his Apostle and secondly of 
struggling hard in their path, through these two attributes alone, we can adorn 
ourselves with high moral virtues and excellence of character only then can we 
fit to receive the promised bequest of Allah Ta’ala and His kingdom on earth.
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 The singularity and exceptionalism  
of Muslims

Umar N
CES, JNU

Various nations and groups including imperial Japan have observed isola-
tionism and exceptionalism to protect their distinct selves and identity. 

Abul Hasan Ali Hasni Nadwi in his work entitled entitled “Madha Khasira 
al Alam bi Inhithath al Muslimeen” (What the World Lost with the Decline 
of Muslims) deals with this issue: `their withdrawal from life and action was 
not an event that had hitherto happened or one which was repeated in history, 
like the decadence of other peoples and nations, or the disappearance of other 
governments and states. It was unlike any event in history.’ This constitutes 
Muslims as a singular exception, which this paper purports to address. India 
and broadly South Asia is battling a deadly cocktail of religious extremism 
and terrorism and the rise of right wing politics. Misogyny, racism, casteism, 
anti-semitism etc are broad areas of concern. Therefore the approach developed 
over the past few decades by Abul Hasan Ali Hasni Nadwi offers much needed 
relief, politically, religiously and most importantly, aesthetically. It tackles the 
issue of Western Orientalism which has over the past few centuries colonized 
many Asian and African nations, including India our motherland. A world 
without Islam will be impoverished since, such is the richness of its culture and 
history, which are being overshadowed by radicalized elements. Abul Hasan Ali 
Hasni Nadwi says in his book, `` From the natural sciences Muslim thinkers 
drifted towards metaphysics and the theology of the Greeks, which was, in fact, 
merely a revised version of their mythology.’’ Orientalism and imperialism have 
wreaked havoc on rational traditions of Islam which the world today needs 
more than anything else for peaceful co-existence. This scientific and rational 
thought is the foundation of the work of Abul Hasan Ali Hasni Nadwi which 
is devoid of mysticism and hagiography.

Abul Hasan Ali Hasni Nadwi says that:`` The blind admiration for ev-
c1ything Western that has come to be regarded as the hallmark of progress 
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in most Islamic countries has produced a dangerous urge among the so called 
modernized sections of Muslims for the modification of the practical teachings 
of Islam consistent with the social and economic concepts and attitudes of the 
Western world. That the very roots of Islam as a moral, practical, personal and 
social code would be destroyed in such a process does not appear to worry them 
in the least, for what rules over their hearts and minds is not Islam but the West.’’ 
This has constituted grounds for singularity and exceptionalism of Muslims as 
a separate entity that is cut off from the wider concerns and developments of 
the multi-religious and multi-racial world in this globalizing era. The concerns 
that Abul Hasan Ali Hasni Nadwi addresses in his work are very much related 
to this. Singularity is defined by wikictionary as:

1. The status of having singular, particular, strange, extraordinary or unu-
sual properties or characteristics

2. The mathematical point where parallel lines join
3. a point where a measured variable reaches unmeasurable or infinite value
4. (mathematics) the value or range of values of a function for which a 

derivative does not exist
5. (physics) a point or region in spacetime in which gravitational forces 

cause matter to have an infinite density; associated with Black Holes

Thus according to Abul Hasan Ali Hasni Nadwi, after the decline of the glories 
of the Islamicate civilizations of the East due to colonialism, terrorism and other 
internal factors such as factionalism etc, Muslims have retreated into ghettoes or 
black holes of their own making. This exceptionalism occurs at so many levels. 
Muslims as one of the largest demographic groups on earth refuse to engage 
with other religions, other societies, cultures, world views, rational traditions, 
scriptures, philosophical traditions etc. This demise of Islamic cosmopolitanism 
is one of the greatest tragedies of the contemporary world as pointed out by 
Abul Hasan Ali Hasni Nadwi.

The mistreatment of women, Arabs’ warlike temperatments, tribal prejudice, 
social debasement are some to the reasons he cites for the decline of Islam. 
These can be listed asunder:

1. Anthropological
2. Historical
3. Scientific
4. Literary and Cultural
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Anthropological registers of decline of Islamic traditions
Abul Hasan Ali Hasni Nadwi, says that Islam has become a deeply hierarchical 
and classist society in which uber rich countries of the middle east pay little or 
no heed to the starving millions of Africa, Asia and elsewhere. Caste and other 
social evils have creeped into Islam in the name of ideological purity in which 
certain groups consider themselves as a cut above the rest and form kinship 
alliances within the same or similar factional groups only. This is what is called 
‘organizational factionalism.’

History’s life in the present often takes uncanny turns, and sometimes 
certain ways of enlivening the past become so critical for the making of 
cultural and political configurations in the present. Looking at the heated 
space of public debates on various issues among Muslims in Kerala, one 
cannot evade the impression that there are pompous uses and evocations 
of an ‘anticolonial past’ of the community every now and then. From the 
regular conferences and public meetings of Islamic organizations, volumes 
of books, special or ordinary issues of magazines, political rallies, to the 
announcements of local soccer matches and even the advertisement of a 
jewellery or textiles shop, invoking a connection to the anticolonial legacy, 
printing some lines about or pictures of the ‘anti-colonial leaders’ on the 
flex hoardings, or public descriptions of their naadu or locality with anti-
imperial sites or shades are an everyday affair among the contemporary 
Mappila Muslims.
–Ottathingal, Abdur Rahoof, Cafe Dissensus, Oct 27, 2013

Confrontational prioritization of intra-religious hierarchy in a deeply divided 
society has led to congealing and solidification of factionalism.

Historical decline
Nadwi writes:

A certain writer has remarked that there are two happenings in human lite, 
the exact time of which one can never tell. One is related to the individual, 
the other to collective existence: one is the coming of sleep, the other is the 
decline or fall of a nation. No one can tell exactly when a person passes from 
wakefulness to sleep, nor at what point a nation begins to decline. With the 
Islamic Empire, however, it was different. If we have to draw a line bet\veen 
its ascent and decline, we can do it easily: the time between the I:01iliifah 
Rashidah and the emergence of Arab Imperialism.
–Nadwi, 97
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Historical essentialism reduces Islam’s claim to superiority as a faith to objective 
scientific reality. Ziauddin Sardar writes that with characteristic vehemence that:

“Futures of Islam, like futures of most cultures, are open to numerous pluralistic 
and democratic possibilities. The emphasis of my own work has been on 
shaping pluralistic and sustainable futures for Muslim societies. But I have 
to admit that Muslims, as a whole, are not very good at looking towards 
the future or exploring alternative future paths. We tend to be nostalgic 
about the glories of our history and fatalistic about our current problems.”
–Sardar, 2015

Scientific and rational decline of Muslim civilizations
“Now Christian doctrine, which is the teaching of St. Paul and the Church 
Fathers rather than that of Christ, contains a detailed explanation of the 
material universe. This had been accepted as a revelation and its truth had 
to be accounted for. As Christian theologians could not prove everything 
by observation, they tried to do so by reasoning. They had recourse to 
Aristotle, for the reason that he is almost a magician in his logical capacity.’’
–Nadwi, 114

Aristotle’s treatises were famously preserved during the medieval ages by Muslim 
scholars like Averroes. But this tradition of rational inquiry has been consigned 
to the dust bin which Nadwi again cites as another reason for their decline.

Literary and cultural decline
Even during the middle ages, when Europe was supposedly stumbling, `The 
Arabian Nights’ and other poetic compositions such as the `Masnavi’ were 
composed in Islamicate cultures. These were staggering achievements and 
are considered as classics of world literature even today. But cultural decline 
brought about by the onset of colonialism and orientalism has created the rot, 
which Nadwi eloquently points out:

‘In this spiritual vacuum, Europe took a tragic turn. It descended by degrees 
into the depths of materialism. Its social thinkers and scientists proceeded 
to investigate the nature of the world and of life as if there were no absolute 
power which created them and ruled over them according to some plan 
and purpose without itself being subject to any laws. They interpreted the 
material universe and its manifestations along mechanical lines and called 
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it objective and scientific method rejecting as slavery to tradition whatever 
was based on belief in the existence of God’
–Nadwi, 138

Scripture as literature was neglected or obscured
The major reason that he cites for decline of Muslim civilizations is misogyny 
and mistreatment of women that mostly comprises the singularity and excep-
tionalism of Muslims. In the age of `Clash of Civilizations as suggested by 
Huntington, Islam has to offer a `confluence of civilizations’ as Soroush says:

“I have distinguished between two kinds of Islam: Islam of identity and 
Islam of truth. In the former, Islam is a guise for cultural identity and a 
response to what is considered the ‘crisis of identity’. The latter refers to 
Islam as a repository of truths that point towards the path of worldly and 
otherworldly salvation…. I think one of the greatest theoretical plagues 
of the Islamic world, in general, is that people are gradually coming to 
understand Islam as an identity rather than truth…..I believe that the Islam 
of identity should yield to the Islam of truth. The latter can coexist with 
other truths. The former, however, is, by its very nature, belligerent and 
bellicose. It is the Islam of war, not the Islam of peace. Two identities would 
fight each other, while two truths would cooperate.”
–Soroush, 2016
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هــل كان صــاح الديــن ســينترص، فنحتــاج التطويــر يف املجــال التقنــي والعســكري و 

التعليمي، والعلم ال دين له فا بأس من االستعانة مبن هم أعلم يف هذا املجال، 

فالعلــم بــا ديــن أعــرج والديــن بــا علــم أعمــى، فلنتبــوأ الزعامــة يف العلــم.

تنظيم علمي الجديد للمسلمني مجال الفقه والدين، فنحن نحتاج إلعادة التنظيم ( 3

الواحــد والعرشيــن، دون هــدم  القــرن  ليناســب  والعلــم الرشعــي  الفقــه  وتجديــد 

أساســياته بــل التكملــة عــى األســاس، فــا بــد أن يكــون هنــاك تقنــني للفقــه مــا دمنــا 

نريــد الحكــم مبــا أنــزل اللــه كــا فعــل العثانيــون يف أواخــر عهدهــم ولكــن باالقتصــار 

عــى املذهــب الحنفــي، فنقنــن الفقــه بــكل مذاهبــه ليكــون هنــاك دســتور دينــي كل 

بلــد عــى حســب بيئتهــا وأعرافهــا، نحــن أمــة أعزنــا اإلســام والعــزة لنــا إال باإلســام. 

الف�سل الثاين - زعامة العامل العربي
فقــال إن اإلســام نبــع مــن العــرب إىل العــامل بــأرسه، وعــى مــر التاريــخ اإلســامي كانــت 

القيــادة للعــرب، فوضــع أهــم خطــوات القيــادة اإلســامية للعــرب علــم دينــي مجــدد، وثــروة 

علميــة معــارصة، واهتــام تكنلوجــي عســكري، وينصــح بإعــادة نشــأة الشــباب عــى الحيــاة 

الفروســية والعســكرية مــن عيشــهم عيــش الــرف والغفلــة، وإىل حيــاة الرجولــة املفقــودة 

ألن القليــل هــم الرجــال، فالعــربة ليســت بخيــل ركــب أو رمــح يرمــى لكــن تــذوق التعــب 

وصعوبــات الحيــاة حتــى يكــون جيــل فاتــح مجاهــد.

العــامل، حيــث تجمعــت  واالســتقال االقتصــادي للعــرب بتجارتهــم ومواردهــم عــن 

جميــع مــوارد الحيــاة بهــا مــن نفــط وزراعــة وحديــد وقمــح، مــع جمــع الطبيعــة والتكنلوجيــا، 

ومــع وجــود وعــي عــريب للعــامل املعــارص، وعندمــا يشــاهد الشــاب فيلــا عــن الحضــارة 

الغربية فا بد أن يحيط شــموليا مباهية هذه الحضارة ما لها وما عليها، وعندما تتدافع 

األحــداث حولــه إىل الــكام عــن الســام مــن قتــى فلســطني ألحــداث 2001 لغــزو العــراق 

وأفغانســتان فــا بــد أن يواجــه إىل اســتفزاز املســلمني إعاميــا وسياســيا وال بــد أن يربــط 

األحــداث مــا حولــه، ويعلــم مــا الــذي يحــدث مــن املحــرك؟ مــا الســبب؟ وكيــف؟ وهــل 

املســلمون حقــا ســينهضون؟ أم أنهــم مصــد تخلــف للعــامل؟ هــذا املســلم العــريب ال بــد 

أن ميتلــك حصانــة فكريــة وأصوليــة يف الهويــة ومعــارصة ملــا ينــاب البرشيــة، ويختــم مرجيــا 

باســم الدول اإلســامية العربية إلعادة الحياة اإلســامية من جديد لتكون لها الزعامة يف 

العــامل الجديــد.



153 ن  لق الذسلت اتالق، لت  الذسلت اتالق ماوى

الــذي نهــى عنــه ؟، أســئلة وجوديــة، إذا جهلــت ســيظل اإلنســان يف التوهــان والظلــات. 

ويبــني الســبب لهــذه يف الفصــل اآليت الرابــع - أثــر االســتعار والســيطرة األوربيــة عــى 

اإلنسانية.

 فبعد سقوط العثانية هجمت السباع عى بقية الفريسة، فأخذت تبث تعاليمها 

الهويــة اإلســامية  وأفكارهــا ومعتقداتهــا يف هــذه األقاليــم اإلســامية، مهاجمــة أصــول 

مــن لغــة وقيــم ومبــادئ، ثــم ذهبــت ووضعــت هــذه الحــدود الوهميــة فأصبــح كل إقليــم 

التــي   - يعــود ألغلــب البرشيــة  لهــا – الضمــري  دولة، حيــث فقــدت الحاســة السادســة 

ســاها الكاتب الحاســة الدينية، فأصبح الناس ال تهمهم املســائل العقائدية، ال يهمهم 

مــا الجنــة ومــا النــار، ملــاذا نعبــد صنــا أو صليبــا، فاملســائل الدينيــة ال توجــد يف قامئــة 

األورويب املعارص، فتدهوروا يف السلوك واألخاق، فكيف يدخل الكنيسة إذا دخل وال 

يشــمئز لرؤيته صنم معلق إللههم وهو يعذب، كيف يقتنع الهندويس أن لكل شــيئ إلها 

خاصا، واملسيحي أن الله عبارة عن روح وابن وأب كيف وكيف؟، بالبساطة لهم أصل ال 

يعرفــون بعقيــدة الغيــب فــا يهمهــم مــاذا يعتقــدون، وألن الديانــة الجديــدة هــي املاديــة، 

واملــادة ال تعــرف بالغيــب والــروح واآلخــرة فتهمشــها، فأصبــح العــامل يتطــور وينهــض يف 

التكنلوجيــا واملبــاين واالخراعــات لكنــه هبــط بالجانــب الروحــي وخــرسان الدينــي الــذي 

يحيــي اطمئنــان القلــوب وســامة الصــدور، فهنــا يكمــن الســام العاملــي الحقيقــي، لكــن 

قليــل عرفــوه، ومــن يعرفــه فيصــل إىل اإلســام.

فالبــاب الخامــس - قيــادة اإلســام للعــامل - الفصــل األول منــه نهضــة العــامل اإلســامي 

اليــوم ودور اإلســام لحــل  الــذي تعيشــه مجتمعــات  وفيــه يتكلــم الكاتــب عــن التدهــور 

مشــاكل العــامل، فهنــا تــربز رســائل اإلســام الخالــدة التــي حلــت أهــم مشــاكل البرشيــة، 

فقســم دورهــا بثــاث مهــات:

اإلســتعداد الروحي، بإعادة التنظيم الروحاين للمجتمع، هناك صاة وصيام وزكاة ( 1

وحــج وعبــادات أخــرى، ومعــارف عامــة، وضعــت ليطهــر اإلنســان نفســه مثــل الذكــر 

الدائم لله والزهد والتوكل عى الله والحب واإلخاص وتطهري كل شوائب النفس 

مــن غــل وحســد وعجــب وريــاء ونفــاق.

 واالســتعداد التقنــي، فنحــن لســنا رهبانــا نفصــل الحيــاة عــن الديــن ) مــا للــه للــه ومــا ( 2

لقيــرص لقيــرص (، بــل كاهــا منظومــة واحــدة، لــوال تربعــان عثــان وأيب بكــر وعبــد 

الرحمــن بــن عــوف فهــل كان املســلمون ســينترصون؟ لــوال أســلحة وتجهيــزه لجيشــه 
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قبــل  مــن  يعــرف  كان  الــذي  يعيشــون يف باكســتان، والهند، وبنغاديش  العــامل  يف 

الســند. نحــو 20٪ مــن املســلمني يعيشــون يف الــدول العربيــة، يف الــرشق األوســط، 

األغلبيــة املســلمة،  البلــدان ذات  أكــرب  مــن  وإيران هــي  الغري عربية مثل تركيــا  الــدول 

يف إفريقيا، مرص و نيجرييا لديهــا أكــرب عــدد مــن املســلمني. فعندمــا نعــرف عــا يقــع يف 

هــذه البــاد ذات األغلبيــة املســلمة مثــل العــراق واإليــران والســوريا ولليبيــا وأفغانســتان 

وباكستان... من اإلرهابيات املتواترات والقتى والضحايا الوفري وكرثة األرمات واليتامى 

الــايت مل يــروا أمامهــم إال الفــراغ، ومل يروهــم املجتمــع العاملــي إال إرهابيــني.

ثــم يقــول أبــو الحســن النــدوي يف الفصــل الثــاين - الــروح الوطنيــة يف أوروبــا - عــن 

درجتهــم العاليــة مــن التعصــب والقوميــة، أنهــم يــرون باقــي الشــعوب خــدم لهــم، فكانــت 

كل دولــة فيهــا تــرى أنهــا هــي األفضــل والباقــي األدىن. وهــذه العــداوة انتقلــت إىل بعــض 

األقطــار العربيــة، ويوضــح الكاتــب نظــرة اإلســام إىل العنرصيــة.

وجديــرا بالذكــر هنــا الفــرق الهــام بــني أوربــا والبــاد اإلســامية جغــرايف، عندمــا تنــرش 

هــذه الــروح العصبيــة لطبيعــة املــكان الجغــرايف ألوروبــا يزيــد متســك كل إقليــم بوطنيتــه 

وتعصبه ألبناء جلده، فأنها ليست أرايض مسطحة متصلة، ولكن كل دولة منها تنفصل 

عن األخرى بحدود طبيعية سواء كانت جباال أوأنهارا. ولكن الباد العربية مجاورة متصلة 

بعضهــا ببعــض، وهــذا مــا نــرى يف بادنــا املســلمة العربيــة التــرسع يف الهــاك مبحاربــة 

القنبلــة بــني فــرق املســلمة عــى العصبيــة والشــيعية والجمعيــة.

والفصل الثالث - أوروبا إىل االنتحاريبني - يرشح بعض الغايات الفاسدة التي كانت 

أهــم نتائجهــا القنبلــة الذريــة التــي فجــرت آالف البــرش، وينتقــد الكاتــب الحيــاة التكنلوجيــة 

املعارصة حيث يقول أحد الفاسفة أنكم تستطيعون الطريان كالطيور والغوص كالحيتان 

ولكنكم مل تستطيعوا املي عى األقدام. ويذكر الكاتب عن الفرق الظاهرة يف البحث 

واالخراع مبينا الغاية منها بالنسبة لهم وبالنسبة للمسلم. 

وأخريا يصل الكام إىل أن أوروبا يف طريقها التدريجي إىل السقوط واالنتحار، فكا 

نعلــم جميعــا يف جميــع أنــواع الدراســة هنــاك مــواد ال يســقط الطالــب بهــا، ولكــن هنــاك 

مواد أساسية إذا سقط بها يكون راسبا مستحقا إلعادة العام الدرايس، فكذلك البرشية 

مهــا نهضــت وأصبــح لهــا مــن علــوم، فهنــاك يشء إذا جهلتــه ال ينفهــا مجلداتهــا العلميــة 

واخراعاتهــا التكنلوجيــة ومبانيــه الســحابية، إال وهــو معرفــة املغــزى األســايس مــن الحيــاة 

والهــدف منهــا، هــو معرفــة خالــق الوجــود، ملــاذا خلــق؟ ومــاذا يريــد مــن مخلوقــه؟ ومــا 
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االتصاالت واملعلومات أهمية قصوى حيث خصصت لها ما يقارب بليوين دوالر سنوياً. 

لكن املؤمل أكرث أن نقرأ أن عدونا األكرب إرسائيل احتلت املرتبة األوىل عاملياً فيا يخص 

نصيــب الفــرد مــن اإلنفــاق عــى البحــث العلمــي 1272 دوالرا. وجــاءت يف املرتبــة الثانيــة 

الواليــات املتحــدة األمريكيــة التــي أنفقــت 1205 دوالرات، وثالثــاً جــاءت اليابــان 1153 

دوالراً. تـنفـــق الصني 193 مليار دوالر وتنفـــق الهند 39 مليـــار دوالر وتـنفـــق باكســـتان 7.2 

مليـار دوالر، وتنفق مرص 910 مايـني دوالر والسـعـودية 271 مليون دوالر والسـودان 18 

مليــون دوالر.وتخصــص إســـرائيل ســنوياً 5.9 مليــار دوالر للبحــث العلـــمي مقارنــة بـــ 7.1 

ــربية مجتمعــة. وتحتــل »إرسائيــل« املرتبــة األوىل يف علــوم الكومبيوتــر،  ــيار للــدول العـ ملـ

والثالثة يف الكيمياء، واملركز الثالث يف العامل يف صناعة التكنولوجيا املتقدمة واملركز 

الخامس عرش بني الدول األوىل يف العامل املنتجة لألبحاث واالخراعات. أّما بالنسبة 

إىل عدد سكانها قياساً إىل مساحتها فهي األوىل يف العامل عى صعيد إنتاج البحوث 

العلميــة، وتشــكل بضائــع التكنولوجيــا العاليــة 40 ٪ مــن إجــايل صادراتهــا. 

يف الغـرب 4500 باحث لكل مليون مواطن، ويف إسـرائيل 5000، والعرب 318 باحثاً 

 )patents( ــرائيل 16805 بــراءات اخـــراع لــكل مليــون مواطــن، وكمثــال أيضــاً ســجلت إسـ

منهــا 1166 عــام 2008 وســجلت الــدول العربيــة مجتمعــة 836 بــراءة اخــراع.

الجنســـية  ينفـــقون 10 مليــارات دوالر عــى املنشـــطات  العــرب  أن  بالذكــر  وجديــرا 

)Sexual stimulants(، كا قال أســـتاذ املذاهب املعارصة بجامعة امللـــك ســـعود أن 

ــناة  ــنوياً 5 مليــارات دوالر عــى الشـعـــوذة أو الســحر، وأن لدينــا 112 قـ العـــرب ينفـــقون سـ

تلفـزيونيـــة جنســية موجهــة للشــباب، دون أن نغفــل مئــات قنــوات التســطيح العقــي6.

ومــع هــذا كلــه أن أكــرث مــن الطــاب الذيــن يذهبــون إىل بــاد أوربــا لــن يرجعــوا منهــم إال 

40٪ والباقــي مــن اقتصــاد عقــي عــريب ينتــج يف البــاد أوربــا.

وبالرغــم مــن ذلــك، اإلرهابيــة املنســوبة معتمــدا عــى املســلم هــي املانــع األســايس 

من املجال البحث واالخراعات. أزمات األمن والسامة والعقلية والنفسية واإلقتصادية 

التــي نتجــت منهــا، صــارت ســببا هامــا يف تخلــف األمــة املســلمة وجمودهــا. كــا قلنــا 

مــن قبــل: حــوايل 62٪ مــن املســلمني يف العــامل يعيشــون يف آســيا، إندونيســيا هــي 

أكــرث ســكان املســلمني يف العــامل )683 مليــون مســلم (،ثــم 12.7٪ مــن املســلمني 

6 http://nizarabdeen.com/?tag=عدد-الباحثني-لكل-مليون-مواطن
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تولــدت العلــوم موضوعيــا ال علميــا، ومــع االعتقــاد أنهــا عمــل صالــح يثــاب مــن اللــه ســبحانه 

العلــوم للعلــوم وليــس موضوعيــا، وال يفيــد مــن االخراعــات  أمــا اآلن فتتولــد  وتعــاىل، 

الجديــدة بإنفــاق بليــار مــن الــدوالر يف العــرص الحديــث إال بالعرشيــن يف املائــة )20٪(.

ومن هنا نبحث عن التطور العلمي يف باد العرب واملسلمني وسهمهم يف البحث 

واالخــراع يف العــرص الحديــث؛ إن كان ســبب االنحطــاط مــن العــرص الذهبــي العبــايس 

وعــرص التمــدن األندلــي والعثــاين هــي االحتــال العســكري مــن منغوليــني والصليبيــني 

والفرنــس والربيطانيــة التــي محــت جميــع اآلثــار اإلســامية، ففــي العــرص الحديــث هــي 

االحتال العقي والفكري والثقايف، وفوق ذلك كله غفلة املسلمني من هذه الحقائق 

ورشود ذهنهــم مــن أصــول الرشيعــة. 

وفقــا لدراســة يف عــام 2010 تــم إصدارهــا يف ينايــر كانــون الثــاين عــام 2011، وصــل 

عــدد ســكان املســلمني يف العــامل حــوايل 1.6 مليــار نســمة،3التي تشــكل أكــرث مــن ٪23 

من ســكان العامل. يبلغ عدد دول العامل اإلســامي مثان وخمســني دولة مســلمة، وتتخذ 

أغلبهــا مــن اللغــة العربيــة لغــة رســمية لهــا وهــي اللغــة التــي جــاء بهــا القــرآن الكريــم، وتصــل 
مســاحة العــامل اإلســامي إىل 41.707.540 كيلومــراً مربّعــاً،4

 حــوايل 62٪ مــن املســلمني يف العــامل يعيشــون يف آســيا، إندونيســيا هــي أكــرب 

دولــة تضــم ســكان مســلمني يف العــامل. و12.7٪ مــن املســلمني يف العامل يعيشــون 

ونحــو  بالســند.  واحــدة معروفــة  دولــة  كــن  الــايت  باكســتان، والهند، وبنغاديش  يف 

20٪ مــن املســلمني فقــط يعيشــون يف الــدول العربيــة، الــدول الغري عربية يف الــرشق 

 ، ملســلمة ا ألغلبيــة  ا ت  ا ذ ن  ا لبلــد ا كــرب  أ مــن  هي  ن  يرا إ و تركيا ألوســطمثل  ا

املســلمني5. مــن  عــدد  أكــرب  ويف إفريقيا مرص و نيجرييا لديهــا 

ولكــن بالنســبة عــدد الباحثــني يف املســلمني هــي أقــل جــدا بالنســبة لعددهــم، لقــد 

كانــت ماليزيــا أكــرث تخلفــاً منــا حتــى عــام 1980 ولكنهــا أصبحــت بفضــل سياســتها العلميــة 

والتقنيــة صــارت دولــة ثالثــة يف العــامل يف إنتــاج رقائــق أشــباه املوصــات. وأكــدت يف 

خطتهــا املســتقبلية لعــام 2020 األهميــة الخاصــة للبحــث العلمــي والتقنيــة يف الجهــود 

الوطنيــة للتنميــة الصناعيــة واملنافســة عــى املســتوى العاملــي، كــا أولــت قطاعــات 

3 http://mawdoo3.com/كم_عدد_املسلمني_يف_العامل

4 http://mawdoo3.com/عدد_الدول_اإلسامية

5 http://www.pewforum.org/2012/12/18/global-religious-landscape-muslim/
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الحقيقــة هــو فتــح القســطنطينية مــن قبــل محمــد الفاتــح وقــد ذكــر حديــث عــن النبــي عليــه 

الصاة والســام ينبئ عن فتحها فقال »نعم األمري أمريها ونعم الجيش جيشــها«. 

ويذكــر بعــض الخصائــص اإليجابيــة للمجتمــع الــريك، و لكنــه انتقــد انحطاطهــم يف 

األخــاق وجمودهــم يف العلــم والصناعــة، فكانــت ســيطرة الجمــود العلمــي واضحــة عــى 

املســلمني، فعنــد وصــول الراديــو أصبــح البعــض يظــن أنــه بــه جــان وشــياطني وشــلل الفكــر 

بشــكل عــام، فاإلســام ديــن ال يحــدد العلــم، فــريى إن الحكمــة ضالــة املؤمــن أىَن وجدهــا 

فهــو أوىل النــاس بهــا. ويف أواخــر العهــد ظهــرت أوروبــا املاديــة، وتفوقــت يف العلــوم 

والتكنلوجيــا، مــا أكســب العثانيــني لقــب الرجــل املريــض نتيجــة تدهورهــم يف القيــادة 

والسياسة والعلم والتخطيط ولتدخل الجواسيس داخل الدولة فهو أتاتورك الذي يسب 

الدين واإلســام ويكره كل ما له عاقة يف الدين، والذي يعجبنا عن غموض هذا الرجل 

أن أمــه كانــت يهوديــة فعندمــا مســك زمــام األمــور الوزاريــة يف رئاســته فصــل الديــن عــن 

الدولــة رســميا واحتكــم بالشــيوعية، وعــزل الخلفــاء األمنــاء إىل أن أســقطت الخافة بتاتــا 

بعــد الحــرب العامليــة األوىل، ألن أتاتــورك بالنهايــة جاســوس أعــداء اإلســام مــن الداخــل.

ثــم يتنــاول أبــو الحســن النــدوي يف البــاب الرابــع - العــرص األورويب - الحضــارة الغربيــة 

بشكل عام، نشأتها وخصائصها وإىل أين ستنتهي. يبني يف الفصل األول - أوروبا املادية 

- حضارتهم التي كانت مزيج ما بني الحضارة اإلغريقية صاحبة األفكار الفلسفية الضالة، 

واألوثــان التــي كانــت مــن كل نــوع، فوثــن للحــب وآخــر للجــال وآخــر للخــري والثــاين للــرش 

وغرقــان تفكريهــم يف الــذات االلهيــة إىل أن أنتجــوا وحــدة الوجــود ونكــران اإللــه وتجســيمه، 

والحضارة الثانية هي الحضارة الرومية التي كانت ذات طابع عسكري دكتاتوري، فامتزج 

الروم مع االغريق فكانت النتيجة امة جبار طاغية ذات افكار عقائدية و اخاقية فاسدة.

 وبعــد ذلــك، تكلــم عــن الرهبــان وتأثريهم الضعيــف عــى الشــعب والذيــن تعاونــوا مــع 

الحضــارة اإلغريقيــة الرومانيــة نظــرا لعــدم وجــود ديــن لهــم، فكانــت النتيجــة امتــزاج رجــال 

الديــن املنافقــني الدجالــني مــع امللــوك الجبابــرة الظاملــني، فكانــوا يتاجــرون بالديــن عــى 

أنهــم أصبحــوا يبيعــون أرايض مــن الجنــة !، وحاربــوا كل مــا هــو جديــد مــن األفــكار، وأحرقــوا 

و أعدمــوا علــاء كثــريون لثورتهــم عــى أفكارهــم الدينيــة، فــريى الكاتــب أن دينهــم كان 

املاديــة ال النرصانيــة.

هــذا مــا نــرى يف أمتنــا يف الحــارض، تســيطر املاديــة علينــا، ال الدينيــة اإلســامية، كــا 

بينا من قبل، كل االخراعات تولدت يف األمة املسلمة حسب الحاجات املوضوعية، أو 
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العــامل الزهــراوي يف القــرن العــارش. هــل تعلمــون أن املائتــي أداة التــي يســتعملها األطبــاء 

اليوم هي من تصميم الزهرأوي؟ هل تعلمون أنه أول من اكتشــف الخيطان املســتخدمة 

يف العمليات الجراحية والتي تذوب يف الجسم بعد العملية. وأن ابن النفيس هو الذي 

اكتشــف الــدورة الدمويــة يف القــرن الثالــث عــرش قبــل هــاريف بثامثائــة ســنة.

ونود أن نضيف إىل ذلك، االخراعات العربية من كل تطبيقات الحساب والرياضيات 

والفيزيــاء الذريــة وميكانيــكا الكــم، وعلــم الفلــك الضــويئ والنيوتــروين، وكل أنظمــة الفيزيــاء 

الكونيــة والتطبيقــات العلميــة الفضائيــة، تقــوم وتعتمــد عــى الرقــم )صفــر( الــذي اخرعــه 

العــرب، والــذي لــواله ملــا كانــت كل الحضــارة الحاليــة ممكنــة، ولكــن نقــول يف الجملــة ان 

العــرب املســلم اخرعــوا مــن فرشــة األســنان حتــى آلــة الطــريان ومــن اكتشــاف القهــوة إىل 

صناعــة الــدواء ومــن جراحــة الرمــد إىل جراحــات التجميــل ومــن املدرســة إىل تأســيس أول 

جامعــة، هنــاك نحــو ألــف اخــراع ال ميكــن للبرشيــة أن تعيــش بدونــه حاليــا، كانــت نتــاج 

ألبحاث املســلمني يف الفــرة مــا بــني القــرن الســابع إىل القــرن الســابع عــرش.

جمال العلم الديني
عندمــا اتســعت البــاد اإلســامية واختلطــت بالثقافــات املختلفــة األجنبيــة مثــل اليونــان 

والرومان والفرس تعارضت ثقافاتهم وعلومهم بالثقافات اإلسامية وعلومها؛ فاحتاجوا 

إىل التحليــل والتنقيــح والتدقيــق بالجمــع والتوقــف والنســخ بــني هــذه العلــوم. فاعتمــدوا 

إىل الرجمــة والتعريــب، فأعلنــوا باإلنــام » فمــن جــاء بكتــاب قدميــة فيعطــى عــى وزنــه 

الهنــد  مــن  بغــداد حتــى  العــامل إىل  أنحــاء  مــن  بكتــاب عنــده  العلــاء  فــأىت  الذهــب« 

بالكتــب السنســكريتية، هكــذا ترجمــت الفيــدى واألســاطري الهنديــة إىل العربيــة. وأســس 

بيــت الحكمــة، فتولــد منــه العلــوم الجديــدة املامئــة بعقائــد اإلســام، مثــل علــم الــكام 

والفلســفة اإلســامية املتميــزة مــن فاســفة اليونــان الضالــة، والطــب واألطبــاء والهندســة 

واملهندســون الذين خططوا خطوط مدينة دمشــق وبغداد واندلس متميزا من الهندســة 

يونــان والفــرس والــروم.......

فكيف حت�ل امل�سلم الأعلى اإلى الأدنى؟
فيقول أبو الحسن يف الفصل الثالث - القيادة العثانية - عا ظهرت يف هذه القيادة 

مــن مظاهــر التجديــد التــي عدلــت الحيــاة اإلســامية يف البدايــة، وأكــرب حــدث يؤكــد هــذه 
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و شــلل الوجــه وطــرق العــدوى لــداء الســل الرئــوى واالمــراض التناســلية والتعــرف عــى 

اســباب العقــم عنــد الرجــال والنســاء2.

أمــا مجــال ميكانيكيــة فــأن الفلــي والشــاعر واملوســيقي واملهندس عبــاس بــن فرنــاس 

كان قد سبق األخوين رايت )Wright brothers( بألف عام يف صناعة آلة للطريان؟ وقد 

طــار ألول مــرة مــن أعــى مئذنــة يف مدينــة قرطبــة مســتخدما عبــاءة محشــوة مبــواد خشــبية. 

وقــد كانــت عبــاءة بــن فرنــاس أول مظلــة يف التاريــخ. ثــم اخــرع آلــة أخــرى مــن الحريــر وريــش 

النســور وطــار فيهــا مــن أعــى جبــل وبقــي يف الجــو ملــدة عــرش دقائــق ثــم ســقط. واكتشــف 

فيــا بعــد أن ســبب ســقوطه يعــود إىل عــدم صنــع ذيــل لطائرتــه. ويف تلــك العــرص كان 

بــاد أوربــا يطلبــون العشــب والبامبــو لســقف بيوتهــم. 

تاريــخ اإلنســانية هــو اخــراع املهندس الجزائــري  وأهــم االخراعــات امليكانيكيــة يف 

يف تصميــم. فهــو الــذي صمــم أول صامــات عرفهــا اإلنســان وهــو الــذي اخــرع الســاعات 

امليكانيكية وهو أبو علم اآلليات والتسيري الذايت الذي تقوم عليه الصناعات الحديثة، 

وللتذكري أيضا فهو أول من اخرع القفل الرقمي الذي نراه اآلن مستخدما يف الحقائب 

والخزائن.

املســلمون هــم أول مــن صنــع املــواد العازلــة، وهــم الذيــن ابتكــروا األلبســة املحشــوة 

الذيــن أول مــن صممــوا األقــواس  يرتديهــا العســكريون. وهــم  مبــواد عازلــة كان ومــا زال 

الهندســية التــي أخذهــا عنهــم الغــرب فيــا بعــد يف علــم هندســة البنــاء، ولــو ال العلــوم 

الهندســية اإلســامية ملــا شــاهدنا الكثــري مــن القــاع والقصــور املنيفــة واألبــراج الهائلــة يف 

األصقــاع الغربيــة.

إن جابــر بــن حيــان هــو مخــرع الكيميــاء الحديثة وإليــه يعــود الفضــل يف صناعــة كل 

أجهزة التقطري والفلرة والتبخري والتطهري واألكسدة املستخدمة هذه األيام. واملسلمون 

النباتيــة  الزيــوت  لــه  اليــوم وأضافــوا  الــذي نســتخدمه  أنفســهم أول مــن طــوروا الصابــون 

أجســاد  مــن  تفــوح  كانــت  بينــا  الزعــر  والعطــورات كعطــر  والصوديــوم  وهيدروكســيد 

الصليبيــني الذيــن غــزوا األرض العربية روائــح كريهــة للغايــة حســبا يقــول مســلمو ذلــك 

الزمــان. وقــد جلب الشــامبو إىل انجلــرا ألول مــرة شــخص مســلم، وقــد عـُــني فيــا بعــد 

يف بــاط امللكــني جــورج وويليــام الرابــع لشــؤون النظافــة والشــامبو.

إن كل األدوات املســتخدمة يف الجراحــة والترشيــح اليــوم هــي نفســها التــي اخرعهــا 

2  http://elbeak.yoo7.com/t126-topic
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اللــه الحــج اضطــروا إىل اخــراع الطريــق املوصــل إىل املكــة مــن البــاد الخــارج التــي وصــل 

نــور اإلســام فيهــا. أمــا انتشــار اإلســام والجهــاد الــازم فيــه أوجباهــم عــى فهــم األماكــن 

ظاهــرا وباطنــا، فخطــوا الخطــوط لهــا، فصــارت الخريطــات التــي ظلــت هــدى للعــامل؛ ومل 

يــزل البحــث واالخراعــات فيهــا حتــى تولــدت منهــم علــاء الجغرافيــة مثــل ابــن حــزم الــذي 

اكتشف أن األرض كوكب يدور قبل العامل الغريب غاليي بخمسائة عام وأن الفلكيني 

العــرب كانــوا يحســبون حركــة األفــاك بدقــة متناهيــة؟ والعــامل اإلســامي اإلدريــي الــذي 

قــدم للملــك روجــر يف صقليــة اإليطاليــة كــرة أرضيــة مرســوماً عليهــا أقاليــم وبلــدان العــامل 

القــرن  الــذي اخــرع خريطــة للنجــوم يف  البــريوين  الريحــان  أبــو  الثــاين عــرش،  القــرن  يف 

الحــادي عــرش، هــو الــذي أول مــن قــال »األرض تــدور حــول محورهــا« وصاحــب 120 كتابــا 

مفيــدا منهــا كتــاب »تحقيــق مــا للهنــد مــن مقولــة مقبولــة يف العقــل أو مرذولــة« الــذي ألفــه 
مســتوطنا يف الهنــد بالتفقــه مبــارشا عــن ثقافــة الهنــد.1

أمــا مجــال الطــب والصيدلــة فــا هــي إال نتيجــة كــرثة الجرحــى واملــرض مــن الغــزاة يف 

سبيل الله، وأن العلاء املسلمني هم أول من اخرع »البنج« أي املخدرات الطبية التي 

تعطــى للمــرض قبــل العمليــات وهــم الذيــن مزجــوا األفيــون بالكحــول للغــرض نفســه؟ أول 

مــا كانــوا يســتعملون لهــذه عصــري أوراق اإلخشــيش )الخشــيش( تــدىل يف فــم الجرحــى 

 .)Anesthesia(لإلغــاء قبــل عمــل الجراحــة، هــي التــي تعــرف اآلن بالتخديــر

وتولــد منهــم يف ذلــك الوقــت أعظــم األطبــاء مثــل أبــو بكــر الــرازي املتــوىف عــام 

321 هـــ الــذى اهتــم بالطــب التجريبــي وحنــني بــن إســحاق العبــادي الــذي عــاش يف 

عهــد الخليفــة املأمــون قــد ألــف العديــد مــن الكتــب يف مجــال الطــب، وتطــرق لــداء 

الرمــد وطــب األســنان، وغرهــم مئــات مــن األطبــاء الذيــن عرفــوا األمــراض وشــخصوها 

ووصفــوا لهــا العــالج، ومــن ذلــك داء الجــدري والحصبــة والــرع والتشــنج وأمــراض 

ــد  ــون واألنــف والحنجــرة واســتطاعوا فحــص النبــض والتنفــس والقلــب، وعــى ي العي

الطبيــب العــريب عــي بــن عبــاس األهــوازي عــرف العــامل حقائــق حركــة الرحــم عنــد 

 )TB( ــدرن ــن داء ال ــق ع ــني ) Arteries( وحقائ ــب والرشاي ــة القل ــن حرك ــرأة وع امل

ــة وإخــراج الحصــاة واســتئصال اللوزتــني  ــات الجراحي وتشــخيص داء الرسطــان والعملي

)Tonsillitis(. وعــن طريــق ابــن ســينا عــرف العــر العبــايس داء الســكتة الدماغيــة 

واحتقــان الدمــاغ وعــالج األمــراض العصبيــة واالضطرابــات النفســية والتهــاب الســحايا 

1 http://www.lakii.com/vb/a-113/a-740685/
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الدجاجة؟؟؟!!!!، فأدخلت هذه األفكار الغريبة إىل أن وصلت للعقيدة فظهرت الفرق 

الضالــة كاملعتزلــة الجهميــة الــخ.. أنكــرت صفــات اللــه، الــخ..، فهــذه العوامــل أدت إلبطــاء 

حركــة النمــو للمجتمــع اإلســامي، عــى الرغــم مــن وجــود العلــاء الفضــاء املجــددون 

لهــذه األمــة.

 ثم يقول عا حدث وتطور وتحسن يف املسلمني يف القرن السادس الهجري بقدوم 

العلاء مثل أيب حامد الغزايل الذي عدل وصحح الفكر الصويف وأوضح دور علم الكام 

مــا لــه وماعليــه والقائديــن مثــل صــاح الديــن الــذي فتــح القــدس ووحــد املســلمني. ولكن 

بعــد هــذا الســلطان الفاتــح عــادت الحيــاة السياســية إىل فقرهــا. وســبحان اللــه !!! هــذه 

ســنة اللــه، الخــري يخــص والــرش يعــم، لكــن الخــري كالشــمعة التــي تضيــئ الغرفــة املظلمــة، 

فمهــا كــرث الــرش فركيــز، و تأثــري الخــري هــو األقــوى.

كيف تقدم العرب يف العل�م احلديثة يف تلك الع�سر؟

مــن هنــا نبــدأ التفكــري، مــا قــال أبــو الحســن النــدوي، كنــا نعــرف املســلمون تقدمــوا يف 

العلــوم الحديثــة يف تلــك العــرص، أي كنــا نعــرف العلــوم التــي تعــرف اآلن علومــا عرصيــا 

مثــل الطــب والرياضيــات والجغرافيــة والهندســة ومثلهــا تولــدت يف العــرص اإلســامي، 

وترجــع أصــول كل مــن هــذه العلــوم إىل العــرص اإلســامي.

فعندمــا نبحــث عــن تقــدم علــم الرياضيــات يف عــرص اإلســام واخراعهــم »صفــر« 

وتصويــر الخــط لألرقــام فليــس لهــا أي ســبب غــري إســامي، عندمــا أوجــب اإلســام الــزكاة 

فاضطروا إىل النصاب والحقوق والسهم يف الخرص واألخذ والتوزيع، فتفكروا واستفرسوا 

فيها وحلوا مشكاتهم، ولكن الباحثني مل يقف عند الحد، بل تقدموا إىل األمام، فتولد 

منهــم العلــاء الكــرام مثــل الخوارزمــي واضــع نظــام الرقيــم، وأن الخوارزمــي هــو واضــع علــم 

الجــرب أيضــاً. أمــا العــامل اإليطــايل فيبوناتــي فهــو الــذي نقــل العلــم الحســايب العــريب إىل 

أوروبــا بعــد أكــرث مــن ثامثائــة عــام عــى اكتشــافه عربيــاً، واملؤســف أنــه معــروف يف الغــرب 

عــى أنــه مكتشــفه ال ناقلــه. هــل تعلمــون أن عاملــاً مســلاً هــو مكتشــف اللوغاريتــات؟ 

وأن أصــل علــم املختــرصات عــريب؟ و ابــن الهيثــم عــامل الرياضيــات والفلــك والفيزيــاء هــو 

مخرع الكامريا التي تعترب عاد الحياة اإلعامية الحديثة وصاحب كتاب املناظر. وقد 

أخــذت اســمها مــن كلمــة »قمــرة« العربيــة وتعنــي الغرفــة املظلمــة أو الخاصــة.

أما الجغرافية فهي نتيجة وجوب الحج والعمرة، والجهاد يف سبيل الله، وملا أوجب 
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طغوا و تجربوا و استعمروا و استغلوا، لكن اآلن يكون عامل الدين نفسه خليفة األمة،ينام 

عــى الحصــري، تحاســبه املــرأة، يستشــري القــوم، يراقــب شــعبه بنفســه، يفتــح البــاد، فــا 

يقتــل الصغــري و الكبــري، و ال يهــدم الكنائــس و الصوامــع بــل ال يغلقهــا، بــل إن أحــد الخلفــاء 

أراد إحــدى الكنائــس ليجعلهــا مســجدا فاشــراها و مل يســلبها كــا فعلــوا هــم ســابقا !، 

كانــت الدولــة اإلســامية متتــد مــن رشق اســيا اىل غــرب افريقيــا، جنســية افرادهــا ليــس 

اســيوي أو افريقــي أو مــرصي أو رومــي بــل جنســيته هــي اإلســام، و عــى الرغــم مــن هــذه 

املنطقة الجغرافية الكبرية فلم يشتك منها مسلا بل إنهم يبحثون عن مستحقي الزكاة 

فــا يجــدون، كان نظــام روحــاين ربــاين يعتمــد عــى حــب اللــه، ال ســلطة القانــون، هــذا مــا 

جعلهــا خافــة راشــدة.

النحطاط الذي حدث يف احلياة الإ�سالمية
أما يف الفصل الثاين - االنحطاط الذي حدث يف الحياة اإلسامية - هو الحد الفاصل 

بني العرصين، فريى السبب األول لانحطاط هو تحول الخافة من الشورى إىل الوراثة، 

هنا بدأ االنتكاس، عند انتقال القيادة إىل غري األكفاء، نســخة كرسى وقيرص هنا أصبح 

االنتــكاس، وعندمــا أبعــدوا مــن بصــرية الفقهــاء يف الديــن يف القــرارات السياســية هنــا بــدا 

االنتكاس.

ويقــول عــن قلــة االهتــام بالعلــوم الطبيعيــة واالنغــاق عــن العــامل كان لــه دور فعــال 

يف التخلــف اإلســامي الــذي امتــد تأثــريه ليومنــا هــذا، ويســأل: فــأي فقيــه عاقــل يحــرم 

اســتخدام اإلبــرة ألنــه ضــد التــوكل عــى اللــه؟ 

وظهور بعض الضاالت والبدع الدخيلة عى الحياة اإلسامية كان تأثريه كسم الحية 

يف جســم اإلنســان، فبعــد االحتــكاك بشــعوب آســيا وديانتهــا العجيبــة ظهــرت الصوفيــة 

املنحرفــة، مــع أنــاس كالبــوذا والهنــدوس ولكــن عــى الطريقــة اإلســامية، فأصبحنــا نــرى 

ألول مــرة مــن يقــول أن اللــه يتخــذ معنــا جســا، ويقولــون إنهــم يــرون الخــر مــن حــني آلخــر، 

ويلبســون ساســل الحديــد، ويتعلقــون يف األشــجار إلظهــار الزهــد، والتعصــب لشــيخ 

املــريب لدرجــة تكفــري مــن مل يتبــع طريقتــه، والقعــود عــن الجهــاد باســم أن جهــاد النفــس 

أوىل ؟!!!!، هــذه بالنســبة لانحــراف الســلويك. 

أنــواع الفلســفة  بالنســبة لانحــراف العقــي فقــد دخــل عــى املســلمني أخطــر  أمــا 

أم  البيضــة  أوال  أيهــا خلــق  بالحقيقــة، فيقولــون  تعــرف  التــي ال  السفســطائية، وهــي 
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واملشاركة يف العمل التنموي للمجتمع فكل هذا أحرى بأن يبني مجتمع مسلم مسامل 

مــن مجتمــع جاهــي محــارب.

ثــم يبــني يف الفصــل الثالــث املجتمــع اإلســامي عــن خصائــص املجتمــع اإلســامي 

الجديد من مسؤولية وطاعة وحب وتفاين وتضحية وإيثار، مبينا أثر الرسول صى الله و 

عليه و سلم يف هذا املجتمع، وذاكرا أحاديثه )صلعم(: ))كلكم بنو آدم، وآدم خلق من 

تــرا، ولينتهــني قــوم يفخــرون بآبائهــم، أو ليكونــن أهــون عــى اللــه تعــاىل مــن الجعــان((، ) ال 

فرق بني عريب و أعجمي و أســود و أبيض و أحمر و أصفر إال بالتقوى (، يســلم األنصاري 

عــى املهاجــر فيقــول لــه نصــف مــايل لــك ونصــف مــا املــك لــك و يطلــق أحــد زوجاتــه 

ليعطيــه إياهــا !، و يأخــذ النبــي صــى اللــه و عليــه وســلم أمثالهــم ويعدلهــا ليعــدل التوجــه 

العــام لهــم فيقــول: )) أنــرص أخــاك ظاملــاً أو مظلومــاً (( فيقــول هــذا املتعصــب ســابقا: 

)) يــا رســول إذا نرصتــه مظلومــاً فكيــف أنــرصه ظاملــاً ؟ قــال النبــي صــى اللــه عليــه وســلم: 

متنعــه مــن الظلــم فــذاك نــرصك إيــاه((. فأصبــح هــذا املجمــع املتوحــد كل مســئول عــن 

االخر فالزوج عى زوجته و الزوجة عى األبناء والراعي عى الغنم والتاجر لتجارته الخ..، 

وهنا انبعثت عاطفة الحب املفقودة منذ قرون يف هذا املجتمع، فكانت كاملاء البارد 

يف معدة العطشان، ويسرسل يف ذكر األمثلة ونذكر أحدها )خرجت امرأة من األنصار 

قتــل أبوهــا وأخوهــا وزوجهــا يــوم أحــد مــع رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم فقالــت : مــا 

فعــل رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ؟ قالــوا : خــرياً هــو بحمــد اللــه كــا تحبــني! قالــت 

: أرونيــه حتــى أنظــر إليــه. فلا رأتــه قالــت: كل مصيبــة بعــدك جلــل ؟؟؟!!!( وهكــذا يف 

فصــل الرابــع كيــف حــول الرســول خامــات الجاهليــة اىل عجائب االنســانية يبــني مــا وقــع 

للعــرب الجاهــي مــن التحــوالت إىل املســلم األعــى.

أمــا البــاب الثالــث العــرص اإلســامي فيــه أهــم نظرياتــه، ويتحــدث يف الفصــل األول - 

عهد القيادة اإلسامية الراشدة - عن خصائص األمئة املسلمني وتأثريهم يف املجتمع، 

فعندمــا تهــب روح اإلميــان يف قلوبهــم تــرى لــه تأثــريا واضحــا كتأثــري املطــر عــى النبــات أو 

كتحريك الرياح للسفن، فهذه القيادة الروحية املستقيمة كانت كجناح األمان للشعوب 

و منبــت النهضــة لألمــم.

ويبــني أن يف بدايــة القــرن الســادس ميــادي، تولــدت طفــرة غريبــة التــي غــريت مســار 

البرشيــة كلهــا، فظهــرت أول حضــارة دينيــة مدنيــة التــي ال تســعى اىل هــدم الشــعوب و 

تدمريهــا بــل بنائهــا و تعمريهــا، فعندمــا تــوىل علــاء الديــن امــور السياســة قبــل اإلســام 
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األنبيــاء يف  منهــج  منــه  األول  والفصــل  اإلســام،  الجاهليــة إىل  مــن  الثــاين  البــاب 

التغيريويف الفصل الثاين رحلة املســلم من الجاهلية إىل اإلســام، يقول عن أثر هبوب 

ريــح اإلميــان املــيء الــذي هــب إىل قلــوب الجاهليــة القامتــة، مبينــا مظاهــر التحــول 

والتغيــري.

فكيف تتحول هذه القلوب الجافة ورجالهم كانت تأخذ بناتهم وهن يف سن التمييز 

ليلقوهــن يف اآلبــار وأدا؟، عندمــا تقــول البنــت ألبيهــا ال تقــرب إىل البــر لــي ال تســقط 

و متســح الطــني مــن لحيتــه، ولكــن دون أي عواطــف يلقــي ابنتــه يف البــر خوفــا مــن العــار 

!، كيــف تحولــت هــذه، واملــرأة التــي كانــت ال تــرث، وعنــد مــوت زوجهــا يرثهــا أخــوه أوابنــه. 

والعبودية وتجارة الرقيق وقطاع الطرق والحروب الثأرية التي تستمر لسنني. أما التجديد 

العاطفــي الروحــاين بوجــوب الرشيعــة اإلســامية الصــاة التــي هــي تواصــل عــدة مــرات 

مــع الخالــق الهــادي الرحمــن الرحيــم الحنــان املنــان، فتقــذف هــذه الصفــات االلهيــة يف 

هــؤالء املصلــني ليكــون عبــادا ربانيــني رحــاء فيــا بينهــم، ورشعــت الصدقــة واملفــروض 

منهــا الــزكاة هــذه الريبــة الســنوية التــي تحــارب حــب النفــس للــادة، وكأن اإلنســان يقــول 

لنفســه كفــى، فيدفهــا، فتــزيك هــذه النفــس لتطهــر، ومــن حبهــم للتطهــر يحبــون الصدقــة 

طوال العام، ألن هذه الرشيعة جاءت لتحمي الضعيف وتصونه، فكافل اليتيم مع النبي 

عليــه الصــاة والســام يف الجنــة، بــل املتصدقــني يف الــرس يســتظلون يف يــوم ال ظــل إال 

ظلــه ســبحانه. وألنهــم عــرب أهــل لغــة فكانــت املعجــزة الكــربى لهــم وللبرشيــة هــي كام 

يتحداهــم لغويــا وإعجازيــا مــن كام اللــه ســبحانه، فمجــرد جمــل يســمعونها يدخلــون يف 

الرصح العظيم لهذا الدين، والحج هو االستسام العمي التام للبرشية لتحقيق أسمى 

معنــى يف الوجــود هــي العبوديــة أمــام الخالــق املصــور. مــع اآلالف واملأليــن يــدورون حــول 

بيــت واحــد لــرب واحــد ليقولــوا لبيــك اللهــم لبيــك. والصيــام هــو التنــازل التــام لحظــوظ 

النفــس، فكيــف ال تســمو الــروح؟ كيــف ال يحــب املســلم أخــاه املســلم؟ كيــف ينظــر ألصــل 

عرقــي أو طائفــي؟ كيــف ال يعيــش الفــرد واملجتمــع بســام؟ و لكــن هنــاك الكفــة األخــرى 

اال وهــو قوانــني الدولــة وتنظيــم األفــراد وهــذا يحتــاج مجلــدات لكــن نتكلــم باختصــار لقــد 

حــدد الشــارع أهــم عقوبــات ترتكبهــا تكررهــا البرشيــة )القتــل – الزنــا – رشب الخمــر – 

الرسقــة( وال يعلــم كيفيــة عمــل املخلــوق إال الخالــق فكانــت العقوبــات بالرتيــب اإلعــدام، 

الجلــد – رجــم، الجلــد، قطــع اليــد، وباقــي توجيهــات عامــة كحرمــة الربــا والرشــوة الــخ.. وال 

ننــىس هنــا حظــوظ املــرأة فأصبــح لهــا الحــق يف الطــاق واختيــار الــزوج واملــرياث والتملك 
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امل�ضلم الأعلى حتّول اإلى امل�ضلم الأدنى، مل؟
 درا�ضة حتليلية على �ضوء الكتاب »ماذا خ�ضر العامل بانحطاط امل�ضلمنی« 

لأبي احل�ضن الندوي - رحمه اهلل

د. اإ عبد اللطيف
األستاذ املساعد، كلية الجامعة، ترووانانتافورام، كريال

مديريــة  تكيــة،  بقريــة  ولــد  هنــدي  مفكر إســامي وداعية  هــو  النــدوي  الحســن  أبــو 

املوافــق 23   1999 ديســمرب   31 1914م وتــويف يف  رائيربيي،الهند عام 1333هـــ\ 

رمضــان . وبــدأ تأليــف كتابــه املشــهور ماذا خــرس العــامل بانحطــاط املســلمني عام 1944 

م، وأكملــه عــام 1947م، وقــد طُِبعــت ترجمتـُـه األرديــة يف الهند قبــل رحلتــه األوىل للحــج 

عــام 1947م.

عندمــا نبحــث عــن هــذا املوضــوع ال بــد أن نفهــم ماهــي املؤهــات األساســية للشــيخ 

أيب الحســن عــي النــدوي لكتابــة مثــل هــذا العنــوان؛ هــي أنــه كان مــن أرسة دينيــة إســامية 

بــن  الحــي  الهند« عبــد  »ابــن خلــكان  أبيــه امللقــب  مثــل  بالعلــاء املثقفــني  مشــهورة 

فخرالديــن الحســني صاحب املصنَّفــات املشــهورة ”االعــام مبــن يف تاريــخ الهنــد مــن 

تقــرض الشــعر، وقــد نظمــت  الكريــم،  للقــرآن  األعــام“ وأمــه مــن املؤلفــات الحافظــات 

مجموعــة مــن األبيــات يف مــدح رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم. وجــده األمــري قطــب 

الهجــري،  الســابع  القــرن  أوائــل  الهنــد يف  الديــن محمــد املــدين )م 677هـــ( جــاء إىل 

اللــه  الزكية بن عبــد  بــن محمــد ذي النفــس  األشــر  اللــه  عبــد  نســبه إىل  ينتهــي  حتــى 

ابــن أيب طالــب. فعــى هــذا اســتطاع  املحض بن الحســن املثنى بن الحســن بن عي 

أن يفهــم مــاكان يف املجتمــع اإلســامي ومــايف املجتمــع اإلســامي ومــا ســيكون يف هــذه 

األحــوال يف املجتمــع اإلســامي، ألنــه فكــر عندمــا تعلــم، وقــدر عندمــا تفهــم، وعــزم وتهيــأ 

عندمــا تذكــر، وكتــب يف عنفــوان شــبابه مثــل هــذا الكتــاب املشــهور يف العــامل »مــاذا 

خــرس العــامل بإنحطاطــا املســلمني«

لكتابــه خمســة أبــواب، البــاب األول العــرص الجاهــي، وفيــه فصــول - الفصــل األول 

اإلنســانية اىل احتضــار والفصــل الثــاين النظــام الســيايس واملــايل يف العــرص الجاهــي
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والطأمنينة هو كا أعلن املصنف مرارا يف كتابه متسك العامل بتعاليم الدين، ومبادئه، 

ونرش الوسطية اإلسامية يف العامل.

م�سادر ومراجع
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تركت لهم أجدادهم، فصاروا جنودا با أسلحة، وعسكريني با أجهزة، وذلك حينا رأوا 

اكتشــافات الغــرب واخراعاتهــم وتقدمهــم يف هــذه العــرص الاســلي، ومتلكهــم العجــب 

وظنــوا أنــه اســتطاع للغــرب أن ينهضــوا عــى قدميهــم يف العلــوم، بأفكارهــم ونظرياتهــم، 

فابتلعــوا مــا أنتــج الغــرب بغــري أن تنغــص يف حناجرهــم منتجاتهــم بــل اعلــم أنهــم اكتشــفوا 

واخرعــوا ونســوا الغايــة الحقيقيــة بهــا، 

وقد ندد الشيخ العامة الندوي بهذه الحالة املستهجنة التي نزلت باألمة املسلمة 

يف العصــور املتأخــرة، ونــوه مبــا وقــع فيهــم مــن الجمــود والصمــت ضــد انحــال املاديــة 

الغربية إىل العامل اإلسامي، وعارض كل من وقف أمامها مستسلا ومرددة، معارضة 

ثابتة، دعوين أترك الكام للمصنف نفسه، ألستخلص من كلاته شدة تأثري املسلمني 

بهــا، وخطــورة املواقــف التــي اتخذهــا بعــض الفطاحــل مــن املســلمني

”ريض عامة املسلمني بأن يكونوا ساقة عسكر الجاهلية، بدل أن يكونوا قادة الجيش 

اإلســامي، ورست فيهــم األخــاق الجاهليــة ومبــادئ الفلســفة األوربيــة، رسيــان املــاء يف 

عروق الشجر والكهرباء يف األساك، 

”أنــا ال أجهــل أن هــذه األمــة قــد اتخــذت القــرآن مهجــورا، وإنهــا فتنــت باملــال والشــغف 

وادخــاره، كغريهــا مــن األمــم » أنــا خبــري أن ليــل الــرشق داج مكفهــر وأن علــاء اإلســام 

وشيوخه ليست عندهم تلك اليد البيضاء التي ترشق لها الظلات ويضيئ لها العامل،“

”اعتقد بعض املفكرين يف تركيا الفتاة، أن اإلسامدين طارئ غريب ال يصلح للرك، 

وأن األوىل بهــم أن يرجعــوا إىل وثنيتهــم األوىل قبــل أن اعتنــق آباؤهــم الديــن اإلســامي، 

تقــول الفاضلــة خالــدة عــن »ضيــاء كــوك ألــب“: كان ضيــاء يعتقــد ويؤمــن بــأن اإلســام 

الــذي وضعــه العــرب ال يصلــح لشــأننا، وال بــد لنــا مــن إصــاح دينــي يوافــق طبائعنــا إذا مل 

نرجــع إىل عهدنــا الجاهــي«

أنظر كيف تعرب عن مواقف العلاء بعبارة شاملة: وقد عجز الكتاب الرشق املسلمون 

واملفكرون عن مواجهة الحضارة الغربية وجها لوجه ونقد أسسها وقيمها نقدا حرا جريئا، 

فيــه االبتــكار وفيــه االســتقال، وقــد بلــغ بعضهــم مــن ضعــف التفكــري، واإلغــراق يف التقليــد 

منزلــة رأى فيهــا أن الحضــارة الغربيــة هــي آخــر مــا وصــل إليــه العقــل البــرشي وأنــه ال منزلــة 

وراءهــا، ومنهــم مــن دعــا إىل تطبيــق الحضــارة الغربيــة برمتهــا وعــى عاتهــا يف الــرشق.

نأخــذ  الجــارف وأن  الســيل  هــذا  مــن  أمتنــا  نحــذر  أن  إال  وليــس يف جعبتنــا ســاح 

الحــذر مــن أن تســلمنا فكــرة غربيــة يف حياتنــا، فالحــل الوحيــد لرجــوع العــامل إىل الســامة 
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الرصيحــة أن املاديــة تنحــدر مــن الفكــرة اليونانيــة، التــي يف نهايتهــا انحــط أخــاق الجمهــور 

كــا نــراه اآلن يف الغــرب.

حينا فرغ من التعبري عن مسقط رأس املادية الغربية الحديثة، بدأ يلقن لنا ويعلن 

كيف استسلم الغرب لهذا التيار الجارف، ومبا اضطروا إىل أن ادعوا أن الدين واألخاق 

مينــع التقــدم والرقــي، وعــد املصنــف هــذه األســباب واألحــوال واحــدا تلــو آخــر، منهــا تأثــري 

الرهبانيــة يف أخــاق أوربيــني، أثــارت بــني النــاس االضطهــاد والفــوض حتــى قيــل: ”كانــت 

الدنيــا يف الحــني تتأرجــح بــني الرهبانيــة القصــوى والفجــور األقــىص، وإن املــدن التــي ظهــر 

فيهــا أكــرث الزهــاد كانــت أكــرث املــدن يف الخاعــة والفجــور“، نتــج عــن هــذه الرهبانيــة التــي 

تقابــل الفطــرة اإلنســانية فســاد املراكــز الدينيــة، ”وقــد انحطــت أخــاق البابــوات انحطاطــا 

يبيعــون  كانــوا  وعــدوا طورهــم، حتــى  املــال  الجشــع وحــب  واســتحوذ عليهــم  عظيــا، 

املناصــب والوظائــف كالســلع. وكذلــك أخطــر مــا اقــرف أولئــك الرهبــان ورجــال الديــن 

يف أوربــا، أنهــم أدخلــوا يف أســفارهم املقدســة معلومــات برشيــة ومســلات عرصيــة عــن 

التاريخ والجغرافية والعلوم الطبيعية، حتى دســوا فيها ما تناقلته األلســن وما اشــتهر بني 

النــاس، وتــرك هــذا الفعــل الشــنيع الجحــود والفصــل بــني الديــن والعلــم، ألن العلــم يتطــور 

ويتغــري يومــا فيومــا، حســب التجربــة واملشــاهدة، واملنهــج العلمــي عندهــم هــو املنهــج 

االســردادي، أو التوســم ”عمدتــه األوىل مــا قــد يتمتــع بــه الباحــث مــن عمــق املاحظــة 

ودقة الوجدان واتساع دائرة الخيال. واألداة التي يستخدم بها الباحث، ماحته ووجدانه 

وخيالــه، وكيفيــة البحــث هــي أن يعكــف الباحــث عــى مــا تجمــع لديــه مــن هــذه اآلثــار أو 

األحــداث، فيقــدح فيهــا املاحظــة والوجــدان والخيــال ليســتنتج مــن وراء ذلــك مــا قــد 

يطمــن إليــه مــن مبــادئ وأحــكام ووقائــع“8 وال يــورث هــذا املنهــج العلمــي إال الوهــم الــذي 

ال متت بصلة إىل الحقيقة، حينا رأوا هذا التغيري يف الحقائق العلمية ظنوا أن األسفار 

تنــرش بــني النــاس الشــكوك والظنــون فصــاروا جاحديــن كافريــن. وهــذه األحــوال وأمثالهــا 

التــي فشــت يف أوربــا تدفعهــم إىل اتبــاع املاديــة، املمتلئــة بالرذائــل والفســوق والفســاد.

الأمة امل�سلمة جتاه هذه العدوى الغربية، وانبهارهم بها

لألســف الشــديد أن األمــة املســلمة اليــوم انزلقــت إىل ســبات عميــق، وانســاقت عــى 

غــري وعــي منهــم إىل هجعــة مســتكرهة، كأنهــم ال يشــعرون مبــا يــدور حولهــم، وينســون عــا 

كربى اليقينيات لكونية  8
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الذين قعدوا له كل مناص، ويأيت يف طليعتهم الشيخ أبو الحسن عي الحسن الندوي، 

الذي اشتهر مبواهبه، والكتابات واإلسهامات العديدة للفكرة اإلسامية، وهو من أنجب 

العلــاء املســلمني يف الهنــد، ومــن املعجــب أن هــذا الكتــاب مــن باكــورة حياتــه، غــري أنــه 

حصــل القبــول والشــهرة عــى مســتوى العــامل بلغتــه الفياضــة ومواقفــه الحــادة، واهتــم 

الشــيخ يف هــذا الكتــاب بعــد ذكــر انحطــاط املســلمني وأســبابه بنقــد الفكــرة الغربيــة أو 

الحضــارة املاديــة، التــي ســادت عرصنــا الراهــن، والتــي يحتشــد حولهــا البــرش كــا تحــوم 

الحــرشات حــول املصبــاح املتوقــد »وقــد تخللــت هــذه الركيــزة الفكريــة املحوريــة يعنــي 

مواجهــة املاديــة الطاغيــة معظــم رســائله، وكتبــه خصوصــا: الــرصاع بــني اإلميــان واملاديــة، 
وماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني، والرصاع بني الفكرة اإلسامية والفكرة الغربية«5

رأى أوال أن هــذه املاديــة الحديثــة ليســت مــن قطــاف القــرن العرشيــن ولكــن شــأفتها 

الغــرب اقتبســت شــعلة أفكارهــم الجدبــة مــن  القــرون وبعبــارة أصــح أن  ترجــع إىل وراء 

لــدن اســافهم الرومانيــني واليونانيينوأقامــت بنائهــم عــى أنقــاض أفــكار أولئــك األجــداد 

”ليســت الحضــارة الغربيــة يف القــرن العرشيــن ووليــدة هــذه القــرون املتأخــرة التــي تلــت 

القــرون املظلمــة يف أوروبــا أو حديثــة كــا يتوهــم كثــري مــن النــاس، بــل يرجــع تاريخهــا إىل 

آالف مــن الســنني، فهــي سلســلة الحضــارة اليونانيــة والحضــارة الروميــة، وورثــت كل خلفتــا 

مــن ممتلــكات ونظــام ســيايس وفلســفة اجتاعيــة وتــراث عقــي واجتاعــي«6 ال شــك أن 

املتعمق يف كي الثقافة، يجد أن مظاهرها سيان، ولذلك ادعى أن املادية الجديدة 

تنبــت مــن حــب الرومانيــة، وخلــص هــذه امليــزات التــي ســبق أن رشحناهــا يف البدايــة إىل 

النقــاط األربعــة التاليــة

اإلميان باملحسوس وقلة التقدير ملا ال يقع تحت الحس	 

قلة الدين والخشوع	 

شدة االعتداد بالحياة الدنيا، واالهتام الزائد مبنافعها ولذائذها 	 

النزعة الوطنية 	 

يقول ليي يف كتابه ”تاريخ أخاق أوربا“ إن الحركة اليونانية كانت عقلية وذهنية محضة، 

وكانــت الحركــة املرصيــة بالعكــس مــن األوىل روحيــة باطنيــة7. فيــربز لنــا مــن هــذه العبــارة 

الدكتور يوسف القرضاوي  5

6  ما ذا خرس العامل بانحطاط املسلمني 153
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»أن املشــتغلني بالرقــص واللهــو يف ســنغافورة مل يتحولــوا عــن مكانهــم ومل يؤخــروا أدوار 

الرقص والغناء، وطيارات اليابان متطر املدينة شــآبيب القنابل«1 قال أحد املشــاركون2 

فيــه: بينــا نحــن يف الرقــص إذ ســمعنا اإلنــذار بالغــارة الجويــة فســاد الهــدوء يف املــكان، 

ثــم قــال أحــد أصحــاب املجلــس : مــا ذا تــرون؟ هــل يســتمر الرقــص أم يؤخــر؟ فأجابــت فتــاة 

بــل نســتمر راقصــني، وهكــذا كان«.

ومــن املاحــظ أن العــامل اإلســامي يف عهــده التقدمــي اســتطاع أن يرقــى يف كي 

الجانــب مــن الحيــاة اإلنســانية، ماديــة كان أو أخروية“فــكان الواحــد منهــم يف آن واحــد تقيــا 

زاهدا، وبطا مجاهدا، وقاضيا فها، وفقيها مجاهدا، وأمريا حازما، وسياسيا محنكا“3 

ولكــن الغــرب حينــا تقدمــت وتطــورت يف العلــوم والفنــون وأنجبــت عباقــرة نابغــة، نحــووا 

الديــن عــن ارتقائهــم وادعــوا ال بــد لهــا بالفعــل مــن التخلــص مــن الديــن إن أرادت أن تتعلــم 

وتتقدم4، أجربهم عى ذلك صفات الدين الذي كان سائدا يف أوربا يف تلك األيام كا 

رصح به املصنف يف كتابه ”إن اإلسام ال ينظر كالنرصانية إىل العامل مبنظار أسود، بل 

هو يعلمنا أن ال نرسف يف تقدير الحياة األرضية وأن ال نغايل يف قيمتها مغالة الحضارة 

الغربيــة الحــارضة. إن املســيحية تــذم الحيــاة األرضيــة وتكرههــا، والغــرب الحــارض خــاف 

الــروح النــرصان ـ يهتــم بالحيــاة كــا يهتــم النهــم بطعامــه، هــو يبتلعــه ولكــن ليــس عنــده كرامــة 

لــه واإلســام بالعكــس« فمــا يتضــح هنــا أن الســتياء املاديــة عــى الغــرب خصوصــا وعــى 

العامل أجمع عامة أسباب مهمة، تؤديهم إىل اعتناقها، وتفرضهم عى اإلميان بأن الدين 

والدنيــا ليســتا ظهريــن لنقــد واحــد.

دعنا اآلن بعد هذه املقدمة اليسرية عن املادية وما خلفت وراءها للعامل، والفكرة 

اإلســامية ومــا خولــت بــه للبــرش، أن نرجــع إىل آراء الشــيخ أيب الحســن عــي النــدوي يف 

كتابــه الــذي نحــن بصــدده عــن املاديــة وكيفيــة اســتحواذها عــى الكــون.

املادية الغربية وانت�سارها يف العامل يف الكتاب »ماذا خ�سر العامل«

حــاول كثــري مــن العلــاء املســلمني النابغــني أن يشــيد حصنــا منيعــا حــول رصح اإلســام 

الرفيــع، لينقــذه مــن غــارات املاديــني وهجــات االشــراكيني وحمــات غريهــم مــن األعــداء 

ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني صفحة 184  1

ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني صفحة 184  2
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قلوبهم، تؤهلهم لقيادة العامل ورئاسته طوال قرون كثرية، ومتكنهم من يأخذون الحذر أن 

تسلطوا عليهم مبادئ تافهة ونظريات مجوفة، ليس فيها إال االعتناء بالحياة غري الخالدة 

والتمتــع بهــا. فنبغــوا يف العلــوم ورصفــوا لهــا حجــر األســاس، واســتطاع لهــم أن يســهموا 

يف الطــب والصناعــة والعلــوم إســهامات طائلــة، ال ينكرهــا أحــد، وترقــوا يف الديــن حتــى 

تفننوا يف إثبات العلوم الرشعية يف قلوب العاملني، فنشأت فنون مختلفة واعتبارات 

متنوعة ال يراها العامل يف العلم والبحث والدراسة، »وكان من أمثن الهدايا التي أتحف 

بهــا األندلــس والعــامل العــريب هــو املنطــق االســتقرايئ الــذي حــل محــل املنطــق القيــايس 

واالســتخراجي الــذي كان ســائدا عــى الغــرب، وقــد حــول هــذا الطريــق مــن البحــث الــذي 
كان يعتمــد عــى التجربــة واملاحظــة، التيــار الفكــري يف الغــرب برمتــه«21

وذلــك كلــه أوجــد يف العــامل اإلســامي الواســع النطــاق مــن الــرشق إىل الغــرب حتــى 

أوائــل القــرن التاســع عــرش فكــرة ربانيــة نزلــت مــن الســاء لتمحــص حــس اإلنســان واعتبــاره، 

أال وهــي الديــن املســتقيم، الــذي علــم اإلنســان مــا مل يعلــم، وأودع يف نفســه نفحــات 

الخالــق املنــان، فأمكــن لــه مــن أن يــرى مدبــرا بارعــا وراء هــذه املعمــورة، ومــا تجــري فيهــا 

مــن العجائــب ومدهشــات، وتفقــه أن املخرعــات واالكتشــافات الحديثــة، تنحــدر أيضــا 

مــن قدرتــه وإرادتــه، فاســتطاع للمســلم أن يقــرن بــني الدنيــا واآلخــرة، تيمنــا مــن قــول اللــه 

عــزو جــل »وابتــغ فيــا آتــاك اللــه الــدار اآلخــرة« »ويوحــد يف حــس اإلنســان طريــق الدنيــا 

واآلخــرة فــا يفرقهــا إىل طريقــني مختلفــني، طريــق للدنيــا عــى حــدة، وطريــق لآلخــرة عــى 

حــدة، إمنــا هــا طريــق واحــد، أولــه يف الدنيــا، وآخــره يف اآلخــرة، وكلــا يعملــه اإلنســان هــو 
للدنيــا واآلخــرة يف ذات الوقــت،22

ويف هذا األساس الذي بني اإلنسان عليه تتفرق فكرة الغرب واإلسام وهم جحدوا 

ليــس إال للتمتــع واللهــو، وهــذه  الديــن والنظريــة اإللهيــة، وأعلنــوا أن الحيــاة يف الدنيــا 

النظريــة التــي يســميها املفكــرون الجهابــذة بلقــب املاديــة والتــي احتســاها الغــرب للتقــدم 

والتطور ـ كا ادعوا ـ أوصلتهم إىل الجمود والركود، وتعيدهم إىل وراء القرون وتلقي بهم 

يف هفــوة عميقــة، تأثــرت هــذه يف كل مناحــي حياتهــم، حتــى صــارت قلوبهــم متجمــدة ال 

تشــعر باإلنســانية وبالرقــة، وأصبحــت مهبــط القســوة والشــدة، أورد املصنــف اإلمــام أبــو 

الحســن عــي النــدوي يف كتابــه الــذي نحــن بصــدده شــهادة توحــي هــذه الخطــورة يقــول: 

21  أبو الحسن عى حسن الندوي ـ اإلسام والغرب

22  محمد قطب: الرصاع بني الفكر الغريب والفكر اإلسامي 
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 ماذا خ�ضر العامل بانحطاط امل�ضلمنی:
�ضراح �ضريح مع املادية الغربية 

املادية الغربية والفكرة الإ�ضالمية

احلافظ عبد اهلل بن �سريف الوايف
عميد، كلية أساس الدعوة

وقــد طفــق يشــهد العــامل مــن أوائــل القــرن التاســع عــرش تغــريات وانقابــات شــتى يف 
جميــع أطــواره، وتغــريت ثقافتــه إىل مــا ليــس لــه عهــد بــه مــن قبــل وحضارتــه تحولــت إىل 

مــا مل يجــرب بــه يف ســالف زمانــه، كذلــك حــدث يف كل مشــوار العــامل غربــا ورشقــا تغيــري 

هائل، ومن املمكن أن نرى يف بعض األمور أن هذا حدث تفوقا إىل الجديد، ونستطيع 

أن منيــز أن بعضهــا مــا منــح للعــامل إال تخلفــا ونكوصــا، فتكبــدت الغيــوم الداكنــة املفعمــة 

بالضــال والظــام عــى ســاء العــامل أجمــع، بــدأت هــذه تتقطــر مــن عليــاء ســائه الغــريب 

ومــا هــو إال قليــل صــارت هاطلــة غــزارة تبعــث ســيالة جرفــت الغــرب وأبقــت مثالتهــا عــى 

العامل اإلسامي، ومن املؤسف حينا نعرف أن العامل اإلسامي كان ثريا تهدي الناس 

إىل سبيل الحق، وكوكبا يزين قلوبهم باألخاق الحميدة، طيلة قرون كثرية. وخال هذه 

الفــرة الطويلــة اســتأصل اإلســام خــال مــن أفئــدة العاملــني، غياهــب الضــال القامتــة، 

وأباد منها أسباب التخلف والركود وغرس يف قلوب الذين متردوا يف الجاهلية بالحضارة 

والثقافــة ال بالعلــم واملواهــب، حبــوب الحضــارة الراقيــة فــرأوا أنهــم خلقــوا خلفــاء لــألرض 

وخالقهــم بعثهــم إىل هــذا العــامل املزخــرف باللهــو والتمتــع املؤجــل، لعارتــه والنــاس 

أجمعــني، فأدركــوا أن البــد مــن امتثــال قــول اللــه عــز وجــل لنبيــه داود عليــه الســام: يــا داود 

إنــا جعلنــاك خليفــة يف األرض فاحكــم بــني النــاس بالحــق وال تتبــع الهــوى فيضلــك عــن 

سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد، ملا نسوا يوم الحساب. 

هــذه العــربة التــي ألقاهــا النبــي الكريــم يف أدمغــة املؤمنــني وتغلغلــت إىل أعــاق 
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التحقيق والنقد بعلوم العرص مع التشبع بروح اإلسام واإلميان الراسخ بأصوله وتعاليمه. 

والحكومات اإلسامية تقوم بذلك، فتنظم جمعيات، وتختار لها أساتذة بارعني يف كل 

فــن فيضعــون منهاجــا تعليميــا يجمــع بــني محكــات الكتــاب والســنة وحقائــق الديــن التــي 

ال تتبــدل وبــني العلــوم العرصيــة النافعــة والتجربــة واالختبــار، ويدونــون العلــوم العرصيــة 

للشــباب اإلســامي عــى أســاس اإلســام وبــروح اإلســام وفيهــا كل مــا يحتــاج إليــه النشــأ 

الجديــد مــا ينظمــون بــه حياتهــم ويحافظــون بــه عــى كيانهــم ويســتغنون بــه عــن الغــرب.

فباســتخدام جميــع وســائل القدميــة والحديثــة مــن اإلذاعــة والصحافــة وطــرق النــرش 

والتعليم ونرش الكتب واملقاالت وكتب السرية وأخبار الصحابة تتحقق أهداف العوامل.

خامتة
وهذه العوامل التي قدمها الشيخ أبو الحسن عي الندوي تتصل بجميع مرافق الحيات 

اإلنســانية. وتحقــق بعضهــا مــن املناهيــج الدراســية الجديــدة واالســتعدادات املاديــة يف 

الحكومــات اإلســامية. وأمــا العامــل األول املهــم هــو التقويــة املعنويــة والربيــة النفســية، 

ومل تنشــأ يف العــامل اإلســامي قوتهــا ونشــاطها إىل حــد أن يؤهــل للنهضــة املرجــوة 

والكرامــة واملجــد، يف هــذه الحيــاة ويف الحيــاة األخــرى. مــع ذلــك مــن األســف، أن أكــرث 

الجمعيــات والهيئــات الدينيــة ومعاهدهــا اإلســامية مل تلتــزم بهــذه األفــكار الرائعــة ومل 

تتغــري عندهــا أوضــاع التعليــم ومناهجــه وغاياتــه وتبقــى منطــه التقليــدي وعــى االتبــاع بــدل 

اإلمامــة والقيــادة.
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القرآن الكريم  2

ماذا قدم املسلمون للعامل – لراغب الرسجاىن   3

املسحة األدبية - للشيخ واضح رشيد الندوى  4

املستدرك للحاكم   5
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شــاما، حتــى تخلفــوا عــن أوروبــا يف صناعــة الحــرب التــي كان الــريك يف الزمــن األخــري ابــن 

بجدتها وابا عذرتها، قد أقر بفضلهم وتربيزهم فيها العامل، ولكن سبقتهم أوروبا باخراعها 

وقوة إبداعها وحســن تنظيمها حتى حزمت جيوشــها جيوش العثانية هزمية منكرة.

هــذه هــي الناحيــة الصناعيــة واملاديــة التــي أخــل بهــا العــامل اإلســامى يف املــاض، 

فعوقــب بالعبوديــة الطويلــة والحيــات الذليلــة.

تب�ء الزعامة يف العلم والتحقيق
ونحن نعلم علم اليقني أن سلف هذه األمة قد اهتموا بالعلوم واملعارف، بل كانوا زعاء 

يف هــذا املجــال املهــم حيــث ولــدوا نشــاطا واســعا يف مختلــف مياديــن العلــم واملعرفــة 

أيــدي علــاء  التاريــخ مثيــا، وحقــق ازدهــارا حضاريــا عظيــا عــى  لــه  نشــاطا مل يعهــد 

املسلمني. وبانحطاطهم تخلفوا عن مكانتهم يف القيادة العلمية والتوجيه، واالستقال 

الغــرب  العــامل اإلســامي بقولــه وأصبــح عيــاال عــى  انعــزال  الفكــرى. وهــو يظهــر صــورة 

حتــى يف اللغــة العربيــة وآدابهــا وعلومهــا، وحتــى يف علــوم الديــن كالتفســري والحديــث 

والفقه. أصبح املســترشقون هم املرشــدين املوجهني يف البحث والتحقيق، والدراســة 

والتأليف، وهم املنتهى واملرجع والحجة يف األحكام واآلراء اإلسامية والنظريات العلمية 

والتاريخيــة. ومنهــم عــدد مل يتقــن اللغــة العربيــة ومل يــربع فيهــا، وهــم يخطئــون يف فهــم 

النصــوص وترجمتهــا أخطــاء فاحشــة.

وهــو يحثنــا عــى تنميــة جهــود لتبــوء الزعامــة يف العلــم والتحقيــق بقولــه إذا أراد العــامل 

اإلسامي أن يقوم عى قدميه فا بد أن يكون فيه علاء عالق وكتاب جهابذة يتناولون 

الحضــارة الغربيــة بالنقــد والترشيــح، وكتابــات املســترشقني وآراءهــم بالجــرح والتعديــل، 

ويتبحــرون يف العلــوم اإلســامية ويتعمقــون فيهــا حتــى يفيــد منهــم كبــار املســترشقني يف 

أوروبا وأمريكا ويصححون به آراءهم وأخطاءهم، ويتوجه رواد العلم والتحقيق والدراسات 

العاليــة إىل عواصــم العلــم العــريب وحــوارض العــامل اإلســامي. 

التنظيم العلمي اجلديد
التعاليــم اإلســامية عامــا مهــا  النظــام الجديــد يف  النــدوي  أبــو الحســن عــي  ويعــد 

لنهضة العامل اإلسامي. ويدعو إىل االستقال التعليمي وانقابه وإىل الزعامة العلمية. 

ويقــول إنهــا تحتــاج إىل تفكــري عميــق، وحركــة التدويــن والتأليــف الواســعة، وخــربة إىل درجــة 
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بالعــدل واإلحســان وإيتــاء ذى القــرىب، وينهــى عــن الفحشــاء واملنكــر، وإن اللــه يأمركــم أن 

تــأدوا األمانــات إىل أهلهــا وإذا حكمتــم بــني النــاس أن تحكمــوا بالعــدل، وال يجرمنكــم شــنآن 

قــوم عــى أن التعدلــوا اعدلــوا، وإن عاقبتــم فعاقبــوا مبثــل مــا عوقبتــم بــه وإلن صربتــم لهــو 

خــري للصابريــن، وأمرهــم شــورى بينهــم( وغريهــا مــن اآليــات.

وأقــوال النبــى صــى اللــه علىــه وســلم وأفعالــه تؤيــد هــذا الجانــب فقــال: »الف ضــل 

لعــريب عــى عجمــي إال بالتقــوى، والــذي نفــس محمــد بيــده لــو أن فاطمــة بنــت محمــد 

رسقــت لقطعــت يدهــا، ولعــن اللــه الــرايش واملرتــي، ومــن غشــنا فليــس منــا، ومــن كان 

يف حاجــة أخيــه كان اللــه يف حاجتــه، ومــا آمــن ىب مــن بــات شــبعان وجــاره جائــع إىل جنبــه 

وهويعلــم بــه“ هــذه مجموعــة مــن أقــوال الرســول صــى اللــه عليــه وســلم تعــرب عــن أهميــة 

الربيــة النفســية.

 ويقول الندوي رحمه الله وكان هذا اإلميان مدرســة خلقية وتربية نفســية متى عى 

صاحبهــا الفضائــل الخلقيــة مــن رصامــة إرادة وقــوة نفــس ومحاســبتها واإلنصــاف منهــا. 

وظهــر منــه مــن روائــع اإلميــان واليقــني والصــرب والشــجاعة ومــن خــوارق األفعــال واألخــاق مــا 

حــري العقــل والفلســفة وتاريــخ األخــاق وال يــزال موضــع حــرية ودهشــة منــه إىل األبــد، وعجــز 

العــامل عــن تعليلــه بــىء غــري اإلميــان الكامــل العميــق. وكان قادتنــا األولــون أصحــاب ديــن 

وأخــاق عاليــة أينــا كانــوا، كانــو أعفــة أمنــاء خاشــعني متواضعــني، حكامــا كانــوا أو رعايــا 

أورشطــة أوجنــودا. ووصفهــم شــيخ مــن عظــاء الــروم، إنهــم يقومــون الليــل ويصومــون النهــار 

ويوفــون بالعهــد ويتناصفــون بينهــم.

ال�ستعداد ال�سناعى واحلربى
يحمــل هــذا البحــث اهتامــا باالســتعداد التــام يف األمــور املاديــة مــن الصناعــة والتجــارة 

وفــن الحــرب. ويدعــو إىل اســتغناء العــامل اإلســامى عــن الغــرب يف كل مجــال مــن مجــال 

الحيــات، ويف كل حاجــة مــن الحاجــات. والنــدوي رحمــه اللــه يحثــه عــى التقويــة النفســية 

ويقــول يقــوت ويكســو نفســه ويصنــع صاحــه وينظــم شــؤون حياتــه ويســتخرج كنــوز أرضــه 

وينتفــع بهــا ويديــر حكوماتــه برجالــه ومالــه وال يحتــاج إىل اســتدانة مــن الغــرب واليضطــر إىل 

أن يلجــأ إىل رايــة مــن راياتــه.

وكان التخلــف والجمــود يف صناعــة الحــرب ســببا النحطــاط األتــراك. ويقــول ومل يكــن 

انحطاط املسلمني يف العلوم النظرية والحكمية واملدنية فحسب، بل كان االنحطاط عاما 
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ال�ستعداد الروحي
يظهر اهتامه يف النهضة من خال األمور التالية

1- الدع�ة اإلى التق�ية املعن�ية:

ويعدهــا الكاتــب أهــم عــدة ىف حيــات األمــة اإلســامية. ويقــول عنــه، فاملهــم األهــم لقــادة 

العــامل اإلســامى وجمعياتــه وهيئاتــه الدينيــة وللــدول اإلســامية غــرس اإلميــان يف قلــوب 

املســلمني وإشــعال العاطفــة الدينيــة. ويظهــر مثــا مــن املســلمني مــن هــذا الجانــب ملــا 

قــادوا العــامل » أنهــم آمنــوا باللــه الــذي لــه األســاء الحســنى واملثــل األعــى، آمنــوا بــرب 

العاملــني الرحمــن الرحيــم....... العزيــز الحكيــم، الغفــور الرحيــم...... لــه الخلــق واألمــر، 

بيده ملكوت كل يشء يجري وال يجار عليه......... يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر........ 

ويعلــم خائنــة األعــني وماتخفــي الصــدور، إىل آخــر مــا جــاء يف القــرآن مــن قدرتــه وترصفــه 

وعلمــه، وانقلبــت نفســيتهم بهــذا اإلميــان الواســع العميــق الواضــح انقابــا عجيبــا، فــإذا 

آمــن باللــه وشــهد أن الإلــه إال اللــه، انقلبــت حياتــه ظهــرا عــى بطــن، تغلغــل اإلميــان يف 

أحشــائه وتــرسب إىل جميــع عروقــه ومشــاعره، وجــرى منــه مجــرى الــروح والــدم، واقتلــع 

جراثيم الجاهلية وجذورها، وغمر العقل والقلب بفيضانه وجعل منه رجا غري الرجل«.

وهو يجددنا ذكرى بال وعار وخباب وخبيب وصهيب ومصعب بن عمري وغريهم 

من الصحابة الذين تعرضوا للمصائب واملحن واآلالم ولكنهم ظفروا بقواتهم املعنوية.

إن هــذه القــوة املعنويــة، هــي القــوة األصليــة لقــادة األمــة اإلســامية وعليهــا ركــز قادتهــا 

األولــون، فقــد كانــوا يبحثــون عــن الذنــوب واآلثــام يف أفــراد الجيــش حينــا كانــوا يــرون أن 

الواقعــة عليهــم بغفلتهــم  يربطــون املصائــب والكــوارث  تأخــر عنهــم، وكانــوا  قــد  النــرص 

وتكاثلهــم يف امتثالهــم ألوامــر ربهــم وبتلــوث حياتهــم بــاألدواء اإلميانيــة. 

2- احلث على الرتبية النف�سية:

يحمــل هــذا الجانــب، التمســك باألخــاق والقيــم التــي اليتــم االســتعداد الروحــي إال بــه. 

وبني اإلســام منهجه من اإلنســانية والحرية واملســاواة والعدل واإلحســان والصرب واألمانة 

فقــال )ولقــد كرمنــا بنــى آدم، ويــا أيهــا النــاس إنــا خلقناكــم مــن ذكــر وأنثــى وجعلناكــم شــعوبا 

وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والإكراه يف الدين، والتعتدوا إن الله اليحب 

يأمــر  اللــه  املعتديــن، وتعاونــوا عــى الربوالتقــوى والتعاونــو عــى اإلثــم والعــدوان، وإن 
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عوامل النه�ضة عند اأبي احل�ضن علي الندوي

عمر الفاروق الندوي
أستاذ الرشيعة - جامعة نور الهدى، كيتود - نلميل – كومل

نحمده ونصي عى رسوله الكريم 

 أمــا بعــد: قــد أىت عــى اإلنســان حــني مــن الدهــر مل يكــن يف تاريــخ اإلنســان أكمــل 

وأجمــل وأزهــر يف جميــع النواهــي مــن هــذا الــدور، هــو دور قيــادة املســلمني العــامل. نشــأ 

فيــه اإلنســان الكامــل، وظهــرت املدنيــة الصالحــة والحضــارة العاليــة ومنــت حكومتهــم مــن 

أكــرب الحكومــات يف العــامل. ازدهــرت فيهــا األخــاق والفضيلــة وفاقــت قوتهــا السياســية 

واملادية كل قوة يف عرصها. وقلت الجنايات وندرت الجرائم. وهو دور كايل مل يحلم 

املســلمون بأرقــى منــه ومل يفــرض املفرضــون بأزهــى منــه.

ولكــن مــع األســف صــار اليــوم الــذي تخــى املســلمون فيــه عــن قيــادة العــامل أشــقى 

يــوم وأظلــم يــوم وأســود يــوم وأنحــس يــوم يف تاريــخ اإلنســانية. وقــد عمــت الخســارة العــامل 

بانحطاطهم، كا يقول أبو الحسن عى الندوي عنه ”كان هذا العامل كله كغابة موحشة 

تزخر بالحيوانات املفرســة والدواب الســامئة واألســود الضارية والنمور الفاتكة والذئاب 

والــكاب العاويــة. وكانــت غابــة تتحكــم فيهــا رشيعــة الغابــات وقانــون العصبــات، وكانــت 

األمــم كلهــا قطعانــا مــن الغنــم الراعــي لهــا وال قائــد.

تأهــل  التــي  والصفــات  ويقــدم عواملهــا  اإلســامي  العــامل  نهضــة  يدعــو إىل   وهــو 

لقيادتهــا. وهــي تشــمل شــؤونا دينيــة وماديــة، ألن هــذا هــو املنهــج اإلســامي. يقــول تعــاىل 

)ربنــا آتنــا يف الدنيــا حســنة ويف اآلخــرة حســنة(. وهــي مــا يــاىت:

االستعداد الروحي	 

االستعداد الصناعي والحريب	 

تبوء الزعامة يف العلم والتحقيق	 

التنظيم العلمي الجديد	 



ومضات 128 نوفمبر 2016 قست اللغة العربية، جامعة كيراال  

اإلســام يف العــامل املعــارص قــد تغــرّيت مــن الزمــن الــذي وقــع فيــه االنحطــاط للمســلمني 

وقــّدم أبــو الحســن عــي النــدوي هــذه الحقائــق يف هــذا الكتــاب. 

الختتام
مــن اإلعتــاد عــى هــذه الّرســالة نجــد إىل النتيجــة الّنهائيــة التــي تشــري إىل انتشــار اإلســام 

يف البلــدان األوربيــة يومــا يومــا. رغــم مــن كــون كتابــة أيب الحســن عــي النــدوي إشــارة إىل 

انحطــاط املســلمني يف هــذا الزمــن, ااّل أّن كثــريا مــن األشــخاص ال يــزال طالبــون النقــط 

العميقــة لديــن اإلســام. بحســب قــول أيب الحســن عــي النــدوي قــد وقعــت املشــاكل 

واألســقاط للمســلمني األولــني بعــد خافــة الراشــدة.

لكن، اّن حركات اإلسام الجديدة يف البلدان األوربية األوربية التي كانت أرضا مزدهرة 

للدين املســيحية تشــري اىل وســعة اإلســام يف كثري من أنحاء العامل بالتّأثريات املتنّوعة 

فائقا عى األديان األخرى، كمثل تعريف القرءان وحصول املراكز التي تتقّدم املعلومات 

الوثيقــة عــن اإلســام. إّن هــذه الحــركات تــدّل عــى هــذا العــدد الكثــري مــن معانقــي اإلســام 

يف كثري من البلدان األوربية رغم من كون التحّديات والتّهات عى حّق اإلسام. 
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املتاحة )ال شّك أّن التمييز العنرصي والّديني أمر غري قانوين يف املجتمعات األوروبية 

إال أنّــه يحــدث أحيانــا( إضافــة إىل األثــر االجتاعــي والســيايس.

م�ستقبل الإ�سالم يف اأوروبا

عــى وســعة اإلســام يف البلــدان األوربيــة ليســتنبطّن أّن قــارة أوروبــا يصــري قــارة إســامية 

كبــرية يف العــامل يف املســتقبل القريــب نفســه. يــدّل كثــريا مــن الواقعــات عــى أن تصــري 

أوروبــا قــارة إســامية بــني 50-100 ســنة. 19 

مــن الحقيقــة، أّن القلــق الغــريّب عــى انتشــار الحقيقــة، أّن القلــق الغــريّب عــى انتشــار 

اإلسام وحاله املستقبي عى قارة أوروبا وثقافتها وحضارتها بتطوير اإلسامي املختلف 

الظاهــر ال يــزال يبلــغ قّمتــه يف كثــري مــن البلــدان األوربيــة. وحســب التقريــر الجديــد مــن 

القــارة يف اســتعداد مــرسع لتكويــن األبنيــة  أنحــاء هــذه  أّن كثــريا مــن  البلــدان األوربيــة، 

املختلفــة وتخطيــط الّدراســات املتنّوعــة واألبحــاث التــي التزايــد اإلســامي الكبــري عــى 

مــدى العقــود املاضيــة.

إضافــة إىل أّن الحكومــة األملانيــة تعتــرب أّول مــن تحــّدث عــن هــذا النمــّو اإلســامي منــذ 

17 عاما، يرّصح اإلحصاء الذي دفع إىل املكتب الفيدرايل األملاين أّن أملانيا ستصبح 

دولة إسامية بحلول عام 20.2050 

خال�سة املقارنة بني روؤية كتابة »ماذا خ�سر العامل باإنحطاط امل�سلمني« 
وحركات الإ�سالم اجلديدة يف البلدان الأوربية

حينا يقارن هذا املوضوع بني النقطتني املّهمتني، نجد أّوال خلفيّتني لهاتني الرؤيتني. 

ملّا كان بعض األمراء وتابعوهم غافلني عن القيمة اإلسامية التي كان األّولون يف اإلسام 

عليها، فوقع هذا الفريق يف الخطأ والطرق القبيحة. 

لكــن حســب املعلومــات املتوفــرة عــن اإلســام أمــام اإلنســان، وجــد هــذا الديــن دينــا 

كاما اعتادا عى الدالئل الوثيقة. بل يف هذا الوقت الذي كرثت التهات والعقبات 

الذيــن  بأيــادي األشــخاإن  بأيــادي األعــداء مــن األديــان األخــرى حتــى  تقــع عــى اإلســام 

يســتفيدون الفائــدات تحــت ديــن اإلســام.

إّن انتشــار اإلســام يف قــارة أوروبــا مثــال الئــق لهــذه الحقيقــة التــي تــدّل عــى أّن خلفيّــة 

https://youtube.com من فيوديو: موقع:  19

موقع: www.alukah.net, مستقبل اإلسام يف أوروبا )الكثافة السكانية اإلسامية(  20
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املؤسســات التخصصيــة، للشــؤون اإلنســانية، واملهنيــة، والتعليميــة، والعاليــة، 	 
والهندســية16

اأ�سباب انت�سار الإ�سالم يف البلدان الأوربية

إن الدالئــل العديــدة تشــري إىل األســباب التــي تجــذب األوربيــني إىل شــاطئ ســلمي لديــن 

اإلســام عرب الطرق املختلفة. منها، تأثري القرءان يف قلوب الســلمني األوربيني. والواقع 

أّن القرءان سبب مهّم ألّي شخص أن يعانق اإلسام يف كل عرص ومرص. ومن امللحوظ 

أن كثريا من األوربيني فهموا اإلســام عرب انتشــار قبول القرءان الكريم.

من املعروف جّدا، أّن التقرير بإسم ”Narratives of Conversation to Islam“ تحت 

قســم الدراســات اإلســامية يف جامعــة كامــربدج، الــذي يوضــح قيمــة ديــن اإلســام وال 
اللتــي تجيــئ عــى هــذا الديــن بالحــّق، قــد جــّذب كثــريا مــن األشــخاص ملعانقــة اإلســام.17

العقبات التي ي�اجهها امل�سلم�ن الأوربي�ن

يقــول شــعبان:18 »كثــري مّنــا يصــّي الصلــوات الخمســة يف الحــّام، بكتــان إســامنا مــن 

أرستنــا. يف هــذا الحــني، عندمــا نصــّي يف الحــّام نفتــح لتلفيــت انتبــاه األرسة مــن ســمع 

صــوت الصــاة بصــوت املــاء الســاقط إىل الّدلــو، ألّن كثــريا مّنــا معانقــون باإلســام بــا 

أّي دعمــة أو أّي علــم حتـّـى أبوينــا واألعضــاء األخــرى«. هــذا القــول يقــّدم وضــع املســلمني 

األوربيّــني الحزيــن وعصوبتهــم يف الحيــاة يف فرنســا.

ومــن العقبــات األخــرى، ضعــف التواصــل بــني األجيــال وأثــر الجهــل وضعــف املســتوى 

الثقــايف والحضــاري لجيــل اآلبــاء وعــدم كــرثة القديــر منهــم عــى توريــث الهويــة والقيــم 

اإلســامية ألجيالهــم الجديــدة.

هــذه العقبــة أيضــا تصعــب املســلمني األوربيــني كثــريا، يعنــي هــذا التمييــز العنــرصي 

الــّدول  بــني  تبايــن  مــع  األوربيــة  بعــض رشائــح املجتمعــات  بــني  ينتــرش  الــذي  والدينــي 

واملجتمعــات هــذه، وأثــره عــى عــدم اســتقرار الجاليــة وخفوفهــا مــن املســتقبل وتأثــري 

ذلــك أيضــا عــى واقــع حياتــه االقتصاديـّـة مــن خــال متييــز يف الحصــول عــى فــرص العمــل 

www.islamtoday.net ” انظر عن هذه املؤسسات ملعرفة املزيد: موقع  16

samvadam.nicheoftruth.info :موقع  17

مــن قــول شــعبان: وهوفرنــي ومعانــق جديــد لديــن اإلســام, وهــو قــال هــذا مــن خطبتــه حــني يــزور والية   18

كــرياال.
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بــني جالياتهــا، وإضافــة إىل ذلــك أن عــددا كبــريا مــن األشــخاص ال يــزال يهاجــر إىل قــارة 

أوربــا مــن أجــزاء العــامل األخــرى. فصاراإلســام ديانــة ثانيــة بعــد املســيحية، حيــث يصــل 

عــدد املســلمني يف كل أوربــا، عــدا الركيــا، إىل 56 مليــون نســمة، أي مــا يشــكل حــوايل 
6٪ مــن إجــال ســكان أوروبــا.10

ميكــن لنــا أن نلخــص عــدد ســكان البلــدان األوربيــة املهّمــة، أن تركيــا11 ذات الغالبيــة 

اإلســامية مــن الــدول األوربيــة 98٪12، ويف كوســوفو 90٪، وألبانيــا 70٪ 13، وجمهوريــة 

مقدونيــا حيــث يشــكلون حــوايل 30٪ مــن الســكان، وبــني 10-15٪ يف روســيا، وبــني 

8-10٪ يف فرنســا، و12٪ يف بلغاريــا. 

حركات الإ�سالم اجلديدة عرب املعاهد املختلفة يف اأوروبا 

إّن أوروبــا ال تــزال تشــهد حــركات اإلســام الجديــدة. األهــم منهــا بنــاء املعاهــد املختلفــة 

التــي تقــّدم املعلومــات املهمــة عــن ديــن اإلســام إىل الراغبــني فيــه. منهــا املؤسســات 
ذات البعــد األورويب )مؤسســات أوربيــة مركزيــة(14. ومــن هــذه املؤسســات :15

اتحاد املنظات اإلسامية يف أوروبا	 

املعهد األورويب للعلوم اإلنسانية 	 

املجلس األورويب لإلفتاء والبحوث	 

املنتدى اإلسامي األرويب للشباب والطاب	 

الوقف األورويب 	 

رابطة املدرس اإلسامي	 

املؤسسات موجودة أيضا لذات البعد البعد الوطني أو القطري، منها:

املؤسسات الرسمية لإلقامة اإلسامية	 

املؤسسات الدعوية اإلسامية الكربى	 

10 The Global Religious Landscape: Muslims
هو بلد يقع أغلبها يف آسيا   11

12 “Religion, Secularism and the veil in daily life”, KONDA Research and consultancy 
(2007-08-09)

13 CIA-The World Factbook-Albania-People
اإلســام واملســلمون والعمــل اإلســامي يف أوروبــا )الواقع-املوقعات-اآلمــال(، أحمــد الــراوي، موقــع   14

مؤمتــر اإلســام والغــرب يف عــامل متغــري

اإلســام واملســلمون والعمــل اإلســامي يف أوروبــا )الواقع-املوقعات-اآلمــال(، أحمــد الــراوي، موقــع   15

مؤمتــر اإلســام والغــرب يف عــامل متغــري 
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ال�سالل والبدع. 5

بــدأ أن يطــرأ عــى النظــام الدينــي بــدع شــغلت مكانــا واســعا مــن حيــاة املســلمني 

أمــم األرض  بــني  الدنيــا، وميــزة املســلمني  الديــن الصحيــح، وعــن  عــن  وشــغلتهم 

وفضلهــم إمّنــا هــو مــن هــذا الديــن الــذي جــاء بــه محمــد )صــى اللــه عليــه وســلم(. 

اإنكار الدين على امل�سلمني واإهابته بهم. 6

ال تــزال األيــادي املختلفــة متــارس التحريــف والتبديــل يف هــذا الديــن، وهنــا بعــض 

مــن هــذا الفريــق يحــاول تطبيــق الخافــة التــي اعتمدهــا الخافــاء الراشــدون، ذاكريــن 

خافتهــم كمثــل هــذا: )مــن املؤمنــني رجــال صدقــوا مــا عاهــدوا اللـّـه عليــه فمنهــم ّمــن 
قــىض نحبــه ومنهــم مــن ينتظــر ومــا بّدلــوا تبديــا«(7

تاريخ دخ�ل الإ�سالم الى اأوربا: تفتي�س عاّم

إّن اإلسام يف أوربا ظهر بفتح العثانيني سىة 1411م دبروجة التي تكون ساحل رومانيا 

اليوم. ثّم فتح العثانيون والشــية ســنة 1416 وترانســالفانية ســنة 1419م وضّم الســلطان 

محمــد الفاتــح األرايض املجــاورة لبخارســت إىل الدولــة العثانيــة بينــا أصبحــت والشــية 

مهّمــة عثانيــة ســنة 1452م. وهكــذا أصبحــت رومانيــا كلّهــا تحــت النفــوذ العثــاين8. 

خــال التوســع العثــاين انتــرش اإلســام يف دول البلقــان ودول جنــوب رشق أوربــا فأخــذ 

اإلســام يف هذه املناطق طابعا أوربيا ذي صبغة تركية خصوصا بني املســلمني األلبان 

والبوشــناق واألتــراك والغــوراين.

تنمية عدد �سكان امل�سلمني يف البلدان الأوربية

اآلن قد بلغ عدد ســكان املســلمني إىل حد ال يحىص نتيجة انتشــار اإلســام يف العامل، 

هــو ثــاين أكــرب األديــان يف العــامل مــن حيــث عــدد املعتنقــني بعــد املســيحية، إذ بلــغ عــدد 
أتبــاع اإلســام 1.62 مليــار نســمة، بنســبة تفــوق 23٪ مــن ســكان العــامل.9

وتبعــا لهــذه الزيــادة يف عــدد الســّكان، أصبحــت أوربــا ميدانــا واســعة النتشــار اإلســام 

سورة األحزاب: 23    7

املسلمون يف أوربا, األستاذ الّدكتور عي بن املنترصالكتاين, ص: 223   8
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هــذا الفصــل بــني الّديــن والسياســة مل يســتطع هــؤالء األمــراء أن يدبـّـروا املجتمــع بالّدقــة 

واإلخــاص. إّن هــؤالء مل يكونــوا مــن العلــم والّديــن مبــكان يســتغنون بــه عــن غريهــم مــن 

العلــاء وأهــل الّديــن فاســتبّدوا بالحكــم والّسياســة، واســتعانوا – إذا أرادوا واقتضــت 

املصالح – بالفقهاء ورجال الّدين كمشريين متخصصني. واستخدموهم يف مصالحهم 

واستغنوا عنهم إذا شاؤوا، وعصوهم متى شاؤوا، وتبعا لهذا تحررت السياسة من رقاب 

الّديــن. ملّــا انفصــل الّديــن والسياســة أصبــح الّديــن مقصــوص الجنــاح مكتــوف األيدي، 

وأصبحــت السياســة مطلقــة اليــد، حــرة التــرصف نافــذة الكلمــة صاحبــة األمــر والنهــي. 

النزعات ال�سيا�سية يف رجال احلك�مة. 3

هــذا الســبب لانحطــاط، يتعلـّـق بالســبب األّول الــذي ذكــر يف األســباب، ومل يكــن 

كثــري مــن رجــال الحكومــة حتــى الخلفــاء أمثلــة كاملــة يف الديــن واألخــاق، بــل كان يف 

عــدد منهــم عــروق للجاهليــة ونزعاتهــا، فــرست روحهــم ونفســيتهم يف الحيــاة العامــة 

واالجتــاع. بعــد أن تنــاول املهــارة يف الواليــة ســقط النــاس إىل الــرف والنعيــم وإىل 

املاهي واملاعب، وانغمسوا يف امللذات والشهوات واستهروا استهتارا. وقّدم 

الكاتب هنا هذا السبب ضاربا أمثلة من كتاب األغاين وكتاب الحيوان للجاخظ4، 

من هنا نرى ما كان هنالك من رغبة جامحة إىل اللهو، واملاهي وامللذات، ونهمة 

للحيــاة الدنيــا وأســبابها يف كثــري مــن الطبقــات. أخــريا قــد وضــع أبــو الحســن عــي 

النــدوي هنــا هــذه األيــة مــن القــرءان الكريــم )ســّنة اللـّـه يف الذيــن خلــوا مــن قبــل ولــن 

تجــد لســّنة اللـّـه تحويــا(5 دليلــة لعــدم رجــوع الزمــن الــذي يعيــش الخلفــاء الراشــدين 

بــدوام التقــوى واســتمرار اإلخــاص، إىل العــرص الحديــث.

قلة الحتفال بالعل�م العملية املفيدة. 4

ياحــظ أبــو الحســن عــي النــدوي أّن قلــة االحتفــال بالعلــوم العمليّــة املفيــدة ســبب 

مهــّم النحطــاط املســلمني. العلــاء املفّكــرون منهــم مل يعتنــوا بالعلــوم الطبيعيــة 

الطبيعــة  بعــد  مــا  العمليــة املثمــرة املفيــدة اعتناءهــم بعلــوم  التجريبيــة وبالعلــوم 

والفلســفة اإللهيــة التــي تلقوهــا مــن اليونــان6.

ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني، أبو الحسن عي الندوي، ص: 169  4

سورة األخزاب: 62  5

ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني, أبو الحسن عي الندوي, ص: 170  6
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وأمنــة ألمــوال املســلمني وخزنتهــم، وقودهــم يقــودون الجيــوش ويحســنون تدبــري الحــروب.

ليــس أمــراء البــاد اإلســامية قــوادا مطلقــة يقفــون عــى ســطح العلــم فقــط بــل كان 

منهم تقيا زهدا، وبطا مجاهدا، وقاضيا فها، وفقيها مجتهدا، وأمريا حازما، وسياسيا 

محّنــكا1. يف هــذا الحــني كانــوا ماهريــن يف التعامــل الدينــّي والفعاليّــات السياســيّة حتــى 

يف التحكيم يف أشياء تابعيهم اعتادا عى دالئل اإلسام الوطيدة الواقفة عى األصول 

الدينيــة والّدنيويـّـة. وال أخطــأ إذا مــا قلــت إّن هــذا املجتمــع الــذي شــاور حاجاتــه مــع هــؤالء 

العلــاء املاهريــن العظــاء قــد نــال القناعــة يف الحيــاة والقــّوة يف املعامــات. 

وال ميكــن لنــا أن نجــد يف هــذا املجتمــع اإلســامي الــذي يفــرّسه أبــو الحســن عــي 

النــدوي، العــداء بــني الــروح واملــاّدة، وال الــرصاع بــني الديــن والسياســة، وال الفصــل بــني 

الّديــن والّدنيــا، وال التجــاذب بــني املصالــح واملبــادئ، وال التزاحــم بــني األرض واألخــاق.

اأ�سباب اإنحطاط امل�سلمني يف نظر اأبي احل�سن علي الندوي

ومن ســوء الطالع، إّن النبذات الخطرية التمســت بقلوب بعض العلاء من هذا الّدين، 

وهــم مل يحاولــوا أن يعتمــدوا عــى األصــل الــذي تلقــاه األّولــون واملاهــرون. هنــا الكاتــب 

أبــو الحســن عــي  التــي ضّمنهــا  نــرى هــذه األســباب  لهــذا االنحطــاط،  يفــرّس األســباب 

الّنــدوي كــا يــي:2 

انتقال الإمامة من جماعة اإلى جماعة . 1

تــوىل بعــض مــن األشــخاص الخافــة بــا علــم الئــق وبــا رشــد كاف، يف هــذا الحــني، 

وهــم تنافســوا للواليــة بــا اعتبــار قانــون الّديــن املســتقيم. والواقــع، مل يكــن عندهــم 

من روح الجهاد يف سبيل اإلسام ومن قّوة االجتهاد يف املسائل الدينية والدنيوية 
مــا يجعلهــم يضطلعــون بأعبــاء الخافــة اإلســامية3

 ف�سل الّدين عن ال�سيا�سة . 2

عــى كل قائــد، أن يكــون العاقــة يف الفنــون الواجبــة لتدبــري تابعيهــم وتركهــم مــن 

الفعاليــات القبيحــة، لكــن قــد فصــل هــذا القــوم قوانــني الديــن عــن السياســة. بنــاء عى 

ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني، أبو الحسن عي الندوي، ص: 165  1

ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني، أبو الحسن عي الندوي، ص: 171-167  2

ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني، أبو الحسن عي الندوي، ص: 167  3
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النقاط املهمة التي تلزم هنا أيضا للنتيجة النهائية، تحت هذا املوضوع :

 أسباب انحطاط املسلمني يف رؤية كتابة أيب الحسن عي الندوي	 

أسباب انتشار اإلسام يف البلدان األوربية 	 

رؤية أهايل هذه البلدان لإلسام من األديان األخرى	 

مستقبل اإلسام يف املجال األوريب	 

العقبات التي يواجهها املسلمون األوربيون	 

متهيد
إّن كتاب »ماذا خرس العامل بانحطاط املســلمني » أليب الحســن عي الندوي مجموعة 

النــدوي  عــي  الحســن  أبــو  املؤلّــف  قــّدم  قــد  العــامل.  املســلمني يف  بوضــع  تتعلّــق 

الّنهضــة اإلســاميّة والســقوط اإلســامّي وانحطــاط املســلمني مــع الّدالئــل القيّمــة الائقــة 

بالواقع،عــرب هــذا الكتــاب.

عندمــا تبحــث هــذه الورقــة عــن خلفيّــة اإلســام يف البلــدان األوربيــة حســبا تتجــى 

يف هــذا الكتــاب فنفهــم أّن اإلســام يتحــرّك يف ســطح وطيــد يف كثــري مــن أنحــاء العــامل. 

ال تــزال تشــاهد البلــدان املختلفــة معامــات عقائــد اإلســام وخطواتــه الجّذابــة يف 

كثــري مــن املواضيــع. فهنــا، هــذه املقارنــة - يعنــي هــذا اإلســتنباط - بــني رؤيــة هــذا الكتــاب 

والحــركات املنــّورة لإلســام، يتطلّــب املجــاالت الواســعة.

النه�سة الإ�سالمّية: نظرة عاّمة
يقول أيب الحســن عي الندوي أّن القيادة اإلســاميّة – والعاملية بالواســطة - بيد الرجال 

الذيــن كان كل فــرد منهــم معجــزة جليلــة ملحمــد صــى اللــه عليــه وســلم، إميانــا وعقيــدة 

وعما وخلقا وتربية وتهذيبا وتزكية نفس وسمو سرية، وكاال واعتداال، لقد صاغهم النبّي 

صوغا، وصبّهم يف قالب اإلسام صبا43. كان اهتام هذه القادة بتقوية قاعدة اإلسام 

ونظرياتهــا بــدال مــن إرادة األمــراء الذيــن يلتحمــون الرغبــات واألهــواء للربــح النفــّي والّنفــع 

ألجســادهم االقويـّـة. عندمــا يبحــث عــن أخــاق هــذه القــادة فيجــب ألّي شــخص أن يفهــم 

أنّهــم أمئــة يصلــون بالّنــاس، وقضــاة يفصلــون قضاياهــم، ويحكمــون بينهــم بالعــدل والعلــم، 

ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني, أبو الحسن عي الندوي, ص: 164  43
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روؤية كتاب »ماذا خ�ضر العامل بانحطاط امل�ضلمنی« 
وحركات الإ�ضالم اجلديدة يف البلدان الأوربية: درا�ضة مقارنة

يو�سف علي. ان
قسم اللغة العربية، جامعة كرياال

امللخ�س

الحســن عــي حســن  بانحطــاط املســلمني« أليب  العــامل  كتــاب »مــاذا خــرس  إّن 

النــدوي يعــّد رؤيــة مشــهورة ودراســة حقيقيــة يف التاريــخ العاملــي. وقــد أولــع بتقديــم 

النهائيــة عــى  أراء نهضــات اإلســام االبتدائيــة والفوائــت واالضمحــال والخســائر 

املســلمني بعــد الزمــن املزدهــر، بتأليــف هــذا الكتــاب. 

وال أخطأ إذا ما قلت إّن العامل املعارص يعانق أفكار اإلسام ورؤياه بفهم فعالياته 

التطبيقية وتعريف مجاالته القيّمة. خصوصا، ال نزال نرى هذه الحقيقة يف البلدان 

األوروبيّة. ومن املعروف جّدا، حســب التقرير الجديد، أنه يعانق دين اإلســام يف 

فرنسا كل يوم أكرث من خمسائة شخص تقريبا، بعد االعتكاف عى تعليم رشائعه 

ورؤياتــه بغــض النظــر عــن كــون هــذا البلــد ســطحا معروفــا للديــن املســيحي. بــل وفقــا 

إلحصائيــة أخــرى يف العــام املــايض، قــام بهــا معهــد بيــو، بلــغ عــدد املســلمني يف 

كل أوربا عدا تركيا إىل 56 مليون نسمة. 

إّن هــذه الحركــة يف العــامل املعــارص تشــري إىل انتشــار اإلســام يف القلــوب 	 

التــي قــد فهمــوا أعــاق هــذا الديــن باالحتيــاط وبــا أّي انحياز.هــذه الدراســة 

تلقــي الضــوء عــى التحليــل املقــارن بــني انحطــاط املســلمني يف الزمــن بعــد 

إمرباطوريــة الخافــة الراشــدة والخطــوات الجديــدة يف البلــدان األوربيــة وهــذه 

الدراســة أيضــا تســتوجب اهتامــا بالغــا يف هــذا الزمــن الــذي ينتــرش فيــه كثــري 

مــن التهــم والتحّديــات يف أنحــاء العــامل املختلفــة باســم اإلســام. والباحــث 

بعــد الخســارة للمســلمني،  الّســلبيّة لإلســام  يقــّدم األحــوال االبتدائيــة  هنــا، 

والخطــوات الجديــدة اإليجابيــة يف البلــدان األوربيــة مــع االســتدالل الحقيقــي، 

ويلقي اإلمكانيات النتشار اإلسام فيها. وتبعا لهذا، الباحث محتاج إىل بحث 
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دور العرب لقيادة العامل الإ�سالمي

يتشــبع العامــة النــدوي بحــب العــرب فقــد أوىل اهتامــه الكبــري بقضاياهــم، ألن اإلســام 

ظهــر يف العــرب يف مكــة املكرمــة حتــى عــم نــوره الجزيــرة العربيــة، ثــم انطلــق اإلســام إىل 

العــامل يحملــه العــرب، فانتــرشت أشــعته يف أنحــاء العــامل، فمــن األرايض العربيــة تحقــق 

قــد فقــده  مــا كان  العــامل كل  وتــم ســعد اإلنســانية كلهــا، واكتشــف  البرشيــة،  خــاص 

وجهلــه مــن الحقائــق الثابتــة واملعــاين الكرميــة واألخــاق النبيلــة والغايــات الرشــيدة والعلم 

الصحيــح. وكان العــرب قــد آمنــوا بأنهــم مبتعثــون ومأمــورون مــن اللــه بهدايــة األمــم، وإنقــاذ 

العــامل، وإخــراج النــاس مــن عبــادة العبــاد إىل عبــادة اللــه وحــده، ومــن ضيــق الدنيــا إىل 

ســعتها، ومــن جــور األديــان إىل عــدل اإلســام.

بواعثــه  أكــرب  بهــا هــي  العــرب  النــدوي  العامــة  يربــط  التــي  الســامية  الوظيفــة  هــذه 

لاهتــام بقضاياهــم، فكأنــه يدفعهــم بــكل مــا يســتطيع لــي يعرفــوا حقيقتهــم ويكتشــفوا 

ذاتهم، ويستأنفوا دورهم، ويقودوا املسلمني املبعرثين يف األرض للعودة إىل اإلسام، 

إنقاذا ألنفسهم من واقعهم األسيف، وإنقاذا البرشية التي خرست الكثري جدا بانحطاط 

املســلمني، يتوجــه العامــة بخطابــه إىل العــرب مشــريا إىل الفــراغ العاملــي ودور العــرب 

يف ملئــه قائــا:

”إليكــم هــذا العــامل اإلنســاين الفســيح الــذي اختاركــم اللــه لقيادتــه واجتباكــم لهدايتــه، 

وكانــت البعثــة املحمديــة فاتحــة هــذا العهــد الجديــد يف تاريــخ أمتكــم ويف تاريــخ العــامل 

جميعــا، ويف مصريكــم ومصــري العــامل جميعــا، فاحتضنــوا هــذه الدعــوة اإلســامية مــن 
جديــد وتفانــوا يف ســبيلها وجاهــدوا فيهــا.«42

42  نفس املصدر ص317 

امل�سادر واملراجع

النــدوي، أبــو الحســن عــي، مــاذا خــرس العــامل بانحطــاط املســلمني، دارالقلــم، الكويت،الطبعــة الثالثــة 

عــرش1982.

حران، تاج الرس أحمد، مكتبة الرشيد، الرياض، الطبعة الثانية 2004.
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الروحــي أى يجــب أن تتســلح األمــة  التــي طرحهــا هــي االســتعداد  النقــاط  وإحــدى 

بالســاح املعنــوي قبــل أن تلجــأ إىل قــوة الســاح، وهــذا هــو الســاح الــذي تــزداد أوربــا 

كل يــوم إفاســا فيهــا، فاملهــم األهــم لقــادة العــامل اإلســامي وجمعياتــه وهيئاتــه الدينيــة 

وللــدول اإلســامية غــرس اإلميــان يف قلــوب املســلمني وإشــعال العاطفــة الدينيــة، ونــرش 

الدعــوة إىل اللــه ورســوله واإلميــان باآلخــرة عــى منهــاج الدعــوة اإلســامية األوىل، والقــرآن 

وســرية محمــد صــى اللــه عليــه وســلم قوتــان عظيمتــان تســتطيعان أن تشــعا يف العــامل 

اإلسامي نار الحاسة واإلميان، وتحدثا يف كل وقت ثورة عظيمة عى العرص الجاهي، 

وتجعــا مــن أمــة مستســلمة، منخذلــة ناعســة، أمــة فتيــة ملتهبــة حاســة وغــرية وحنقــا عــى 
الجاهليــة، وســخطا عــى النظــم الجائــرة،39

ومــن أهــم النقــاط التــي قدمهــا العامــة النــدوي ســبيا إىل إعــادة الســيادة والريــادة 

إىل العــامل اإلســامي هــو االســتعداد الصناعــي والحــريب الــذي يجــب لألمــة اإلســامية أن 

متلكه، وتســتعد يف العلوم والصناعة والتجارة وفن الحرب لحد أن تســتغني عن الغرب 

يف كل مرفــق مــن مرافــق الحيــاة، ويف كل حاجــة مــن الحاجــات، مــادام العــامل اإلســامي 

خاضعا للغرب يف العلم والسياسة والصناعة والتجارة ميتص الغرب دمه، وكانت هذه 

هــي الناحيــة التــي أخــل بهــا العــامل اإلســامي يف املــايض فعوقــب بالعبوديــة الطويلــة 

والحيــاة الذليلــة، وابتــى العــامل اإلســامي بالســيادة األوربيــة الجائــرة التــي ســاقت العــامل 
إىل النــار والدمــار والتناحــر واالنتحــار.40

والنقطــة املهمــة األخــرى التــي ال بــد للعــامل أن يلتــزم بهــا هــو تنظيــم العلــم الجديــد مبــا 

يوافــق روحــه ورســالته، فــا بــد لــه مــن االســتقال التعليمــي، بــل ال بــد مــن الزعامــة العلميــة، 

وهذه الزعامة تحتاج إىل تفكري عميق، وحركة التدوين والتأليف الواسعة، وخربة إىل درجة 
التحقيق والنقد بعلوم العرص مع التشبع بروح اإلسام واإلميان الراسخ بأصوله وتعاليمه.41

هكــذا باالســتعداد الروحــي واالســتعداد الصناعــي والحــريب واالســتقال التعليمــي 

ينهــض العــامل اإلســامي، ويــؤدي رســالته وينقــذ العــامل مــن االنهيــار الــذي يهــدده.

39  نفس املصدر ص290-288 

40  نفس املصدر ص291-290 

41  نفس املصدر ص295-291 
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جانــب ذلــك طــرأت عــى النظــام الدينــي بــدع شــغلت مكانــا واســعا مــن حيــاة املســلمني 

وشــغلتهم عــن الديــن الصحيــح، فلــم يكــن الديــن حقيقــا بــأن تخضــع لــه العقــول وينجــذب 
إليــه النــاس.36

القيــادى  انعزالــه عــن دوره  العــامل اإلســامي إىل  فهــذه األســباب وغريهــا أوصلــت 

الحيــاة. مــن ميــدان  للبرشيــة، وانســحابه 

�سرورة قيادة العامل الإ�سالمي للعامل

مل يكتف العامة الندوي بتشخيص العلل واألسباب املوجبة لتدهور العامل اإلسامي 

وإمنــا بــني مــا خــرسه العــامل ثقافيــا وفكريــا وسياســيا براجــع املســلمني عــن القيــادة، وذكــر 

مــا يختنــق العــامل منــذ تحــول قيــادة العــامل إىل أوربــا التــي ال تؤمــن يف الحيــاة الشــخصية 

الحيــاة  بالقــوة والغلبــة، ويف  إال  الحيــاة السياســية  باللــذة واملنفعــة املاديــة، ويف  إال 

االجتاعيــة إال بالوطنيــة املعتديــة والجنســية الغاشــمة، والتــي قــد ثــارت عــى الطبيعــة 

اإلنسانية واملبادئ الخلقية، وشغلت باآلالت، واستهانت بالغايات، وأصبحت بسبب 

إمعانهــا يف املاديــة، وبقوتهــا الهائلــة مــع فقــدان الــوازع الدينــي والحاجــز الخلقــي فيــا 
هائجــا يــدوس الضعيــف ويهلــك الحــرث والنســل.37

ويــرى العامــة النــدوي يف هــذا الوضــع الحــرج أن املســلمني أجــدر بــأن يتقدمــوا إىل 

قيــادة العــامل برغــم كل مــا أصابهــم مــن علــة وضعــف، ألنهــم هــم األمــة الوحيــدة عــى وجــه 

األرض التي تعد خصيم األمم الغربية وغرميتها ومنافستها يف قيادة األمم، ومزاحمتها يف 

وضع العامل، والتي يعزم عليها دينها أن تراقب سري العامل وتحاسب األمم عى أخاقها 
وأعالها ونزعاتها، وأن تقودها إىل الفضيلة والتقوى، وإىل السعادة يف الدنيا واآلخرة.38

وباإليجــاز، فــا أمــل يف الســعادة إال يف تحــول القيــادة والقــوة مــن الغــرب املــادي 

األناين الذي مل يعد قادرا عى إســعاد البرشية، إىل من يحمل للعامل ولإلنســانية روحا 

جديــدا، وتصميــا جديــدا، ويعتــرب نفســه مســؤال عــن ذلــك أمــام اللــه، مكلفــا بــه مــن قبلــه، 

وهــو املســلم الــذي ينتظــره العــامل مــن جديــد.

وألن تعود هيبة اإلسام طرح العامة الندوي النقاط التي ال بد لألمة من التمسك بها:

36  نفس املصدر ص151-149 

نفس املصدر ص278-277   37

38  نفس املصدر ص283 
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اإلبــداع  والتقليــد، وانقطعــت صلتهــم مباضيهــم وإرثهــم اإلســامي، وقلــت فيهــم روح 

والتجديــد، وانطــووا إىل ذواتهــم يف مواجهــة التحديــات، وأصبــح املــايض إرثــا يف بطــون 
الكتــب القدميــة.34

اأ�سباب تده�ر العامل الإ�سالمي

عندما نبحث يف سبل تقدم العامل اإلسامي وقيادته، ال بد لنا من العثور عى أسباب 

التدهور التي يعاين منها العامل اإلسامي، والتي أوصله إىل هذا الوضع املردد الذي 

يعيشــه اليــوم، وقــد أوضــح العامــة النــدوي رأيــه يف أســباب تدهــور العــامل اإلســامي 

والحلــول املوجبــة للنهــوض بــه.

ومــن األســباب التــي أدت - عــى مــا يقــدم العامــة – إىل تدهــور العــامل اإلســامي 

وتخلفــه يف العــرص األخــري عــن القيــادة أن انتقلــت اإلمامــة مــن األكفــاء إىل غــري األكفــاء 

الذيــن مل يأخــذوا لهــذا املنصــب الخطــري أهبــة، ومل يتلقــوا تربيــة دينيــة وخلقيــة كــا تلقــى 

بالقيــادة اإلســامية واالضطــاع  تلييــق  إســاغة  تعاليــم اإلســام  األّولــون ومل يستســيغوا 

بزعامتهــا، فاســتعانوا بالفقهــاء ورجــال الديــن واســتخدموهم يف مصالحهــم، فتحــررت 

السياسة من رقابة الدين، ومن ثم أصبح رجال العلم والدين طبقة متميزة، ورجال الدنيا 

طبقة متميزة، ونتج عن فصل السياسة عن الدين أن تولدت يف كثري من رجال الحكومة 

عــروق للجاهليــة ونزعاتهــا، فأصبحــوا أســوة للنــاس يف أخاقهــم وميولهــم، فأخلــد النــاس 

إىل الــرف والنعيــم وإىل املاهــي واملاعــب، فبهــذه الســرية وبهــذه األخــاق املنحطــة، 

ومــع هــذا االنهــاك يف املاهــي التســتطيع أمــة تــؤدي رســالة اإلســام وتقــوم يف الدنيــا 

مقــام خلفــاء األنبيــاء، فبــدأ اإلســام باالنحطــاط وفقــدت رســالته تأثريهــا وقوتهــا يف قلــوب 
غــري املســلمني وضعفــت ثقتهــم بــه.35

كذلــك مــن أهــم العوامــل التــي ســاعدت عــى تخلــف العــامل اإلســامي أن العلــاء 

املفكرين مل يعتنوا يف العرص األخري بالعلوم الطبيعية والعلوم العلمية املثمرة اعتناءهم 

بعلــوم مــا بعــد الطبيعــة، وأضاعــو ذكاءهــم يف مباحــث فلســفية وكاميــة ال تجــدي نفعــا 

والتــأيت بنتيجــة، وتشــاغلو بهــا عــن علــوم واختبــارات تســخر لهــم قــوى الطبيعــة ويســخرونها 

ملصلحة اإلسام، ويبسطون بها سيطرة اإلسام املادية والروحية عى العامل كله، وإىل 

34  انظر للتفاصيل املصدر نفسه ص 38-31 

35  الندوي، أبو الحسن، ما ذا خرس العامل بانحطاط املسلمني148-147 
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 موقف العالمة الندوي من قيادة العامل الإ�ضالمي 
يف كتابه »ماذا خ�ضر العامل بانحطاط امل�ضلمنی«

حممد ر�سوان اأنور الندوي

مدل�ل العامل الإ�سالمي 

إن العــامل اإلســامي – فقهيــا - هــو دار اإلســام، ذلــك أن فقهــاء املســلمني قــد قســموا 

العــامل إىل قســمني: دار اإلســام، ودارالحــرب، فــدار اإلســام هــي األرض التــي تســودها 

رشيعة اإلسام، وتقام فيها حدوده، وإن كان جل أهلها غري املسلمني، ودار الحرب هي 
األرض التــي تســودها رشائــع غــري رشيعــة اللــه تعــاىل وإن كان جــل أهلهــا مــن املســلمني.33

ويقصد بالعامل اإلسامي يف معناه العام، الشعوب والدول ذات العقيدة اإلسامية 

بيئاتهــا، ومناطقهــا، وتبايــن ثقافاتهــا، وتعــدد ســاالتها البرشيــة، وبهــذا  عــى اختــاف 

املعنــى ينــدرج تحــت مفهــوم العــامل اإلســامي األقليــات املســلمة التــي تعيــش يف دول 

غــري إســامية، وهــو املعنــى املــراد يف هــذا البحــث

و�سع العامل الإ�سالمي الراهن

واجــه اإلســام التحديــات مــن أول ظهــوره، وتعــرض لكثــري منهــا أثنــاء مســريته، ولكنــه بقــي 

واســتمر وانتــرش، ومــا اســتطاعت األزمــات واملصاعــب أن تقــي عليــه، واســتمر الحــال 

كذلــك إىل أن دخــل الوهــن والزيــغ إىل قلــوب املســلمني، فتغــريت أحوالهــم وأصابهــم 

الضعــف، وانتقــل اإلســام وأهلــه مــن موقــع القيــادة والريــادة إىل موضــع التبعيــة والهــوان 

والتخلــف، هكــذا بضعــف العــامل اإلســامي تخــى املســلمون عــن دورهــم الريــادي يف 

قيــادة البرشيــة، وقعــدوا عــن إعــال العقــل، ففــرت فيهــم روح الجهــاد، وركنــو إىل التبعيــة 

33  حران، تاج الرس أحمد حارض العامل اإلسامي، ص 9 
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بناء النظم الدراسية عى قواعد اإلسام الصحيحة وحسب احتياجات املجتمع( 2

الركيز يف شؤون الجامعات اإلسامية ومتكني التسهيات التقنية هناك( 3

إنشاء ترابط التفاهم بني الجامعات حيث يتقدم إىل األمام برسعة جنونية أرسع من قبل( 4

انعقاد املؤمترات والندوات املتخصصة والتشجيع عى التبادل العلمي بني األمم( 5

وضع الربامج الائقة لرجمة الكتب األصلية من مختلف اللغات إىل العربية( 6

التعاون يف تأسيس املراكز العامة يف الدول مع مساعدات الحكومة ( 7

إحيــاء الشــعور باالرتقــاء لألمــة الواحــدة بعــد مكافحــة املشــاجرات والبغــي يف األمــور ( 8

الداخليــة والتباعــد عــن الحــروب عــى قــدر اإلمــكان إلنتشــار األمــن والســامة

أن يحاول إلظهار املعلومات يف أمنوذج جاذبة جديدة مع حفظ الراث والثقافة( 9

توجيــه االهتــام بالســيطرة والقــوة إىل ســواحل العلــوم واالخراعــات والحــث عليهــا ( 10

مــن كل جوانــب محتاجــة

اخلامتة
أختتــم هــذه الورقــة بفضــل اللــه معتقــدا أن هــذه الكلــات تفــي إىل حســن نيتهــا ومتــام 

تعانيهــا  التــى  والتحديــات املكتظــة  العويصــة  فيهــا املشــاكل  تطبيقهــا. واســتخلصت 

األمــة املســلمة يف مجــال العلــم والربويــة. وحاولــت ملقارنــة هــذه العضــات مــع نظريــات 

الســيكولجية الجديــدة. واملقرحــات التــى أوردهــا يف الورقــة تنتهــي إىل بعــض األفــكار 

املعتمدة للقواد واألمئة املسلمة. ويف هذه الظروف التى يلعب الداعش واملنظات 

املتطرفة بجلب قوات الشبان إىل أعال شاقة تطرفية يلزم عى والة األمور أخذ لجامهم 

إىل ســواحل الثقافــة واملعلومــات املفيــدة. واللــه املوفــق وعنــده حســن الثــواب.

امل�سادر املهمة 

ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني، أبو عى حسن الندوي الهندي  )1

2. Islam between East and West, Alija ali Izetbegovic, The Other Press, (1984)
3. The Garden of Truth: Knowledge, Love, and Action, Sayyed Hussein Nasr, Pub-

lisher Harper Collins, (2009) 
4. The House of Wisdom: How the Arabs Transformed Western Civilization, Jonathan 

Lyons, Bloomsbury Publishing USA, (2010)
5. Abnormal psychology and life A Dimensional Approach, Christopher A. Kearney 

CENGAGE publishers (2013)
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بســبب التســاهل العميــق مــن املفكريــن املشــهورين. ويــا للفكاهــة أكــرث منــا مــا علــم عــن 

هــذا العبقــري إال بعــد احــرام هيئــة األمــم املتحــدة!!!

تأســيس  الكــربى يف  للفعليــات  الغــرب  اســتعد  أروبــا  الصناعيــة يف  الثــورة  بعــد 

املعلومات يف شكل جديد. وترجمة الكتب إىل اإلنجليزية ازدادت يف األوطان. فبعده 

بــادر العلــاء إىل تشــكيل املفاهيــم يف منــط أخــاذ لديهــم. ويف حــني قــد مــر املســلمون 

يف تلــك األوان بفــرة مــن أشــد فــرات التحــدي الثقــايف يف حياتهــم املديــدة. وبلــغ هــذا 

الــدول اإلســامية تخلفــا ملحوظــا.  التحــدي مجــال املعــارف والتقنيــة حيــث تراجعــت 

وبالرغم من أن هذا عرص الصوارخ ورحات الفضاء واإللكرونات والتقنية الجديدة وعرص 

الذرة والطاقة النووية، إال أن العامل اإلسامي صار يف تخلف رسمدي وكانوا ألعوبة يف 

أيــادي االســتعاريني. ونلخــص األســباب الباقيــة إىل األرقــام التاليــة:

فقر الدول اإلسامية التي ليس ألحد منها القوة عى القيام بذاتها  )1

اشتعال الحروب والقلقات الشديدة وعدم التضامن بني األمة  )2

االنقابــات  عــى  الرتــب سلســلة  عــى  الكــربى  الــدول  الســقوط يف مكائــد   )3

العلميــة والفــويض  الســيايس  االســتقرار  وعــدم  العســكرية 

الزيادة يف أعداد األميّني يف الدول اإلسامية عى صورة مزعجة ويصل نسبتها   )4

بــني ۵۰ ٪ و ۸۰ ٪ 

إهال التقنية الجديدة والدراسات املعارصة بصفة عامة  )5

اســتمرار االعتــاد مــن الــدول اإلســامية عــى الجامعــات الغربيــة يف تشــكيل   )6

الفــذة. القواعــد  لتأســيس  بالغــة  بــدون جهــود  الدراســية املخصوصــة  طاقتهــم 

عــدم توفــر الخدمــات املكتبيــة ووســائل البحــوث العلميــة الرباقــة التــي يــؤدي   )7

اإلســامية  غــري  الخارجــة  الــدول  واعتــاد  الحــدود  تجــاوز  عدمهــا املســتوطنني إىل 

وهذه اإلشارات نستنبطها عى أرسها من كتب السيد عي حسن الندوي. وينصح 

الرؤســاء يف العــامل اإلســامي جلــب الوعــي والشــعور. ويرحــب بالرجــوع املتكامــل إىل 

اإلنساية التي تهدي إىل الجملة النابعة. 

املح�ر الثالث: املقرتحات واحلل�ل لهذه امل�سكالت

التبــادر باإلجرائــات الازمــة ملحــو األميــة يف الشــعوب يف خطــة معينــة األجــل، ألن ( 1

األمة املتجاهلة ال ميكن لها تحقيق األهداف املنشودة
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الرجال ويقتل قلوب النساء. ونظريا لهذه األمثلة نجد األصوات الباكية الدامية يف شتى 

مراكــز العــرب. وال يقــدر للشــبان والفتيــان العيشــة الســنية بــدون خــوف وال قلــق. وكانــوا 

ضحايــا لهــذه الحــروب مــع كونهــم أبريــاء فيهــا. وفقــا ملســائل املقاتلــة يف األهــل واألقــارب 

يكــون الطــاب خــايل القلــوب مــن األمــور التعليميــة والدراســية، ويف رشق األوســط كان 

املســاجد واملــدارس مغلقــة منــذ بدايــة الثــورة ملــدة طويلــة. يســمع األطفــال مــن البيــوت 

أصوات البندوق وإطاق النار بدال عن جو املحارضات واألشــعار. يشــاهدون املتطرفني 

والرشطــى بــدال عــن املعلمــني واملحارضيــن. وكــون بــاد العــرب مثــار النقــع بالحــروب حاجة 

مسيســة لإلمراطوريــني واألعــداء وبذلــك فاتــت لنــا املفاخــر العلميــة يف مثــل األندلــس.

أنــه يتميــز املســلمون وبادهــم مــن ســائر األديــان وأصحابهــا بشــدة  وال يجهــل أحــد 

املفاهيــم الدينيــة وكتابــه املنـــزل عــى املســلمني. وكان القــرآن واألحاديــث قائــدا لهــم 

أفــكار  الغــرب عــى  يف جميــع املناســبات وحــاالت املشــكلة العويصــة. وبعــد هيمنــة 

املســلمني اضمحلــوا فيهــا. وتركــوا مــا عندهــم مــن التعاليــم املتقومــة، ولــذا يعــد أن زلــة 

األقــدام واتبــاع الهــوى املنكــرة أكــرب األســباب النحطــاط الثقافــة الدينيــة واالجتاعيــة يف 

قلــوب املســلمني. وبعــد الحــروب عــى عبــدة الصلبــان يف قيــادة الســلطان صــاح الديــن 

أيــوىب وفتحــه عــى حصــون النصــارى عزمــوا أن يهدمــوا اإلســام عــى طريــق التســاهل يف 

علوم القرآن واالستلذاذ يف األشغال الواهية. ونجد يف الجامعات اإلسامية يف الدول 

العربيــة االهتــام املتزايــد بالعلــوم الغربيــة واألشــغال املفســدة للعقــول.

وعاوة عى هذه الحقائق، انترش بيننا تحت إرشافات املنظات اإلسامية مدارس 

حضانة األطفال للصبيان والكليات األكادمية للشبان بدون إمكانيات املارسات الكافية. 

واهتم األمهات باملعلومات الدنيوية عى الدينية فصارت هذه الحقة العقول إىل األفكار 

الغربية وتاطم القلوب يف اللهو والهزل. والسيكولجيون يقول »يؤثر التواقف اإلجتاعي 

)social conformity( رجــا يف تشــكيل هويــة فــّذة لــه. وباعتبــار هــذا املفهــوم يف العــرص 

الجديد واملعتمد عى سليقة الغرب يضطر الناس إىل قبول املفاهيم املنبعثة منه.

وبغــض النظــر عــا نــراه يف مناحــي الحيــاة األكادميــة مــن التطــورات املســتمرة والتنميــة 

املتداولــة مل تتحقــق املحــاوالت أن تســتعيد الــراث الذهبــي للمســلمني. وال يســتطيع 

للعلــاء الجــدد الذيــن تســلحوا باملعلومــات األكادميــة أن يعــرّبوا األفــكار يف منــط طريــف 

كا يفعله اآلخرون. ورأينا احتفال هيئة األمم املتحدة بالعام املايض بوصفه عام الضوء 

إكرامــا أليب الحيثــم العــامل اإلســامي. ولكــن مل تجــدد مفاهيمــه ولــو بعــد القــرون البســيطة 
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أبو ريحان الربوين( 4

وكان عيشه يف عرص النهضة الذهبي يف العلوم والثقافة. من أشهر كتبه التي 

ســاهمت يف النــاء العلمــي كتــاب القانــون املســعودي الــذي تضمــن نظريــات 

الفضــاء والفلــك وحركــة القمــر والكواكــب. وأيضــا قــد متطــى باملكانــة املرموقــة 

يف الحقائــق الجغرافيــة التــي توضــح كيفيــة دوران األرض. 

أبو عبد الله محمد اإلدرييس( 5

كان أبو عبد الله محمد اإلدريس من أحد الجغرافيني يف التاريخ ومؤسس علم 

الجغرايف كا أنه كتب يف األدب والشعر ودرس الفلسفة والطب والنجوم يف 

القرطبة. استخدمت مصّوراته وخرائطه يف سائر كشوف عرص النهضة األوربية 

حيــث لجــأ إىل تحديــد اتجاهــات واألنهــار والبحريــات واملرتفعــات واشــتهر بولعــه 

بالبحار وحركتها.

املح�ر الثاين: اأ�سباب تخلف امل�سلمني والنظريات ال�سيك�جلية

عندمــا نقــارن بــني الدراســات الجديــدة لعلــم النفــس يف التأخــر واالنهــاك وأســباب تخلــف 

املســلمني نجــد املشــابهات الواضحــة بينهــا. وال يجــادل اثنــان يف أهميــة قلــب نــوع البــرش 

ومكانة القلب لديهم من أمر إىل أمر وسقطوا إىل وهدة االنحطاط. وحينا نفتش عن أسباب 

تخلف املسلمني يف مجال الربوية نصل إىل أسباب متعددة. ونرد أوقعها يف الحقيقة.

األمة تعاىن من املشاجرات الداخلية والعدوان الخارجي منذ قرون. ومل تكن أرضها 

مطمئنــة وهادئــة باأليــادي الســوداء مــن االســتعاريني واإلمراطوريــني. مل يقــرب إىل بــاد 

العــرب إال ملــص بــرول وغريهــا مــن هــذه البــاد. مثــا رأينــا بنفــس أعيننــا األمريــكا يف بــاد 

العــراق والشــام يف عهــد قريــب. وقتــل فيهــا آالف مــن األطفــال واألمهــات. واألمهــات كــن 

األرامل واألزواج يف الشــوارع واألســواق. اضطهدوا من جوانب شــتى بســبب كونهم آمنوا 

باللــه والرســول الكريــم. ولكــن بعــد أيــام قليلــة انســحب الجنــد األمريــي مــن هنــاك بعــد 

قتــل األبريــاء وســفك دمائهــم.

وسوية عى ذلك مثال ما نجد يف مقاطعات كاشمري وأن املنظمة السيكولجية يقول 

إن أكــرث مــن 95 ٪ النــاس يتأملــون بالقلــق النفســاين ويســمع مــن البيــوت بــكاء األمهــات 

ألوالدهن املفقودين يف االضطرابات وظلمة الجيوش. وعلم النفس يقول أن االضطراب 

مــا بعــد الصدمــة )post traumatic disorder( هــو أشــد وقوعــا يف العقــل ويفنــي همــة 



ومضات 110 نوفمبر 2016 قست اللغة العربية، جامعة كيراال  

املح�ر الأول: هيمنة الغرب وبع�س علماء امل�سلمني امل�سه�رين يف الآفاق
نتصــور بدهشــة وإعجــاب التقــدم املــرسع للحضــارة األوربيــة يف مجــال العلــوم يف اآلونــة 

الــوراء  التفتنــا إىل  الغــرب وأخاقهــم. ولــو  يرغــب االلتحــاق إىل  الحــارضة. وبعــض منــا 

بهــا  يســتضاء  كانــوا شــعلة  أن املســلمني  والتواريــخ املدهشــة  القــرآن  قليــا يف ضــوء 

العــامل بحذافــريه. ويتلمــذ اآلالف مــن العلــاء عــى أيــادي العلــاء الكرمــاء. ومــا يجعلنــا 

نثــق بإذعاننــا وقدرتنــا عــى تثبيــت ثقافــة عليّــة هــو الرجــوع إىل ســجات التواريــخ العطــرة 

وأمجادنــا املاضيــة. ونؤكــد بالقــول أن اســتطاع العلــوم مــن الغــرب كــا نــراه يف هــذه األيــام 

األخــرية مــن أقــام غــري املســلمني تغلــب اســتعاري عــى عقــول اإلنســان.

ونعرض يف هذا الصدد، بعض العلاء املشهورين من العامل اإلسامي يف الرشق والغرب:

ابن سينا ( 1

يعــد مــن أعظــم علــاء املســلمني عطــاء يف الحضــارة اإلســامية وقــد طــار صيتــه 

منــذ نعومــة أظفــاره برباعتــه يف العلــوم الدينيــة خاصــة يف القــرآن كــا كان شــديد 

الحــرص يف املعلومــات املاديــة. وكان دور عقلــه الفيزيــاء والرياضــات والفلــك 

والطــب والفلســفة. كفــى بــه مكانــة كونــه مرجــع األول يف الصيدلــة والطــب إذ 

قــام بعديــد مــن التجــارب الطبيــة لتشــخيص الــدواء واألمــراض. وقــد انفــرد بــني 

األطباء بكتابه املبني أكرث من 750 وصفة عاجية. وله جهود جبارة يف معالجة 

األطفــال وعلــم الترشيــح كــا كان ماهــرا يف الفنــون املهتمــة بهــا العــامل إّذاك. 

أبو حامد الغزاىل( 2

أكــرب العلــاء يف العــامل اإلســامي املشــتهر مبشــاركته الفخيمــة يف  هــو مــن 

الفلســفة. وهــو املصحــح ملســار الفلســفة يف اإلســام بعــد أن اختلــط كثــري 

مــن النظريــات والفلســفية مــع فلســفة اليونــان الفاســدة. وجهــد عــى أكــرث الحــد 

باستئصال مفاهيمه. وقد فاق يف جميع املعلومات الدينية بحيث ال يجد نظري 

لــه يف عــرصه وبعــده, وكتابــه إحيــاء علــوم الديــن شــفاء لألســقام االعتقاديــة والبدعيــة.

أبو النر الفارايب( 3

مثــل املنطــق  املــادات  تعــددت خرباتــه املســتجادة يف علــم االجتــاع ويف 

والفلسفة وغريها. وكان كتابه يف املنطق أكرث اعتادا يف املراجعة من كتب 

أرســطو وغــريه. وجلــب عقــول النــاس إىل أهميــة احتيــاج علــم املنطــق الصــادق 

ووثوقــه بــني املعلومــات. 
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مقدمة البحث
كنــا أقــوى األمــم يف جميــع األمــور الخرييــة. ومل يخــل أي ميــدان مــن مياديــن النــاء والتطــور 

واالرتقاء إال فيه قدم راسخ لألمة املسلمة. وبذل علاء الدين جّل األوقات القتباس العلوم 

و نرشها. قلا يجود الزمن مبثل اكتشافاتهم الباهرة. ومن دورة االفتقار وعدم األجهزة أرّصوا 

يف طريق االكتشافات املعجبة واملعلومات النفيسة. أصبحت تلك الجهود مستنرية حتى 

يف هذا القرن الحارض. وميكن لنا القول با ارتياب أن كلا يكتشف يف هذه األيام يتوقف 

عــى عقــول القدمــاء املجتهديــن. كانــت االكتشــافات ونبــع العلــوم صــادرة مــن املســلمني 

بــدون حــرص يف بــاد العــرب والعجــم. والســبب الرئيــي وراء هــذه الظاهــرة الفادحــة أن 

العرب خاصة يف عرص العباسيني طفقوا يرجمون الكتب اليونانىة وغريها إىل لغة العربية. 

وأسســت يف مــرص مؤسســة »دار الحكمــة« مخصوصــة للمرجمــني مــن أنحــاء العــامل تحــت 

إرشاف الحكومــة. وترجمــت آالف مــن الكتــب إىل العربيــة مــن بــني أيــدى املســلمني. فظــل 

العــرب وأرضهــم خصبــا بالعلــوم والعرفــان. ولكــن بعــد مــرور الزمــان، تفقــدت الكتــب األصليــة 

من يونان ألسباب فتجاهلوا عا فيها وكانت باقية عند املسلمني يف باد العرب وغريها.

وحث اإلسام أتباعها يف تحصيل العلوم عى أكرث الحّد، وال يوجد نظريه يف صعيد 

األرض مــن األديــان املغايــرة. وأرشــد النبــي صــى اللــه عليــه وســلم النــاس عــى نيــل العلــم 

قائا طلب العلم فريضة عى كل مسلم ومسلمة، وحرض الناس عى إجاع القلوب إىل 

درر املعرفة. وأعرب أن الحكمة ضالة املؤمن وأمر بأخذه من كل مكان يرى فيه. ومن هذه 

التشجيع املؤثر دخل املسلمون من الظلات إىل النور وأراحوا يف ذروة العزة واالبتهاج.

ولكــن مــن املؤســف جــدا، أن كانــت األمــور رأســا عــى عقبهــا عندمــا نجيــل أنظارنــا 

إىل الوضــع العلمــّي لألمــة حاليــا. ويشــري اإلحصائيــات الجــدد إىل انحطــاط املســلمني 

يف منحــى االخراعــات واملعلومــات. وال يوجــد يف قامئــة أصحــاب جائــزة نوبــل أســاء 

املسلمني عى قدر كاف. وما كان هذا السقوط ألسباب خفية بل هو للغفلة املتعفنة. 

وال أريــد لهــذا أن العــامل اإلســامي يف مجــال العلــوم شــح وصفــر، ولكــن تــريب بيننــا نقــوش 

الكســل وامللــل وتزايــد اإللتفــات إىل األمــور غــري الروريــة. وكنــا مجــرد متفاخريــن مبــا 

كانت عند أسافنا بدال عا فعلناه واكتشفناه من الجديد. ويركز العامل النظر إىل هذا 

الهبــوط وتعجبــوا فيــا خــرس مــن الــراث. وأعــرض النــاس عــن االهتــام الفائقــة والعنايــة 

العاليــة بالعلــم إىل فوائــد رخيصــة مثــل املــال والجــاه ونَســْوا عــن الراجــع الفاضــح نتيجــة 

لهفــوة يف حبائــل الزخــارف.
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الرتاجع يف ميدان العلم والرتبوية لالأمة امل�ضلمة: 
نظرة �ضيكوجلية خالل امل�ضكالت واحللول

اأر�سد يو�سف الكاندي
طالب علم النفس ماجسر، جامعة مركز، كالكوت، هند

امللخ�س
يذكــر فينــة بعــد فينــة يف الكتــاب املختــار عــن االســتجادات واالنحطاط الواقعــة يف مجــال 

العلــم والربويــة للمســلمني يف أنصــع صفحــات التاريــخ. وأيضــا امتــألت أوراق التاريــخ 

املاضيــة باالكتشــافات املعجبــة والنــاء املتواصلــة للعلــاء املســلمني. ومــن بعضهــم 

ابــن ســينا، فرنــاس، وأبــو حيــان وغريهــم. كفــى بنــا فخــرا احتفــال هيئــة األمــم املتحــدة الســنة 

املاضيــة كســنة الضــوء تذكــرة لوهبيــات أىب الحيثــم العــامل العباقــر الــذى اخــرع القوانــني 

العقليــة  العلــاء وبحوثهــم  أمــام استشــكاالت  العــامل  والنــور. تعجــب  األصليــة للضــوء 

الفلســفية يف شــتى أغصــان الفنــون. 

ومن الجدير بالذكر أنه اصبحت األمة يف ذروة االرتفاع يف عهد العباسية. يف ذلك 

األوان ترجمت الكتب من اللغات الغربية مثل اإلنجليزية إىل العربية حتى كادت أن تكون 

حــرزا للكنــوز. ولكــن اليــوم كانــت األمــور رأســا عــى عقبهــا. ال يــزال األمــة تتســاهل يف هــذه 

املجاالت. وسقطت يف وهدة االنحطاط العلمي نتيجة للغفلة وامللل. وهذا أدى إىل 

انتقاص أساء الرجال املسلمني يف منحى العلم وجدول االخراعات. وال يجادل إثنان 

يف دور التدخل السلبي والتآثري الناتنة من جانب االفكار الغريب يف انهاك العزة عى 

نطــاق واســع. وأســبابها ترجــع اىل االمــور. ولكــن اعتقــد أن تلــك األســباب تركــز أصليــا عــى 

املشــكات الســيكولجية. ومــن هــذا األســاس أتقــدم بالبحــث يف نظــر الســيكولجية عــن 

الــردد أوالراجــع الواقــع يف الربويــة خــال مــرور األزمنــة مــع الخــوض يف الدراســة املقارنــة 

بني الدراســات املادية الحارضة الجديدة.
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اســتعدادهم كامــاً وقوتهــم تامــة، يقارعــون الحديــد بالحديــد بــل بأقــوى مــن الحديــد، 

ويقابلــون الريــح باإلعصــار، ويواجهــون الكفــر وأهلــه بــكل مــا يقــدرون عليــه، وبــكل مــا امتدت 

إليــه يدهــم، وبــكل مــا اكتشــفه اإلنســان ووصــل إليــه العلــم يف ذلــك العــرص، مــن ســاح 

وجهــاز واســتعداد حــريب، ال يقــرصون يف ذلــك وال يعجــزون : }وأعــدوا لهــم مــا اســتطعتم 
مــن قــوة ومــن ربــاط الخيــل ترهبــون بــه عــدو اللــه وعدوكــم(“31

 وبعــد أن خضــع الجبابــرة أمــام املجاهديــن ال بــد لهــم ممــن يقــوم باالجتهــاد يف ذلــك 

عــى القضــاء  يــرأس املســلمني قــادراً  البلــد اإلســامي. فرنيــد باالجتهــاد أن يكــون مــن 

الصحيــح يف النــوازل الحــوادث التــي تعــرض يف حيــاة املســلمني ويف العــامل ويف األمــم 

التــي يحكمهــا، ويف املســائل التــي تفاجــئ وتتجــدد، والتــي ال يســتقصيها فقــه مــدون 

ومذهب مأثور وفتاوى مؤلفة، ويكون عنده من معرفة روح اإلسام وفهم أرسار الرشيعة 

واالطــاع عــى أصــول الترشيــع وقــوة االســتنباط – انفــراداً أو اجتاعــاً - مــا يحــل بــه هــذه 

املشــاكل ويرشــد األمــة يف الغمــة ويكــون عنــده مــن الــذكاء والنشــاط والجــد والعلــم مــا 

يســتخدم بــه مــا خلــق االلــه يف هــذا الكــون مــن قــوى طبيعيــة، ومــا بــث يف األرض وتحــت 

األرض مــن خــريات ومنابــع ثــروة وقــوة، وأن يســخرها ملصلحــة اإلســام بــدل أن يســتخدمها 

أهل الباطل ألهوائهم، ويتخذوها وســيلة للعلو يف األرض، ويســخرها الشــيطان لتحقيق 

أغراضه واإلفساد يف األرض 32. هنا أتقن األستاذ يف كتابه من حيث أبذل جهده الجهيد 

لتسليط الضوء عى العاقة البيّنة التي ال يتفطن إليها الناس وال يجد من يرسم أمامهم 

خريطــة الدولــة اإلســامية التــي يتحقــق بالجهــاد واالجتهــاد. فالزعامــة اإلســامية يف العــامل 

نتيجــة للجهــاد واالجتهــاد. يتــم اللــه بهــا النــور املبــني. واللــه ويل اللتوفيــق.

31  الصفحة 124، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين.

32  المرجع السابق
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املجاهــد يف ســبيل اللــه. هــي املعرفــة الصحيحــة عــن اإلســام واملعرفــة الدقيقــة عــن 

الكفــر والجاهليــة. ألن اإلنســان إذا أصبــح أمــريا عــى بقعــة مخصوصــة مــن الدولــة ســتنمو 

فيه غريزة للهجوم عى كل ما بدا له أنه رش مع أن الواقع خافه. لذا األســتاذ أبوالحســن 

يلّفــت أنظارنــا إىل ذلــك الجانــب ويقــول ومــن مقتضيــات هــذا الجهــاد أن يكــون اإلنســان 

يعــرف  التــي يجاهــد ضدهــا،  الــذي يجاهــد ألجلــه وبالكفــر والجاهليــة  باإلســام  عارفــاً 

اإلســام معرفــة صحيحــة ويعــرف الكفــر والجاهليــة معرفــة دقيقــة، فــا تخدعــه املظاهــر وال 
تغــره األلــوان وال تعــزه األلــوان.27

 أصبــح اإلســام يف هــذه األيــام غرضــا لعــدد مــن االتهامــات واللــوم بفعــل بعــض مــن 

الجهــال الحمقــاء الذيــن ال يتمتعــون بحــظ مقــدار الفتيــل مــن العلــوم الدينيــة. وقــد أنذرنــا 

ــوَد فَالْزَُمــوا  النبــي صــى اللــه عليــه وســلم مــن هــؤالء الفســقة. ويقــول ”إَِذا َرأَيْتـُـُم الرَّايـَـاِت السُّ

ــوا أَيِْديَُكــْم، َواَل أَرُْجلَُكــْم، ثـُـمَّ يَظَْهــُر قَــْوٌم ُضَعَفــاُء اَل يُْؤبَــُه لَُهــْم، قُلُوبُُهــْم كَُزبَــِر  اأْلَرَْض فَــَا تَُحرِّكُ

ــِة، اَل يَُفــوَن ِبَعْهــٍد َواَل ِميثَــاٍق، يَْدُعــوَن إِىَل الَْحــقِّ َولَيُْســوا ِمــْن  ْولَ الَْحِديــِد، ُهــْم أَْصَحــاُب الدَّ

أَْهلِِه، أَْسَاُؤُهُم الُْكَنى، َونِْسبَتُُهُم الُْقَرى، َوُشُعورُُهْم ُمرَْخاٌة كَُشُعوِر النَِّساِء، َحتَّى يَْختَلُِفوا 

ـُه الَْحــقَّ َمــْن يََشــاُء“28 ثــم يســتدل بقــول عمــر بــن الخطــاب ريض  ِفيــَا بَيَْنُهــْم، ثُــمَّ يُــْؤيِت اللَـّ

اللــه عنــه، وقــد قــال »: إمنــا ينقــض اإلســام عــروة عــروة مــن نشــأ يف اإلســام ومل يعــرف 

الجاهليــة«29.

 واملجاهدون يف مراتب مختلفة. فمنهم من أوتوا علا وافرا ومنهم ومن ليس عنده 

إال حــظ قليــل مــن العلــوم بحيــث يســتطيع بــه أن يــؤدي مــا عليــه مــن الفــروض والنوافــل 

املهمــة. ويبــنّي لنــا األســتاذ أبــو الحســن يف كتابــه املذكــور »وال يجــب عــى كل مســلم أن 

تكــون معرفتــه دقيقــة بالكفــر والجاهليــة ومظاهرهــا وأشــكالها وألوانهــا. ولكــن عــى مــن 

يتزعــم اإلســام ويتــوىل قيــادة الجيــش اإلســامي ضــد الكفــر والجاهليــة، أن تكــون معرفتــه 
بالكفــر والجاهليــة فــوق معرفــة عامــة املســلمني وأوســاطهم«.30

 أخــذ األســتاذ أن يفّصــل عــن العــّدات التــي عــى املجاهديــن أن يجمعوهــا بعــد أن 

بــنّي عــن صفــات املجاهديــن وإمامهــم. ويقــول يف هــذا املشــوار »كذلــك يجــب أن يكــون 

27  الصفحة 124ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني

28  رواه نعيم بن حاد رحمه الله يف » كتاب الفن ») 573 (

29  ذكره ابن القيم يف الفوائد

30  الصفحة 124، الكتاب ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني.
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 نــراه يقــول بـــــ »أن للجهــاد أنواعــا وأشــكاال ال يــأيت عليهــا الحــرص، منهــا القتــال، وقــد 

يكــون أرشف أنواعــه«24. هنــاك يشء يشــار إليــه بالبنــان، هــو أن األســتاذ يصــف القتــال بــأن 

هــذا النــوع مــن أرشف أنــواع الجهــاد. رمبــا يتّهــم القــارئ بــأن األســتاذ عــرّب خــاف مــا عــرّب عنــه 

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم. وقــد قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم )رجعنــا 

من الجهاد األصغر، إيل الجهاد األكرب(25، ألن األستاذ عّد الجهاد بالسيف جهادا أرشف 

بينــا عــد النبــي صــى اللــه عليــه وســلم الجهــاد بالســيف أصغــر. فــإذا أمعــن الناظــر يف 

قــول األســتاذ أيب الحســن يفهــم أنــه عــرّب بــــ« قــد« مــع الفعــل املضــارع. هــذا يفيــد اإلماكنيــة 

كــا نقــرءه مــن كتــب النحــو. فهنــا يــزول نصــف الشــبهة. ألنــه مل يقــل بصيغــة التأكيــد وال 

التحقيــق حتــى يلتبــس بــه. ثــم الجهــاد بالســيف ينــال رشفــا عــى الجهــاد ضــد الشــيطان 

والهوى. ألن الجهاد بالسيف من أجل تنفيذ حكم الله يف املجتمع حسبا قال األستاذ 

يف أول كلاتــه ال يجــوز إال بعــد تأكيــد النجــاح يف الجهــاد ضــد الهــوى الشــيطان. فــا بــد 

أن يكــون املجاهــد بالســيف قــد وصــل إىل املرحلــة الثانيــة التــي هــي الجهــاد بالســيف إال 

بعد النجاح يف املرحلة األوىل التي هي الجهاد ضد الهوى والشيطان. فنال املجاهد 

بالســيف رشف الجهــاد بالســيف ورشف الجهــاد عــى الهــوى. فــا شــك يف جــدارة هــذه 

التعبــري الدقيــق املناســب الــذي يغفــل عنــه معظــم القــراء إال مــن نــال الحــظ الوافــر يف 

فــن التأويــل حســب الحقائــق.

 رشع الجهــاد يف اإلســام مــن أجــل تحقيــق الســامة يف حيــاة اإلنســان وتطهــري األرض 

مــن كل األمــور التــي تســبب القلــق واالضطــراب يف الحيــاة. وإذا كان اإلنســان يعيــش بــني 

قّوتــني جبّارتــني أو بــني دولتــني متســاويتني فــا يخلــو حيــاة ذلــك الرجــل مــن التشــوش يف 

جميــع أنحــاء حياتــه. فســوف يفــوت منــه األمــان واالســتقرار يف حياتــه الشــخصية. يقــول 

تبقــى يف الدنيــا قوتــان  النقطــة املهمــة بقولــه »وغايتــه أن ال  تلــك  األســتاذ مشــريا إىل 

متســاويتان متنافســتان تتجاذبــان األهــواء واألنفــس }وقاتلوهــم حتــى ال تكــون فتنــة و يكــون 

الدين كله لله (26. فاملجاهد ميي يف جهاده حتى يخضع الجبابرة املتمردون أمامهم. 

فتكــون حيــاة املســلمني وأهــل الذمــة يف أمــان كامــل.

بهــا  يتحــى  أن  ينبغــي  التــي  املهمــة  الخصلــة  إىل  الحســن  أبــو  العامــة  نبّــه  وقــد   

24  الصفحة 124، الكتاب ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني.

25  رواه البيهقي والخطيب البغدادي

26  الصفحة 124، الكتاب ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني



ومضات 104 نوفمبر 2016 قست اللغة العربية، جامعة كيراال  

مشــكات. العامــة النــدوي يقــول »ألن الطاعــة االنفراديــة قــد تصعــب ومتتنــع أحيانــا بغــري 

ذلــك، وذلــك مــا يســميه القــرآن الفتنــة. ومــن املاحــظ أن العــامل كلــه مبــا فيــه مــن جــاد 

ونبــات وحيــوان وإنســان خاضــع ملشــيئة االلــه وأحكامــه التكوينيــة وقوانينــه الطبيعيــة }ولــه 

أســلم مــن يف الســاوات واألرض طوعــا وكرهــا وإليــه يرجعــون{ }أمل تــر أن اللــه يســجد لــه 

من يف الســاوات ومن يف األرض والشــمس والقمر والنجوم والجبال والشــجر والدواب 

وكثــري مــن النــاس وكثــري حــق عليــه العــذاب{ فيتعــني أن جهــاد املســلم إمنــا هــو لتنفيــذ 

رشيعتــه التــي جــاء بهــا األنبيــاء، وإعــاء كلمتــه ونفــاذ أحكامــه، فــا حكــم إال للــه وال أمــر إال 

لــه، وهــذا الجهــاد مســتمر مــاض إىل يــوم القيامــة“22.

 فالحكــم الربــاين حكــم للكــون ولــكل الكائنــات. وبــه يحصــل االعتــدال والتــوازن. وبــه 

تتحقــق الســامة للجميــع. وبــه تســتقيم الحيــاة الزيجيــة يف األرسة. وبــه ينتظــم املجتمــع 

بــكل أفــراده وعائاتــه وفرقــه. إذا تــرك واحــد مــن األحــكام الربانيــة ســوف تنعكــس نتائجــه 

يف املجتمــع. إذا كان الحكــم الربــاين ســائغا لجميــع الكائنــات كيــف يكــون اإلنســان قضيــة 

اســتثنائية مــن بــني جميــع الخائــق. هــذا يشــري إىل أن اإلنســان لربــه لكنــود وأنــه عــى ذلــك 

لشهيد. وأنه لحب الخري لشديد. هذه الصفات الغريزية التي خلق اإلنسان عليها هي 

التــي تجــربه أن يخالــف قوانــني الخالــق وأن يطغــوا يف امليــزان الــذي أنزلــه اللــه أن تعتــدل 
حيــاة النــاس. ) وأقيمــوا الــوزن بالقســط وال تخــرسوا امليــزان.( 23

 هذا التوازن نراه يف الطبيعة بأكملها. إن التوازن بني الثعابني والضفادع واحد منها. 

إذا قلّت الثعابني يف مكان أو أهلك اإلنسان هذا التوازن بالقتل املفرط للحيّات، نرى 

الضفــادع تكــرث وتصــري فتنــة يف املجتمــع. هــذا مــن جانــب ومــن جانــب آخــر أن التــوازن نــراه 

يف الرشيعــة التــي هــي نــوع آخــر مــن أحــكام اللــه. إن اللــه حــرّم الخمــر ألن يصلــح املجتمــع 

وأن ال تقــع الكــوارث بينهــم. وإن اللــه حــرم امليــرس والربــا ألن يصلــح املجــال االقتصــادي 

وكذلــك يأمــر اللــه للنســاء أن ال يتربجــن تــربج الجاهليــة األوىل ألن يــدرع الزنــا والفواحــش 

مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن. هــذا مــا أكّــده األســتاذ أبــو الحســن بقولــه » ألن الطاعــة االنفراديــة 

قــد تصعــب ومتتنــع أحيانــا بغــري ذلــك، وذلــك مــا يســميه القــرآن الفتنــة« ألن اللــه ســبحانه 

وتعــاىل وّصانــا أن نتقــي تلــك الفتنــة بقولــه )واتقــوا فتنــة ال تصيــن الذيــن ظلمــوا منكــم 

خاصــة( وهــذه اآليــة القرآنيــة تشــري إىل رضوريــة تنفيــذ حكــم اللــه تعــاىل يف املجتمــع. 

22  الصفجة 124، الكتاب ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني.

23  سورة الرحمن 9
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إىل الجهــاد املــادي بالســيف. يقــول إن الجهــاد قائــم إىل يــوم القيامــة. يشــتمل يف هــذا 

الجهــاد العقيــدة والربيــة مثلــا اشــتمل األخــاق واألغــراض والهــوي. وهــذا الجهــاد يكــون 

ضــد األلهــة يف اآلفــاق واألنفــس. يعــرّف األســتاذ الجهــاد بــــــ »أنــه بــذل الوســع وغايــة الجهــد 

لنيــل أكــرب املطلــوب. وأكــرب وطــر للمســلم طاعــة اللــه ورضوانــه والخضــوع لحكمــه واالســام 

ألوامــره.«19وإن الجهــاد بالســيف يتحتــم فيــه، إذا اقتــىض الحــال، أخــذ الســاح، إمنــا يجــب 

بعــد أن جاهــد ضــد األهــواء. وبعــد حصــول هــذا املطلــب يجــب عليــه أن يجاهــد لتنفيــذ 

حكــم اللــه يف العــامل حولــه وعــى بنــي جنســه مــن اإلنســان. يقــول األســتاذ النــدوي إن هــذا 

الجهاد فريضة عى من نجح يف جهاده ضد أهواء النفس واالنحطاط يف العقائد. هنا 

قد زّل معظم األقدام حينا حاول البعض حمل الساح لتأسيس الدولة اإلسامية يكون 

فيها الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صى الله عليه وسلم وهم أرساء لشهوات نفوسهم. 

إن أخبــار القتــل والتمثيــل والتفجــري وإطــاق الصــاروخ عــى األبريــاء مــن األطفــال والشــيوخ 

والنســاء شــّوهت وجــه اإلســام الوســيم. فهــؤالء املجرمــون يحاربــون وهــم يعتقــدون أنهــم 

يجاهــدون يف ســبيل اللــه والجهــاد الحقيقــي الرشعــي بريــئ منهــم. هــؤالء يحاولــون تنفيــذ 

حكــم اللــه يف األرض وينســون أنفســهم. ألن النقطــة التــي ركــز فيهــا األســتاذ ترســم أمامنــا 

املراحــل الصحيحــة لحمــل الســاح يف الجهاد.هــي الخــوض إىل حمــل الســاح قصــد 

الجهــاد بعــد تنفيــذ أحــكام اللــه وأوامــر يف نفــوس املجاهديــن أوال.

 رمبــا يظــن الســامع هنــا أن اإلســام يشــجع اســتعال األســلحة والقتــل لكــن اإلســام ال 

يشــجع القتــل إال اذا اضطــر املجاهــد إليــه. لــذا قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم »ال 

تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية«20 ألنه يريد السامة لآلخرين والسامة ال تتحقق 

إال باإلســام. لــذا يقــول األســتاذ إن هــذا الجهــاد لتنفيــذ حكــم اللــه حولــه وعــى بنــي جنســه 

إمنــا هــو شــفقة محضــة عــى هــؤالء النــاس.21 

أحيانــا يشــك اإلنســان يف رضوريــة تنفيــذ حكــم اللــه تعــاىل يف األرض. ألن اإلنســان 

يســتطيع لــه أن ينظّــم حياتــه وأن يعيــش عيشــة األبــرار مــن دون أن ينفــذ أحــكام اللــه يف 

اآلخريــن. األســتاذ النــدوي يقــول بهــذا الخصــوص، إن هــذه الفكــرة غــري صحيــح، ألن الحيــاة 

الفردية متمسكا بالتعاليم اإلسامية من دون أن يعيش يف أمة إسامية قد يتسبب لعدة 

19  الصفحة 123، ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني

20  رواه البخاري 2861

21  املرجع السابق.
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 العالقة الوطيدة بنی الزعامة الإ�ضالمية 
واجلهاد والجتهاد

حممد اأف�سل الوايف
قسم اللغة العربية، جامعة كرياال

نحن املسلمون قوم جعلنا الله خلفاءه يف األرض، وأمرنا بالتنفيذ حكمه بقوله )ولتكن 
منكم أمة يدعون إىل الخري ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر(18 املسلمون يف هذا 

العــرص يف االنحطــاط يف شــتى املجــاالت بعــد أن كانــو أمئــة يدعــون إىل الخــري، وبعــد أن 

حملــوا رايــة اإلســام ونــرشوا الديــن يف كل فــج عميــق. وكانــت العــزة تــأيت إليهــم ملــا نهــض 

فيهــم روح الجهــاد ونشــاط االجتهــاد. وكانــوا زعــاء األرض رشقــا وغربــا. وخضعــت أمامهــم 

قصــور كــرسى الرومــان، ألنهــم كانــوا ينظــرون إىل اإلســام منبعــا لعزتهــم ومصــدرا لرشفهــم. 

فآتاهــم اللــه العــزة وأمدهــم بأمــوال وبنــني وجعلهــم أكــرث نفــريا. وكانــوا فرســان النهــار ورهبــان 

الليــل، ومصابيــح الدنيــا وأمئــة الهــدى. مــرت األيــام والســنني. زاد فيهــم الــرف واإلرساف 

وكــرثت الذنــوب واملعــايص. فرفــع اللــه الهيبــة مــن قلــوب أعدائهــم. ورضبــت عليهــم الذلة 

واملســكنة. فأصبحــوا يتبعــون أعــداء اللــه شــربا بشــرب وذراعــا بــذراع. فكمــل انحطاطهــم يف 

جميــع أنحــاء حياتهــم. وبينــا هــم كذلــك نبــغ منهــم علــاء أفاضــل مثــل أبــو الحســن عــى 

الندوي. وكان موفقا ذا علم وحكمة. فاسودت الصحف بحرب أقامهم. ومل ينجبوا كثريا 

مــن األوالد والبنــني، لكــن أنجبــوا كتبــا قيمــة خلدهــا الدهــر بكــرثة اعتنــاء النــاس بهــا. أهــم مــا 

كتــب األســتاذ أبــو الحســن هــو »مــاذا خــرس العــامل بانحطــاط املســلمني«. نــراه يتحــدث 

يف هــذا الكتــاب القيــم عــن الزعامــة اإلســامية والجهــاد واالجتهــاد ويؤكــد أن هنــاك عاقــة 

وطيــدة بــني هــذا وذاك.

العامة أبو الحســن عى الندوي يشــري يف أقواله إىل الجهاد املعنوي قبل أن يشــري 

18  ال عمران 104



101 الاعاا اتمة ا فقميةا افةابلا ااقجلا 

كثــريا مــن املصائــب والشــدائد، وهاجــروا أموالهــم وديارهــم، »وقــد اســتدرا الزمــان كهيئتــه 

يــوم بعــث الرســول صــى اللــه عليــه وســلم ووقــف العــامل عــى مفــرق الطــرق مــرة ثانيــة، إمــا 

أن يتقدم العرب –وهم أمة الرسول وعشريته- إىل امليدان ويغامروا نفوسهم وإمكانياتهم 

ومطامحهــم ويخاطــروا فيــا هــم فيــه مــن رخــاء وثــراء ودنيــا واســعة فينهــض العــامل مــن عثــاره 

وتتبــدل األرض غــري األرض، وإمــا أي يســتمروا فيــا هــم فيــه مــن طمــع وطمــوح وتنافــس يف 

الوظائــف، فيبقــي العــامل يف هــذا املســتنقع التــي يــردى فيــه منــذ قــرون«16 ويجــب عليهم 

أن يخرجوا من دائرة النعومة وخفض العيش، ويدربوا أنفســهم لتحمل املشــاق ويشــاركوا 

يف تدريبات مفيدة، وينشؤوا جيا يستطيع أن يضحي يف سبيل الله كل يقتضيه اإلسام.

ــة: الســذاجة وعــدم االهتــام بحقوقهــم أشــد خطــرا ألي أمــة،  ــي يف األم ــاد الوع إيج

فكيــف لألمــة الداعيــة أن تكــون غــري واعيــة عــن الظــروف وعــن الحقــوق وعــن أمرائــه وقــواده، 

ويجب عليها أن تعرف من هو ناصح ومن هو خائن، »إن من األسف الشديد إن الشعوب 

اإلسامية والباد العربية –مع األسف- ضعيفة الوعي إذا تحرجنا أن نقول فاقدة الوعي، 

فهــي التعــرف صديقهــا عــن عدوهــا«17 وبالعكــس نــرى األمــم الغربيــة هــي أشــد محافظــا 

لحقوقهــم واليناولــون زمــام قيادتهــم إال مــن هــو ناصــح للبــاد وشــعبها. 

واليناســب لألمــة اإلســامية أن تؤخــر مزيــدا يف االســتيقاظ، ويجــب أن تــرك الكســل 

والخمــول، وتعيــد النظــر يف أوضاعهــا، وتــرسع لعــاج مرضهــا أرسع مــا ميكــن لــي تخــرج 

مــن هــذا قعــر املذلــة والهــوان، وتعمــل عملهــا مــرة أخــرة لســعادة االنســان وصــاح العــامل 

وإنهــاء الظلــم والفســاد.

وبالجملــة أن هــذا الكتــاب نســخة شــافية لعــاج أمــراض األمــة، وهــو عكــس دراســة 

عميقــة للتاريــخ اإلنســاين، ونظــرة دقيقــة يف أوضــاع عــرصه وأحــوال األمــة، ومطالعــة واســعة 

يف الديــن، وتعبــري صــادق عــن إخاصــه لخدمــة إنســانية والحــرص عــى ازدهــار وصاحهــا.

16  ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني: العامة أبو الحسن عى الحسني الندوي، ص245 

17  أيضا، ص252 

امل�سادر 

أبــو الحســن عــى النــدوي عهــد ســاز شــخصيت، ســيد رابــع الحســني النــدوي، مجلــس تحقيقــات ( 1

ونرشيــات اســام، لكنــاؤ، 2006م

 ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني: العامة أبو الحسن عى الحسني الندوي، مكتبة اإلميان، ( 2

املنصورة، بغري السنة، ص
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الحاســة والعواطــف الجياشــة، وهــا تســطيع أن تحدثــا يف كل وقــت ثــورة عظيمــة عــى 

العــرص الجاهليــة، وتجعــا مــن أمــة مستســلمة متخاذلــة ناعســة، أمــة فتيــة ملتهبــة حاســة 

وغــرية، حنقــا عــى الجاهيلــة وســخطا عــى النظــم الجائــرة«13 والميكــن لهــا أن تــزود نفســها 

باملظاهــر اإلميانيــة بغــري العــزوف عــن اللــذات وإرضــا ء الشــهوات والحيــاة الفاخــرة، ألن 

كلهــا تنقــص اإلميــان، وتشــلل األعصــاب، ويتــرسب الوهــن والجــن يف القلــوب.

الــدول  قــد اســتعبدت  ومــن األســف الشــديد  االقتصــاد والتجــارة:  االســتقالل يف 

اإلســامية للغــرب يف جميــع مجــاالت الحيــاة مــن صناعــة وتجــارة وآالت حــرب، وتدريــب 

جيــش، فكيــف ميكــن أن تنــال االســتقال وهــي محتاجــة ألعدائهــا، ولكــن حــان الوقــت أن 

نكــون غنيــا يف حوائجنــا، وننتــج جميــع مرافقنــا، ونقلــل اســتنادنا إىل الغــرب، كــا يقــول 

العامــة أبــو الحســن النــدوي عــن الــدول العربيــة: يســتغني عــن الغــرب يف كل مرفــق مــن 

مرافق الحياة ويصنع ساحه، وينظم شؤون حياته ويستخرج كنوز أرضه وينتفع بها ويدير 

حكوماتــه برجالــه ومالــه، وميخــر البحــار بســفنه وأســاطيله، ويحــارب العــدو ببوارجــه ودباباتــه 
وأســلحة بــاده، وتزيــد صادراتــه عــى وارداتــه«14

االحــراز عــن جميع النظريات الجاهلية: املســلم مــن يكون ســاملا عــن جميــع النظريات 

الجاهليــة، وال يناســب لــه أن يفخــر بانتــاء إىل أي إتجــاه جديــد غــري إســامي، مــا لــه بنظريــة 

القوميــة والعروبــة، ويقــول العامــة أبــو الحســن النــدوي فمــن اســتغنى عــن ديــن اإلســام مــن 

شعوب العامل العريب وحكوماته ووىل وجهه شطر الغرب أو أيام العرب األوىل، أو استلمهم 

قوانني حياته أو سياسيته من رشائع الغرب ودساتريه أو أسس حياته عى العنرصية أو العروبة 

التي ألشأن له باإلسام ومل يرض برسول الله قائدا وإماما وقدوة فلريد عى محمد بن عبد 

الله نعمته ويرجع إىل الجاهلية األوىل«15 وال يليق لهم أن تعكس إنتاجاتها األدبية النزعات 

األدبية الغربية، بل هويتهم اإلسام، وبه يناسب أي يفخر، وهي رس قوتهم وزعامتهم. 

االســتعداد للتضحيــة وتحمــل الشــدائد: ومــا هــي خــاف عــى أحــد أن املجــد والعليــا 

محــاط باألشــواك، والبــد لــكل الطامحــني مــن أن ميــروا بهــا، وأن ســعادة االنســان وخدمتــه 

أكــرب غايــة إنســانية، ويهــدف اإلســام إىل إنقــاذ العــامل مــن اســتعباد الضالــة والجهــل إىل 

ساحة اإلسام وعدله، وألجل هذه الغاية قد واجه النبي صى الله عليه وسلم وأصحابه 

13  ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني: العامة أبو الحسن عى الحسني الندوي، ص235 

14  أيضا، 236 

15  أيضا، 240 
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يف قلوبهــم، ويعلــم العــامل أنهــم هــم الناصحــني لهــم، وميكــن أن يســود الخــري والســعادة 

مــرة أخــرى تحــت لوائهــم وقيادتهــم.

ــاد: يجــب عــى املســلمني أن يعرفــوا معنــى الجهــاد وأهميتــه يف نــرش الدعــوة،  الجه

ويعلمــوا أنــه تطالــب أن يبذلــوا كل مــا عندهــم مــن األمــوال واألنفــس، ويعزفــوا عــن اللــذات 

والشــهوات »كذالــك يجــب أن يكــون اســتعدادهم كامــا وقوتهــم تامــة يقارعــون الحديــد 

بالحديــد، ويقابلــون الريــح باإلعصــار، ويواجهــون الكفــر وأهلــه بــكل مايقــدرون عليــه، وبــكل 

مــا امتــدت إليــه يدهــم وبــكل مــا اكتشــف االنســان ووصــل إليــه العلــم يف ذلــك العــرص«11 

كا قال الله تعاىل: »وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدون 

اللــه وعدوكــم« )األنفــال 60/8( 

االتحــاد يف صفوفهــم: االنتشــار يف الصفــوف والتناحــر فيــا بينهــم هــي التــي قطعــت 

جذورنــا، وذهبــت بــه ريحنــا، وأنهــى عظمتنــا وهيبتنــا مــن قلــوب النــاس، ومــن الحــرية أن أمــة 

الكفــر تقاتلنــا تحــت لــواء واحــد رغــم اختــاف أفكارهــا وعقائدهــا ومطامعهــا، فابــد لنــا مــن 

أن نكــون متحديــن عــى أســاس الكلمــة، ونكــون لألعــداء كأننــا بنيــان مرصــوص، وبــه ميكــن 

لنــا أن نغلــب عــى فئــة كثــرية بــإذن اللــه.

ــدة: اهتــم املســلمون يف عهــد ازدهارهــم باســتحداث  ــرب الجدي ــتخدام آالت الح اس

معــدات حربيــة جديــدة، ويدافعــون بــه رقعــة اإلســام، ويــردون انتهــاكات األعــداء وغاشــيتهم، 

ويبســطون ســيطرة اإلســام املادية والروحية كا قال العامة أبوالحســن الندوي: فقد بادر 

العثانيون يف صدر دولتهم الستعال املعدات الحربية وخصوصا النارية منها، واهتموا 

باملدافــع، وأخــذوا بالحديــث األحــدث مــن آالت الحــرب، عنــوا بفــن الحــرب وتنظيــم الجيــوش 

وتعبئتها حتى صاروا يف صناعة الحرب أمئة بغري نزاع واملثل الكامل والقدوة ألوربا«12 هكذا 

قد متكنوا بزمام العامل وبسطوا نفوذهم وسيطرتهم يف ثاث قارات من العامل: آسيا وأوربا 

وأفريقا، فيحب عى الدول العربية أن تستيقظ من سباتها الطويل، وتشعر بخطورة األوضاع 

وتبذل أموالها وتسعى مساعيها للحفاظ عى حدودها بأحدث الطرق املوجودة يف العامل.

االستعداد الروحي: ما الشك فيه أن رس قوة األمة يف اإلميان ومظاهرها من الصرب 

والسلوان والعزوف عن الشهوات، وتستمد قوتها من القرآن والسنة، ”القرآن وسنة النبي 

صــى اللــه عليــه وســلم قوتــان عظيمتــان تســتطيعان أن تشــعا يف العــامل اإلســامي نــار 

11  أيضا، ص121 

12  أيضا، ص132 
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التجريبيــة بدعــا والتفكــر يف الكــون مــن خرافــات، وخالفــوا رجــاال مــن قامــوا بهــا، كــا يقــول 

العامــة أبــو الحســن النــدوي: فلــم يعنــوا باكتســاب العلــوم الحديثــة بــل منعــوا األفــكار 

الجديــدة أن تدخــل يف منطقتهــم، فلــم يكــن لهــم إال أن يلحــوا يف فلســفة أرســطاليس«7 

مل تكــن هــذه الظــروف مقتــرصة عــى الدولــة العثانيــة بــل طــرأت عــى جميــع أقطــار الــدول 

اإلســامية حتــى يف الهنــد التــي مل تتوجــه إىل تغيــري الظــروف رغــم عاقاتهــا التجاريــة بينهــا 

وبــني أوربــا أكــرث مــن قــرن حتــى ســقطت الدولــة املغوليــة عــام 1857م.

ــات: عــدم اهتــام الحكومــة بتنفيــد األحــكام الرشعيــة والرقابــة  ــدع والخراف شــيوع الب

عليهــا أدت إىل شــيوع البــدع والخرافــات يف املجتمــع، وترسبــت يف النــاس الضعــف 

والوهــن ألجــل حــب النــاس إىل األمــوال وخفــض العيــش، »وفقــدت حركــة األمــر باملعروف 

والنهــي عــن املنكــر ســلطانها ألنهــا التســتند إىل قــوة والتحميهــا حكومــة، وامنــا يقــوم بهــا 

املتطوعــون ال قــوة لديهــم وال عقــاب«8 فتقلــت فيهــم عظمــة اإلســام.

عالج انحطاط الأمة
مل يقتــرص العامــة النــدوي بذكــر أســباب انحطــاط األمــة بــل قــد بــني خالهــا عــاج هــذه 

األزمة، وخاطب فيها األمة اإلسامية عامة والعرب خاصة، ألنهم أول من نزل إليهم الوحي 

فلهــذا يجــب عليهــم أوال أن يتحملــوا مســؤلية إنقــاذ األمــة مــن هــذا الســقوط، وأوضحهــا 

بالتفصيــل. كــا يــأيت فيــا يــي.

اإلميان والتقوى: إن أسافنا يف خري القرون أشد ورعا وأتقى، وهذا هو الشيئ الذي 

جعلهــم إمامــا ألنهــم ال يطمعــون يف متــاع الدنيــا بغــري حــق، »وال ينظــرون إىل هــذه الحيــاة 

كقفــص مــن جديــد أو غــل يف عنــق فيعادونــه ويكرسونــه، وال ينظــرون إليهــا كفرصــة مــن لهــو 

ونعيــم ومتعــة ال تعــود أبــدا فينتهزونهــا ويبتهلونهــا، وال يضيعــون منهــا ســاعة واليدخــرون مــن 

طيباتهــا«9 وال يخافــون لومــة الئــم، وال يداهنــون يف الحــق »وهــم فرســان بالنهــار ورهبــان 

بالليل ال يأكلون يف ذمتهم إال بثمن وال يدخلون إال بسام، يقضون عى من حاربوا حتى 

يأتــوا عليــه«10 فــا بــد ألخافهــم أن يخلقــوا فيهــم نفــس التقــوى لتشــتعل شــعلة اإلميــان 

ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني: العامة أبو الحسن عى الحسني الندوي، ص 136   7

ص123   8
9  ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني: العامة أبو الحسن عى الحسني الندوي، ص110 

10  ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني: العامة أبو الحسن عى الحسني الندوي، ص 110 
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قــوم آخــر، وأخرجــوا مــن جميــع مياديــن الحيــاة، وفقــدت األمــة زعامــة العــامل وســيادتها. 

وقــد أصبــح لنــا اآلن رضوريــا أن نعلــم مــا هــي األمــور التــي أدت إىل انهيــار األمــة، وكيــف 

ميكــن حــل هــذه األزمــة. فنســتعرضها فيــا يــي.

اأ�سباب انحطاط الأمة
هنــاك أســباب عديــدة قــد ذكرهــا مؤلــف الكتــاب، هــي أســباب مهمــة ســببت انحطــاط 

األمــة، وتعانيهــا األمــة حتــى اآلن، وال بــد لنــا مــن أن تتضــح أمامنــا ليمكــن لنــا عاجهــا

انتقــال اإلمامــة مــن األكفــاء إىل غــر األكفــاء: وهــي حادثــة خطــرية وقعــت يف تاريــخ 

األمة، وتوىل الحكم رجال ال توجد عندهم مؤهات كافية لتحمل هذه املسؤلية املهمة، 

ولكن تسلطوا عى أمور املسلمني بظلم وحيلة، ومل يؤدوا حقها، فنشأ الفساد والجور، 

وضعفت أركان الحكومة حتى ضاعوا هذه األمانة، وسقط النظام يف أيدي األعداء.

فقــر القيــادة: مــع مــرور األيــام انتهــت القيــادة الصالحــة، وتســلط الظاملــون عــى زمــام 

أمور املسلمني، وال يعلمون كيف تسري األمة عى سبيل الرقي والتقدم، وكيف يواجهون 

األعداء الذين يقعدون يف املرصاد، فاحتاجت األمة اآلن إىل القيادة التي ترشدهم إىل 

سبيل النهضة، وتستطيع بذكائها وخربتها أن تحكم حكا صحيحا يف وقت حرج ومشكلة 

معضلة، وتخرجها من قعر املذلة التي وقعت فيها ألجل فقدان القيادة الصحيحة.

ــة: تــوىل الحكــم أهــل الدنيــا والطامعــون، وتســلطوا عــى  ــن السياس ــن ع ــل الدي فص

العلــاء حســب  ويســتخدمون  ملحــة،  دينيــة ســوى حاجــة  بأمــور  الشــعب، واليعنــون 

الخاصــة،  زواياهــم  الحكــم، ولجــؤا إىل  أمــور  عــن  العلــاء  الدنيويــة، فغــزف  مصالحهــم 

»أصبــح الديــن مقصــوص الجنــاح مكتــوف األيــدي، وأصبحــت السياســة مطلقــة اليــد حــرة 

التــرصف نافــذة الكلمــة صاحبــة األمــر والنهــي، ومــن ثــم أصبــح رجــال العلــم والديــن طبقــة 

مميــزة والشــفة بينهــا شاســعة، ويف بعــض األحيــان بينهــا عــداء وتنافــس.

قلــة االحتفــال بالنشــاطات العلميــة املفيــدة: قــد ضــاع املســلمون كثــريا مــن أوقاتهــم 

يف مباحــث فلســفية أتــت مــن اليونــان والفــارس والهنــد، وموضوعــات كاميــة ال تــأيت 

بنتيجة مفيدة، ومساهمتهم يف العلوم التجريبية متضائلة بالنسبة ما أنتجوه يف مباحث 

فلسفية وكامية، وتشاغلوا عن العلوم التجريبة التي ميكن أن يسخروا بها قوة الطبيعية، 

ويصنعــوا بهــا آالت مفيــدة لانســان ومصالحهــا. 

قــد تغــريت نظريتهــم إىل العلــم يف الفــرة األخــرية للحكومــة العثايــة، وزعمــوا العلــوم 
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كتابه: ماذا خ�سر العامل بانحطاط امل�سلمني
قــد ألــف هــذا الكتــاب وهــو يــرواح بــني الثاثــني مــن عمــره، وطبــع 1949م وهــو مــن بدايــة 

تأليفاتــه كــا يقــول هــو نفســه: فلعــل كثــريا مــن القــراء ال يعلمــون أن هــذا الكتــاب كان باكــورة 

التأليــف، وأنــا قــد جــاوزت ثاثــني مــن عمــري قريبــا«4، وإنــه  مؤلفــايت وكان بدايــة تاريــخ 

اســتفاد فيه من املصادر املهمة من اللغة العربية والعجمية كليها، وهي تشــتمل عى 

موضوعــات مختلفــة مــن التاريــخ والراجــم والديانــات وغريهــا، وتلقــى هــذا الكتــاب قبــوال 

واســعا حتــى مل يبــق أي متعلــم أو أســتاذ إال قــد اســتوعبه باملطالعــة مــرارا وتكــرارا، يوضــح 

هذا الكتاب أهمية زعامة املسلمني للعامل، وتحدث شعورا تجاه مسؤليتهم لهذا العامل، 

ويحثهــم عــى تأديتهــا، ويلقــي الضــوء بالتفصيــل عــى األســباب التــي أدت إىل انهيــار األمــة 

اإلســامية وزوال قيادتهــا، وأثبتهــا بالحقائــق التاريخيــة واملعــارصة،5 وهــي تعالــج املشــاكل 

التي تصد سبيلها إىل الرقي والتقدم، وميكن لنا أن نقول أن زبدة هذا الكتاب هي أسباب 

انهيار األمة وعاجها، فلهذا سأسعى أن أتناول مباحث هذا املوضوع يف هذه املقالة.

عهد قيادة الأمة الإ�سالمية
توىل املسلمون قيادة العامل إىل مدة قرون، ومألوا الدنيا بآثار خريهم وفضل حكمهم، 

ميكــن لنــا أن نقــول هــو أزهــر دور يف التاريــخ اإلنســاين، وتســود فيــه املثــل الخلقيــة وتنــدر 

الجرائم والجناية، ويقسطون الجميع بغض النظر عن الدين والجنس واملنزلة الشخصية، 

واســتطاعت األمــم أن تنــال نصيبهــا، ومل تــرى الدنيــا مثيلهــم مــن بعــد.

وقد زودوا أنفسهم بصفات عالية من اإلميان والصرب والصابة والعقل والحزم واألمانة 

والصــدق، وأثبتــوا أنهــم أحــق لقيــادة العــامل، ويقــول العامــة أبــو الحســن النــدوي: أنهــم مل 

يتولــوا الحكــم والقيــادة بغــري تربيــة خلقيــة وتزكيــة نفــس بخــاف غالــب األمــم واألفــراد ورجــال 

الحكومة يف املايض والحارض، بل مكثوا زمنا طويا تحت تربية محمد وإرشافه الدقيق 

يزكيهــم ويؤديهــم ويأخذهــم بالزهــد والــورع والعفــاف واألمانــة واإليثــار عــى النفــس وخشــية 

اللــه وعــدم االشــتياق لإلمــارة والحــرص عليهــا«6 وكانــوا قائــدي األمــم مادامــوا متزوديــن 

بصفــات القيــادة، ولكــن مــع مــرور الزمــن ترسبــت إليهــم داء األمــم الفاتحــة، فغلبــت عليهــم 

ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني: العامة أبو الحسن عى الحسني الندوي، ص 21   4

أبو الحسن عى الندوي عهد ساز شخصيت، سيد رابع الحسني الندوي، ص 39-38   5

ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني: العامة أبو الحسن عى الحسني الندوي، ص105   6
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انحطاط الأمة الإ�ضالمية: اأ�ضبابها وعالجها 
يف �ضوء »ماذا خ�ضر العامل بانحطاط امل�ضلمنی«

مزمل كرمي
الباحث يف قسم اللغة العربية وآدابها،جامعة عي كرة اإلسامية

نبذة عن حياته
ولد العامة أبو الحسن عي الندوي يف قرية تكية كا مبديرية راي بريي بوالية أترابراديش 

1913م،1 وقد نشأ وتعلم يف لكناؤ، وكان له شوق كبري باللغة العربية وآدابها، »ومييل إىل 

مطالعة الكتب التاريخية«2 فكتب أول كتاب »سريت سيد أحمد شهيد« وهو يف الثاين 

والعرشيــن مــن عمــره. وكان حريصــا لتوجيــه األمــة اإلســامية واســتعادة ماضيهــا املجيــد، 

وخدماتــه متتــد إىل عــدد املجــاالت مــن علــم وأدب وإصــاح، وقــد درس يف دار العلــوم، 

وأرشــدت األمــة بكتاباتــه القيمــة، وألــف عديــدا مــن الكتــب، ويقــول د. مصطفــى ســليان 

النــدوي ألــف مــا يزيــد عــى مائتــي كتــاب ورســالة باللغــات العربيــة واألرديــة والهنديــة«3 منها 

»مــاذا خــرس العــامل بانحطــاط املســلمني« و »رجــال الفكــر والدعــوة«، و »مختــارات“ و 

اع بــني الفكــرة اإلســامية والفكــرة الغربيــة يف األقطــار اإلســامية« وغريهــا، ولفــت بهــا  ”الــرصِّ

أنظــار العــرب إىل أمجادهــم، وحثهــم عــى التمســك بأســوة النبــي صــى اللــه عليــه وســلم 

وخلفائــه الراشــدين، وســعى ســعيا حثيثــا لحــل مشــاكل مســلمي الهنــد، قــد أرشف عــدد 

من الحركات واملنظات، وأصبح رئيســا لهيئة األحوال الشــخصية لعموم الهند 1983م، 

وظــل تقــوده إىل آخــر حياتــه. وقــد أفــل هــذا النجــم الســاطع عــام 13 ديســمرب 1999م.

1  أبــو الحســن عــى النــدوي عهــد ســاز شــخصيت، ســيد رابــع الحســني النــدوي، مجلــس تحقيقــات 

ص11  2006م،  لكنــاؤ،  اســام،  ونرشيــات 

2  أيضا، ص11 

3  مقدمة الكتاب: ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني: العامة أبو الحسن عى الحسني الندوي، 

مكتبــة اإلميــان، املنصــورة، بغــري الســنة، ص 6 
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الكاتــب، وهــذا يوجــب اختافــا واســعا بســبب اختــاف الزمــن، وكذلــك ال بــد أن لنــا أن 

نفكــر مليئــا يف هــذا املوضــوع، ومنــي بالضــوء الــذي أضاءهــا األســتاذ أبــو الحســن عــى 

النــدوي ونقــوم بالبحــث أكــرث حــول هــذا املوضــوع لنجــد حــا أكــرث موضوعيــا. 

املراجع وامل�سادر

القرآن الكريم( 1

النــدوي، مكتبــة اإلميــان، ( 2 الحســني  الحســن عــى  أبــو  بانحطــاط املســلمني،  العــامل  مــاذا خــرس 

مــرص. األزهــر،  الجامــع  املنصــورة، 

3) Muhammad Iqbal. The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Kitab 
Bhavan, 2000

4) Tariq Ramadan, Islam the West and the Challenges of Modernity (with 
SaïdAmghar). Leicester, UK: Islamic Foundation

مسرية الصحوة االسامية، راشد الغنويش، مركز الراية للتنمية الفكرية، تونس.( 5
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خامســا: حينــا تحــدث الكاتــب عــن املســلمني هــو مبهــم نوعــا مــا، حيــث هــل هــو 

عنــى بهــا جميــع الطوائــف اإلســامية مــن الشــيعة والســنة، اذا نعــم، فــا هــو وجــوه التوفيــق 

و التقريــب بينهــم، وإذا ال، فــاذا يكــون دورهــم يف هــذه الخطــة التــي أىت بهــا الكاتــب.

سادســا: لقــد مجــد الكاتــب اللغــة العربيــة كثــريا و غنــى بهــا. أ مل يحــن الوقــت أن 

نعيــد نظراتهــا يف جعــل اللغــة العربيــة الفصحــى لغــة واســطة التعليــم يف ســائر أنحــاء 

الــدول العربيــة، وأن نعطــي اللهجــات املحليــة )الجزائريــة، املرصيــة، اللبيبــة، الخليجيــة، 

الفلسطينة مثا( دورا أكرب يف تعليم وتثقيف بني جلدتهم يف لهجتهم التي ولدوا عليها.

ســابعا: بــدأ الكاتــب الحديــث عــن قيــادة املســلمني يف العــامل، ولكــن رسعــان مــا 

تحول إىل العرب، وبرهن قوله بأن العرب هم أكرثهم حقا لقيادة العامل ملكانتها الدينية 

وموقعها الجغرايف وأهميتهاالسياسية ولكونها مبنع دين اإلسام ومكان أصحاب العقول 

املفكرة واألجسام املتقاتلة و غريها من الصفات. لكن املشكلة إذا أن العرب هم أحقهم 

قيــادة، أنــه عنــى بالعــرب الــدول الناطقــة بالعربيــة وضــم فيهــا دولــة مــرص أيضــا، فــاذا يكــون 

دور غــري العــرب مــن إيــران وتركيــا وإندونســيا وماليزيــا وغريهــا مــن الــدول اإلســامية. أليــس 

مــن حقهــم أن يتولــوا زمــام قيــادة العــامل إذا مــا توافــرت فيــه هــذه الــرشوط واملقرحــات 

التــي أىت بهــا املولــف. أ ليــس هــذا االقــراح يعــزز نزعــة »القوميــة العربيــة« التــي خالفهــا 

الكاتــب طــول حياتــه. 

ثامنا: مل نجد للمسلمني الذين يعيشون يف األقلية يف شتى دول العامل أي دور يف 

هذه الدعوة التي دعا إليها الكاتب رغم أنه بنفسه ينتمي إىل دولة يعيشون املسملون 

فيها يف األقليلة. 

العــريب قــد  العــامل  بــأن بعــض الجاعــات اإلســامية يف  القــول  لنــا  تاســعا: ممكــن 

اســتفاد مــن هــذا الكتــاب فيــا يخــص بالقيــادة وبعضهــم وصلــوا إىل زمــام األمــور والبعــض 

منهــم مــا زالــوا يحاولــون للوصــول إليهــا، غــري أنهــم مل يقدمــوا منوذجــا مثاليــا بعــد، وإضافــة 

إىل ذلــك ال بــد لنــا أن نــرى بــأن الركيــز الزائــد عــى الديــن ال يــأيت بنتائــج ســلبية وال تحــاول 

املقاومــة الســاحية يف ســبيل إنجــاز هــذه املهمــة، و هــذه املقاومــة عــادة تكــون بــدون 

قيــادة بشــتى األســاء. 

هــذه هــي محاولــة بســيطة لدراســة مقرحــات الكتــاب »مــاذا خــرس العــامل بانحطــاط 

املســملني«، ال بــد يل أن أوضــح بــأن هــذا التحليــل قــد قمــت بهــا حســب مــا رأيتهــا عمليــا 

ليــس نظريــا فحســب، وأين شــفت هــذا البحــث يف ســياق زمننــا هــذا، ليــس يف زمــن 
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بفضــل التقــدم يف العلــم والصناعــة واالكتشــافات الحديثــة. هنــاك عــدة نقــاط عــرثت 

عليهــا خــال قــراءة هــذا الكتــاب فيــا يخــص باســرداد قيــادة املســلمني يف العــامل، وهــي 

كــا يــي:ك دمهاليــة 

أوال: إن هذه املقرحات كلها جيدة نظريا، لكن السؤال األهم هل هي ممكن عمليا 

يف عرصنا هذا، و كل ما قيل من إصاح النفس واالقتداء بالله ورسوله والتحى باملثل 

العليــا وإخضــاع النظــام تحــت طاعــة ديــن اإلســام واملقرحــات األخــرى مــن االســتعداد 

الصناعي والفروسية والزعامة يف العلم و لتحقيق والتنظيم العلمي الجديد، واستقال 

الباد العربية يف تجارتها و ماليتها، كيف ميكن تطبيقها عمليا، وما هي خارطة الطريق، 

هــذا البــاب ســاكت يف قضيــة التطبيــق العمــي لهــذه املقرحات.مــادي إال قليــا، و كل 

م وكل مــا لدينــا مــن املثــال للقيــادة املثــى يف العــامل اإلســامي إمنــا هــو عــرص النبــي 

صــى اللــه عليــه و ســلم وعهــد الخلفــاء األربعــة. 

األغلــب( إىل  )عــى  مــن املســحية  القيــادة؛  بتغيــري  منــوط  العــامل  إصــاح  ثانيــا: 

املســلمني، هــذا يعنــي أن الكاتــب اهتــم بالجانــب القيــادي أي الســيايس )القــوة( اكــرث 

مــن الجانــب االجتاعــي، غــري أن معظــم املفكريــن يف عرصنــا يؤمنــون بــأن اإلصــاح الــذي 

يبــدأ مــن املجتمــع يكــون أبعــد أثــرا و أكــرثه بقــاء. فبــدال مــن األعــى إىل األســفل، كان مــن 

األفضــل أن نبــدأ مــن ســاحة املجتمــع و نصــل إىل األعــى )القيــادة(.

ثالثــا: مــن املعــروف أن تقــدم العلــوم يف العــرص اإلســامي يعــود فضلــه أيضــا إىل 

علــوم اآلخريــن مــن اليونــان والرومــان والهنــود والصينــني وغريهــا، ألن العلــم عمليــة مســتمرة 

مل يتوقــف أبــدا، وكل جــاءت بــرزت يف ســاحة العــامل اســتفادت مــا قبلــه، هكــذا كان 

لليونان والهند والصني، ونفسه حصل عندنا يف العصور الذهبية حيث انتقل كثري من 

العلــوم والفنــون عــرب الرجمــة مــن اليونانيــة والهنديــة وغريهــا. مــع ذلــك نجــد أن املؤلــف 

مل يهتــم بهــا، رمبــا لكــون اعتقــاده أن الفلســفة ال يضيــف شــيئا ذا اهميــة بالغــة. غــري أننــا 

نجد ابن رشــد والفارايب والكندي والغزايل قد اســتفادوا من الفلســفة اليوناينة وأســلموا 

)جعلوها( الفلســفة اليونانية، فا بالنا أن ال نســتفيد من الفاســفة واملفكرين الغربيني 

ونبنــي فلســفة جديــدة عليهــا وخــري مثــال لــه يف زمننــا الشــاعر الشــهري محمــد اقبــال. 

رابعــا: هــو عــدم االعتنــاء باملــادة، أ ليــس مــن الــروري يف هــذه االيــام أن نعتــرب املــادة 

شــيئا مهــا، ولــو أنهــا ليســت كل يشء، ولكــن عمليــا أنهــا تحتــل مكانــة كبــرية، ال بــد أن 

نســعى لحــل هــذه املشــكلة أذا مــا حقــا نحــاول مشــاكل املجتمــع.
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حقا لقيادة العامل نظرا ملوقعها الجغرايف ومكانتها السياسية ولكونها منبع 
الديــن الحنيــف، فابــد أن يكــون زمــام القيــادة بيدهم.10

هــذا موجــز مــا قــدم الكاتــب يف البــاب األخــري مــن الكتــاب مــن اقراحــات فيــا يخــص 

للحصــول عــى قيــادة العــامل، والقيــام بأعــال خليفــة اللــه يف األرض.

درا�سة حتليلية للمقرتحات
ممتديــا بقــول شــاعر املــرشق فياملقرحــات موضوعيــا لــي نحللهــا و نســتفيد منهــا و 

نضيــف فيهــا أشــياء ا ال مريــة فيــه أن الكاتــب جــاء مبقرحــات قيمــة جــدا الســرجاع القيــادة 

إىل العــامل اإلســامي، حيــث أنهــا تشــمل كثــريا مــن جوانــب الحيــاة الدينيــة والدنيويــة )اذا 

صح تفريق الدينية و الدنيوية(. إال أنه ال بد لنا أن ندرس هذه املقرحات موضوعيا لي 

نحللهــا ونســتفيد منهــا ونضيــف فيهــا أشــياء مقتديــا بقــول شــاعر املــرشق محمــد إقبــال:

“It must, however, be remembered that there is no such as 
finality in philosophical thinking. As knowledge advances 
and fresh avenues of thought are opened, other views, 
and probably sounders view……are possible. Our duty is 
to watch carefully the progress of human thought and to 
maintain an independent critical attitude towards it11”. 

حينــا نعيــد النظــر يف مقرحــات الكاتــب لقيــادة املســلمني يف العــامل ونقــوم بتحليلهــا، 

نجــد أن املؤلــف عــرب اقراحاتــه بقلــب مؤمــن صــادق يريــد نــرش روح اإلســام يف العــامل 

بأجمعــه ويســرد مجــد املســلمني ويفيــد العــامل مبــا لــدى املســلمني مــن رســالة ســاوية 

خالــدة نافعــة للبرشيــة كلهــا وفيهــا خــري ودواء لامــراض التــي يعانــون منهــا. إن املقرحــات 

التــي جــاء بهــا ســتنفع املســلمني يف إرشــاد ســبيل املســلمني إىل غايــة نبيلــة ويهديهــم 

يف قضــاء الحيــاة كمســلم مثــايل حســب مــا كتبــه اللــه عــز و جــل ومــا أمــر بــه. غــري أنــه هنــاك 

بعض املشاكل حينا نراه من حيث إنها هي قابلة للتنفيد يف عاملنا املعارص عمليا، 

حيــث إن املجتمعاكتشــافات الحديثــةة التــي قدمهــا املؤلــف منوذخــا تختلــف اختافــا 

كبــريا مــن زمننــا الــذي نعيــش فيــه، و ذلــك بفضــل التقــدم يف العلــم و الصنــا املثــايل 

الــذي قدمــه املؤلــف كنمــوذج تختلــف اختافــا كبــريا مــن زمننــا الــذي نعيــش فيــه، وذلــك 

ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني، ص 260-228  10
11  Mohammad Iqbal, Reconstruction of Religious Thought in Islam, P 3.
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رســالة العــامل اإلســالمي: وهــو أن يذهــب النــاس إىل العــامل برســالة اإلســام ( 1

الخالــدة و ينــرش فيهــم تعاليــم اإلســام الســمحة.

االســتعداد الروحــي: يعنــي ال بــد للمســلمني أن ال يــؤدوا رســالتهم باملظاهــر ( 2

املدنيــة، بــل عليهــم أن يــؤدوا رســالتهم بالــروح والقــوى املعنويــة. هــذا هــو 

الدعــوة إىل امليتافيزقيــة نوعــا مــا، هــو يشء يفتقــده العــامل الغــريب.

االســتعداد الصناعــي و الحــريب: هــو أن يتحــى العــامل اإلســامي بتقنيــة ( 3

األسحلة الحديثة وفنون الحرب، و أن ال يكونوا عى عالة الغرب فيا يخص 

بــأدوات الحــرب مــن األســلحة والقنابــل والطيــارات وغريهــا مــن األدوات 

ــق: أن ال يكــون العــامل اإلســامي معتمــدا عــى ( 4 ــم والتحقي ــة يف العل الزعام

الغرب يف العلوم والبحث والتحقيقات، وخاصة عى ما ذهب اليه بعض 

العلــاء املســليمن يف االعتــاد عــى مناهــج و بحــوث املســترشقني يف 

العلــوم اإلســامية واللغــة العربيــة وآدابهــا.

التنظيــم العلمــى الجديــد: أراد بهــا الكاتــب إعــادة النظــر يف النظــام العلمــي ( 5

الحــارض الســائد وتقييمهــا وتنظميهــا مــن جديــد، حيــث إن النظــام الحــايل 

العمــي ال يتوافــق مــع روح اإلســام ورســالته.

ــكرية: أن يكــون املــرء املســلم نشــيطا ( 6 ــاة العس ــية و الحي ــة بالفروس العناي

يحــب الفروســية ودامئــا مســتعد للخــروج يف ســبيل اللــه.

ــر: يعنــي أن يكــون ( 7 ــي و الفق ــني الغن ــل ب ــرق الهائ ــر و الف ــة التبذي محارب

هنــاك مســاواة اجتاعيــة، مبعنــى مختــرص هــو التخلــص مــن نظريــة النظــام 

.)Capitalism( الرأســايل

8 )Cen-( يؤمــي بهــا الكاتــب قــوة النظــام املركــزي  التخلــص مــن أنــواع األثــرة:

tralised Power(، حيــث ال بــد أن ال يكــون شــخص واحــد أو جاعــة مــن 

األشــخاص املعدوديــن محــور كل يشء.

ايجــاد الوعــي يف األمــة: أن تكــون األمــة عــى كامــل، وتعــرف متييــز الخبيــث ( 9

مــن الطيــب، أن تكــون عــى حــذر مبــا قــد تــأيت مــن مشــاكل وعراقيــل.

اســتقالل البــالد العربيــة يف تجارتهــا وماليتهــا: يعنــي بهــا إيجــاد نظــام مــايل ( 10

جديــد، والــذي ال يكــون نظامــا يجعــل الثغــرة كبــرية بــني الغنــي والفقــرية.

زعامــة العــامل العــريب: حســب الكاتــب أن العــرب هــم اكــرث العــامل اإلســامي ( 11
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مقرتحات الكاتب ل�سرتجاع قيادة امل�سلمني
بنــاء عــى أن حــل مشــكلة األزمــة  بيــد املســلمني  القيــادة  تحــدث الكاتــب عــن تســليم 

اإلنســانية الراهنــة هــو يف التعلميــات اإلســامية، وخــري ممثليهــا هــم املســلمون املؤمنــون 

الذيــن ال يحكمــون إال مبــا أمــره اللــه ورســوله والحكمــة، فعــى العــامل أن يعيــد القيــادة إىل 

امللسمني لي ينرش يف العامل العدل و املساواة واألخوة والوفاء حيث يقول الكاتب: 

”والحــل الوحيــد هــو تحــول القيــادة العامليــة و انتقــال دفــة الحيــاة مــن اليــد األثيمة الخرقاء 

التــي أســاءت اســتعالها إىل أيــد بريئــة... إن التحــول املؤثــر الواضــح هــو تحــول القيــادة 

من أوربا- باملعنى الواسع الذي يشمل بريطانيا وأمريكا وروسيا ومن كان عى شاكلتها 

مــن األمــم اآلســوية و الرشقيــة - التــي تقودهــا املاديــة والجاهليــة، إىل العــامل اإلســامي 

الــذي يقودهــا ســيدنا محمــد صــى اللــه عليــه و ســلم برســالته الخالــدة و الديــن الحكيــم“8.

الكاتــب بقولــه  القيــادة والــذي برهنهــا  هــذه هــي نقطــة بدايــة الحديــث حــول اســرجاع 

أن أســس ومبــادئ قيــادة املســلمني ينبــع مــن القــرآن الحكيــم وســنةبع مــن مبــادئ قيــادة 

املســلمني ســيدنا محمد صى الله عليه و ســلم، وحيث أن هذه األســس و ملبادئ قد 

أثبتــت صداقتهــا نظريــا وعمليــا، وخــري مثــال لهــا يف عــرص النبــي صــى اللــه عليــه و ســلم 

وعهــد الخلفــاء األربعــة، فــا بالنــا أن ال نعيــد العــامل إىل ذلــك املنهــاج ونفــي العــدل 

واألمــن والســام يف ســائر أنحــاء العــامل. لذلــك حــث الكاتــب املســلمني عــى أن يســعوا 

جاهديــن للحصــول عــى هــذا املنصــب الخطــري حيــث يقــول: 

”إن حقا عى العامل اإلسامي أن ميني نفسه بهذا املنصب الخطري، ويطمح إليه و أن 

حقــا عــى كل بلــد إســامي و شــعب إســامي أن يشــد حيازميــه لذلــك، و إن حقــا عــى 

كل مسلم أن يجاهد يف سبيله، و يبذل ما يف وسعه، فهذه هي املهمة الرشيفة التي 

نيطــت باألمــة اإلســامية يــوم بــزرت يف عــامل الوجــود و ظهــرت نواتهــا يف جزيــرة العــرب«9.

ثــم وضــع الكاتــب خارطــة الطريــق للوصــول إىل قيــادة العــامل وأىت باملقرحــات القيمــة 

التــي ال بــد عــى العــامل اإلســامي أن يراعيهــا إذا هــي حقــا تريــد قيــادة العــامل وســري زمــام 

أمــور العــامل بنظــام عــادل نافعــة للبرشيــة الجمعــاء، مــا يــي بعــض مــن هــذه املقرحــات:

ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني، ص 228  8

ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني، ص 229/228  9
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ميــر فيــه العــامل اإلســامي بأزمــات ومحــن فكريــة وسياســية، ومل يخطــر عــى بــال أحــد بأنــه 

كان للمســلمني دور قيادميــن أروع مــا كتبــه املؤلــف و لــو هــذا كتبــه يف عنفــوان شــبابه يف 

بدايــة الثاثينيــات، و ذلــك لطــرح موضــوع +..؟....... يف العــامل زمانــا، واســتفادت منهــا 

البرشيــة جمعــاء وعــى أسســه ومبادئــه ســار العــامل حقبــة مــن الدهــر، واملنــة أيضــا تعــود 

إليهــا يف التطــور العلمــي الحديــث للغــرب أدبــا وسياســة وفلســفة واجتاعيــا وتكنالوجيــا 

والعلــوم الطبيعيــة األخــرى.

تعريف وجيز لكتاب »ماذا خ�سر العامل بانحطاط امل�سلمني
إن هــذ الكتــاب ”مــاذا خــرس العــامل بانحطــاط املســلمني“ يشــمل عــى خمســة أبــواب، 

ولــكل بــاب منهــا عــدة فصــول، والتــي تشــتمل عــى كثــري مــن العناويــن الفرعيــة. تحــدث 

املؤلــف بــدء مــن عــرص مــا قبــل اإلســام حتــى عــرصه، تحــدث فيهــا عــن مشــكلة اإلنســانية 

لــدى األمــم املتخلفــة مــن املســيحية والبوذيــة والهندوكيــة والجينيــة واليهوديــة وغريهــا 

مــن األديــان يف جميــع أقطــار العــامل. ثــم تحــدث عــن مجــيء اإلســام وميزاتــه وفكرتــه تجــاه 

املجتمــع والعــامل، وكذلــك أســلوب صاحبــه يف إصــاح املجتمــع وإعطــاءه حيــاة جديــدة 

لي يعيدوا النظر يف األشياء التي كان يفعلونها ويف طريقة الحياة التي كانوا يعيشونها. 

ثــم اســتطرد الكاتــب الحديــث عــن العــرص اإلســامي وبــني مزايــاه وخصائصــه، ثــم تحــول 

الــكام إىل االنحطــاط يف القيــادة اإلســامية وبدايــة دور القيــاة العثانيــة. يف الفصــل 

الرابع أفاض الكاتب الحديث حول »أوربا املادية« وعدد عيوبهم ونقائصهم واالنحطاط 

الخلقــي واالجتاعــي و زريــا اإلنســانية املعنويــة. يف البــاب األخــري قــام الكاتــب بتقديــم 

حــل شــامل وواف لألزمــة األنســانية الراهنــة، والتــي حلهــا يف إعطــاء زمــام قيــاة العــامل بيــد 

املســملني لــي تصلــح أحــوال العــامل وميــي الــوال العــامل و ميــي إىل غايــة نبيلــة خلــق 

لها الله سبحانه تعالييإعطاء زمام قياة العامل بيد املسملني لي يصلح أخ طريقة الحياة 

التــي كإنســانية إىل غايــة نبيلــة خلــق لهــا اللــه ســبحانه تعــايل »مــا خلقــت الجــن واألنــس 

إال ليعبــدون6“، ليكــون خليفــة اللــه يف األرض7 و ميــي حياتــه يف طاعــة اللــه ســبحانه و 

تعايل ويدعو اآلخرين لاهتداء بهديه. هذا هوالباب املشــتمل عى اقراحات الكاتب 

السرجاع القياة إىل األمة اإلسامية سنناقشه.  

القرآن الكريم، سورة الذرارياتن اآلية 56  6

القرآن الكريم، سورة البقرة، اآلية 30  7
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 ا�ضرتداد قيادة امل�ضلمنی يف �ضوء كتاب 
»ماذا خ�ضر العامل بانحطاط امل�ضلمنی«

- درا�ضة حتليلية ملقرتحات الكتاب

حممد عادل �سالم
الباحث يف قسم األدب العريب، جامعة اللغة االنجليزية و اللغات األجنبية، حيدرآباد

املقدمة
مــرت األمــة اإلســامية مبحــن وواجهــت تحديــات يف شــتى املراحــل منــذ أن ظهــر اإلســام 

يف ســاحة العــامل اإلنســاين، ولقــد أرســل اللــه عــز و جــل رجــاال دافعــوا عــن الديــن الحنيــف 

مــن انتحــال املبطلــني ودعــوات الضالــني، وحاولــوا محــاوالت جــادة إلنقــاذ أصحــاب هــذه 

الديانــة مــن الورطــة واســرداد املجــد املفقــودة، وأنجبــت هــذه األمــة زعــاء وقــادة تولــوا 

زمــام األمــور يف شــتى مياديــن الحيــاة؛ السياســية واالقتصاديــة والعلميــة و الروحانيــة يف 

مختلــف بقــاع العــامل. والجديــر بالذكــر مــن هــذه السلســلة الذهبيــة الطويلــة بعــد انتهــاء 

الخافــة، أبــو حنيفــة والشــافعي وأحمــد بــن حنبــل والبخــاري و عمــر بــن عبــد العزيــر وطــارق 

بــن زيــاد وابــن رشــد والغــزايل والكنــدي والفــارايب وابــن هيثــم والــرازي وابــن ســينا وأحمــد بــن 

الرسهندي وســعيد النوريس وغريهم. إمنا ذكرنا هذه األمثلة عى ســبيل املثال ال عى 

ســبيل الحــرص حيــث تســتغرق هــذه صفخــات كثــرية. 

من هذه السلسلة الذهبية التي برزت عى مرسح العامل وحاولت تغيري مسار األمة 

اإلسامية ليس يف الهند فحسب بل يف العامل اإلسامي كله، هو شخصية األستاذ أبو 

الحســن عــي النــدوي رحمــه اللــه الــذي أثــرى املكتبــة اإلســامية مبؤلفاتــه القيمــة وســاهم 

مســاهمة ملموســة يف بعــث الــروح الدينــي والفكــري يف األمــة اإلســامية. يعتــرب »مــاذا 

خــرس العــامل بانحطــاط املســلمني« مــن أروع مــا كتبــه املؤلــف ولــو كتبــه يف عنفــوان شــبابه 

يف بدايــة الثاثينيــات مــن عمــره، وذلــك يف موضــوع جــاد خاصــة يف الوقــت الــذي كان 
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يختتــم األســتاذ د/ محمــد يوســف مــوىس مقدمتــه بقــول : إين- علــم اللــه- لســت أذكــر 

فيــا قــرأت مــن القديــم والحديــث كتابــاً حــوى مــن الخــري مــا حــواه هــذا الكتــاب، وال كتــاب 

وضــع أيدينــا عــى دواء مــا نشــكو منــه مــن أدواء وأمــراض، كــا فعــل هــذا الكتــاب، وال كتابــاً 

نفــذ كاتبــه إىل روح اإلســام، وأخلــص ويخلــص يف الدعــوة لــه، ويقــف كل جهــوده عــى 

هــذا الســبيل كهــذا الكتــاب. 

الفاضــل  يدعــو مؤلفــه  التــي  الوســائل  ومــن  الكتــاب،  هــذا  مــن  نفيــد  أن  إذاً  علينــا 

الصطناعها، لنصل إىل النهضة املرجوة، والكرامة واملجد يف هذه الحياة، ويف الحياة 

األخرى، وذلك ما ال يكون لنا إال إذا غرينا من أوضاع التعليم ومناهجه غاياته عندنا، وإال 

إذا جعلنــا همنــا تربيــة النــشء عــى أســس إســامية صحيحــة، وجعلنــا الغايــة مــن الربيــة 

والتعليم عندنا النهضة بالعامل اإلسامي حتى يصل إىل ما يجب أن يكون له من مكانة 

ملحوظــة يف هــذا العــامل، واصطنعنــا لهــذا، الوســائل الناجعــة حقــاً 

ولكن يحسن أن نختم هذه الكلمة بقبس من كام األستاذ أيب الحسن الندوي نفسه، 

إنــه يقــول : ﴿والقــرآن وســرية محمــد صــى اللــه عليــه وســلم قوتــان عظيمتــان تســتطيعان أن 

تشــعا يف العــامل اإلســامي نــار الحاســة واإلميــان، وتحدثــا يف كل وقــت ثــورة عظيمــة 

عــى العــرص الجاهــي وتجعــا مــن أمــة مستســلمة منخذلــة ناعســة، أمــة فتيــة ملتهبــة 

حاســة وغــرية وحنقــاً عــى الجاهليــة، وســخطاً عــى النظــم الخائــرة. إن علــة علــل العــامل 

اإلسامي اليوم هي الرضا بالحياة الدنيا واالطمئنان بها. واالرتياح إىل األوضاع الفاسدة. 

والتبذير الزائد يف الحياة. فا يقلقه فساد. وال يزعجه انحراف. وال يهيجه منكر. وال يهمه 

غــري مســائل الطعــام واللبــاس. ولكــن بتأثــري القــرآن والســرية النبويــة. إن وجــدا إىل القلــب 

سبياً. يحدث رصاع بني اإلميان والنفاق. واليقني والشك. بني املنافع العاجلة والدار 

اآلخرة، وبني راحة الجسم ونعيم القلب، وبني حياة البطولة وموت الشهادة. رصاع أحدثه 

كل نبــي يف وقتــه. و يصلــح العــامل إال بــه. حينئــذ يقــوم يف كل ناحيــة مــن نواحــي العــامل 

اإلســامي. يف كل أرسة إســامية } اِنَُّهــْم ِفتْيَــٌة آَمُنــوا ِبَربِِّهــْم َوزِْدنَاُهــْم ُهــًدى}13{ َوَربَطَْنــا 

ــَاَواِت َواأْلَرِْض لَــن نَّْدُعــَو ِمــن ُدونِــِه إِلَهــاً لََقــْد  َعــَى قُلُوِبِهــْم إِْذ قَاُمــوا فََقالُــوا َربَُّنــا رَبُّ السَّ

قُلَْنــا إِذاً َشــطَطاً{. هنالــك تفــوح روائــح الجنــة، وتهــب نفحــات القــرن األول. ويولــد لإلســام 
عــامل جديــد ال يشــبه العــامل القديــم يف يشء﴾!5

5  والمرجع نفسه، ص : 28-27
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لألوساط العلمية الحائرة بني الحضارة الغربية والحضارة اإلسامية، وأصبح هذا الكتاب 

القيــم موضــوع الســاعة وموضــع إعجــاب املفكريــن والعلــاء، أمثــال الدكتــور أحمــد أمــني 

و الدكتــور يوســف القرضــاوي والكاتــب اإلســلمي ســيد قطــب والدكتــور أحمــد رشبــايص 
والدكتوريوسف موىس3

الأ�ستاذ الدكت�ر حممد ي��سف م��سى )اأ�ستاذ كلية اأ�س�ل الدين، . 6
ورئي�س جماعة الأزهر بجامعة الأزهر ال�سريف بالقاهرة �سابقا( 

يقــول أيــض ىف املقدمــة : إنــه يف غــري حاجــة حقــاً لتقدمــة مقــدم، فقــد تقبلــه القــراء بقبــول 

حسن، وخصوه بحفاوة مل يظفر بها كتاب ظهر عن اإلسام يف هذه األيام، وإمنا هو تواضع 

وفضل من املؤلف املؤمن الصادق اإلميان جعاه يطلب مني هذه الكلمة، وأشــهد أين 

قرأت الكتاب حني ظهرت طبعته األوىل يف أقل من يوم، وأغرمت به غراماً شديداً، حتى 

لقد كتبت يف آخر نسختي وقد فرغت منه )) إن قراءة هذا الكتاب فرض عى كل مسلم 

يعمــل إلعــادة مجــد اإلســام ((، وكل هــذا قبــل أن أعــرف املؤلــف الفاضــل، فلــا ســعدت 

مبعرفتــه والحديــث معــه مــرات عديــدة، فهمــت كيــف وملــاذا فتنــت بالكتــاب، وعرفــت 

أن مــرد هــذا كلــه- فــوق مــا فيــه مــن مثــرات التوفــر عــى البحــث ونشــدان الحــق- إىل معرفــة 

الكاتب باإلسام معرفة حقه وأخ نفسه يف حياته به، واإلخاص يف الدعوة الصحيحة له. 

ويســتمر ىف وصفــه عــن الكتــاب : لقــد أحــس صديقنــا الفاضــل أبــو الحســن مــا نحســه 

جميعاً يف حرسة بالغة، وأمل شديد، وهو ما ارتضته الدول اإلسامية لنفسها من السري 

يف املؤخــرة وراء العــامل الغــريب، متيــل إىل مــا مييــل، وتقبــل حكمــه فيــا يعــرض لــه مــن 

شــؤونها، وتــرض مــا يقــره مــن )قيــم( حســب موازينــه الخاصــة بــه.وكان مــن هــذا أن فقــد 

العــريب- واملســلم بعامــة- ثقتــه بنفســه وجنســه ودينــه ومعايــريه، وقيمــه العاليــة التــي كان 

يحــرص عليهــا أجــداده وأســافه األماجــد، ويحلونهــا مــن أنفســهم املــكان العــي املرمــوق. 

وهذه علتنا التي يجب أن نطب لها، ويف ذلك تركز مشــكلتنا، أو مشــاكلنا التي يجب 

علينــا أن نجــد الحــل الناجــع لهــا مــن صميــم ديننــا وتاريخنــا وتراثنــا الروحــي العقــي الخالــد، 

وإىل هذا كله نظر مؤلف كتاب »ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني«، وإليه جميعه 
عنــى نفســه وعمــل جهــده.4

3  مجلة البعث اإلسامي، األعداد 4-5-6 ذي الحجة 1420 ومحرم وصفر 1421 ص : 87 

4  ماذا خرس العامل بإنحطاط املسلمني، ص: 25-24
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يق�ل الدكت�ر �سكري في�سل )ع�س� جممع اللغة العربية بدم�سق . 3
واأ�ستاذ جامعة دم�سق واملدينة املن�رة الأ�سبق( 

بــه إىل مصــاف كبــار املفكريــن املســلمني... ذلــك هــو  بــه املؤلــف ويرتفــع  إمنــا ميتــاز 

نظرتــه الشــاملة العاليــة إىل تطــور الحيــاة اإلنســانية... إن األبــواب الخمســة التــي يحتــوي 

عليهــا الكتــاب لتــدل عــى هــذا األفــق العــي الــذي يجتــذب التاريــخ اإلســامي والتاريــخ 

العــام ويركــزه فيــه فمــن خــال صفحــات الكتــاب تســتطيع تاريــخ الدولــة اإلســامية والــدول 

األوروبية من حيث الحياة االجتاعية الدينية عى السواء...، وأن تلم بالخطوط العريضة 

للحــركات الدينيــة......،

والواقــع أن مــن مميــزات هــذا الكتــاب أســلوبه الواضــح، لعــل وضوحــه أثــر عــن إنعــكاس 

وضوح الفكرة واإلميان بها وفيضها عن ذات املؤلف العميقة عى أنه من نحو آخر قوي 

قويم ميلك قدرة عى اإلستشهاد بالقرآن الكريم والحديث الرشيف يف صفحات كثرية 

والشــعر واســتثار الراكيب القرآنية والعربية اســتثارا واســعا، واختيار العناوين وتلوينها 

اختيــارا وتلوينــا طريفــني ووضــع الشــاهد يف مكانــه الــذي يجــب أن يكــون فيــه حتــى لكأنــه 
قطعــة مــن النــص وكل هــذه ســات وأســلوب مكــني واضــح 1

يق�ل ال�سيخ ال�سيد عبد املاجد الغ�ري . 4

تاريخــي بعنايــة فائقــة  الكتــاب أعظــم حــادث  النــدوي يف هــذا  الشــيخ  فصــور ســاحة 

بأسلوب فريد وقلم بليغ وأبرز فيه جوانب العظمة وسر التفوق الذي جعل من أصحاب 

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم عجائــب الدهــور وســوانح التاريــخ بعــد أن كانــوا رعــاة 

اإلبــل والغنــم، وغــار النــاس حتــى صــدق فيهــم قــول اللــه ســبحانه وتعــاىل )كنتــم خــري أمــة 
أخرجــت للنــاس..(2

يق�ل الدكت�ر حممد لقمان الأعظمي الندوي . 5
)رئي�س ق�سم الدرا�ساتت الإ�سالمية كلية اإعداد املعلمني حائل-ال�سع�دية(

فإن فضيلته قد أبرز لنا التميز املتفرد النفيس الرائد لحضارتنا اإلسامية يف مثرة علمية 

دامئة األكل هي كتابه »ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني« وكان كتابه مفاجأة سارة 

1  مجلة الثقافة، مرص : ديسمرب 1950 

2  سلســلة أعــام العلــاء - أبــو الحســن عــي الحســني النــدوي اإلمــام املفكــر الداعيــة األديــب، الســيد 

عبــد املاجــد الغــوري، دار إبــن كثــري بــريوت : 254-253
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والحرمان التاعس، وتغشاه غاشية من الكفر والضال والظام، عى الرغم من الديانات 

الســاوية، التــي كانــت فــد أدركهــا التحريــف، ورسى فيهــا الضعــف، وفقــدت ســيطرتها 

عــى النفــوس، واســتحالت جامــدة، ال حيــاة فهــا وال روح، وبخاصــة املســيحية.

العالمة الدكت�ر ي��سف القر�ساوي حفظه اهلل. 2
)رئي�س اإحتاد علماء امل�سلمني(

يقــول : وكنــت قــد قــرأت كتــاب »مــاذا خــرس العــامل بانحطــاط املســلمني« الــذي نرشتــه 

لجنــة التأليــف و الرجمــة والنــرش التــي كان يرأســها األســتاذ الكبــري أحمــد أمــني رحمــه اللــه، 

وقــد أعجبــت بالكتــاب ودللــت عليــه بعــض األصدقــاء ليقــرأه، وإن كنــت ال أعــرف عــن 

صاحبــه شــيأ إال أنــه عــامل هنــدي مســلم، وقــد كتــب األســتاذ أحمــد أمــني مقدمــة للكتــاب 

ولكنه مل يوف صاحبه حقه كا ينبغي، ولكن الكتاب نظرة جدبدة إىل التاريخ اإلسامي 

وإىل التاريــخ العاملــي مــن منظــور إســامي، وهــو منظــور عــامل مــؤرخ مصلــح داعيــة، يعــرف 

التاريــخ جيــدا ويعــرف كيــف يســتخدمه لهدفــه ورســالته وقــد ســاعده عــى ذلــك معرفتــه 

باللغة اإلنجليزية كا ساعده الحس النقدي والحس الحضاري والحس الدعوي والحس 

اإلصاحي – وكلها من مواهبه – عى تقديم هذه النظرة الجيدة من خال كتابه الفريد

اتصل يب بعض اإلخوة الهنود الذين يدرسون يف مرص، وقالوا يل هل تعرف األستاذ 

أبوالحســن النــدوي ؟ قلــت لهــم: أليــس هــو صاحــب كتــاب »مــاذا خــرس العــامل بانحطــاط 

املســلمني« قالــوا: بــى، قلــت: ومــا شــأنه؟ قالــو : ســيصل إىل القاهــرة يــوم كــذا: قلــت 

أرجوكــم أن توصلــوين إليــه بعــد حضــوره ومــا هــي إال أيــام حتــى حــر الشــيخ ومعــه إثنــان مــن 

إخوانه ورفقائه الندويني... كان الشيخ ومن معه يسكنون يف شقة متواضعة يف زقاق من 

أزقة شــارع املوســي بحي األزهر، فالشــيخ ال يقدر عى ســكنى الفنادق وال يحبها - حتى 

وإن قــدر عليهــا- وىف اجتاعــات مجلــس الرابطــة باململكــة يــدع الفنــادق التــي ينــزل فيهــا 

الضيــوف – وهــي مــن فنــادق الدرجــة األوىل – وينــزل عنــد بعــض إخوانــه كــا أنــه يرفــض 

النزول ضيفا عى بعض الكرباء من األغنيء واملوسعني، لعل ذلك للشبهة يف أموالهم 

أو لئا يكون أسريا إلحسانهم، وكان الشيخ حني زار مرص يف رشح الشباب لحيته سوداء 

ووجهــه نــر وعزمــه فتــى وروحــه وثابــة وغريتــه متوقــدة كان يحمــل حــاس الشــباب وحكمــة 
الشــيوخ، يحمل فكر العامل املوفق وقلب املؤمن الغيور يف آن واحد 25

مجلة الرائد، األعداد: 13، 14، 15 رمضان، شوال، ذو القعدة 1420 مؤسسة الصحافة والنرش، لكنؤ  25
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املعقــدة بــأن البرشيــة العامليــة إىل قيــادة جديــدة، أال وهــي اإلســام، بــدالً مــن ســيطرة 

اليــد األوربيــة الغربيــة عــى دفــة القيــادة؛ ألن هــذا التحــول هــو الــذي ســيغري التاريــخ وينقــذ 

العــامل مــن الســاعة الرهيبــة التــي تنتظــره.

يتميز الكتاب برصانة األسلوب وجزالة التعبري، ويصور عا يجيش يف خاطر املؤلف 

من أفكار إميانية ومن عواطف جياشة، قد انترش الكتاب يف العواصم العربية واألوساط 

العلميــة خــال شــهور مــن إصــدار الطبعــة األوىل، حتــى ترجــم إىل معظــم اللغــات العامليــة 

يف أنحــاء العــامل، وتناولتــه طبقــات األمــة وقــادة الفكــر بالدراســة والبحــث، وأشــار املربــون 

واملعلمون عى الشباب مبطالعته.

اآراء العلماء الكبار عن هذا الكتاب القيم

الأ�ستاذ �سيد قطب رحمه اهلل )الكاتب الإ�سالمي(. 1
يقول يف مقدمته للكتاب: ما أحوج املسلمني اليوم إىل من يرد عليهم إميانهم بأنفسهم 

وثقتهــم مباضيهــم ورجاءهــم يف مســتقبلهم.. ومــا أحوجهــم ملــن يــرد عليهــم إميانهــم بهــذا 

الدين الذي يحملون اسمه ويجهلون كنهه، ويأخذونه بالوراثة أكرث ما يتخذونه باملعرفة.

وهــذا الكتــاب الــذي بــني يــدي: »مــاذا خــرس العــامل بانحطــاط املســلمني« ملؤلفــه 

)الســيد أيب الحســن عــي الحســني النــدوي( مــن خــري مــا قــرأت يف هــذا االتجــاه، يف 

القديــم والحديــث ســواء

»إنــه يبــدأ فريســم صــورة صغــرية رسيعــة- ولكنهــا واضحــة- لهــذا العــامل قبــل أن تــرشق 

عليه أنوار اإلسام األوىل. رسم الصورة لهذا العامل رشقاً وغرباً وشاالً وجنوباً، من الهند 

و الصــني إىل فــارس والــروم، صــورة املجتمــع وصــورة الضمــري يف هــذه الدنيــا العريضــة، 

يف الجاعــات التــي تظلهــا الديانــات الســاوية، كاليهوديــة واملســيحية، والتــي تظلهــا 

الديانــات الوثنيــة، كالهندوكيــة والبوذيــة والزرادشــتية.. ومــا إليهــا.. 

إنهــا صــورة جامعــة تعــرض رقعــة العــامل وتصفهــا وصفــاً بينــاً، ال يعتســف املؤلــف فيــه، 

وال يســتبد بــه، إمنــا يــرشك معــه الباحثــني واملؤرخــني مــن القدامــى واملحدثــني، ممــن 

يدينــون بغــري اإلســام، فــا شــبهة يف أن يكونــوا مغرضــني لــه، وللــدور الــذي أداه يف ذلــك 

العــامل القديــم.

إنــه يصــف العــامل تســيطر عليــه روح الجاهليــة، ويتعفــن ضمــريه، وتأســن روحــه، وتختــل 

فيــه القيــم واملقاييــس، ويســوده الظلــم والعبوديــة، وتجتاحــه موجــة مــن الــرف الفاجــر 
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كتاب »ماذا خ�ضر العامل بانحطاط امل�ضلمنی«
 فى نظر رجال الفكر والعلم 

د/ يو�سف حممد الندوي
األستاذ املساعد: كلية WMO موتل

خال�سة ال�رقة 
هنــاك كتــب ومؤلفــات كثــرية تأثــر بهــا كثــري مــن النــاس عــرب التاريــخ يف مختلــف اللغــات 

واألمــم، ومــن أروع الكتــب القيمــة التــي تأثــرت بهــا األمــة اإلســامية قاطبــة يف طيلــة التاريــخ 

عقــب صدورهــا كتــاب إحيــاء علــوم الديــن أليب حامــد الغــزايل وحجــة اللــه البالغــة لشــاه 

ويل اللــه الدهلــوي وغريهــا، أمــا كتــاب »مــاذا خــرس العــامل بإنحطــاط املســلمني« الــذي 

ألفــه عامــة الهنــد وإمــام العــرص الســيد أبــو الحســن عــى النــدوي رحمــه اللــه املتــوىف 

ســنة 1999م ىف الخمســينات من هذا الطراز املتميز، فقد أثر هذا الكتاب رجال الفكر 

والعلم ىف العامل اإلسامي أجمعني تأثريا بليغا، مبضمونه الفكري وموضوعه التاريخي 

وأســلوبه األديب.

إنــه كتــاب رائــع كأروع مــا يكــون الكتــاب وكتــاب قيــم كأقــوم مــا يكــون الكتــاب موضوعــه 

عاملــي كــا يكــون هــو موضوعــا إســاميا ألن املؤلــف يبحــث ىف الكتــاب عــن القضايــا 

العامليــة- انحطاطــا وارتقــاءا - هــي التــي تواجــه األمــة اإلنســانية عــى مــر العصــور ماضيــا 

وحــارضا، وهــو يــأيت بصــورة صادقــة لــكل جيــل مــن األجيــال املاضيــة ولــكل ديــن مــن األديــان 

العامليــة ولــكل أمــة مــن األمــم البرشيــة طــوال التاريــخ الــدويل علميــة وثقافيــة واقتصادييــة.

 وىف الحقيقة كتاب )ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني؟(، سؤال طرحه العامة 

سيد أبو الحسن عي الندوي قبل ست وستني سنة وأجاب بنفسه يف أكرث من مائتني 

وخمســني صفحــة، يذكــر فيــه علــاً وعاجــات ألمــراض اإلنســان القوميــة والحضاريــة، وقــد 

غــاض املؤلــف رحمــه اللــه يف أعــاق األفــكار والحضــارات التــي ســادت أمــًا وشــعوبًا 

مختلفة ويفحص األمراض الخطرية والجروحة......، حتى يكتشف حا لهذه املشكات 
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خامتة
فهمنا أن هذا الكتاب منوذج للتاريخ العاملي، ومنوذج لقراءة التاريخ اإلسامي ومنوذج 

للتعــرف عــى الــدور الهــام الــذي قــام بــه اإلســام ىف تشــكيل التاريــخ العاملــى، وأن مــا 

قدمــه العامــة النــدوي مــن املنهــج التاريخــي منهــج فريــد مبتكــر، كاف لحــل بعــض األزمــة 

الفكريــة وهــذا املنهــج ينبــع منــه ثقــة بالنفــس، وأن املنهــج التاريخــي الغــريب معتمــد عــى 

املاديــة ال يتطــرق إىل العوامــل األخــرى ىف بحــث مجــرى التاريــخ، وأن هــذا املنهــج الغــريب 

العــامل يعتمــد عــى  تاريــخ  لقــراءة  الروحيــة وأن املنهــج اإلســامي  بالقيــم  ابــدا  مل يهتــم 

الجانبــني - املــادي والروحــي معــا، والتــازج بينهــا، وأن هــذا املنهــج يتمتــع بخاصيتــني 

وهــا العامليــة، وانقســام التاريــخ إىل الجاهــي واإلســامي.
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لديهــم التاريــخ املتشــوه ونظرهــم إليــه كان مــن الزاويــة الضيقــة بحيــث مل يجــرؤوا عــى أن 

يربطــوا قضيــة املســلمني بقضيــة العــامل وبقضيــة اإلنســانية، وهــم كانــوا ال يؤمنــون مبكانــة 

اإلسام وأهميته، يقول سيد قطب عن األسباب التي أدت إىل تشويه التاريخ اإلسامي 

مــن قبــل الكتــاب املســلمني وجبنهــم لربــط قضيــة املســلمني بقضيــة العــامل ”ولقــد درجنــا 

نحــن عــى أن نتلقــف التاريــخ مــن أيــدي أوربــا كــا نتلقــف كل يشء آخــر نتلقفــه بأخطائــه 

تلــك، وهــي أخطــاء ىف املنهــج بإغفــال قيــم كثــرية وعوامــل كثــرية، وأخطــاء ىف التصويــر 

نتيجة النظر من زاوية واحدة للحياة البرشية، وأخطاء يف النتائج تبعا لألخطاء املنهجية 

والتصويريــة«22 فاألســتاد النــدوي قــد نجــا مــن هــذا التأثــري الغــريب ىف منهــج قــراءة التاريــخ 

فقــد نجــح أن يبعــد مــن املنهــج املــادي للقــراءة وقــدم منهجــا لقــراءة التاريــخ بحيــث يبحث 

عــن مــدى خســارة العــامل اإلنســاىن والعــامل املعــارص بانحطــاط املســلمني.

خ�سي�ستان للمنهج التاريخى عند الندوي
وقــد رأى النــدوى أن انحطــاط املســلمني مل يختــص بالعــرب وحدهــم بــل هــى مأســاة 

إنســانية، مشــكلة االنحطــاط والتخلــف مل تلــم باملســلمني وحدهــم بــل العــامل بــأرسه، و 

منهج قراءة التاريخ عنده عاملي ال يكتمل دون شعب أو دولة، فبحثه يدور حول التاريخ 

العاملي وليس التاريخ اإلسامي فقط، وأكد أن للتاريخ اإلسامى دورا عظيا يف صياغة 

التاريخ العاملي. وقع االنحطاط تدريجيا ىف عقود من السنني، والعامل مل يحسب إىل 

اآلن الحســاب الصحيــح لهــذا الحــادث، ومل يقــدره قــدره وليــس عنــده املقيــاس الصحيــح 
لشــقائه وحرمانــه«23

وقد قسم الندوي التاريخ اإلنساين إىل عرصين، العرص الجاهي والعرص اإلسامي 

»فكان العامة ال يرى للوجود اإلنساىن إال قالبني منفصلني إما قالب الخري وإما قالب 

الــرش، فــكل األحــداث اإلنســانية تــدور حــول هاتــني النقطتــني. فــكل مــا وجــده معارضــا 

للمبــادئ والقيــم اإلســامية اعتــربه عمــا مــن أعــال الجاهليــة التــي ال متثــل إال قــوى الظلــم 

التــي أســاءت  العوامــل  إذا إن كل  والضــال والكفــر والطغيــان والعبوديــة واالنحــال.24 

اإلنســانية قدميــا وحديثــا تعــد مــن الجاهليــة.

22  سيد قطب، مقدمة الكتاب

23  ابو الحسن عى الندوى، ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني.

24  محمد أسلم اإلصاحى ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني دراسة تحليلة، مجلة الثقافة
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إال إذا كانت قيادة الحياة وإدارة دفة املدينة بني الذين يؤمنون بالروح واملادة، ويكونون 

أمثلة كاملة ىف الحياة الدينية والخلقية. وأصحاب عقول سليمة راجحة وعلوم صحيحة 

نافعــة«« وقــد أكــد النــدوي ال توجــد املدينــة الصالحــة إال إذا اعتمــدت عــى وســط دينــى 

خلقــى عقــى جســدى، أي املــزاج بــني الــروح واملــادي، فنظرتــه إىل قــراءة التاريــخ أيضــا 

مــن التــازج بــني هذيــن الجانبــني، والقيــم املنبثقــة مــن هــذا التــازج، 

نجــد أن التاريــخ الــذي كتــب بــه املؤرخــوون األوروبيــون ال ينصــف أبــدا مــع الحقائــق 

بــني القيــم الروحيــة واملاديــة هــو املســؤول الوحيــد  التــازج  التاريخيــة للعــامل، فقــدان 

لفشــل املنهــج املــادي لقــراءة التاريــخ، ونفهــم أن األســتاذ النــدوي يؤمــن بأنــه ال يســتقيم 

تاريــخ الحيــاة وال يصــح تفســري الحــوادث إال إذا اعتمــد عــى املنهــج الــذي ابتكــره. يقــول 

ســيد قطــب عــن القــراءة األوربيــة للتاريــخ »لقــد مــىض األوربيــون يؤرخــون العــامل كلــه مــن 

زاويــة النظــر الغــريب، متأثريــن بثقافتهــم املاديــة، وفلســفتهم املاديــة، ومتأثريــن كذلــك 

بالعصبيــة الغربيــة والعصبيــة الدينيــة - شــعروا بذلــك أم مل يشــعروا – ومــن ثــم وقعــت ىف 

تاريخهــم أخطــاء وانحرافــات، نتيجــة إغفالهــم لقيــم كثــرية ىف هــذه الحيــاة، ال يســتقيم تاريــخ 

الحياة وال يصح تفسري الحوادث والنتائج بدونها، ونتيجة عصبيتهم التي تجعل أوربا ىف 

نظرهــم هــي محــور العــامل ومركــزه دامئــا، وإلغفالهــم العوامــل األخــرى التــي أثــرت ىف تاريــخ 

البرشيــة، أو التهويــن مــن شــأنها إذ مل يكــن مصدرهــا هــو أوربــا« وقــد وصــل ســيد قطــب 

إىل مــا أراده النــدوي بخــال كتابــه مــن ترســيخ فكــرة أن قــراءة أوربــا املاديــة للتاريــخ نقصــان 

وأنهــا ال تقــر بــأي مــن العوامــل التاريخيــة التــى أثــرت يف مجــرى التاريــخ إذ كانــت يصــدر مــن 

غــري أوربــا، وال ميكــن لهــا أن ترشــد الجيــل الحــارض إىل املســتقبل الســليم.

وقــد حــدد أبــو الحســن عــي النــدوي ”العامــل التاريخــي املهــم« الــذي يقــود العــامل 

وتاريخــه والــذي أثــر ىف مجــرى التاريــخ العاملــي، يــرصخ بهــذه الحقيقــة األســتاذ النــدوي 

”املسلمني هم العامل العاملي املؤثر ىف مجاري األمور ىف العامل كله، ليس ىف بقعة 

جغرافيــة محــدودة، أومنطقــة سياســية خاصــة. هــل املســلمون حقــا يف وضــع ميكــن أن 

يقــال: إن العــامل يخــرس شــيئا بانحطاطهــم، هــل املســلمون عــى مســتوى يجــوز أن يقــال: 
إن العــامل قــد خــرس شــيئا بتقهقرهــم وبتخلفهــم عــن مجــال القيــادة العامليــة“21

وقــد كان األســتاذ النــدوي يخــى أن الكتــاب اإلســاميني مل يفكــروا هــذا التفكــري وأن 

21  أبو الحسن عى الندوى، ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني
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املنهج التاريخى لدى الغرب، املعتمد على القيم املادية فقط
التاريــخ اإلســامي، وهــم يؤرخــون  فقــد قــام األوربيــون ىف كتابــة تاريــخ العــامل بتهميــش 

العــامل مــن نظرتهــم الغربيــة بحيــث ال يقــدرون اإلســام وأهميتــه ىف مجــرى التاريــخ أي 

تقديــر ألنــه معطيــات اإلســام مل تقــرص عــى املاديــة بــل عــى الروحيــة. إن أحســن القــول 

الجانــب  مــن  الحيويــة  أيضــا  أ أن معطيــات اإلســام املاديــة تكســب  الصــدد  ىف هــذا 

الروحــى، واملؤرخــون األوربيــون مل يراعــون القيــم الروحيــة ومــا جلبتــه مــن حســنات للعــامل 

ألن قــراءة التاريــخ لديهــم مقصــورة عــى ربــح الجانــب املــادي وخســارته فقــط، وقــد وضــح 

محمــد قطــب هــذه النفســية للمؤرخــني الذيــن يقــرصون االعتــاد عــى الجانــب املــادي 

ىف قــراءة التاريــخ »وحــني نتحــدث املراجــع األوروبيــة عــن الحضــارة اإلســامية فإنهــا_ ألمــر 

مــا ال تركــز عــى »القيــم« التــى بثهــا اإلســام ىف األرض. إنهــا تركــز عــى الزخــارف والعائــر 

واآلثــار الحســية، وهــذه مهــا تكــن عظمتهــا ال تحــدث ىف النفــس إال أثــرا عابــرا يــزول مــن 

لحظتــه، أمــا »القيــم« التــى ميــرون عليهــا مــرورا عابــرا وال يركــزون عليهــا فهــي التــي تحــدث 

األثر الباقى ىف النفس، وتعطي القيمة الحقيقية للحضارة اإلسامية، وهم بدافع الغرور 

األوروىب مــن ناحيــة والحقــد الصليبــى مــن ناحيــة أخــرى ال يحبــون أن ينســبوا أى قيمــة باقيــة 
لغــري الحضــارة األوروبيــة وجذورهــا اإلغريقيــة الرومانيــة القدميــة.«20

املنهــج الغــرىب للتاريــخ ال يتتمــع أبــدا باإلحســاس املتناســق بــكل مقومــات الحيــاة 

البرشية، وال ينصف أبدا مع كل نواحي الحياة اإلنسانية، وهذا املنهج ال يراعي التناسق 

والتحقيــق والعدالــة.

املقارنة بني هذين املنهجني
إن املنهــج التاريخــى عنــد أىب الحســن عــي النــدوى يعتمــد عــى الجانبــني معــا الروحــي 

واملادىــي ومنهجــه التاريخــى املبتكــر يرجــع إىل نظرتــه إىل االنســان، فيقــول »جســم وروح، 

وهو ذو قلب وعقل وعواطف وجوارح، ال يســعد وال بفلح وال يرقى رقيا متزنا عادال حتى 

تنمو فيه هذه القوى كلها منوا متناسيا الئقا بها، ويتغذى بها غذاء صالح. وال ميكن أن 

توجــد املدنيــة الصالحــة البتــة إال إذا ســاد وســط دينــي خلقــي عقــي جســدي ميكــن فيــه 

لإلنســان بســهولة وأن يبلــغ كالــه اإلنســاىن. وقــد أثبتــت التجربــة أنــه ال يكــون ذلــك كانــت 

20  محمد قطب، كيف نكتب التاريخ اإلسامي
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عي الندوى مركز عى إيجاد الشعور بأن اإلسام له أهمية تتناسب مع كل العصور املختلفة 

مــن القديــم إىل الحــارض. ومــن هــذا املنطلــق، رصــف النــدوى هدفــه بحيــث يعيــد الــروح إىل 

اإلسام وثقة النفس ونرش القيم الدينية والحضارية واألخاقية لإلسام. ويقول سيد قطب 

بهــذا الصــدد يف مقدمــة الكتاب«مــا أحــوج املســلمني اليــوم إىل مــن يــرد عليهــم إميانهــم 

بأنفسهم وثقتهم مباضيهم ورجاءهم ىف مستقبلهم، وما أحوجهم ملن يرد عليهم إميانهم بهذا 
الدين الذي يحملون اسمه ويجهلون كنهه، ويأخذونه بالوراثة أكرث ما يتخذونه باملعرفة«18

املنهج الإ�سالمى لقراءة التاريخ العاملى
وظّــف النــدوي لتحقيــق هــذا الهــدف قــراءة تاريخيــة للعــامل، وقــدم منهجــا قوميــا لقــراءة 

التاريــخ مــن العــرص الجاهــى ) كــا وصفــه العامــة( إىل العــرص الحــارض، هــذا املنهــج 

فريــد مل يســبق إليــه أحــد مــن قبلــه، واملنهــج لقــراءة التاريــخ الــذي ســاد قبــل عــرصه ال يقــدر 

عــى إعــادة ثقــة بالنفــس، وذلــك يركــز عــى إســهاب املعلومــات التاريخيــة وال يتطــرق إىل 

أعاق التاريخ كا ال يأخذ العرب الائقة وال يزود بثقة النفس أن اإلسام له قدرة للرجوع 

إىل مــا كان عليــه مــن قبــل. وقــد وعــى النــدوي نقصــان هــذه القــراءة بحيــث يراعــي تاريــخ 

اإلســام كتاريــخ شــعب عــادي وليــس لــه أهميــة بالنســبة للعــامل. 

ألــف هــذا الكتــاب مــن إميانــه العميــق بــأن رســالة اإلســام »رســالة تســتطيع أن تنقــذ 

العــامل مــن االنهيــار واالنحــال« كــا عــربه بــه النــدوي. ومنهجــه التاريخــى املبتكــر يعتمــد 

أيضــا عــى هــذا اإلميــان، ففضــل وتشــجع مؤلــف هــذا الكتــاب وتخطــى الحــدود املرســومة 

التقليديــة وخــرج مــن اإلطــار التقليــدي الــذي فــرض تطبيقــه عــى املؤلفــني والكتــاب ىف 

العــرب والعجــم، وأراد أن ينظــر إىل العــامل مــن خــال املســلمني“ فنفهــم مــن هــذه العبــارة 

أن مــا قدمــه لنــدوى مــن املنهــج للتاريــخ هــو نظــرة إىل العــامل مــن خــال تاريــخ املســلمني.

أول مــن لفــت النظــر إىل منهــج التاريــخ الــذي يعتمــد عليهــا الكتــاب هــو ســيد قطــب، 

فهــو يقــول بهــذا الصــدد ىف مقدمتــه للكتــاب »فــإن الخصيصــة البــارزة ىف هــذا الكتــاب 

كلــه هــي الفهــم العميــق لكليــات الــروح اإلســامية ىف محيطهــا الشــامل، وهــو لهــذا ال يعــد 

منوذجــا للبحــث الدينــى واالجتاعــى فحســب، بــل منوذجــا كذلــك للتاريــخ كــا ينبغــى 
أن يكتــب مــن الزاويــة اإلســامية«19

18  سيد قطب، مقدمة الكتاب

19  سيد قطب، مقدمة الكتاب
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لــه هويــة عظيمــة يتناســاها أو يتجاهــل بهــا أهــل الفكــر، وأن اإلســام لــه قــدرة فائقــة للبقــاء 

ىف أحلك األحوال العاملية سياسيا وعلميا، وقد نبع عديد من التساؤالت عن شخصية 

اإلســام وقدرتــه عــى البقــاء مــع قدرتــه للتجــاوب مــع مقتضيــات العــرص واملخرعــات 

الجديــدة، وقــد حــار العلــاء املســلمون أن يواجهــوا هــذه األزمــة الفكريــة ومــا كان لديهــم 

تربيــر كاف للتســاؤالت الصــادرة مــن األوســاط العلميــة، هنــا قــدم األجوبــة أبــو الحســن عــي 

النــدوي رافعــا ســؤاال تجــاه نفســه فحــاول أن يجيــب خــال صفحــات هــذا الكتــاب. 

الظروف التاريخية لتاأليف الكتاب
يليــق بنــا أن نذكــر الظــروف التــي أدت العامــة أبــا الحســن عــي النــدوي إىل تأليــف هــذا 

الكتــاب، وقــد نــرش أعــداء اإلســام ىف العــرص الحديــث فكــرة متثــل أن التمســك باإلســام 

هــو ســبب لتخلــف املســلمني، وأن املحافظــة عــى روح اإلســام ال تــأىت بــأي خــري ألهلــه 

وأن اإلســام ال يقــدم للعــامل أيــة مســاهمة يف املجــاالت للحيــاة اإلنسانســة، وقــد راجــت 

هــذه الفكــرة املســمومة وتأثــر بهــا العلــاء املســلمون ففشــلوا أن يصحــح هــذه املفاهيــم 

املنحرفــة واألفــكار الخاطئــة. ومعظــم البــاد العربيــة والعــامل الثــاث والهنــد كانــت تحــت 

مــن  الكفــاح املتواصــل  إثــر  العســكرى  االســتعار  هــذا  زال  االســتعار، عندمــا  قبضــة 

املستعمرات، وطبق ساسة االستعار املبادئ للغزو الفكرى الهاجم ملحو هوية الباد 

املستعمرة، فأفسد االستعار النظام التعليمى فيها فأنشأ جيا جديدا ال يؤمن بقدرة 

اإلســام عــى التــواؤم مــع العــرص الراهــن، فلــم يتعمــق هــذا الجيــل ىف كليــات اإلســام 

ليأخــذ منهــا الحلــول املناســبة للمشــكات الحضاريــة والسياســية التــى واجههــا العــامل، 

فاتهــم هــذا الجيــل بــأن اإلســام يقتــرص عــى بعــض القواعــد الســطحية وال يتجــاوز إىل مــا 

يتطلبــه العــرص مــن الحلــول ألزمــة الفكــرة ومشــكات الحضــارة والسياســة.

الهدف من وراء تاأليف الكتاب
وإذا تفحصنا الهدف الذى اســتهدفه أبو الحســن عى الندوى بتأليف هذا الكتاب وجدنا 

أن الندوى استوعب الوضع الراهن وفهم من أعاقه أن الشعور املتميز غائب عن األذهان 

األفــكار، فبنــى هدفــه النبيــل عــى هــذا الفهــم العميــق بحيــث إنــه يهــدف إىل تنبيــه العــامل أنــه 

يعــدم شــعورا فريــدا، وهــى أن العــامل قــد نــي مــا الــذى قــاده إىل التطــور البليــغ ىف جميــع 

مجــاالت الحيــاة وأن هــذا العــامل قــد خــرس بتخلــف املســلمني، وقــد كان هــدف أىب الحســن 
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قراءة التاريخ من املنظور الغربي واملنظور الإ�ضالمي:
درا�ضة مقارنة يف �ضوء كتاب »ماذا خ�ضر العامل بانحطاط امل�ضلمنی«

ها�سمي
باحث يف قسم اللغة العربية، جامعة عليكراه

اتخــذ ابــو الحســن عــى النــدوى منهجــا جديــدا ىف قــراءة التاريــخ إذ أنــه قــرأ التاريــخ مــن 
خــال املســلمني بــدال مــن قــراءة تاريــخ املســلمني مــن خــال التاريــخ العاملــى، وقــد كانــت 

املسئولية التى قام بها الندوى هى قراءة التاريخ العاملى من املنظور اإلسامى للتاريخ. 

وقــد وظــف إميانــه الراســخ ىف قــراءة التاريــخ بــأن املســلمني هــم العامــل العاملــى املؤثــر ىف 

مجرى التاريخ. هذا اإلميان يشجعه أن يصوغ فكرة جديدة مل ميارسها املؤلفون املسلمون 

مــن قبلــه وهــى فكــرة متثــل أن العــامل قــد خــرس بتخلــف املســلمني عــن القيــادة العامليــة.

هذه الدراسة تحاول أن تؤكد أن املنهج الذي اتخذ الندوي ىف قراءة التاريخ هو منهج 

إسامى وأن الكتاب »ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني« قراءة تاريخية للعامل اإلنساىن 

من املنظور اإلسامى، وأن قراءة التاريخ العاملي بغري املنظور اإلسامى لها قصور رصيح 

إذ أن هذا النوع من القراءة يهتم بالجانب املادي فقط، وال يتجاوز إىل القيم الروحية وإىل 

اكتســاب املوعظــة والعــرب للجيــل الحــايل، و ميكننــا أن نؤكــد أّن منهــج قــراءة التاريــخ الســائد 

ىف الغــرب منهــج مــادي خالــص قائــم عــى أســاس الحضارة الغربيــة. وهــذه الدراســة تحــاول 

أيضــا أن تقــارن قــراءة املنهــج التاريخــى مــن املنظور اإلســامى والغــرىب، وأن يــربز دور كتــاب 

»ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني« ىف تقديم املنهج اإلسامى ىف قراءة التاريخ.

مقدمة
ال شك يف أن هذا الكتاب محاولة للتزويد باألجوبة لألسئلة العديدة، واسم هذا الكتاب 

يحمل سؤاال أساسيا وهو مالذى فاته العامل بتخلف املسلمني ىف جميع ميادين الحياة 

مبا فيها السياسة واالجتاع والعلم والثقافة، وقد أكد أبو الحسن عي الندوى أن اإلسام 
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أيهــا اإلخــوة الكــرام، هنــاك حقيقــة: أن تقــول: َمــن فعــل هــذا بنــا؟ إيــاك، ثــم إيــاك، ثــم 

إيــاك أن تتهــم جهــة أخــرى، تــارة تقــول: اســتعار، وتــارة تقــول: صهيونــة، وتــارة تقــول: تآمــر 

اإلمربياليــة يف العــامل، تــارة تقــول: املوســاد، قــل: نحــن، قــال تعــاىل ﴿ أََولَــاَّ أََصابَتُْكــْم 
ــْل ُهــَو ِمــْن ِعْنــِد أَنُْفِســُكْم﴾)36( ــْم أىَنَّ َهــَذا قُ ــْم ِمثْلَيَْهــا قُلْتُ ــْد أََصبْتُ ــٌة قَ ُمِصيبَ

اخلامتة 
إن هذه األمة ال ينبغي أن تكون يف االنحطاط والذلة فعليهم أن يعودوا إىل الله ورسوله 

متمســكني برشائع اإلســام فرائضه ونوافله حبا وطاعة ألن بها صاح االمة اإلســامية فا 

أحســن مــا قــال اإلمــام مالــك رحمــه اللــه »اليصلــح آخــر هــذه األمــة إال مبــا صلــح بــه أّولهــا«
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الســؤال الــذي كان يطــرح مــن فعــل هــذا بنــا؟ مــن هــو العــدو الــذي فعــل هــذا بنــا؟ 

الحقيقــة صيغــة الســؤال فيهــا خطــر كبــري، صيغــة الســؤال توهــم أن الــذي أصابنــا ليــس مــن 

عندنا ولكن األصح أن يطرح السؤال التايل كيف حدث الذي حدث؟ يعني ما األسباب 

التي من صنع أيدينا سببت هذا الذي حدث؟ فاألسباب من عندنا والعاج يف أيدينا.

نحــن أمــة ليــس لنــا وال ميــزة أبــداً إطاقــاً، ال تقــل: نحــن أمــة مختــارة، لقــد كنــا مختاريــن، 

ال تقــل: نحــن أمــة رســول اللــه، ال تقــل: نحــن األمــة املفضلــة، ال تقــل: نحــن خــري أمــة إطاقــاً، 

هــذا كام ال يقــال أبــداً، أنــا ال أريــد أن أحطــم معنوياتكــم، ال و اللــه، لكــن أريــد أن أوقظكــم، 

كفانــا مديحــاً بأنفســنا، كفانــا تغطيــة ألخطائنــا، كفانــا أن نلقــي كل أخطائنــا عــى جهــات 

أخــرى، نحــن املخطئــون، ال تقــل: َمــن املســؤول ؟ كلكــم مســؤولون، قــال اللــه تعــايل يف 

الَِحــاِت لَيَْســتَْخلَِفنَُّهْم يِف اأْلَرِْض  ــُه الَِّذيــَن آََمُنــوا ِمْنُكــْم َوَعِملُــوا الصَّ كتابــه العزيــز ” َوَعــَد اللَّ

لَنَُّهــْم ِمــْن  ــِذي ارْتَــىَض لَُهــْم َولَيُبَدِّ ــَا اْســتَْخلََف الَِّذيــَن ِمــْن قَبْلِِهــْم َولَيَُمكَِّنــنَّ لَُهــْم ِديَنُهــُم الَّ كَ
بَْعــِد َخْوِفِهــْم أَْمنــاً يَْعبُُدونَِنــي« )31(

املســلمون اليــوم ال يعبــدون اللــه، بــل يــؤدون الشــعائر اإلســامية، يــؤدون الطقــوس 

العبــادات  تــؤدى  ليــس يف اإلســام طقــوس، يف اإلســام عبــادات،  بحســب فهمهــم، 

الشــعائرية، وترمــى العبــادات التعامليــة وراء ظهورهــم، ال صــدق، وال أمانــة، وال اســتقامة، 

وال إنصاف، وال عدل، وال رحمة إطاقاً، من البنية التحتية، دعك من الذي فوق، البنية 

التحتيــة، املجتمــع اإلســامي يف أدىن طبقاتــه ظلــم أرسي ال يعلمــه إال اللــه، ظلــم األزواج 

لزوجاتهم يشء ال يصدق، ظلم اآلباء ألبنائهم، ظلم اآلباء لبناتهم، ظلم رب العمل لعاله، 

هنــاك أخطــاء فادحــة نرتكبهــا، مــع أننــا نصــي، كيــف توازنَّــا أن نقــوم بأعــال تخالــف منهــج 

اللــه عــز وجــل، تخالــف العــدل، تخالــف االســتقامة، تخالــف الرحمــة، تخالــف اإلنصــاف، 

ونصــي ؟ يقــول اللــه تعــايل: 

ُوا َما ِبأَنُْفِسِهْم﴾) 32 (  اً نِْعَمًة أَنَْعَمَها َعَى قَْوٍم َحتَّى يَُغريِّ ﴿َذلَِك ِبأَنَّ اللََّه لَْم يَُك ُمَغريِّ

َهَواِت فََسْوَف  َاَة َواتَّبَُعوا الشَّ ويقول الله تعايل ﴿ فََخلََف ِمْن بَْعِدِهْم َخلٌْف أََضاُعوا الصَّ

ُوا َمــا ِبأَنُْفِســِهم()34(  ُ َمــا ِبَقــْوٍم َحتَّــى يَُغــريِّ يَلَْقــْوَن َغيّــاً ﴾)33( ويف ســورة الرعــد ﴿إِنَّ اللَّــَه اَل يَُغــريِّ

ويف ســورة النــور﴿ َولَيَُمكَِّنــنَّ لَُهــْم ِديَنُهــُم الَّــِذي ارْتـَـىَض لَُهــْم﴾ )35( 

وعد الله بتمكني الدين الذي يرتضيه ال فهاً سقياً للدين، ال ديناً أساسه املظاهر، 

أساســه التباهــي، أساســه األلقــاب، أساســه الحفــات، ديــن االســتقامة، ديــن الخــوف مــن 

اللــه، ديــن االلتــزام، ديــن الوقــوف عنــد حــدود الله
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 هكــذا كانــت هنــاك أمــة مل يكــن يوجــد مثلهــا يف التاريــخ ســابقا وال الحقــا فإنهــم »قــد 

دخلــوا يف الســلم كافــة بقلوبهــم وجوارحهــم وأرواحهــم كافــة ال يشــاقون الرســول مــن بعــد 

مــا تبــني لهــم الهــدى وال يجــدون يف أنفســهم حرجــا مــا قــىض وال يكــون لــه الخــرية مــن بعــد 

مــا أمــر ونهــى حدثــوا الرســول عــا اختانــوا أنفســهم وعرضــوا أنفســهم للعقــاب الشــديد إذا 

فرطت منهم زلة استوجبت الحد. خرج حظ الشيطان من نفوسهم بل خرج حظ نفوسهم 

مــن نفوســهم وأنصفــوا مــن أنفســهم إنصافهــم مــن غريهــم وأصبحــوا يف الدنيــا رجــال اآلخــرة 

ويف اليــوم رجــال الغــد ال تجزعهــم مصيبــة وال تبطرهــم نعمــة وال يشــغلهم فقــر وال يطغيهــم 

غنــى وال تلهيهــم تجــارة وال تســتخفهم قــوة وال يريــدون علــوا يف األرض وال فســادا وأصبحــوا 

للناس القســطاس املســتقيم قوامني بالقســط شــهداء لله ولو عى أنفســهم أو الوالدين 

واألقربــني وطــأ لهــم أعنــاق األرض وأصبحــوا عصمــة للبرشيــة ووقايــة للعــامل ودعــاة إىل ديــن 

اللــه واســتخلفهم رســول اللــه صــي اللــه عليــه وســلم يف عملــه ولحــق بالرفيــق األعــي قريــر 

العــني مــن أمتــه ورســالته«)30( 

وهناك سؤال كبري... كيف تخلفت هذه األمة؟ وبعد هذه الخصوصيات كلها كيف 

تخلفــت هــذه األمــة عــن دورهــا القيــادي الريــادي ألمــم األرض؟ فإننــا إذا عرفنــا األســباب 

ســهل العاج، تحديد املشــكلة أول خطوة إىل حلها، ما األســباب التي أدت إىل تخلف 

األمــة اإلســامية يف هــذا الوقــت، بــل ومــن مئــات الســنني؟ ملــاذا تراجعــت هــذه األمــة عــن 

دورهــا القيــادي الريــادي ألمــم األرض؟ ملــاذا أخفقــت يف شــؤون حياتهــا؟ هــذا الســؤال 

يطرح دامئاً، من متى؟ حينا انحرس اإلسام عن باد األندلس، وسقطت بأيدي سكانها 

األصليــني بعــد مثانيــة قــرون مــن الحكــم اإلســامي، هــذا الســقوط أحــدث دويــاً هائــاً يف 

العــامل اإلســامي، وتســاءل املســلمون عــن رس هــذه املصيبــة، وهــذا التخلــف، وكتبــوا 

مــا كتبــوا، وقالــوا مــا قالــوا مــن منثــور ومنظــوم، وملــا جــاء الغــزو املغــويل التــري حصــل 

مثــل ذلــك انحســار اإلســام عــن األندلــس بعــد حكــم إســامي دام مثانيــة قــرون، ثــم الغــزو 

املغويل التري الذي فعل ما فعل، ثم جاء الغزو الصليبي، وملا جاء الغزو االستعاري 

بعــده، وهيمــن عــى معظــم الرقعــة اإلســامية، واستســلم لــه املســلمون بفــرة أيضــاً يــأيت 

الســؤال نفســه، واآلن أصبــح الســؤال يطــرح بشــكل أكــرث إلحاحــاً، بعــد الغــزو االســتعاري 

انحســار الحكــم اإلســامي يف األندلــس، الغــزو املغــويل التــري، الغــزو الصليبــي، الغــزو 

لبنــان، فلســطني،  العــراق،  االســتعاري، اآلن غــزو الحريــة والدميقراطيــة، أفغانســتان، 

الســودان، الصومــال، بشــكل متتابــع.ا هــو بســبب تقصرينــا:
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عطــاًء؟ قــال: هــل نقصتكــم مــن حقكــم؟ قالــوا: ال، قــال: فذلــك فضــى أوتيــه مــن أشــاء )22( 

ومنها اختصاصها بأنهم شهداء الله يف األرض

ــد - َصــىَّ اللــُه عليــِه وَســلََّم - مــن دون  وهــذه خاصيــة عظيمــة انفــردت بهــا أمــة ُمحمَّ

األمم بفضل ربها ســبحانه وتعاىل ويوضح هذه الخاصية حديث عبد العزيز بن صهيب 

قــال: ســمعُت أنس بــن مالــك - ريََض اللــُه عنــُه – يقــول مــرُّوا بجنــازة فأثنــوا عليهــا خــرياً 

فقــال النَّبــيُّ - َصــىَّ اللــُه عليــِه وَســلََّم -: وجبــْت!!، ثــم مــرُّوا بجنــازة فأثنــوا عليهــا رشاً فقــال: 

وجبــْت!! فقــال عمــر بــن الخطــاب - ريََض اللــُه عنــه -: مــا وجبــت؟، قــال: هــذا أثنيتــم عليــه 

خــرياً فوجبــْت لــه الَجنَّــة، وهــذا أثنيتــم عليــه رشاً فوجبــت لــه النــار، أنتــم شــهداء اللــه يف 

األرض )23( ومنهــا اختصاصهــا بالعــذر باإلكــراه قــال صــي اللــه عليــه وســلم إن اللــه وضــع 
عــن أمتــي الخطــأ والنســيان، ومــا اســتكرهوا عليــه )24(

ــه  ــه علي ــال صــي الل ــراط ق ــى ال ــازة ع ــم إج ــا أول األم ــا بأنه ــا اختصاصه  ومنه

وســلم« ويــرب الــرصاط بــني ظهــري جهنــم فأكــون أنــا وأمتــي أّول مــن يجيــز، وال يتكلــم 

يومئــٍذ إال الرســل«)25( ومنهــا اختصاصهــا بأنهــا أول مــن تحاســب : قــاَل رســوُل اللــِه - َصــىَّ 

اللُه عليِه وَســلََّم نحن آخُر األمم، وأول َمن يُحاســب، يُقال: أين األمة األميُة ونبيها؟ فنحن 

اآلخــرون األولــون )26( 

 ومنهــا اختصاصهــا بــأن الكافــر فــداء للمســلم يــوم القيامــة قــاَل رســوُل اللــِه - َصــىَّ 

اللــُه عليــِه وَســلَّم إنَّ هــذه األمــة مرحومــٌة، عذابهــا بأيديهــا، فــإذا كان يــوم القيامــِة ُدِفــَع إىل 

كلِّ رجــٍل مــن املســلمني رجــٌل مــن املرشكــني فيُقــاُل: هــذا ِفــداؤك مــن النَّــار)27( 

ومن خصائص هذه األمة أْن خّصها اللُه - َجلَّ وَعَا - بخصيصتني: السام، والتأمني؛ 

من دون األمم قال صي الله عليه وسلم: »ما حسدتكم اليهوُد عى يشٍء ما حسدتكم 

اِم والتأمني« )28(  عى السَّ

 ومنهــا اختصاصهــا بأنهــا أمــٌة محفوظــٌة مــن الهــالِك واالســتئصاِل قــاَل رســوُل اللــِه - 

َصىَّ اللُه عليِه وَسلََّم إنَّ الله َزَوى يل األرَض فرأيُت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ 

ملُكهــا مــا ُزوي يل منهــا، وأُعطيــت الكنزيــن األحمــر واألبيــض، وإين ســألت ريب ألمتــي أن 

ال يُهلكهــا بســنٍة عامــٍة، وأن ال يُســلِّط عليهــم عــدواً مــن ســوى أنفســهم فيســتبيح بيضتهــم، 

ـُه ال يُــردُّ، وإين أعطيتُــك ألمتــك أْن ال  ــُد إين إذا قضيــُت قضــاًء فإنَـّ وإنَّ ريب قــال: يــا ُمحمَّ

أهلكهــم بســنٍة عامــٍة، وأْن ال أســلَط عليهــم عــدواً ِمــن ســوى أنفِســهم يســتبيُح بيضتَهــم ولــو 

اجتمــَع عليهــم َمــن بأقطارِهــا َحتَّــى يكــوَن بعُضهــم يُهلــك بعضــاً، ويســبي بعُضهــم بعضــاً )29( 
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ــون مــن  لُ ومنهــا اختصاُصهــا بأنهــا تــأيت يــوم القيامــة وُهــْم غــرٌّ مــن الســجود ُمحجَّ

الوضــوء 

عــن أيب ُهَريْــرة - ريََض اللــُه عنــُه قــال: قــاَل رســوُل اللــِه - َصــىَّ اللــُه عليــِه وَســلََّم تــرد 

عــّي أمتــي الحــوض، وأنــا أذود النَّــاس عنــه كــا يــذود الرّجــل إبــل الرّجــل عــن إبلــه قالــوا: يــا 

لــني  نبــي اللــه! أتعرفنــا؟ قــال نعــم، لكــم ســيا ليســت ألحــٍد غريكــم، تــردون عــّي غــرّاً محجَّ

مــن آثــار الوضــوء )18( 

ومنهــا اختصاصهــا بــأنَّ عيــى - َصــىَّ اللــُه عليــِه وَســلََّم - يُصــيِّ وراء ويل مــن هــذه 

ــة عــن جابــر بــن عبــد اللــه - ريََض اللــُه عنــُه - قــال: ســمعُت رســوَل اللــِه - َصــىَّ اللــُه  األم

عليِه وَسلََّم – يقوُل ال تزال طائفٌة من أمتي يقاتلون عى الحق ظاهرين إىل يوم القيامة، 

قــال فينــزل عيــىس ابــن مريــم - َصــىَّ اللــُه عليــِه وَســلََّم - فيقــول أمريهــم: تعــال َصــلِّ لنــا!! 

فيقــوُل: ال إن بعضكــم عــى بعــٍض أمــراٌء تكرمــة اللــه هــذه األمــة )19( 

ومنهــا اختصاصهــا بيــوم الجمعــة عــن حذيفــة - ريض اللــه عنــه - قــال: قــاَل رســوُل 

اللــِه - َصــىَّ اللــُه عليــِه وَســلََّم أضــل اللــه عــن الجمعــة مــن كان قبلنــا، فــكان لليهــود يــوم 

الســبت، وكان للنصــارى يــوم األحــد، فجــاء اللــه بنــا فهدانــا اللــه ليــوم الجمعــة، فجعــل 

نيا  الجمعة والسبت واألحد، وكذلك هم تبٌع لنا يوم القيامة، ونحن اآلخرون من أهل الدُّ

واألولــون يــوم القيامــة، املقــيُّ لهــم قبــل الخائــق )20( 

ومنهــا اختصاصهــا بــأن اللــه أحــلَّ لهــا الغنائــم عــن جابــر - ريََض اللــُه عنــُه - قــال: قــاَل 

رســوُل اللــِه - َصــىَّ اللــُه عليــِه وَســلََّم أُعطيــت خمســاً مل يُعطهــن أحــد مــن األنبيــاء: نــرصت 

بالرعــب مســرية شــهر، وجعلــت يل األرض مســجداً وطهــوراً، فأميــا رجــل مــن أمتــي أدركتــه 

، وأحلــت يل الغنائــم ومل تحــّل ألحــد قبــي، وأُعطيــت الشــفاعة، وكان  الصــاة فليصــلِّ
ــة وبُعثــت إىل النَّــاس عامــة )21( النَّبــّي يبُعــث إىل قومــه خاصَّ

ومنهــا إختصاصهــا بــأن اللــه أحــلَّ لهــا بعــَض األطعمــة قــاَل َصــىَّ اللــُه عليــِه وَســلَّم« 

أُحلــت لنــا ميتتــان ودمــان أمــا امليتتــان فالحــوت والجــراد، وأمــا الدمــان فالكبــد والطحــال« 

ومنها إختصاصها بأنهم أقل عما وأكرث أجرا قال صي الله عليه وسلم : مثلكم ومثُل 

أهــل الكتابــني كمثــل رجــل اســتأجر أُجــراَء فقــال: َمــن يعمــل يل مــن غــدوة إىل نصــف النَّهــار 

عــى قــرياٍط؟ فعملــت اليهــود، ثــم قــال: مــن يعمــل يل مــن نصــف الّنهــار إىل صــاة العــرص 

عى قرياٍط؟ فعملت النصارى، ثم قال من يعمل يل من العرص إىل أن تغيب الشمُس 

عــى قرياطــني؟ فأنتــم هــم، فغضبــت اليهــود والنصــارى فقالــوا: مــا لنــا أكــرث عمــاً وأقــل 
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ــة.. )8(  وَســلََّم نحــن اآلخــرون األولــون يــوم القيامــة، ونحــن أول مــن يدخــل الَجنَّ

ومنهــا اختصاصها بالوســطية والشــهادة عى النَّــاس قال الله تعــاىل: وَكََذلـِـَك َجَعلَْناكُْم 

ــوالً  ــم دخ ــر األم ــا أك ــا بأنه ــًة َوَســطًا لِّتَُكونُــواْ ُشــَهَداء َعــَى النَّــاس )9( ومنهــا اختصاصه أُمَّ

ــة عــرشون ومئــة صنــف؛ مثانــون منهــا مــن  ــة قــال صــي اللــه عليــه وســلم: أهــل الَجنَّ الَجنَّ

هــذه األمــة، وأربعــون مــن ســائر األمــم )10( 

ومنهــا اختصاصهــا أن مــرض الطاعــون شــهادة لهــا روي عــن عائشــة - ريََض اللــُه عنُها - 

زوِج النَّبــيِّ - َصــىَّ اللــُه عليــِه وَســلََّم قالــت: ســألُت رســوَل اللــِه َصــىَّ اللــُه عليــِه وَســلََّم عــن 

الطاعون، فأخربين أنه عذاٌب يبعثه اللُه عى من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنني، 

ليــس مــن أحــٍد يقــع الطاعــون فيمكــث يف بلــده صابــراً محتســباً يعلــم أنــه ال يُصيبــه إال مــا 

كتــب اللــُه لــه إال كان لــه مثــل أجــر شــهيد )11( وعــن أنــس بــن مالــك - ريََض اللــُه عنــُه - عــن 

النَّبــيِّ َصــىَّ اللــُه عليــِه وَســلََّم – قــال الطاعــون شــهادة لــكل مســلم )12( 

ــة عــن حذيفــة - ريََض اللــُه عنــُه -  ــوف املالئك ــا كصف ــأن صفوفه ــا ب ومنهــا اختصاصه

لنــا عــى النَّــاس بثــاث: جعلــت صفوفنــا  عــن النَّبــيِّ - َصــىَّ اللــُه عليــِه وَســلََّم – قــال فُضِّ

كصفوف املائكة، وجعلت لنا األرض مسجداً وتربتها طهوراً، وأعطيت آخر سورة البقرة 

فهــن مــن كنــز تحــت العــرش )13( 

ومنها اختصاصها بأن سبعني ألفاً منها يدخلون الَجنَّة بغر حساب 

وعن ســهل بن ســعد - ريََض اللُه عنُه - أن رســول الله - َصىَّ اللُه عليِه وَســلََّم – قال 

ــة مــن أمتــي ســبعون ألفــاً، أو ســبعائة ألــٍف - ال يــدري أبــو حــازم أيهــا قــال  ليدُخلــنَّ الَجنَّ

- متاســكون، آخــُذ بعضهــم بعضــاً، ال يدخــل أولهــم َحتَّــى يدخــل آخرهــم، ووجوههــم عــى 

صــورة القمــر ليلــة البــدر)14( ومنهــا اختصاصهــا بأنهــا كالغيــث ال يــدري أولــه خــر أم آخــره 

عــن أنــس - ريََض اللــُه عنــُه - قــال: قــاَل رســوُل اللــِه - َصــىَّ اللــُه عليــِه وَســلََّم 

مثل أمتي مثل املطر ال يُدرى أوله خري أم آخره )15( 

ومنهــا اختصاصهــا بــأن اللــه جعــل لهــا األرض مســجداً وطهــوراً عــن جابــر بــن عبــد اللــه 

- ريََض اللــُه عنهــا – قــال أُعطيــُت خمســاً مل يُعطهــن أحــٌد قبــي نـُـرصُت بالرعــب مســرية 

شهر وُجعلت يل األرض مسجداً وطهوراً، فأميا رجٍل من أمتي أدركته الصاة فليصلِّ )16( 

ومنهــا اختصاصهــا بــأن اللــه جعــل لهــا التيمــم عنــد عــدم املــاء قــال صــي اللــه عليــه 

عيــد الطيــب وضــوء املســلم، وإن مل يجــد املــاء عــرش ســنني، فــإذا وجــد  ــلم إن الصَّ وس

ــه برشتــه فــإن ذلــك خــري)17(  املــاء فليَمسَّ
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نعــم.. املنافقــون الذيــن ينــادون بإزالــة هــذه الفــوارِق يك ال يكــون هنــاك فــرق بــني املســلم 

والكافــر، والــرِب والفاجــر، وينــادون باألخــوة اإلنســانية التــي تْحِطــم قواعــَد الديــن وفواصلــه 

وحواجــزه ال يعلمــون، وصــدق عمــر ريض اللــه عنــه يــوم قــال »إنــا كنــا أذل قــوم فأعزنــا اللــه 

بهــذا الديــن، فمهــا نبتغــي العــزة يف غــريه أذلنــا اللــه« إن الفيصــل بيننــا وبــني أولئــك القوم 

موجود يف كتاب الله، قد حكم الله به حني نزول القرآن »لكم دينكم ويل دين« فا ميكن 

أن نســتوي نحــن وإياهــم، ال ميكــن أن يســتوي املوحــد واملــرشك، وال املؤمــن والكافــر، 

لقــد جعــل اللــه للجنــة خلقــا كــا جعــل للنــار خلقــا »خلقكــم فمنكــم كافــر ومنكــم مؤمــن« 

»وقــد حــل الرســول صــي اللــه عليــه وســلم محــل الــروح والنفــس مــن املجتمــع وشــغل 

منــه مــكان القلــب والعــني وهــو البــرش الــذي جمــع اللــه لــه أســمي صفــات الجــال والكــال 

وأبلــغ معــاين الحســن واإلحســان.. فاندفــع إليــه الحــب الصــادق كــا يندفــع املــاء إىل 

الحــدود وانجذبــت النفــوس انجــذاب الحديــد إىل املغناطيــس كأمنــا كان مــن القلــوب 

واألرواح عــى ميعــاد وأحبــه رجــال أمتــه وأطاعــوه حبــا وطاعــة مل يســمع مبثلهــا يف تاريــخ 

العشــاق واملتيمــني ووقــع مــن خــوارق الحــب والتفــاين يف طاعتــه وإيثــاره عــى النفــس 

واألهــل واملــال والولــد مــا مل يحــدث قبلــه ولــن يحــدث بعــده« )1( 

يقــول ســاحة الشــيخ النــدوي رحمــه اللــه : إن هــذا االنقــاب كان غريبــا يف كل يشء 

كان غريبا يف رسعته وكان غريبا يف عمقه وكان غريبا يف ســعته وشــموله وكان غريبا يف 
رسعــة وضوحــه وقربــه إيل الفهــم )2(

هــا اللــه - َعــزَّ وَجــلَّ لهــا عــن غريِهــا مــن   فهــذه أمــة مخصوصــة بالخصائــص التــي خصَّ

ــابقِة، األُمــِم السَّ

منهــا اختصاصهــا بالخرييــة كــا قــال اللــه تعــاىل »كنتــم خــر امــة أخرجــت للنــاس«)3( 

وقَــاَل رَُســوُل اللــِه - َصــىَّ اللــُه عليــِه وَســلََّم« نكمــل يــوم القيامــة ســبعني أمــة نحــن آخرهــا 

وخريهــا)4( 

ومنهــا اختصاصهــا بأنهــا ال تجمــع عــى ضاللــة قــال َصــىَّ اللــُه عليــِه وَســلََّم ال يجمــع 

اللــه أمتــي عــى ضالــة أبــداً، ويــُد اللــِه عــى الجاعــة« )5( ال يجمــُع اللــُه هــذه األمــَة عــى 

ــواِد األعظِم، وَمْن َشــذَّ َشــذَّ يف النار«)6( وقد  ضالٍة، ويُد اللِه مع الجاعِة، وعليكم بالسَّ

ــٍد - َصــىَّ  ثبــت عــن أيب مســعود أنــه قــال عليكــم بالجاعــة فإنــه اللــه ال يجمــع أمــَة ُمحمَّ

اللــُه عليــِه وَســلََّم - عــى ضالــة )7( 

ــة: قــاَل رســوُل اللــِه َصــىَّ اللــُه عليــِه  ومنهــا اختصاصهــا بأنهــا أول األمــم دخــوالً الَجنَّ
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خ�ضائ�ص الأمة امل�ضلمة والإر�ضادات القيمة 
 لتقدمها يف �ضوء ماذا خ�ضر العامل بانحطاط امل�ضلمنی 

لأبي احل�ضن علي الندوي

نو�ساد بن عبد املجيد املناين
باحث يف قسم اللغة العربية، جامعة كريال

الحمــد للــه والصــاة والســام عــى أرشف املرســلني وعــى آلــه وأصحابــه ومــن تبعهــم 
بإحســان إىل يــوم الديــن أمــا بعــد فــإن هــذه األمــة ال شــك أعــز األمــم وأكرمهــم وأفضلهــم ملــا 

حبــاه اللــُه لهــذه األمــة عــن غريِهــا مــن الخصائــص فقــد ميزهــا اللــه ســبحانه وتعــاىل عــى 

غريهــا مــن األمــم بكرامــات كثــرية يف الدنيــا ليســت لغريهــا، مل يكــن لهــا أن تتميــز بهــذه 

املكانــة وتلــك الفضيلــة إال بتعظيــِم اللــه لرســولها وتكريــِم نبيهــا واتبــاع هــذه األمــِة نبيهــا 

صــى اللــه عليــه وســلم، 

اللــه الرشائــع الســاوية، وجعــل دينهــا األكمــَل واألجمــل واألصلــح  أتــم  فبهــذه األمــة 

للبرشيــة، وينبغــي ألتْبــاِع هــذه األمــِة املحافظــُة عــى خصوصيــاِت أمتهــم يف زمــِن الدعــوة 

إىل إزالــِة الفــوارق بــني األمــم، يف زمــن االنجــراف وراء تيــارات اإللحــاد ومتييــعِ اإلســام وهــي 

الدعــوة التــي بدأهــا أعــداء اللــه وروَج لهــا منافقــو هــذه األمــة املندســني يف صفوفهــا، 

وكذا الســائرون عى نهجهم واملنزلقون معهم من املستســلمني والضعفاء واملنهزمني، 

ولذلــك فإنــه ال بــد مــن تكريــِس الفــوارق يف النفــوس ليعتــّز أفــراد األمــة بأمتهــم، ألنهــم إذا 

مل يــروا ألمتهــم فضــا عــى غريهــا ومل يشــعروا بخصوصياتهــا، فــإن هــذه العــزة ســتضمحل 

يف النفــوس، وتتــاىش وتندثــر وتــزول، هــذه الخصوصيــات يف هــذه األمــة - عبــاد اللــه، 

تستوعب العام والخاص، والظاهر والباطن، والجوهر واملخرب. »قل إن صايت ونسي 

ومحياي ومايت لله رب العاملني« إنها تستوعب الحياَة كلها بأنشطتها املختلفة، هذه 

الخصوصيــات هــي مصــدر عزتنــا وكرامتنــا » لقــد أنزلنــا إليكــم كتابــا فيــه ذكركــم »أي رشفكــم 

وفضلكــم«، وقــال تعــاىل »وللــه العــزة ولرســوله وللمؤمنــني ولكــن املنافقــني ال يعلمــون« 
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حسن معاملة بعض قادة أوروبا للمسلمني الخاضعني لحكمهم( 1

ومن ذلك مثا ما لقاه املسلمون يف صقلية من تسامح وهدوء تحت سلطة بعض 

حكامهــا كروجــر الثــاين الــذي قــال عنــه ابــن األثــري: ســلك طريــق ملــوك املســلمني. وخالــف 

عــادة الفرنــج، فإنهــم ال يعرفــون شــيئاً منــه، وجعــل لــه ديــوان املظــامل ترفــع إليــه شــكوى 

املظلومني، فينصفهم ولو من ولده. وأكرم املسلمني، وقربهم ومنع عنهم الفرنج، فأحبوه.

اهتام كثري من علاء الغرب بثقافة الرشق( 1

تأثــر كثــري مــن علــاء الغــرب باملســتوى الراقــي للحضــارة اإلســامية. ومــن هــؤالء أديــا 

ردأوف بــات الــذي زار األندلــس يف النصــف األول مــن القــرن الثــاين عــرش امليــادي، ثــم 

البــاد اإلســامية.  ســافر إىل مــرص وآســيا الصغــرى، واطلــع عــى كثــري مــن العلــوم يف 

وانتقلــت بواســطته إىل الغــرب معلومــات مهمــة عــن الــرشق اإلســامي. وكانــت أعــداد 

كبــري مــن العلــاء األوروبيــني اهتمــت بالرجمــة مــن الثقافــة العربيــة اإلســامية إىل اللغــات 

األوروبيــة يف الحيــاة الفكريــة يف أوروبــا الغربيــة.

تأثر النصارى باللغة العربية( 1

كان البعض من الصليبيني الذين قدموا من أوروبا وعاشوا فرة يف الباد اإلسامية 

قــد اكتســبوا اللغــة العربيــة، و مل ينــس هــؤالء - عنــد عودتهــم إىل بلدانهــم - اللغــة العربيــة 

التي اكتسبوها يف الباد اإلسامية، وما نقلته مفرداتها إليهم من بعض املفاهيم الدينية 

عــن اإلســام، والتــي كانــوا يجهلونهــا قبــل ذلــك، فنقلوهــا إىل أفــراد مجتمعاتهــم يف البــاد 

األوروبيــة. ففــي صقليــة كانــت اللغــة العربيــة إحــدى اللغــات الثاثــة التــي أقرتهــا الدولــة 

يف ســجاتها بجانــب اليونانيــة والاتينية.ولهــذا االنتشــار للغــة العربيــة يف أوروبــا تســللت 

مئــات الكلــات العربيــة إىل اللغــة األوروبيــة خاصــة اللغتــني اإلنجليزيــة واإلســبانية.وكل 

هــذه قــد ســببت لتطــور الحضــارة الغربــة.

امل�سادر واملراجع

- املنصــورة مكتبةاإلميــان،  نحطاطاملســلمني،  لعاملبا ماذاخرسا  - لندوي  لحســنعليا بوا أ  )1

. ألزهــر ا معة مجا ما أ

لويسمعلوف - املنجدفياللغة، املطبعةالكاثوليكية – بريوت.  )2

د. محمدعبدالرحمن – املوجزفيتاريخالعلومعندالعرب، دارالكتاباللبناين، بريوت، الطبعةالثالثة 1981.  )3

4) http://www.hawzah.net/fa/article/view/90557
5) http://www.alukah.net/culture/0/260
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بــن عبــدون ذهــب مــن األندلــس عــام 337 ه إيل مــرص  وأســبانيا مثــل محمــد 

ليــارس التطبيــب يف مستشــفي الفســطاط ورجــع إيل األندلــس عــام 360 ه، 

وولــدي يونــس الحــراين ذهــب يــدرس الطــب يف بغــداد وبقــي عــرش ســنوات ثــم 

عــاد لألندلــس عــام 351 ه وغــري هــؤالء كثــريون.

هــذا إضافــة إىل الحــروب الصليبيــة التــي اســتمرت مــن عــام 1095- 1291 م، إذ عــادت 

القدس إىل املسلمني عام 1187. فقد تعرف الغربيون عى العلوم العربية وتعلموا اللغة 

العربية. وتتلمذ الكثري من الطاب الغربيني عى يد أساتذة مسلمني، وقاموا برجمة الكثري 

مــن الكتــب العربيــة وبعضهــم ألــف كتبــا خــال بقائــه يف الــرشق. كذلــك األرسي الغربيــون 

والجرحي واملريض الذين عادوا بعد الحرب ايل بادهم.لقد كان للثقافة والعلوم واآلداب 

اإلسامية والعربية األثر البالغ يف إنشاء كيان الثقافة والحضارة الغربية وإن ما جاء آنفا هو 

صورة قادرة عى إعطاء القارئ الحقيقة التي اعرف بها الغربيون أنفسهم.

ومن مظاهر هذا التاأثري الإ�سالمي على الغرب

تأثر بعض األوروبيني بيء من العادات والتقاليد اإلسامية( 1

ففــي صقليــة – حيــث كانــت الســلطة والدولــة للنصــارى فيهــا بعــد أن كانــت للمســلمني 

- امتــدت آثــار الجهــود الدعويــة املختلفــة إىل نصــارى هــذه البــاد، فمنهــا عــى ســبيل 

املثــال تقليــد بعضهــم للمســلمني يف اللبــاس والنظافــة، بــل وصــل األمــر بالبعــض منهــم 

إىل اعتنــاق اإلســام، فمــا شــاهده املــؤرخ ابــن جبــري قــال: »وزي النرصانيــات يف هــذه 

املدينــة زي نســاء املســلمني«.

إعجاب بعض القادة األوروبيني بالحضارة اإلسامية.( 1

ومــن األمثلــة عــى هــؤالء القــادة روجــر الثــاين )Roger II( أحــد ملــوك صقليــة الــذي 

استحر كثريا من الكتب العربية وأمر برجمتها وكان يجل العلاء املسلمني ويقدرهم، 

لــه. ومــن ملــوك صقليــة  أكرمــه واحرمــه ووســع  إذا جــاء إىل مجلســه  فــكان اإلدريــي 

 17)Frederick II( الثــاين املعجبــني بالحضــارة اإلســامية كذلــك اإلمرباطــور فريدريــك 

الذي كان متأثرا بكل ما هو عريب، وكان يجيد اللغة العربية كا كانت لغته األم. وخال 

طفولتــه كان عــى عاقــة بقــايض املســلمني الــذي قــدم لــه عــددا مــن الكتــب العربيــة يف 

مختلف العلوم.

هو إمرباطورالرومانيةاملقدسة وملكصقلية.  17
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والزهــد يف حطــام الدنيــا وتحمــل األذى يف ذات اللــه صابــرا محتســبا«14. ويذكــر علــاء 

تاريــخ العلــوم أن الطــرق التــي حصــل بهــا علــاء الغــرب علومهــم وثقافتهــم مــن املســلمني 

كانــت مــن خــال:

الوجــود اإلســامي يف األندلــس والــذي اســتمر مــدة مثانيــة قــرون. وقــد جعلــت ( 1

بــن عبــد  التدريــس يف جميــع املعاهــد هنــاك يف عهــد هشــام  العربيــة لغــة 

الرحمــن. 

وكان العرب هم الذين أدخلوا صناعة الورق إيل األندلس عام 1170 م، وبعدها انترشت 

يف أوروبا.بــل إن اللغــة العربيــة انتــرشت يف أســبانيا بشــكل واســع والتــي التــزال الكثــري 

مــن املصطلحــات والكلــات والعبــارات اإلســبانية عربيــة وأصبحــت اللغــة العربيــة لغــة 

الثقافــة والتقــدم لــدى اإلســبان حتــى القــرن الســادس عــرش امليــادي حيــث كان اإلســبان 

وغــري العــرب يقبلــون عــى تعلــم اللغــة العربيــة بشــكل واســع ســيا إذا عرفنــا أن املجتمــع 

آنــذاك كان يتألــف مــن املســلمني وهــم العــرب الفاتحــون واملهاجــرون إىل  األندلــي 

األندلس واإلسبان الذين اعتنقوا اإلسام وهم كثريون فالتقطوا اللغة العربية. وما األرقام 

املســتعملة اآلن يف أوروبــا بشــكلها )1-2-3-4-5( إال هــي األرقــام العربيــة.

العــرب املهاجــرون ( 1 بتأسيســها  قــام  وقــد   15)Montpellier( مدرســة مونبلييــه

الثــاين عــرش. فكانــت فيهــا العلــوم قــد  والعلــاء املتدفقــون إليهــا يف القــرن 

انتعشــت كعلــوم الطــب اإلســامي كذلــك حركــة الرجمــة حيــث ترجمــت الكثــري 

مــن الكتــب العلميــة والفلســفية ككتــب ابــن ســينا والكنــدي وأبــو العــاء بــن زهــر.

املدرســة العربيــة يف صقليــة )Sicily(16 ومــا أنتجــت هــذه املدرســة مــن بحــوث ( 2

نبــغ يف الجغرافيــا وابــن جلجــل  الــذي  ودراســات وتواجــد للعلــاء كاإلدريــس 

الصقــي يف الطــب صاحــب كتــاب تاريــخ األطبــاء والحكــاء وأيب ســعيد بــن 

إبراهيــم املغــريب صاحــب كتــاب املنجــح يف التــداوي وأحمــد بــن عبدالســام 

الرشيف الصقي مؤلف كتاب األطباء يف األمراض من الفرق إىل القدم. وقد 

تجــاوز األســقاع العلمــي صقليــة ووصــل إيطاليــا وانتــرشت الثقافــة العربيــة هنــاك.

الرحــات والســفر وهــذه نوعــان منهــا رحلــة العلــاء العــرب أنفســهم عــرب إفريقيــا ( 3

أبوالحسنعليالندوي، ماذاخرسالعاملبانحطاطاملسلمني، ص – 234  14

هيمدينةفيجنوبفرنسا.  15

هيأكربجزيرةفيالبحراألبيضاملتوسط، ومنطقةذاتيةالحكمفييإيطاليا.  16
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حصيلــة حضــارات متعاقبــة عــى مــر العصــور. فاملســلمون الذيــن فتحــوا نصــف العــامل 

كــا يحدثنــا التاريــخ قــد ملكــوا جميــع علــوم اليونانيــني حتــى قيــل كان يف بغــداد نحــو مائــة 

مرجــم ينقلــون كتــب اليونــان إىل اللغــة العربيــة والرسيانيــة حيــث أضــاف العــرب لهــذه 

العلــوم الكثــري مــن اكتشــافاتهم وتجاربهــم العلميــة الخاصــة.

وال شــك أن الحضارة اإلســامية ارتفعت يف القرون الوســطى إىل علوم مل ينتبه إليها 

قــوم آخــرون. وال يخفــى أن هــذا االعتــاء كان مثــرة االجتهــاد يف كل نواحــي الثقافــة وتطبيــق 

الطرق العلمية، ثم يؤكد كامه يف اقتباس األوروبيني لهذه الثقافة ومتسكهم بها لتحقيق 

مآربهــم فيقــول :«قامــت ريــح جديــدة تهــب عــى أوروبــا حيــث أن األوروبيــني قــد عرفــوا أن 

طرق العرب العلمية كانت انسب ملعرفة الحق من التقاليد الرصف الذي كانوا متعودين 

عليــه منــذ قــرون«.ألن الحــل الوحيــد هــو انتقــال مــن اليــد األثيمــة إىل اليــد الربيئــة كــا قــال 

أبــو الحســن عــي النــدوي: »والحــل الوحيــد هــو تحــول القيــادة العامليــة وانتقــال دفة الحياة 

مــن اليــد األثيمــة الخرقــاء التــي أســائت اســتعالها إىل يــد أخــرى بريئــة حاذقــة«11.

لقد كانت ثقافة اإلسام وحضارته عامة مضيئة يف تاريخ الحضارات وقد أفردت لها 

املجلدات الكبرية والكثرية، ولعل اآلالف من املصطلحات واملفردات العربية واإلسامية 

والقرآنيــة اســتقرت يف بحــوث وثقافــات العــرب دون أي ريــب أو شــك. فهنــاك مــن أنصفــوا 

أنفســهم ولــو بالقــول كــا تقــول الباحثــة اإليطاليــة لــورا فاغلــريي )Laura Vaglieri(12 وهــي 

 13)Bacon( تتساءل أمل يكن العرب أول من اصطنعوا الطرائق التجريبية قبل أن يعلن بيكون

رضورتها بزمن طويل؟ وتطور الكيمياء وعلم الفلك. أليست هذه من مآثر العرب؟.

إن النهضة العلمية يف الغرب كان أساسها ووجودها قامئا عى الحضارة اإلسامية. 

ألن الرســالة اإلســامية رســالة قويــة شــديدة كــا قــال أبــو الحســن عــي النــدوي :«ولكــن 

العــامل اإلســامي ال يــؤدي رســالته باملظاهــر املدنيــة التــي جــادت بهــا أوربــا عــى العــامل، 

بحــذق لغاتهــا وتقليــد أســاليب الحيــاة التــي ليســت مــن نهضــة األمــم يف شــيئ إمنــا يــؤدي 

رســالته بالــروح والقــوة املعنويــة التــي تــزداد أروبــا كل يــوم إفاســا فيهــا، وينتــرص باإلميــان 

واالســتهانة بالحيــاة والعــزوف عــن الشــهوات، والشــوق إىل الشــهادة والحنــني إىل الجنــة، 

أبوالحسنعليالندوي، ماذاخرسالعاملبانحطاطاملسلمني، ص – 228.  11

املسترشقة اإليطالية.  12

معروفبقيادتهللثورةالعلميةعنطريقفلســفتهالجديدةالقامئةعى  فيلســوفورجلدولةوكاتبإنجليزي،   13

»املاحظةوالتجريــب«.
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تــام متحــرك وتــراث وإنتــاج  ومتابعــة العلــوم والفنــون.« الحضــارة مبعناهــا العــام، فعــل 

مشــرك بــني األمــم املختلفــة، فضــل كل منهــا بقــدر إســهامها، وحضــارة أيــة أمــة مبعنــاه 

االخــاص«9. وهــي يف اللغــة مشــتقة مــن الحــر، وهــم ســكان املراكــز العمرانيــة، وبذلــك 

فالحضــارة يف اللغــة تعنــي اإلقامــة يف الحــر وهــي ضــد البــداوة فيقــال فــان مــن أهــل 

الباديــة وفــان مــدين مــن أهــل الحــر.

لقــد قامــت الحضــارة العربيــة اإلســامية بدورهــا الطليعــي خــري قيــام يف بنــاء النهضــة 

العلميــة االعامليــة، ألن العــامل احتــاج إليهــا بســبب القيــادة القبيحــة الغربيــة كــا الحــظ 

أبــو الحســن عــى النــدوي يف كتابــه مــاذا خــرس العــامل بانحطــاط املســلمني »إن التحــول 

املؤثــر الواضــح هــو تحــول القيــادة مــن أوربــا – باملعنــى الواســع الــذي يشــمل بريطانيــا 

وأمريــكا وروســيا ومــن كان عــى شــاكلتها مــن األمــم اآلســيوية والرشقيــة – التــي تقودهــا 

املاديــة والجاهليــة، إىل العــامل اإلســامي الــذي يقــوده ســيدنا صــى اللــه عليــه وســلم 

برســالته الخالــدة ودينــه الحكيــم«10.

ال خاف يف أن الحضارة هي مجموعة من تاقح ثقافات وإنتاجات شعوب مختلفة وما 

أحرزه اإلنسان من تقدم يف مختلف العلوم واآلداب والثقافات والنشاطات التي مارسها 

اإلنسان عى مدى التاريخ والتي تقدمت بشكل أكرب كلا تقدمت الوسائل الحاملة لها، 

فمن الوسائل البدائية إىل التقنيات املتطورة إىل ما توصل إليه العقل البرشي املعارص.

وكان الغــرب قــد ابتهــر بنتاجــات علــاء املســلمني الذيــن برعــوا يف مختلــف العلــوم 

كاملقــديس يف الجغرافيــة يف كتابــه )أحســن التقاســيم يف معرفــة األقاليــم( وهــو كتــاب 

شامل، والبلخي واإلدريي صاحب كتاب )نزهة املشتاق( الذي أشار إىل كروية األرض 

وكذلك ابن حوقل وغريهم أمثال ابن جبري وابن بطوطة وكذا فاسفة املسلمني ومؤلفاتهم 

التــي شــغلت الغــرب حتــى يومنــا هــذا كالكنــدي والفــارايب وابــن ســينا وابــن رشــد وغريهــم، 

وكذلــك ابــن خلــدون يف االجتــاع فضــا عــن جابــر بــن حيــان عــامل الجــرب والكيميــاء ومحمــد 

بــن مــويس الخوارزمــي الــذي تعمــق يف دراســة الجــرب وابــن الهيثــم الــذي بــرع يف الفيزيــاء 

وعلــم البرصيــات. لقــد بــرع املســلمون كذلــك يف الصيدلــة والطــب وتحضــري الحوامــض 

أمثــال الــرازي والزهــراوي الــذي اشــتهر بالجراحــة وابــن النفيــس مكتشــف الــدورة الدمويــة.

ونحن اآلن حينا نلمح الغرب وحضارته التي شيدها مل تكن صنيعته لوحده بل هي 

د. محمدعبدالرحمن، املوجزفيتاريخالعلومعندالعرب، ص - 10.  9

أبو الحسن عي الندوي، ما ذا خرس العامل بانحطاط املسلمني، ص – 228.  10
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تاأثريالثقافة الإ�ضالمية يف تطوراحل�ضارة الغربية 
يف �ضوء كتاب »ما ذا خ�ضر العامل بانحطاط امل�ضلمنی«

حارث
باحث يف مرحلة الدكتوراه، قسم اللغة العربية، جامعة كرياال

الحمد لله الواحد القهار، الغزيز الغفار، مكور الليل عى النهار، وتذكرة ألويل القلوب 
واألبصار، والصلوة والسام عى النبي املختار، وعى آله وأصحابه األخيار.أمابعد.

فــإن الثقافــة اإلســامية ثقافــة عظيمــة. ولهــا أهميّــة كــربى يف حيــاة املســلمني، وال 

تقتــرص أهميّتهــا عــى جانــب معــنّي مــن جوانــب الحيــاة، بــل يكــون تأثريهــا وأهميّتهــا يف 

جميع الجوانب عى حد سواء. ولها أهمية كبرية من النواحي الروحانيّة للمسلمني، ويف 

تطــور وبنــاء املســتقبل مــن خــال ارتباطــه الوثيــق باملــايض، ويف تنميــة املســلم وتطويــره 

يف جميــع األصعــدة. قــد تأثــر يف تطــور الحضــارة الغربيــة أكــرث مــن غريهــا.

الثقافة
استعمل العرب مادة ثََقَف مبعان متعددة يرجع بعضها إىل أمورمعنوية، كا يرجع بعضها 

إىل أمور حسية، وإن كانت داللتها عى األمور املعنوية أكرث من داللتها عى الحسيات. 

الثقافة هي إدراك الفرد واملجتمع للعلوم واملعرفة يف شتى مجاالت الحياة. ويف معجم 

منجــد »الثقافــة التمكــن العلــم والفنــون واآلداب«8. ونكتفــي بتعريــف املجمــع اللغــوي 

الذي عرفها بقوله: جملة العلوم واملعارف والفنون التي يطلُب العلم بها والحذق فيها.

احل�سارة
الحضارة هي نظام اجتاعي يعني اإلنسان عى الزيادة من إنتاجه الثقايف، وإمنا تتألف 

الحضــارة مــن عنــارص أربعــة: املــوارد االقتصاديــة، والنظــم السياســية، والتقاليــد الُخلقيــة، 

لويسمعلوف، منجد يف اللغة، ص – 71.  8
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الحكومــات االجنبيــة لنــرش دعايتهــم يف بــاد املســلمني والتأثــري يف عقليتهــم ونفســيتهم.

وهنــاك جاعــة ينحــدرون مــن أصــول عربيــة صميمــة وبيوتــات عريقــة يف املجــد واإلخــاص 

يشتغلون يف الحكومات األجنبية ويستخدمون اللغة العربية ضد الدين يف اسم الثقافة 

والخضارة.وهناك طائفة أخرى ال هم لهم إال اإلشادة بالخدمات الجلية التي تقدمها أروبا 

يف ســبيل نهضــة األقطــار العربيــة وتوحيــد تفكريرهــا وتوثيــق الروابــط بينهــا. هــذا كلــه عــى 

سحر األموال والوظائف التي يتسلمون من أياديهم.وهناك فئة ذوو الوجهني من الكتاب 

والصحفيــني يكتبــون بنفــس القلــم حيــاة بطــل مــن أبطــال اإلســام وخائــن مــن خونــة األمــة 

الــذي وقــع يف املجتمــع  التحــول  اللــه أســباب هــذا  النــدوي رحمــه  الشــيخ  يوضــح 

الرشقي.أوربــا تحتضــن يف أحشــائها فلســفة حياتهــم وهــي أن تجعــل اللــذة البدنيــة معيــار 

لألخاق واألعال واملنفعة املادية أساس الفاح والسعادة. ال عاقة لهم بحقيقة فوق 

الحــس. نتيجــة لهــذا صــار املجتمــع العــرصي يســتغني عــن الروابــط التــي قدســها الديــن 

وال يهمهــم كيــف يعامــل الولــد والــده او الزوجــة زوجهــا إذا كانــوا هــؤالء يف الدائــرة املدنيــة 

التــي اختطهــا املجتمــع ألفــراده

اخلامتة
الســيد أبوالحســن عــي النــدوي يــرى أن االمــة اإلســامية تخلفــت باقتداءهــا بخطــا أوربــا 

املاديــة. ونســيت أنهــا ســيطرت عــى العــامل معظمــه يف مختلــف األزمــان بقــوة هــذا الديــن 

الحنيف وحققت نجاحات باهرة يف مجال العلوم واإلقتصاد والسياسة بتعاليمه الطاهرة.

ومل تكــن تعاليمــه يومــا مــن األيــام تدعــو تباعــه إىل التخلــف والشــقاء.بل يثبــت الشــيخ وملــا 

طبقت يف العامل كانت مثاها أكرب بكبري من أي نظام وجد يف العامل منذ ظهوره.وإنجازاته 

يف املجتمــع ال تــزال قصصــا أســطورية يف أذهــان مــن انصــف يف قــراءة التاريــخ البــرشي.

امل�سادر املرجع

مــاذا خــرس العــامل بانحطــاط املســلمني، ابــو الحســن عــي النــدوي، املجمــع اإلســامي العلمــي، ( 1

الطبعــة الثانيــة 2001. 

البداية والنهاية، البن كثري، دار الفكر.بريوت 2010.( 2

تاريخ الخلفاء، جال الدين السيوطي، مكتبة اشاعة اإلسام، جورى االن ديل الهند.( 3

االيوبيون بعد صاح الدين االيويب، د.عي محمد الصايب، دار املعرفة الطبعة الثالثة، 2010. ( 4
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أحبــط عمــي بالكــذب عــى نفــي ؟ لقــد خــرست إذا وضــل عمي.بــل قــد اشــركت يف 
الثــورة فافعلــوا مــا بــدا لكــم. وشــنق الرجــل.4

و كانــت العاقــة بــني املســلمني وغريهــم مؤسســة عــي قيــم اإلســام الحنيفــة ســادها 

العــدل واإلنصــاف بــدون النظــر إىل العصبيــة الجنســية والوطنيــة والدينية.يــرسد الشــيخ 

الندوي قصة نزاع عى ارض بني الهنادك واملسلمني يف قرية كاندهلة من مديرية مظفر 

نكر.فادعى الهنادك أنها معبد لهم واملسلمون أنها لهم مسجد وتحاكموا إىل حاكم البلد 

االنجيليزي.ولكــن الحاكــم مل يصــل إىل نتيجــة. فشــاور لَحلهــا الهنــادك فرضــوا أن يحكِّمــوا 

عاملا مســلا.فنظر العامل يف األمر وقىض للهنادك عى املســلمني.وخرس املســلمون 

القضية ولكن اإلسام نجح حينا أسلم جاعة منهم رأيا للعدالة اإلسامية5.يوحي الشيخ 

إىل من يريد أن يعرف ســبب انتشاراإلســام يف األرايض الهندية بهذه األمثال.

إثــر  قبــل ســيطرة املاديــة عليهــم  العلــم والعلــاء  الشــيخ نظرنــا إىل قيمــة   ويلفــت 

اســتعار أوربــا. كان لنــا جيــل كــرم العلــم كوديعــة مــن اللــه، وعلمــه بــدون نظــر مــا يــدر مــن 

رواتــب. فيمثــل حيــاة الشــيخ عبــد الرحيــم الرامبــوري)1234ه( أمنوذجــا لهــا. كان يعلــم يف 

بلــدة رامبــور براتــب زهيــد ال يزيــد عــى عــرش روبيات.فقــدم إليــه الحاكــم اإلنكليــزي املســر 

هاكنــس وظيفــة عاليــة. يف كليــة بريــي راتبهــا مئتــان وخمســون روبيــة. ووعــد بالزيــادة يف 

الراتــب بعــد قليــل. فاعتــذر إليــه بحيــل. ولكــن ملــا ألــح عليــه قال:ومــاذا يكــون جــوايب غــدا 

اذا ســالني ريب :كيــف اتخــذت األجــرة عــى العلــم. ولكــن املاديــة الطاغيــة قســت عــي 
قلــوب العلــاء فنظــروا إىل علمهــم كنظــر البائــع لســلعته.6

ومــا ذهــب مــن املجتمــع إثــر اإلســتعار اإلنكفــاف عــن الــرش والظلــم وال يلقــي الجيــل 

الجديــد أي أهميــة مبــا تكســتب أيديهــم مــن األثــام والجرائــم. يــورد الشــيخ النــدوي قــول ابــن 

طاووس يف مجلس الخليفة أيب جعفر املنصور حينا طلب منه أن يناوله الدواة فامتنع ثم 
قال اعتذارا:أخاف ان تكتب به معصية فأكون رشيكك فيها متعاونا عى اإلثم والعدوان 7

وهــذا التعــاون والتعاضــد يأخــد صــورا مختلفــة يف نظريــة الشــيخ النــدوي يقــول الســيد 

الندوي رحمه الله. هناك شبان مسلمون يتولون تحرير الصحف واملجات التي تصدرها 

4  ص 279 

5  املرجع السابق ص 280 

6  املرجع السابق ص 281 

7  املرجع السابق ص 282
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مع لذائذها وطيباتها عاجلة وال يؤمن بآجل الحياة يف اآلخرة حتى يؤخر الحساب إليها.

األدب الــذى بثــه االســتعار حمــل يف طياتــه نفــس الهــدف حيــث ميجــد مــن حقــق 

النجاح يف عامل الرثاء واإلنتاج واالحتكار. فالنرث والشــعر والفلســفة والرواية قدمت أمام 

الطالــب إطــراء تلــك الطوائــف وقللــت قيمــة الــروح وتعاليــم الديــن.

تغريمقيــاس الــرشف وتبدلــت معايــري اإلنســانية أصبــح األرض فقــط ســوقا للعــروض 

والسلع ومن جاب األكرثواألكرث أشري بالبنان والبس تاج العز والجاه فأما الفقر واملسكنة 

صوِّرتــا بأبشــع الوجــه عامــة شــقاء ترصيحــا أوتلميحــا. وتــرى الصدقــات مجــرد تربعــات مــن 

األغنياء وسلية لحيازة الجوائز ونرش الشهرة وكتان الجرائم بعد أن كانت حق املحتاجني. 

التده�ر يف الأخالق واملجتمع

كان مــن مصيبــات االســتعار الفشــل يف الروابــط األرسيــة والعاقــات اإلجتاعية.بعــد 

أن كانــت تعاليــم اإلســام معيــار الروابــط بــني النــاس يف األرسة واملجتمع.براألبنــاء لآلبــاء 

متثلــت يف قــول النبــي صــى اللــه عليــه وســلم »أنــت ومالــك لوالــدك«. وضحــى اآلبــاء 

واألمهــات بــكل مــا لديهــم لتثقيــف أبنائهــم وتربيتهــم و أنفقــوا كل غــال ونفيــس يف ســبيلها 

وتجرعــوا املرائــر وصــربوا عــى الغصــص يف ســبيل األوالد. يــروي الشــيخ النــدوي لنــا قصــة 

أمــري األفغــان تــاج الديــن الــدز حيــث أمــر معلــم ولــده بــأن يهــرب إثــر وفــاة ولــده إثنــاء تربيتــه 
لئــا يقــع عليــه غضــب أمــه.3

مل يفرق أحد األخر باسم املال وإن بدا يشء ينبئ تفضيل املال ثار األخر كاليث إذا 

املجتمــع مل يجعــل الفقــر شــقاء ووســيلة للذلــة بــل فقــط قضــاء مــن اللــه تعإىل.واألفضليــة 

اعتــربت مبعايــري الديــن مل يتخلــف عــن تطبيقهــا حتــى األغنيــاء والفقــري يف املجتمــع ريض 

بقضاء الله وعاش عزيزا مكرما بدون الشــكاوي.

عــزة النفــس كانــت هــي األخــرى مــن ميــزات املجتمــع اإلســامي ومل يخضــع للخيانــة 

والكــذب ومتســك بالصــدق وإن أدى ذلــك إىل هــاك نفســه. يصــف لنــا الشــيخ النــدوي 

رحمه الله قصة الشيخ رض الله البداوين يف هذا املنطلق.حوكم الشيخ بتهمة إشراكه 

يف الثــورة عــى اإلنجليــز عــام 1857م وكان الحاكــم تلميــذ الشــيخ فأوعــز إليــه الحاكــم عــى 

لسان بعض األصدقاء أن يجحد اإلتهام ومل يفعل.فاضطر الحاكم فحكم عليه باإلعدام.

وملــا طلــب الحاكــم ثانيــة جحدهــا لتخليصــه مــن العــذاب وقــت الشــنق قــال« اتريــد أن 
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واألمكنة يف تربية الناس الدينية والخلقية وسط األمواج املتاطمة يف املحيط املادي 

يزكونهــم ويصقلــون قلوبهــم. كأنهــم جــزر صغــرية يف املحيــط يلجــأ إليهــا الفــارون إىل اللــه 

واملتربمــون مــن الحيــاة املاديــة والغفلــة.

عــى الرغــم مــا بــني النــاس مــن اختافــات يف الجنســية والوطنيــة عكفــوا عــى رحــاب 

هــذه املراكــز للتزكيــة الروحيــة وظلــت متحفــا إنســانيا يجتمــع فيــه الرشقــي مــع الغــريب 

والبخاري مع املراكي واألناضويل مع األندونويس يدعون ربهم بالغداة والعي يريدون 

وجــه اللــه عزوجــل. وبعــد تلقــي دروســهم ينتــرشون يف األرض دعــاة مصلحــني مرشــدين.

كانــت تلــك املراكــز كقــرص روحــي يفــوق ســلطانه ســلطان القــرص امللــي فيهــا رجــال 

تأتيهــم الدنيــا راغمــة ويأتيهــم امللــوك واألمــراء صاغريــن. ولهــم شــبكة عامليــة ونظــام كنظــام 

الدولــة ينصبــون ويقــرون وينقلــون ويســتخلفون. وهــؤالء الرجــال كان لهــم نفــوذ اكــرث فــوق 

مــاكان للملــوك بــني النــاس حتــى حســدهم بعــض الجبابــرة مــن امللــوك كــا عامــل امللــك 

شــاهجان مــع الشــيخ آدم البنــوري حيــث أرســل اليــه الهدايــا ثــم طلــب منــه الســفر للحــج 
للتخلــص منــه خوفــا مــن بقائــه يف مملكتــه بنفــوذه العظيــم. 1

يــورد الشــيخ النــدوي أمثلــة لبعــض املشــايخ الذيــن كانــوا ملجــأ النــاس مثــل الشــيخ 

محمــد معصــوم الرسهنــدي وابنــه الشــيخ ســيف الديــن الرسهنــدي والشــيخ محمــد زبــري 

الرسهندي و الشيخ خالد الشهرزوري والإلمام أحمد عرفان الشهيد وغريهم من الشيوخ 

عملــوا إلصــاح املجتمــع حتــى يف عــرص االســتعار الربيطــاين يف الهنــد. 2 

ولكــن االســتعار نهــج إىل طريــق أخــرى لتقويــة شــوكته يف املجتمــع وإرســاء أهدافهــم 

املنشودة. تطرق إىل املنهج التعليمي وترسبت يف الناس أفكارهم وميولهم فصارت تقلب 

نظــام الحيــاة ونظــام الفكــر يف الهنــد رأســا عــى عقــب مــن حيــث ال يشــعر أهلهــا. مل يســلم 

مــن هــذا الســيل الجــارف حتــى البيــوت العريقــة يف الديــن والعلــم فضــا عــن عــوام النــاس.

طغيان املادة واملعدة 

ومــن أهــم الســلبيات التــي عدهــا الشــيخ النــدوي طغيــان املــادة واملعــدة. أراد بهــا أن 

االستعار تبنى جيا ميوت وراء جمع األموال وإشباع املعدة وال يشبعه يش. ورأى يف 

تحصيلها كل األبواب مفتوحة مبرصاعيها بدون النظر إيل جانب الدين فيها، ألن الحياة 

1  املرجع السابق ص268 

2  املرجع السابق ص 268 
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فقدان حاسة من الحواس الخمس يعطل محسوساتها الخاصة بها وال تحل حاسة مها 

كانت قوية وصحيحة محل الحاســة األخرى ذهبت تأثريات ومثرات الحاســة الدينية من 

كيــان اإلنســان. وبــذر اإلســتعار بــذور الادينيــة يف املناطــق وجــاء مــن بعــُد أجيــاال تعانــد 

وتكابــر التعاليــم الدينيــة وانفلــَت مــن عقلهــم مــاوراء الطبيعــة واإلميــان بالغيــب.

ما اجلرح مبيت اإيالم
بعــد نــزع الحاســة الدينيــة مــن الكيــان البــرشي نتيجــة اســتياء أوربــا املــادي عليــه صــارت 

األســئلة املتعلقــة بالديــن كامنــا هــي موجهــة إىل جثــث هامــدة ال حــراك لها.تحجــرت 

القلوب وماتت النفوس يف مسالة الدين ومل يتجاوز فكرهم عن هذا العامل املادي إىل 

نْياَ مَنُوُت َونَْحيَا َوَما نَْحْن مِبَبُْعوثنِْي(.  حياة األخرة.فقالوا يف إعراض ) إِْن ِهَي إاِلَّ َحيَاتُناَ الدُّ

انحــرصت هــذه املســائل يف الجوامــع واملــدارس. ومل يهتــم بهــا الجيــل الجديــد بــل اهتــم 

بأســئلة ماديــة تــدر نتائــج عاجلــة أمــا النســيئة مل يلــق البــال اليهــا بتــة وصــار جــل همــه بــل كلــه 

تســلية النفــس والنــوم واألجــرة والراتــب واألرباح.ومتثلــت األخــرة أمامــه وهــا مــن األوهــام.

فالداعــى الدينــي ال يجــد منفــذا يدخــل منــه إىل رأس هــذا املــادي املزهــو بســيطرة 

سحر أوربا وقد اقفلت جميع األبواب وسدت جميع النوافذ للفكر.كا أن من مل يحَض 

الــذوق األديب فطريــا ال يجــد حــاوة يف األلحــان الجميلــة فتبــدو لــه مجــرد أصــوات ال قيمــة 

لهــا الفنيــة كذلــك نــرى هــذا املــادي الــذي ُحــرم الحاســة الدينيــة ال تؤثــر فيــه الصحــُف 

الســاوية وإرشــادات االنبيــاء. 

استغنى الناس عن الدين. هذه هي الكارثة الكربى وداء ال ينجح معها دواء وشكلت 

ســدا كبــريا أمــام الدعــاة مل يواجهــوا مثلهــا يف أدوار الفســق والفجــور ويف أحلــك عهــود 

املعصيــة والغفلــة. ويشــري الســيد النــدوي إىل مــا قــد فطــن لــه أحــد كبــار معلمــي الفلســفة 

وعلم النفس يف إحدى جامعات أوربا من الفرق الجوهري بني النفسية القدمية والجديدة 

حيث قال »ثارت يف قديم الزمان شكوك وإعراضات وأسئلة وأستفسارات حول الدين، 

ومل يطمــن بعــض أصحابهــا ومل يرتاحــوا إيل جــواب مقنــع، ولكــن مــا ميتــاز بــه هــذا الجيــل 
أنــه التزعجــه األســئلة رأســا، وال تحيــك يف صــدره وال تنشــأ يف هــذا العــرص أصــا.«2

زوال العاطفة الدينية

يــرشح الشــيخ النــدوي كيــف كان يســهم رجــال الديــن ومراكــز الربيــة يف مختلــف األزمــان 

2  املرجع السابق ص.266 
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ال�ستعمار الأوربي

بعد زحف اإلسام عن القيادة العاملية صارت البلدان اإلسامية مقسمة بني السلطات 

االســتعارية مبــارشا أوغــري مبــارشا وتربعــت عــى العــرش العاملــي خاصــة بعــد ســقوط 

الخافــة العثانيــة. هــذا االســتعار مل يكــن مجــرد عبــارة عــن احتــال األرايض أو جمــع 

بــه اســـتإصاُل ديــن عــن وجــوده حتــى ال يبقــى منــه إال رســمه دون  أريــد  بــل  املمتلــكات 

معنــاه. أرادت القــوات األوربيــة مــن قديــم الزمــان اجتيــاح األرايض اإلســامية حينــا ظهــر 

يف املجتمع اإلسامي انحطاط يف األخاق وتخلف عن قيم الدين.ولكن كلا عظمت 

شــوكتهم نبــت يف العــامل اإلســامي رجــال قامــوا كالطــود أمامهــم مثــل يوســف بــن تاشــفني 

يف األندلــس. نــرى محــاوالت أوربــا تــرى الســرداد مملكتهــم يف العــامل الرشقــي اآلســيوي 

والعــامل اإلفريقــي. كــم مــرة نجحــوا يف الســيطرة عــى القــدس. ولكــن أمثــال صــاح الديــن 

األيــويب وســيف الديــن قطــز وركــن الديــن بيــربس وابــن قلمــون وألــب أرســان والســاطني 

العــامل  تشــتت  الــراب.  أهدافهــم يف  دارهــم وداســوا  عقــر  العثانيــني رضبوهــم يف 

اإلســامي أميــا تشــتت بعــد ســقوط الخافــة العثانيــة. فصــار مســتعمرات ألوربــا تفــرض 

عليهــم فلســفات حياتهــم بإثــارة قوميتهــم التــي تضــاد الديــن اإلســامي فأبــو الحســن عــي 

النــدوي رحمــه اللــه يقــدم أمامنــا أهــم ســلبيات االســتعار األوريب بدقــة ووضــوح.

بطالن احلا�سة الدينية 

يحلــل الشــيخ النــدوي هــذا العنــرص ويقــول »وإن اســتعرنا لغــة الفاســفة وتعبريهــم قلنــا: 

مل يــزل يف النــاس –عــدا حواســهم الظاهــرة الخمــس- حاســة سادســة يســوغ أن نســميها 

بالحاســة الدينيــة«.1 هــذه الحاســة لهــا تبعــات كــا لغريهــا مــن الحــواس الخمــس ولهــا 

تاثــريات ومثــرات كــا لغريهــا. هــذه الحاســة هــي التــي ترســل إىل صاحبــه أســئلة عــن هــذا 

العامل غايِته ومصريِه.وأسئلة حول الحياة الدنيوية واألخروية. وأسئلة عن الطريق املؤدية 

إىل فوزه بالسعادة األبدية يف الحياة األخروية وأسئلة عن إرشادات ال بد أن يطبقها يف 

هــذه الدنيــا لنيــل تلــك الســعادة األبديــة فيهــا

كان لهــذه األســئلة التــي وجهــت هــذه الحاســة إىل صاحبــه دورُهــا الفّعــال يف حيــاة 

الرشقــي. مل يغفــل عــن ذكرهــا يومــا مــن األيــام حتــى لــوكان يف لهــوه زهــوه. ولكــن اإلســتعار 

األوريب وضــع الســكني يف أساســها حتــى بــدت هــذه األســئلة غريبــة يف وجههــا. كــا أن 

مادا خرس العامل بانحطاط املسلمني، ص 262   1
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 رزايا الإن�ضانية املعنوية يف عهد 
الإ�ضتعمار الأوربي 

عبد الرّزاق ب. م
باحث يف مرحلة الدكتوراه، جامعة كرياال، كاريودم، ترونتربم

مقدمة
الســيد أبوالحســن عــي النــدوي رحمــه اللــه يعالــج هــذا املوضــوع باهتــام بالــغ يف كتابــه 

»مــاذا خــرس العــامل بانحطــاط املســلمني«. القــارئ يجــد أن تحليــل الســيد النــدوي مــا 

الســلبية لإلســتعار األوريب يف مجــاالت  الجوانــب  يعــرف  أن  يريــد  يشــفي صدورمــن 

نــرى العــامل  الــروح واألخــاق والنفــس. نحــن حتــى يف عرصنــا هــذا  اإلنســانية املعنويــة 

يجــري حثيثــا وراء اتجاهــات أوربــا االجتاعيــة ومبادئهــا ونظرياتهــا يف فلســفة الحيــاة بــدون 

انتبــاه إىل مــا يكــون مــا وراءهــا مــن انحطــاط يف مختلــف املجــاالت اإلنســانية. الوعــي 

الــذي يوليــه الســيد النــدوي ال يــزال ذا أهميــة كبــرية. أمــة اإلســام حتــى إىل وقتنــا هــذا مل 

تفــق مــن ســبات عميــق فــرض عليهــا خمولهــا وبُْعدهــا عــن تعاليــم اإلســام إثــر االســتعار. 

وخــرست يف إرســاء مبــادئ ديــن اللــه ســبحانه. وأورث هــذا العــامل جهــل معانيــه الســامية. 

هــذه الورقــة تبحــث املوضــوع جريــا عــى املضامــني التاليــة كــا لخصهــا املصنــف رحمــه 

اللــه بعــد إلقــاء الضــوء عــى االســتعار األوريب بكلــات وجيــزة.

بطان الحاسة الدينية 	 

ما الجرح مبيت ايام	 

زوال العاطفة الدينية 	 

طغيان املادية واملعدة 	 

التدهور يف األخاق واملجتمع	 



51 لارقة العيل العقمة اللداي يون لاامة العالت العربا للعالت بيم الواقل االذيمون 

أن تركيــا أصبــح أكــرب منــوذج إســامي يشــكل دميوقراطيــة عظيمــة، فركيــا منــوذج ملهــم، 

بســبب أننــا نواجــه التوغــل اإليــراين واالســتحواذ الصهيــوين يف املنطقــة العربيــة، كــا أن 

تركيا تشكل مرحلة التفاؤل واألمل، تركيا، وهي تتميزبحكم موقعها الجغرايف )بني أوروبا 

و آســيا(، و بحكــم تاريخهــا )الخافــة العثانيــة(، وبكونهــا تقــع ضمــن »فضــاء تتقاطــع فيــه 

أبعــاد جيوســراتيجية وسياســية و سوســيو-ثقافية ذات أهميــة كــربى«. إن امتجــاز هذيــن 

البعديــن، أي التاريــخ و الجغرافيــا، و تقاســمها العــامل العــريب الجــوار، الديــن اإلســامي 

واإلرث التاريخي. فركيا بلد يحتل الصدارة اقتصاديا، عضو يف منظمة الحلف األطلي 

ومرشح للدخول يف االتحاد األورويب. و متكنت بفضل ذكاء مثقفيها و سياسيها بإيجاد 

توافــق بــني اإلســام والدميقراطيــة. تركيــا قويــة دميوغرافيــا )مثانــون مليــون نســمة(، وغنيــة 

باملــوارد البرشيــة ذات كفــاءة عاليــة كــا متلــك اقتصــادا قويــا، متثــل صــورة رائعــة و محــرية، 

يقول الدكتور، »سلان العودة«، إن »تركيا منوذج دميقراطي ال مثيل له يف املنطقة، 

لذلــك كانــت عمليــة االنقــاب )الفاشــلة( أســوأ مــا يكــون، وكانــت مبثابــة انقضــاض عــى 

إنجازات ومشاريع كثرية، ولو نجح االنقاب، ال قدر الله، لرجعت الباد عرشات السنني 

إىل الوراء«. 

وأضــاف العــودة يف مقابلــة مبدينــة إســطنبول، أن ليلــة محاولة االنقــاب الفاشــلة، 

بــني حالــة  منتصــف الشــهر املــايض، »كانــت تاريخيــة بامتيــاز، وكانــت الحــد الفاصــل 

اإلحبــاط واألمــل، ألن تركيــا مل تعــد دولــة لألتــراك )فقــط(، بســبب أنهــا آوت املايــني مــن 

الاجئــني املســلمني«.

وبالجملــة فــإن تركيــا اليــوم تشــكل أنجــح منــوذج إســامي وهــو يف الصــدارة يف كل 

شــيئ ســواء يف املجــال االقتصــادي والصناعــي واالجتاعــي والســيايس. ولنــا يف تركيــا 

أمــل ورجــاء يف تبنــي القيــادة العامليــة للعــامل أجمــع.
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16- تحييد جميع الدول العربية واإلسامية عن املشاركة يف الحرب للدفاع عن اململكة 

العربيــة الســعودية بخلــق فــن وأزمــات وانقســامات ورصاعــات فيهــا وتوجيــه رضبــات 

اســتباقية لبعــض الــدول كمــرص والســودان واحتــال دول بأكملهــا كاألردن وأجــزاء مــن 

بعــض الــدول وتقســيم البعــض اآلخــر!

17- المتصاص غضب الشعوب العربية واإلسامية وتهدئتها وتجنبا لردود األفعال تعلن 

الــدول الكــربى عــرب مجلــس األمــن واألمــم املتحــدة أن منطقــة بــاد الحرمــني واألماكــن 

املقدســة مــن مكــة إىل املدينــة خــط أحمــر ومنطقــة آمنــة تحــت حايــة قــوات عربيــة 

وإســامية ومينــع نقــل الــرصاع إليهــا، وأن مــا يجــري يف املناطــق األخــرى هــو شــأن 

داخــي وثــورات شــعبية مينــع التدخــل الخارجــي فيهــا!

18- توجيــه وانطــاق مليــون شــيعي باتجــاه األردن ومــرص يرفعــون شــعار تحريــر فلســطني 

وفك الحصار عن غزة لكسب تعاطف وتأييد جاهري املسلمني من العوام الجهال، 

ثــم  ومهمتهــم إحتــال األردن وســيناء وعمــل مناوشــات مــع إرسائيــل عــى الحــدود 

يهربــون وينســحبون وميكنــون إرسائيــل مــن إحتــال غــزة واألردن وســيناء متهيــدا لقيــام 

دولــة إرسائيــل الكــربى مــن الفــرات إىل النيــل!

وهذا ينفذ اآلن عى أرض الواقع 

االتفاق األمريي اإليراين 

الحشد الشيعي يف العراق

الدعم اإليراين للحوثيني والشيعه يف البحرين ولبنان وسوريا وغريها 

تجنيد الشيعه املرتزقة من باكستان وأفغانستان وإفريقيا وغريها 

التقارب الغريب اإليراين وتبادل الوسائل الدبلوماسية والعسكرية

التعاون الرويس اإليراين األمريي واستخدام القواعد اإليرانيه.

استخدام السذج من املسلمني من الصوفية واملبتدعني والعلانيني ملحاربة عقيدة 

أهــل الســنة والجاعــه الســليمة. قيــام مومتــر جــروزين يف الشيشــان وترصيحــات مشــايخ 

ابليس يف مرص واإلعام املرصي للتحريض عى الســعوديه كل هذا جزء من املخطط.

فما البديل لنظرية ال�سيخ؟

البديــل الــذي هــو مــن وجهــة نظــري: أال يكــون الركيــز يف القيــادة اإلســامية للعــامل عــى 

العــامل العــريب فحســب، ألن العــامل العــريب كــا قدمنــا عــى قيــد الحيــاة، ونحــن نــرى 
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اململكــة يف أماكــن محــددة لهــم حتــى يحــني موعــد خروجهــم!

تهييــج الشــارع الســعودي والعــريب واإلســامي داخــل اململكــة ضــد نظــام الحكــم مــن   -8

قبــل الشــيعة املحليــني والوافديــن والعمــاء والخونــة مــن العلانيــني والليرباليــني 

وإحــداث قلقلــة وبابــل وفــن ومظاهــرات واضطرابــات وثــورات داخــل اململكــة وبقيــة 

دول الخليــج!

وضــع اململكــة العربيــة الســعودية عــى القامئــة الســوداء بتهمــة ارتــكاب جرائــم حــرب   -9

ودعــم التطــرف واإلرهــاب وحظــر بيــع جميــع أنــواع األســلحة للمملكــة وإلغــاء جميــع 

الصفقــات واإلتفاقيــات والعقــود املوقعــة مــع اململكــة ومصادرهــا أموالهــا!

فرض حصار أقتصادي شامل عى اململكة العربية السعودية ودول الخليج وتوقيف   -10

جميــع املــواين واملطــارات واملنافــذ الربيــة والبحريــة وإيقــاف تصديــر النفــط والغــاز 

وجميــع الصــادرات املحليــة!

11- تجميــد جميــع أرصــدة اململكــة العربيــة الســعودية ودول الخليــج يف جميــع البنــوك 

الدوليــة ومصادرتهــا جميعــا مبــا يف ذلــك امــوال املؤسســات والــرشكات الخاصــة 

والعامــة وأمــوال امللــوك واألمــراء واألغنيــاء واألثريــاء والتجــار واملســتثمرين بحجــة دعــم 

التطــرف واإلرهــاب!

12- فــك الحصــار األقتصــادي عــى إيــران وإلغــاء كافــة العقوبــات الدوليــة عليهــا والســاح 

لهــا بتصديــر كافــة منتجاتهــا املحليــة إىل جميــع األســواق العامليــة وزيــادة إنتاجهــا 

وتصديرهــا للنفــط والغــاز لتغطيــة احتيــاج الســوق العامليــة بــدال عــن النفــط الخليجــي!

العســكرية وتنميــة وتطويــر منظومتهــا  بتقويــة وتعزيــز كافــة قدراتهــا  الســاح إليــران   -13

الدافعيــة والهجوميــة وغــض الطــرف عنهــا يف تطويــر برنامجهــا النــووي وإمتــاك قنبلــة 

نوويــة ذريــة إذا لــزم األمــر لــرب اململكــة العربيــة الســعودية!

دعــم وتســليح إيــران مــن قبــل روســيا وأمريــكا وفرنســا وبريطانيــا وإرسائيــل وتزويدهــا   -14

بأحــدث األســلحة الفتاكــة املتطــورة مبختلــف أنواعهــا مبــا فيهــا جميــع انــواع الطائــرات 

والصواريــخ الباليســتية واملدافــع والدبابــات واملدرعــات وأضخــم األســاطيل البحريــة 

مــن الســفن والبــوارج الحربيــة واملدمــرات ونــرش عــدة قواعــد بحريــة تحيــط بالجزيــرة 

العربيــة مــن كل الجهــات!

نصــب ألــف قاعــدة ومنصــة إطــاق صواريــخ باليســتية حــول الجزيــرة العربيــة مــن كل   -15

الجهــات تســتطيع إطــاق أكــرث مــن ألــف صــاروخ باليســتي يف الســاعة الواحــدة!
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الثالثة: م�ؤامراة �سهي�نية �سرية ح�ل الق�ساء على العامل العربي 
وتق�سيمه اإلى دويالت متحاربة

كشــف تقريــر صحفــي مــرسب مــن معلومــات اســتخبارتية رسيــة عــن مخطــط دويل كبــري 

وخطري جدا لقيام حرب عاملية ثالثة ومؤامرة دولية كربى عى اململكة العربية السعودية 

خاصــة والــدول العربيــة عامــة!!!

وقــد ذكــر التقريــر أبــرز وأهــم مــا جــاء يف هــذا املخطــط مــن أهــداف ومراحــل تنفيــذه 

عــى شــكل عــدة نقــاط كالتــايل:

متكــني الشــيعة مــن بســط نفوذهــم واســتكال ســيطرتهم عــى العــراق وســوريا واليمــن    -1

والســيطرة عــى أهــم املضايــق واملمــرات املائيــة كمضيــق هرمــز وبــاب املنــدب وقنــاة 

الســويس والتحكــم باملاحــة البحريــة يف الخليــج العــريب وبحــر العــرب والبحــر األحمــر!

إتفــاق رسي غــري معلــن بــني كل مــن أمريــكا وروســيا وإيــران وإرسائيــل عــى تهجــري أهــل   -2

الســنة مــن الشــام!

والبداية من سوريا فبعد أن تم تهجري نصف سكان سوريا يف أقل من خمس سنوات   

يتــم تهجــري مــن تبقــى منهــم خــال خمــس ســنوات أخــرى!

إقامــة دولــة إرسائيــل الكــربى وحدودهــا مــن الفــرات إىل النيــل بحيــث تعطــي إيــران   -3

إلرسائيــل أجــزاء كبــرية مــن ســوريا ولبنــان ومتهــد لهــا الطريــق الحتــال األردن وأجــزاء 

كبــرية مــن مــرص كســيناء وقنــاة الســويس بذريعــة محاربــة اإلرهــاب!

تقــوم كل مــن أمريــكا وروســيا وفرنســا وبريطانيــا مبســاعدة إيــران عــى إســقاط دول   -4

الجزيــرة العربيــة وإحتالهــا وتقســيمها وإقامــة دويــات شــيعية تابعــة وخاضعــة إليــران 

وذلــك مقابــل صفقــة قــد تــم اإلتفــاق عليهــا!

االتفــاق عــى تقاســم ثــروات النفــط والغــاز واملعــادن يف الجزيــرة العربيــة بــني الــدول   -5

املتحالفــة كالتــايل: أمريــكا 30٪ روســيا 20٪ إرسائيــل وفرنســا وبريطانيــا 30٪ إيــران ٪20!

تدريــب وتجهيــز خمســة مليــون مقاتــل شــيعي مــن جنســيات مختلفــة لغــزو واجتيــاح   -6

اململكــة العربيــة الســعودية ودول الخليــج مــن جميــع الجهــات يتوزعــون عــى خمســة 

جيــوش قــوام كل جيــش مليــون مقاتــل يتــم إعدادهــم وتدريبهــم وتجهيزهــم يف خمــس 

دول هــي إيــران والعــراق وســوريا ولبنــان واليمــن!

إرسال مليون مقاتل شيعي للمملكة العربية السعودية عى هيئة حجاج ومعتمرين   -7

وزائريــن ووافديــن وعــال ومســتثمرين مــن جنســيات مختلفــة ومهمتــم البقــاء داخــل 
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والنتيجــة؟ مــاذا كانــت النتيجــة؟!! اجتــاَز الــدوالُر بدخولِهــا حاجــَز الخمســِة دينــارات، 

والكهربــاء تنقطــُع عــى العاصمــِة كامــل اليــوم، وحصــوُل املوظــِف عــى ربــع أو نصــِف مرتبــه 

من املرصِف نقًدا يتطلُب أن يقَف ذليا، يُدفع باألبواِب أيام األسبوِع الساعات الطواَل، 

وصــار الشــغُل الشــاغُل للمواطــِن تحصيــل قُْوتـِـه.

هذا ما أوَصلَنا إليِه ما يسّمى املجتمع الدويل، وحواراتِه، وتوافَُقه املزعوَم! .

فوالله ما أراَد أعداُء الله يوًما وال يريدون ِبَنا خريًا، ألّن هذا كاُم الرّب العزيِز الحكيم، 

ال يأتيــِه الباطــُل مــن بــنِي يديــه وال ِمــن خلفــه: }َمــا يَــَودُّ الَِّذيــَن كََفــُروا ِمــْن أَْهــِل الِْكتَــاِب َوال 

ـْم{، }َولَــن  الُْمرْشِكِــنَي أَْن يُنـــزَل َعلَيُْكــْم ِمــْن َخــرْيٍ ِمــْن َربُِّكــْم{، }اَل يَأْلُونَُكــْم َخبَــااًل َودُّوا َمــا َعِنتُـّ

ـٰى تَتَِّبــَع ِملَّتَُهــْم{، واللــه يقــول الحــق، ال معقــب لــه،  تَــرَْضٰ َعنــَك الْيَُهــوُد َواَل النََّصــاَرٰى َحتَـّ

فــكاُم غــريِه مــن السياســينَي أو غريِهــم مّمــن اســتدرجتْهم الوعــوُد والعهــوُد ليــس بــيٍء{!

الثانية: انطالق الربيع العربي 
أمل ينكــرس الربيــع العــريب عــى اندالعــه بعــد خمــس ســنوات، أليســت الحقيقــة أنــه مل يكــن 

ربيعــا عربيــا ولكنــه كان شــتاء دمويــا، مل يكــن هنــاك ربيعــا عــى االطــاق هــل إذا ســلمنا 

بأنهــا ثــورة هــل حقــق نتائجــه،؟ لــن تحقــق نتائجهــا و لــو زلنــا، ننتظــر قرونــا لــن تحقــق نتائجــه، 

مــا الــذي تــرك الشــعب الســوري يف هــذا الوضــع املــؤمل الجريــح ؟، أليســت الثــورة ؟، 

مــن الــذي أوصــل الشــعب الليبــي إىل هــذا الوضــع ؟ أليســت الثــورة ؟ وليســت ثــورات 

الربيــع العــريب هــي أعظــم إنجــاز عــريب يف التاريــخ املعــارص، كــا يقــول البعــض، واألوضــاع 

الراهنــة يف العــامل اإلســامي هــي أكــرب دليــل عــى ذلك.فــا يخفــى عــى أحــد تهمــه آالم 

املســلمني مــا للتوطــرات الجســيمة يف ســوريا مــن أهميــة بالغــة وتأثــريات جســيمة ليســت 

عى حارض ومستقبل سوريا فحسب، وإمنا عى العامل اإلسامي برمته، وعى انطاقه 

نحو التحرر والخروج من ربقة االستبداد واالحتال، لو أن أرض فلسطني املقدسة مرت 

عليها مثانية وستون عاما وهي تخضع للمحتل الصهيوين، فإن سوريا تختنق نفسا وهي 

بــني ســندان الــروس وأمريــكا ال نــدري أيهــا يتكــئ عــى عرشــها وينفــذ نقــوذه.

الســورية معابــر املــوت ومجــازر األطفــال والشــيوخ  الثــورة  إنهــا مدينــة حلــب قلــب 

أقــدم املــدن  أكــرث املحافظــات الســورية ســكانا، ومــن  والنســاء واألبريــاء، وهــي مدينــة 

املأهولــة يف التاريــخ تقــع بأقــىص الشــال الســوري عــى مقربــة مــن الحــدود الركيــة، إنهــا 

مدينة حلب.... تجتاز مرحلة جرحة تحت حصار رشس ســيايس وعســكري ال بل العامل 

العــريب عــى شــكل عــام.



ومضات 46 نوفمبر 2016 قست اللغة العربية، جامعة كيراال  

وطــٌن تتعــاوُن عــى إرجاِعــِه إىل كابــوِس املــايِض ُغرفــُة مخابــراِت الصهاينــِة، بالتنســيق 

مــع عنــارص مغرضــة يف الداخــل، ِمــن خــال أذنــاٍب وعمــاَء لهــم، هّمهــم الدينــاُر والدرهــُم، 

وكُلُّ مــا َحــرّم اللــه

نجــَح مــا يُســّمى املجتمــع الــدويل - ِمــن خــاِل البعثــة األمميــة - يف تفريِقنــا، ثــم أَلْقــوا 

يف قلوِبنا الرعَب، فصاَر فريٌق كبرٌي من النشطاِء والسياسينَي يردُد: إن املجتمَع الدويّل 

حسم أمره، وال ِقبَل لنا به، وقد اتخَذ قرارَه أن يكوَن مصرُي الثورِة الليبية مصرَي الجارِة مرص!

صّدقناهــم، واستســلمَنا ألعدائنــا بــأرسَع مــّا كانــوا يتوقعــون، وملَّــا أظهرْنــا ِمــن أنفِســنا 

هــذا الهــواَن رِصْنــا عليهــم أهــوَن!

كانت البعثة األممية - وهي تُِعد لهذا الوضعِ املأساوّي الذي منرُّ به - تلتِقي حينها 

بكلِّ مكوناتِنا، ُزرافاٍت َوُوحدانًا، بدعوى الحواِر، والبحث عن التوافِق والحلوِل.مل يركوا 

أحــًدا مل يحســبُوا لــه حســابًا يف هــذِه اللقــاءات، ثــواًرا، سياســينَي، أحزابـًـا، تُجــاًرا، نســاًء... 

إىل آخره.َمْن يَنَفع معه املاُل... هناَك من يدفُع املال!َمن تنَفع معه الوعوُد بالســلطاِن 

والنفــوِذ... لديهــم الوعــوُد بالنفوذ!....مــن ينَفــع معــه الرهيــُب مــن العقوبــاِت الدوليــة... 

يلوحــوَن لــه بالعقوباِت!

مــن ال ينفــُع معــه هــذا وال ذاَك... وهــم القليــُل، ومنهــم وفــُد املؤمتــر الوطنــّي العــام، 

الــذي بقــَي ميثلـُـه يف الحــواِر، تجاهلــوُه، كــا تجاهلـُـوا ِمــْن قَبْلــه حكــَم املحكمــة !مل تــردَّْد 

ها، أن تنصــَح يف الــرسِّ والعلــِن: ال تُلَبُّــوا  داُر اإلفتــاِء حــني كانــْت هــذه اللقــاءاُت عــى أشــدِّ

هــذه الدعــواِت، إنهــا مــن جهــاٍت أجنبيــة، وإن كاَن والبــّد فمــن خــاِل الســلطِة السياســية 

يف البلــِد وحَدهــا، ووفًقــا للقانــوِن.

ها نحُن اآلن نجِني حصاَد هذه الحوارات واللقاءاِت غري القانونية، التي ال أشــكُّ أنه 

كاَن عــى رأِس أهداِفهــا مــا نعانيــِه اليــوم ِمــن فُرقــة ومتــزٍّق، وِمــن إســقاٍط للســلطِة الوحيــدِة 

التــي كانــْت لهــا الرشعيــة.

َجّرؤونا عى إسقاِطها بكّل الوسائِل، حتى صارِت النخُب تقوُل:

البلــُد ليــس فيهــا ويلُّ أمــر، فأَســَقطُوا بأيِديهــم ويلَّ أمرهــُم الرشعــّي، ليقُعــوا يف حفــرِة 

إفــراِغ املــكاِن لحفــر وبرملانِــه، الــذي ال يعــرُف املجتمــُع الــدويّل بســواه!

ثم َمنُّوا الناس أنّهم: إن أفسحوا الدخوَل لِا أسموُه حكومة الوفاِق، فستُفتَُح عليكم 

- بقدوِمهــا - بــركاُت الســاِء واألرض، وســتُحّل كل مشــاكِل ليبيــا، املاليــة واالقتصاديــِة 

والخدميــِة.
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بــني أوربــا وأمريــكا، وبــني الــرشق األىص، وألنــه قلــب العــامل اإلســامي النابــض يتجــه إليــه 

روحيا ودينيا ويدين بحبه ووالءه، وألنه عىس ــ ال قدر الله ــ أن يكون ميدان الحرب الثالثة، 

وألن فيــه األيــدي العاملــة، والعقــول املفكــرة واألجســام املقاتلــة، واألســواق التجاريــة، 

واألرايض الزراعيــة، وألن فيهــا مــرص ذات النيــل الســعيد بنتاجهــا ومحصولهــا وخصبهــا 

وثروتها وريها ومدنيتها وفيه سورية وفلسطني وجاراتها، باعتدال مناخها وجال إقليمها 
وأهميتهــا االســراتيجية، وبــاد الرافديــن بشــكيمة أهلهــا ومنابــع البــرول فيهــا«.2

العن�سر الثاين :اأبعاد بني النظرية والتطبيق
ونظــرا لواقــع العــامل العــريب ومــا يحوكــه مــن عجــز الداخــل وكيــد الخــارج وتكالــب األعــداء 

األلــداء عــى النفــوذ والســيطرة عليــه واحتالــه فــإن نظريــة الشــيخ النــدوي ال تــزال حلــا ال 

يرجــى تحققــه، وأمــا ال ينفــذ عــى الواقــع، فثمــة أبعــاد بــني النظريــة والتطبيــق مــن واقــع 

التمــزق الســيايس العــريب والتفــرق املذهبــي، والتشــاحن والتدابــر، والتنــازع والتقاتــل، 

ومــن ثــم التخلــف العلمــي، والضعــف االقتصــادي، واالنقســام حســب الرغبــات واألغــراض 

االســتعاريةوتراجع الربيــع العــريب وانكســاره ومؤامــرة خارجيــة حــوال القضــاء عــى العــامل 

العــريب اإلســامي وتقســيمه إىل دويــات متحاربــة إىل مــا هنالــك مــن األزمــات املهــددة 

للكيــان العــريب واإلســامي، وهــي مفصلــةيف العنــارص التاليــة:

العن�سر الثالث: مع�قات وعراقيل

الأولى: واقع العامل العربي 

يعيــش مجتمعنــا العــريب اإلســامي اليــوم يف واقــع مــؤمل ال يحســد عليــه تََســلََّط عليــه 

أعــداُؤه، ومكتســباته تُْســلب يوًمــا بعــَد يــوم وأهلُــه لألســِف نامئــوَن أو ُمختلِفــون مجتمــع 

عدّوه ميلك املال، والعتاد، واإلعام، والسلطان، يقول محمد قطب يف كتابه »واقعنا 

املعارص«: »الرشق األوسط تعبري ماكر يراد به إيجاد مكان إلرسائيل يف املنطقة ال يثري 

االســتنكار، فلــو وصفــت حتــى بأنهــا عربيــة فكيــف توجــد فيهــا إرسائيــل ؟ ولــو وصفــت حتــى 

بأنهــا عربيــة فكيــف توجــد فيهــا إرسائيــل ؟ أمــا حــني تصبــح منطقــة جغرافيــة ال صفــة لهــا وال 

انتــاء فــإن وجــود إرسائيــل فيهــا يصبــح أمــرا ال يثــري االســتنكار«.

املصدر نفسه، 307  2
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نظرية ال�ضيخ العالمة الندوي حول زعامة العامل 
العربي للعامل بنی الواقع واملاأمول

اآفتاب عامل بن عبد الرزاق
باحث، دار العلوم التابعة لندوة العلاء، لكناؤ

العن�سر الأول: ا�ستعرا�س نظريته
بعــد رحلــة تاريخيــة تحليليــة مــن العــرص الجاهــي إىل العــرص الحديــث وتفصيــل أدق، 

لدور اإلسام يف قيادة البرشية جمعاء، والخصائص التي متيزت بها الرشيعة والحضارة 

اإلســامية عــى غريهــا مــن الحضــارات لتأخــذ بيــد العــامل إىل النهضــة يف مجــاالت الحيــاة 

كلهــا، وصــف الشــيخ أبــو الحســن النــدوي رحمــه اللــه يف كتابــه الشــهري »مــاذا خــرس العــامل 

بانحطاط املسلمني« مواصفات ناجحة الرشائع لألمراض االجتاعية واملشاكل البرشية 

وطرح حا لألزمة العاملية ــ وهو انتقال دفة القيادة إىل العامل اإلسامي ــ كا عرب ذلك 

بقولــه : »الحــل الوحيــد هــو تحــول القيــادة العامليــة وانتقــال دفــة الحيــاة مــن اليــد اآلمثــة 

الخرقــاء التــي أســاءت اســتعالها إىل يــد أخــرى بريئــة حاذقــة«1.

ويف أثنــاء حديثــه عــن الزعامــة العامليــة اإلســامية تنــاول الشــيخ النــدوي أهميــة العــامل 

العــريب يف خريطــة العــامل السياســية واإلســامية لكونــه مهــد اإلســام ومــرشق نــوره فتــأيت 

قيــادة العــامل اإلســامي للعــامل أوال بــأن يتبنــى العــرب هــذه القيــادة باإلخــاص للدعــوة 

اإلسامية واحتضانها وتبنيتها والتفاين يف سبيلها وتفضل املنهج اإلسامي عى جميع 

مناهــج الحيــاة.

يقول الشيخ الندوي:«إن العامل العريب له أهمية كبرية يف خريطة العامل السياسية، 

وذلــك ألنــه وطــن أمــم لعبــت أكــرب دور يف التاريــخ اإلنســاين، وألنــه يحتضــن منابــع الــرثوة 

والقــوة الكــربى : الذهــب األســود الــذي هــو الجســم الصناعــي والحــريب اليــوم، وألنــه صلــة 

ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني 5  1



43 موقإ ابا الاسم اللداي م ا قيااي العالت ا فقما 

كلــه مــن حالــة االنحطــاط ويضطلــع العــرب أن يقومــوا بــدور عاملــي مؤثــر كــا شــغلوه يف 

عهدهــم األول لــريدوا إىل اإلنســانية اعتبارهــا وإىل العــامل الســعادة والســامة. 
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وكان أهــل مــرص، وكان كل العــامل العــريب الــذي نتحــدث عنــه، فلــوال النبــي صــى اللــه عليــه 

وسلم ولوال امللة والدين، ملا كانت اليوم سورية، وال كان العراق وال كانت مرص، وال كان 

العامل العريب بل وال كانت كا هي اليوم حذارة وعقا ودينة وخلقا.16 والحل الوحيد هو 

تحول القيادة العاملية من اليد األثيمة الخرقاء التي تقودها املادية والجاهلية إىل العامل 

اإلســامي الذي يقوده ســيدنا صى الله عليه وســلم برســالته الخالدة ودينه الحكيم. يرى 

الشــيخ النــدوي أن العــامل اإلســامي يضطلــع برســالة العــامل ويقــود العــامل مــن جديــد مبــا 

يتمتــع مــن مواهــب وخصائــص وحســن موقــع جغــرايف وأهميــة سياســية إلنقــاذ العــامل كلــه 

من حالة االنحطاط ويضطلع العرب أن يقوموا بدور عاملي مؤثر كا شغلوه يف عهدهم 

األول لريدوا إىل اإلنســانية اعتبارها وإىل العامل الســعادة والســامة. 

خامتة
إن العامل اإلسامي عى ضعفه وانحطاطه مستعد ليكون قائدا للعامل كلها. إنه مستعد 

يــزال متصــا  يــزال مرتبطــا ارتباطــا وثيقــا بالرســالة املحمديــة، إنــه ال  ليكــون ذلــك ألنــه ال 

مبنبــع الحيــاة والقــوة، ومصــدر النــور والفيــض، إنــه ليــس كاألمــم واملجتمعــات البرشيــة 

التــي انقطعــت صلتهــا عــن أصلهــا. ميكــن للعــرب قيــادة العــامل اإلســامي مــن جديــد حــني 

يخلصــون للدعــوة اإلســامية ويعــود العــامل اإلســامي لقيــادة العــامل إذن ال مســتقبل لــه، 

وال وجود لإلنسانية بغياب هذه القيادة التي يقدمها اإلسام السمح والعادل والوسط. 

وبالرغــم مــن كل مــا أصــاب األمــة العربيــة اإلســامية مــن ضعــف وانحطــاط فأنهــا تبقــى األمــة 

القــادرة عــى النهــوض مــن جديــد مبــا متتلكــه مــن قــوة ذاتيــة كامنــة فيهــا وكــا قــال الرســول 

صى الله عليه وسلم »الخري يف أمتي إىل يوم القيامة« هذا العامل اإلسامي يف حاجة 

إىل بعث جديد، إنه ليس يف حاجة إىل دين جديد، ولكنه يف حاجة إلىى إميان جديد 

بالحقائــق الخالــدة والرســالة الخالــدة. وإن هــذ اإلميــان ومــا ينتجــه مــن أســلوب الحيــاة نــوع 

مــن األخــاق، هــو ســمة هــذا العــامل اإلســامي، وقوتــه وســاحه وهــو القــوة الكــربى التــي 

اكتشــفها البــرش وعرفهــا التاريــخ، وهــو القــوة التــي تخلــق الحكومــات وتخلــق األمــم، وهــو 

مفتــاح لــكل قفــل مــن أقفــال الحيــاة البرشيــة، إن هــذا العــامل اإلســامي ميلــك أعظــم ثــروة 

مــن اإلميــان ولكنهــا ثــروة دفينــة تحتــاج إىل إثــارة واســتثار. إن العــامل اإلســامي يف حاجــة 

شديدة إىل دعوة إسامية جديدة. إن العامل اإلسامي يستطيع يقود العامل من جديد 

مبــا يتمتــع مــن مواهــب وخصائــص وحســن موقــع جغــرايف وأهميــة سياســية إلنقــاذ العــامل 
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التاريــخ. ترسبــت املاديــة يف كل جانــب مــن الجوانــب الحيــاة حتــى مل تخلــو الحــركات 

الروحيــة التــي شــغلت النــاس كثــريا يف أوربــا يف الزمــن األخــري إمنــا روحهــا املاديــة - خافــا 

للحركة الروحية والتصوف يف الرشق اإلسامي. إن املادية والنزعة األنانية تسيطر بشكل 

كامــل عــى حيــاة املجتمعــات الغربيــة واألوربيــة. إن مجــرد ســيادة هــذه األمــم واســتعائها 

الســيايس واملــادي دعايــة عظيمــة ال يقاومهــا منطــق وال اســتدالل، وال فلســفة وال أخــاق. 

يقول الشيخ الندوي: »الحضارة الغربية ال تجحد الله يف شدة ورصاحة، ولكن ليس يف 

نظامهــا الفكــري موضــع اللــه يف الحقيقــة، وال تعــرف لــه فائــدة وال تشــعر بحاجــة إليــه.«41 

أفســدت املدنيــة الغربيــة والتجــارة الغربيــة طبائــع أهــل الــرشق وأذواقهــم فأالنــت منهــم 

القنــاة وأطفــأت فيهــم جمــرة الحيــاة، أذهبــت منهــم التمعــدد العــريب والتجلــد العجمــي، 

وأحدثــت فيهــم التخنــث والتأنــث األوريب.

قيادة العامل الإ�سالمي من جديد
ال ينهــض العــامل اإلســامي إال برســالته التــي وكلهــا إليــه مؤسســه صــى اللــه عليــه وســلم 

ألنه هو روح العامل اإلسامي أساسه وعنوان مجده، والدعوة واإلميان بها واالستاتة يف 

ســبيلها، وهــي رســالة قوبــة واضحــة مرشقــة، مل يعــرف العــامل رســالة أعــدل منهــا وال أفضــل 

وال أميــن للبرشيــة منهــا. فرســالة العــامل اإلســامي هــي الدعــوة إىل اللــه ورســوله واإلميــان 

باليــوم اآلخــر. وجائزتــه الخــروج مــن الظلــات إىل النــور ومــن عبــادة النــاس إىل عبــادة اللــه 

وحــده، والخــروج مــن ضيــق الدنيــا إىل ســعتها، ومــن جــور األديــان إىل عــدل اإلســام. وقــد 

ظهر فضل هذه الرسالة وسهل مفها يف هذا العرص أكرث من كل عرص. فهذا طور انتقال 

العــامل مــن قيــادة الجاهليــة إىل قيــادة اإلســام، لــو نهــض العــامل اإلســامي واحتضــن هــذه 

الرســالة ودان بهــا كالرســالة الوحيــدة التــي تســتطيع أن تنقــذ العــامل مــن االنهيــار واالنحــال. 

هذا هو الحل الوحيد للنهوض األمة العربية واإلسامية. ويقول ابو الحسن عي الندوي: 

إن املســلم ينظــر إىل العــامل العــريب بغــري العــني التــي يينظــر بهــا األوريب، وبغــري العــني التــي 

ينظــر فيهــا الوطــن العــريب، أنــه ينظــر إليــه كمهــد لإلســام ومــرشق نــوره، ومعقــل اإلنســانية، 

وموضع القيادة العاملية، ويعتقد أن الرسول القدوة صى الله عليه وسلم هو روح العامل 

العريب واساسه وعنوان مجده.15 فكان هذا العامل بعد البعثة املحمدية سفري اإلسام، 

ورســول األمــن والســام، ورائــدا الحكمــة واملوعظــة الحســنة، مشــعل الثقافــة والحضــارة. 

وكان اإلســام غوثــا لألمــم، غيثــا للعــامل، هنالــك كانــت أهــل الشــام، وكان أهــل العــراق، 
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قائــد الرســالة الدينيــة والخلقيــة. فــكان تحــدي هــذه الحضــارة املاديــة للعــامل اإلســامي 

أعظــم مــن تحديهــا ألي أمــة وأليــة حضــارة أخــرى، يــرى الشــيخ النــدوي أن الحضــارة الغربيــة 

قد أخذت الكثري من الحضارة اإلسامية. وبعد أن كان املسلمون قطبا حضاريا يجذب 

إليــه غــريه مــن األمــم والشــعوب أصبحــت حضــارة الغــرب هــي القطــب الجــاذب، ســاهمت 

فتوحاتها العلمية واخراعاتها التقنية وفلسفاتها املادية يف تقوية سلطانها عى العقول 

والقلوب. وقد كان الشيخ الندوي يصف الحضارة اإلسامية أنها حضارة إنسانية خالدة 

كخلــود الرســالة الســاوية. دعــا الشــيخ النــدوي إىل اتخــاذ موقــف متــزن يســري عليــه العــامل 

اإلســامي لإلفــادة مــن الغــرب وحضارتــه وثقافتــه.

ال يعني تأمل العامة أيب الحسن ألوضاع املسلمني أنه يبي هذا الواقع بكاء اليأس 

الــذي انقطــع رداءه يف النهضــة واإلصــاح، وفقــد األمــل يف عــودة املســلمني إىل أســباب 

العــزة والنــرص والتمكــني، بــل هــو واســع األمــل متوقــد الحــاس، عظيــم التطلــع إىل نهضــة 

املســلمني وعودتهــم إىل طريــق الســعادة والقيــادة بعــد هــذا التيــه الــذي وجــدوا أنفســهم 

فيــه. ومــا يعــزز هــذه القناعــة عنــد الشــيخ النــدوي مــا يــراه ماثــا أمامــه مــن أفــاس حضــارة 

الغرب التي مألت الدينا وشغلته الناس، إلفاس يف شتى امليادين الروحية واألخاقية 

واالجتاعيــة والسياســية ومــا إىل ذلــك. يؤكــد الشــيخ النــدوي حقيقــة كــون العــامل عــى 

مفرق الطرق، فإما يتقدم املســلمون لقيادته إىل طريق الحق واإلميان واإلحســان، وإما 

يقــاد إىل ســبل يعلــم مؤادهــا. 

إن املجتمع الغريب من داخله يعاين من فراغ وجود أمة تحمل رسالة، وتحمل سرية، 

صاحبــة بصــرية، صاحبــة خلــق، وهــذا الفــراغ ال ميكــن أن متــأله إال الحضــارة اإلســامية التــي 

تشبعت بنور اإلميان والقرآن. فكان لها أثر طيب يف يف قلوب األمم ألنها كانت حضارة 

طبيعيــة عادلــة قامئــة عــى أســاس املســاواة اإلنســانية ومبــدأ الرحمــة بها.يــرى الشــيخ 

النــدوي أن املســلم يعامــل الحضــارة الغربيــة بــكل علومهــا ونظراتهــا واكتشــافها وطاقاتهــا 

كمــواد خــام يصــوغ منهــا حضــارة قويــة عرصيــة مؤسســة عــى اإلميــان واألخــاق والعــدل 

يف جانــب، وعــى القــوة واإلنتــاج والرفاهــة وحــب االبتــكار يف جانــب آخــر، وال يعامــل 

الحضــارة الغربيــة كــيء قــد تــم تكوينــه وتركيبــه وهتــم عليــه فــا يؤخــذ إال برمتــه وال يقبــل إال 

عــى عاتــه، إمنــا يأخذهــا كأجــزاء يختــار منهــا مــا يشــاء ويركــب منهــا جهــازا يخضــع لغاياتــه 

وعقيدتــه ومبادئــه نظــام خلقــه ومــا ســيكلفه بــه دينــه مــن منهــج خــاص للحيــاة. 

قــد أصبحــت املاديــة شــعار الحضــارة الغربيــة والحيــاة الغربيــة منــذ عهــد عريــق يف 
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التوحيــد عادهــا ومحورهــا الــذي ال تقبــل الــدوران عــى غــريه مــن املناهــج واملذاهــب 

والفلســفات. وإذ كان الوحــي اإلالهــي هــو منبــت الحضــارة اإلســامية وأساســها. يقــول 

الشــيخ النــدوي »كان املســلمون قطبــا حضاريــا يجــذب إليــه غــريه مــن األمــم والشــعوب 

واألفراد، كا أصبحت حضارة الغرب هي القطب الجاذب، وساهمت فتوحاتها العلمية 

واخراعاتها التقنية وفلسفاتها املادية يف تقوية سلطانها عى العقول والقلوب، ولذلك 

وجدنــا العامــة أبــا الحســن النــدوي يجعــل مــن أهــم العوامــل التــي غــريت اتجــاه العــامل 
اإلســامي، الحضــارة الغربيــة ومــا رافقهــا مــن ثــروة هائلــة أثرتــا يف أخــاق األمــة وحياتهــا.12

الغزو الفكري والثقايف
إن أشــد أنــواع الــرصاع وأطولهــا وأعمقهــا مــا خاضتــه األمــة ضــد الغــزو الفكــري والثقــايف، 

وها أشد تأثريا من الغزو العسكري، فأصاب األمة العربية تشويه يف الفكر الذي تحمله 

وال ســيا املــوروث الضخــم مــن العلــوم الرشعيــة حتــى أصبــح املجتمــع العــريب اإلســامي 

فاقــدا لحيويتــه ونشــاطه وســاده الركــود واالستســام فيطــل جانــب مــن جوانــب الحيــاة بعــد 

أن كان تاريخــه الحضــاري قــد حقــق تقدمــا كبــريا وازدهــارا فائقــا مل يســبق لــه نظــري يف بــني 

األمــم واألقــوام. إن فقــدان الوعــي لهــذه األمــة جعلهــا فريســة للمنافقــني ولعبــة للعابثــني.13 

ن�سيان املا�سي املجيد
إن من أبرز عوامل تدهور األمة العربية واإلسامية هو نسيان املسلمني ملاضيهم املجيد 

واالبتعــاد عــن قيمهــم الخالــدة. إن األمــة العربيــة ابتعــدت عــن دينهــا وأهملــت رشيعتهــا 

ونسيت تاريخها فشتت شملها وضعف كيانها وحل الفقر وانترش الجهل. فقدوا اإلميان 

والحاســة الدينيــة، ففقــدوا القلــوب التــي كانــوا يلقــون بهــا عدوهــم وســاحهم الــذي كانوا 

يقارعون به فيهزمون أضعافهم يف العدد والعدد. فقدوا األخاق والفضائل التي كانت 

لهم قوة روحية وســاحا ماضيا يف معرك الحياة.

احل�سارة الغربية وتاأثريها على العامل العربي
منــذ منتصــف القــرن التاســع عــرش واجــه املســلمون مشــكلة يف غايــة الدقــة والخطــورة 

بالحضــارة الغربيــة الفتيــة الدافعــة بالحيــاة والنشــاط وقــوة االنتشــار واالســتياء، وهــي مــن 

أقــوى الحضــارات التــي عرفهــا التاريــخ. واجــه العــامل اإلســامي هــذه املشــكلة ألنــه كان 
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ضيــاع اإلميــان واألخــاق مــن حيــاة املســلمني وإقبالهــم عــى شــهوات الدينــا وزخارفهــا، 

وتنافســهم عــى حطامهــا. وكان يــرى أن عــى العــامل اإلســامي هــي الرضــا بالحيــاة الدنيــا 

واالطمئنــان بهــا واالرتيــاح إىل األوضــاع الفاســدة.6 

ومــن ســوء الحــظ أن احتــل األجانــب ورجــال غــري أكفــاء الــراث اإلســامي وقــد أصــاب 

املجتمــع الرشقــي اإلســامي انحطــاط يف األخــاق واالجتــاع. ورث التتــار واملغــول تــراث 

املســلمني وخلفوهــم يف الحكومــة، وناهيــك بؤســا وشــقاء لإلنســانية وخرابــا للعــامل أن 

يتــوىل قيــادة العــامل أمــة جاهليــة ليــس عندهــا ديــن وعلــم وال ثقافــة وال حضــارة.7 ومل يكــن 

بــل كان هــذا  النظريــة والحكميــة واملدنيــة فحســب،  العلــوم  انحطــاط املســلمني يف 

الزمــن  الــريك يف  التــي كان  الحــرب  االنحطــاط عامــا شــاما حتــى تخلفــوا يف صناعــة 

األخــري ابــن بجدتهــا وأبــا عذرتهــا، فقــد أقــر بفضلهــم وتربيزهــم فيهــا العــامل، ولكــن ســبقتهم 

أوربــا باخراعهــا وقــوة إبداعهــا وحســن تنظيمهــا حتــى هزمــت جيشــوها الجيــوش العثانيــة 

هزميــة.8 حــني أخــل املســلمون بواجبهــم يف ميــدان العلــم والفكــر وأســلموا قيادهــم إىل 

أعدائهــم تأخــروا يف أنــواع الصنــاع واملنتجــات، فلــم يعاقبــوا بالتبعيــة لغريهــم يف الغــذاء 

والكســاء والــدواء فحســب، بــل عوقبــوا بالعبوديــة والحيــاة الذليلــة التــي يأنــف منهــا كل 

عزيــز النفــس حــي الضمــري.9 

الياأ�س والقن�ط وفقدان الثقة بالنف�س
قــد أوضــح الشــيخ النــدوي رأيــه يف أســباب تدهــور العــامل اإلســامي والحلــول للنهــوض 

باألمــة اإلســامية. إن مــن أهــم انحطــاط الحضــارة اإلســامية وتخلفهــا يف العــرص األخــري هــو 

فقدانهــا الثقــة بنفســها. وهــو مــن أشــد األمــراض االجتاعيــة وأخبــث اآلفــات الروحيــة، ال 

يتســلط هــذا الــداء عــى أمــة إال أودى بهــا إىل الفنــاء.10 وال ســيا إن الشــعوب اإلســامية 

ورسيعــة  الذاكــرة  وضعيفــة  والســيايس  االجتاعــي  الوعــي  ضعيفــة  العربيــة  والبــاد 

النسيان.11 وما أصاب األمة العربية واإلسامية من اليأس والقنوط كان من بني األسباب 

الرئيســية لتخلــف األمــة العربيــة وانحطاطهــا. 

ال�سراع بني احل�سارة الغربية واحل�سارة الإ�سالمية
إن الــرصاع بــني الحضــارة الغربيــة والحضــارة اإلســامية ليــس رصاعــا بــني حضارتــني. بــل هــو 

الــرصاع بــني حضــارة وفلســفة يف الحيــاة تقــوم عــى املاديــة والادينيــة، وبــني حضــارة ميثــل 
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يف التفكــري واالنتــاج، وال عبقريــة يف العقــل وال الحاســة يف الدعــوة. 

فقــد املســلمون روح الرســالة التــي يحملونهــا، والتــي قــد أصبحــوا بقوتهــا ســيا جارفــا 

جبــارا ال تقاومــه الحشــاش، وال تقــف يف وجهــه الصخــور، وقــوة املســلمني وروحهــم دامئــا 

مــن الرســالة والدعــوة، فأضحــوا ال يحملــون رســالة اإلســام إىل العــامل، وال يدعــون دعــوة 

دينيــة تنفــخ فيهــم الحاســة والفتــوة، ويأتــون بخــوارق ومعجــزات، وتفتــح لهــم هــذه الرســالة 

قلوبا وعقوال، وتســخر لهم مالك ودول، وأصبحوا جيا من الناس كســائر األجيال، يرى 

ما يحدث يف العامل من خري ورش وما يسود فيه من حق وباطل كمتفرج أو كعاجز ليس 

لــه مــن األمــر. فقــدوا اإلميــان والحاســة الدينيــة، ففقــدوا القلــوب التــي كانــوا يلقــون بهــا 

عدوهم وساحهم الذي كانوا يقارعون به فيهزمون أضعافهم يف العدد. فقدوا األخاق 

والفضائــل التــي كانــت لهــم قــوة روحيــة وســاحا ماضيــا يف معــرك الحيــاة، دانــت بهــا لهم 

الجبابرة والنت بها صخور القلوب، واستبدلوا بها عيوبا وأدواء خلقية واجتاعية أخذوها 

من األمم الجاهلية املنحطة التي عارشوها ورست فيهم أيام ترفهم وانحطاطهم الخلقي 

واالجتاعي. فقد خرسوا بادهم وآمنوا بنوعني من العبودية السياسية والعقلية. وحيث 

أفلتــوا مــن العبوديــة املاديــة مل يفلتــوا مــن العبوديــة العلميــة والخلقيــة. فتســلطت عليهــم 

بتأثــري األمــم الغربيــة العيــوب الخلقيــة فتزلزلــت مبــاين األخــاق والفضيلــة. تــأمل الشــيخ 

الحيــاة  مــن مجــاالت  وانحطاطهــم يف كل مجــال  الســئية  بأوضــاع املســلمني  النــدوي 

وســقوطهم مــن قيــادة العــامل. تنــاول يف كتابــه ”مــاذا حــرس العــامل بانحطــاط املســلمني« 

القضايا واملشكات التي واجهها املسلمني والعرب وعرض الحلول لها. شاهد التاريخ 

يف موقفــه مــن خضــوع العــرب وتقليدهــم للغــرب. إذا كان أوضــاع املســلمني الســيئة مــن 

عنــوان يجمعهــا فهــو االنحطــاط الحضــاري. كان انحطــاط املســلمني الحضــاري متزامنــا مع 

ســطوع نجــم حضــارة الغــرب الادينيــة. وقــد أدى انســحاب املســلمني مــن ميــدان الحيــاة 

وتنازلهــم عــن قيــادة العــامل إىل أن قــادت أوربــا العــامل، ولكنهــا قادتــه إىل الجاهليــة.4 أشــار 

الشــيخ النــدوي أن املســلمني نســوا الهــدف الــذي خرجــوا مــن أجــل تحقيــق مــن جزيرتهــم، 

وهــو اخــراج النــاس مــن عبــادة العبــاد إىل عبــادة اللــه وحــده، مــن جــور األديــان إىل العــدل 

اإلسام، من ضيق الدنيا إىل سعتها. فأصبحوا يحكمون حكم الناس عى الناس وصاروا 

يعيشــون حياة الهية حرة، حياة ترف وحب الدنيا، وصاروا ال يختلفون عن األمم واألقوام 

الذيــن خرجــوا ملقاتلتهــم، وعــادوا ليقلدوهــا يف املدنيــة والــرف الحضــاري، وسياســتها 

وأخاقهــا ومناهــج حياتهــا.5 وكان العامــة أبــو الحســن عــي النــدوي شــديد التحــرس عــى 
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دواء لــكل داء، وعــاج لــكل مــرض، وتريــاق لــكل ســم. وقــد كان العامــة أبــو الحســن عــي 

الندوي يصف الحضارة اإلسامية بأنها حضارة إنسانية خالدة كخلود الرسالة الساوية. 

وقــد ظهــرت هــذه الشــمولية واضحــة جليــة يف عطــاء اإلســام الحضــاري، فهــو يشــمل كل 

جوانــب الحيــاة االقتصاديــة والسياســية واالجتاعيــة والفكريــة كــا أن اإلســام يشــمل كل 

متطلبــات اإلنســان الروحيــة والعقليــة والبدنيــة. فالحضــارة اإلســامية تشــمل األرض ومنــة 

عليهــا إىل يــوم القيامــة ألنهــا حضــارة القــرآن الكريــم الــذي تعهــد اللــه بحفظــه وصيانتــه. 

الحضــارة اإلســامية ليســت جامــدة وأمنــا ترعــى كل فكــرة أو وســلية تســاعد عــى النهــوض 

تلــك الوســيلة ال تخالــف قواعــد  مــا دامــت  أمــر حياتهــم.  باإلنســان جميعــا وتيــرس لهــم 

اإلســام وأسســه التــي قــام عليهــا، فهــي حضــارة ذات أســس ثابتــة مــع مرونــة توافــق طبيعــة 

كل عــرص مــن حيــث تنفيــذ هــذه األســس مبــا يحقــق النفــع للنــاس. إن الحضــارة العربيــة 

اإلســامية هــي حضــارات األخاقيــات يف التعامــات وجعلــت اإلنســان مادتهــا وهدفهــا 

وهــي مامئــة بفطــرة اإلنســان وقــد امتــازت الحضــارة اإلســامية بحريــة الضمــري وأصبحــت 

ذات صلة بالثقافات األخرى تأخذ منها وتعطيها فكانت حضارة متميزة اكتسبت بذلك 

هــذا املقــام الرفيــع مــن التاريــخ اإلنســاين. جــاءت رســالة اإلســام فكانــت نــورا أشــع عــى 

العــامل إلخــراج أقــوام مــن وهــدة الجاليــة إىل نــور اإلســام ومــن ضيــق الدينــا إىل ســعتها 

ومــن جــور األديــان إىل عــدل اإلســام. وهكــذا ظلــت هــذه األمــم املفتوحــة تعتــرب العــرب 

املنقــذ مــن الجاهليــة والوثنيــة، والداعــي إىل دار الســام والقائــد إىل الجنــة، واملعلــم 

للحضــارة واالســتاذ لــألدب.2 يؤكــد أبــو الحســن النــدوي: »وبذلــك تفتــح أبــواب جديــدة 

وميادين جديدة يف مشارق األرض ومغاربها وامليادين التي استعصت عى غزاة الغرب 

ومســتعمريه وثــارت عليــه، وتدخــل أمــم جديــدة يف اإلســام وهــي أمــم فتيــة يف مواهبهــا 

وقوهــا وذخائرهــا، أمــم تســتطيع أن تعــارض أوربــا يف مدنيتهــا وعلومهــا إذا وجــدت إميانــا 

جديــدا ودينــا جديــا وروحــا جديــدا ورســالة جديــدة.3 

اأ�سباب التده�ر
ضعــف العــامل اإلســامي يف القــرن التاســع عــرش يف الدعــوة والعقيــدة والعقليــة والعلــم 

وبــدا عليــه اإلعيــاء والشــيخوخة، واإلســام ال يعــرف الشــيخوخة والكهولــة، ألن اإلســام هــو 

ديــن اإلنســانية والرســالة الخالــدة. إن اإلســام جديــد كالشــمس وقديــم كالشــمس وشــاب 

كالشــمس، ولكــن املســلمني هــم الذيــن ضعفــوا ووهنــوا، فــا ســعة يف العلــم وال ابتــكار 
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املســلمني بعــد ظهــور اإلســام واالنقــاب الحضــاري العجيــب والــذي يعــد لغــزا مــن ألغــاز 

التاريــخ. اإلســام فهــو ديــن ســاوي قائــم عــى التوحيــد، وحقــق ثــورة يف حيــاة العــرب يف 

املــايض، وحضــارة إنســانية كــربى. بفضــل اإلســام تحــول العــرب مــن العزلــة الخانقــة إىل 

القمــة الحضاريــة. بــرزت األمــة اإلســامية عــى مــرسح العــامل وهــي تحمــل ميــزات أساســية 

وهــي: االتســاع واالنفتــاح واإلنســانية. وكان للعــرب بفضــل اإلســام دورهــم القيــادي يف 

أن يهبــوا العــامل الهــدوء واالســتقرار لفــرات طويلــة مــن الزمــن، إذ حرصــت رســالة اإلســام 

أن تهــب اإلنســانية حيــاة يتوفــر فيهــا كل أســباب األمــن والســام يف كل بقعــة أرشقــت 

عليهــا شمســها وانبثــق ضياءهــا. إن ازدهــار حضــارة املســلمني وقوتهــم ومــن ثــم ضعفهــم 

وانحطاطهــم تابعــا للمــدد والجــزر يف اإلميــان وقــوة معنوياتهــم التــي تنبثــق مــن الديــن. وإن 

منبــع قــوة هــذه األمــة يف باطنهــا وهــو القلــب والــروح. إن رس قــوة املســلمني واالنقــاب 

الحضاري العظيم الذي ال يوجد له مثيل يف التاريخ كان بفضل تعاليم اإلسام والرسول 

صــى اللــه عليــه وســلم وأصبحــوا أصحــاب ديــن ورســالة، وبعثــوا بعثــا جديــدا وخلقــوا مــن 

جديــد. وكانــت البعثــة املحمديــة فاتحــة العهــد الجديــد يف تاريــخ العــامل. يقــول الشــيخ 

الندوي: »كان ظهور الحضارة اإسامية بروحها ومظاهرها وقيام الدولة اإلسامية بشكلها 

ونظامها فصا جديدا يف تاريخ اإلنسانية، وظاهرة جديدة يف عامل السياسة واالجتاع. 

انقلــب بــه تيــار الحيــاة واتجــه بــه العــامل اتجاهــا جديــدا.«1 

احل�سارة الإ�سالمية ودورها القيادي لالإن�سانية
مل تكــن عــى ظهــر األرض قبــل اإلســام أمــة نافعــة وال مجتمــع صالــح عــى أســاس األخــاق 

والفضيلــة، وال حكومــة عادلــة وال أمــارة مؤسســة عــى أســاس العــدل والرحمــة، ال قيــادة 

مبنية عى العلم والحكمة وال ســيادة ممثلة عى أســاس الحلم والتقوى. بزغت شــمس 

الدولــة  قــد ظهــرت الحضــارة اإلســامية بروحهــا ومظاهرهــا وقيــام  اإلســام ومــع حلولــه 

اإلسامية بشكلها ونظامها يعد بابا جديدا يف تاريخ اإلنسانية، وظاهرة جديدة يف عامل 

السياســة والقيــادة. فتغــري بــه مجــرى التاريــخ وانقلــب بــه تيــار املدنيــة والحضــارة واتجهــت 

اتجاهــا جديــدا. فالحضــارة اإلســامية هــي الحضــارة النموذجيــة ألنهــا تبنــى عــى دعائــم 

ثابتــة مــن اإلميــان واألخــاق. وهــي التــي تتحــدث يف جــزاء األعــال وعقابهــا. وهــي معجــزة 

اإلســام أن اللــه قــدر لهــذه األمــة اإلســامية رشيعــة وقانونــا وحضــارة ال تــزال ترشــدها إىل 

الــرصاط املســتقيم وتحــل كل قضاياهــا وتفــك كل معضاتهــا، وتفتــح مغاليقهــا. ففيهــا 
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مدخل
احتــل العــامل العــريب واإلســامي مكانــة متميــزة عنــد أيب الحســن عــي النــدوي يف أفــكاره 

واهتاماتــه وكتاباتــه، إذ أكــد عــى أهميــة موقعــه عــى خارطــة العــامل السياســية واحتضانــه 

ملنابــع الــرثوات االســراتيجية املهمــة، فضــا عــن تبوئــه قلــب العــامل اإلســامي روحيــا 

ودينيــا، ومعقــا لإلنســانية يف االنتقالــة التاريخيــة للعــرب مــن حالــة الجمــود واالنحطــاط 

إىل الحركة والتقدم يف كل مجال من مجاالت الحياة حيث أصبح منارا للعلم واملعرفة 

ومشــعل الثقافــة والحضــارة. دأب الباحثــون واملؤرخــون أن ينظــروا إىل العــامل اإلســامي 

مــن خــال التاريــخ العاملــي مــن زاويــة األحــداث والرصاعــات والتقلبــات ولكــن أراد الشــيخ 

الندوي أن ينظر إىل العامل اإلسامي من خال املسلمني بحيث يكون املسلمون عاما 

من عوامل التاريخ مؤثرين فيه وال متاثرين. لقد جعل الله سبحانه وتعاىل العامل العريب 

مهبطــا للرســاالت الســاوية. لقــد نظــر الشــيخ النــدوي العــامل العــريب واإلســامي بوصفــه 

مهــدا لإلســام ومعقــا لإلنســانية وموضعــا للقيــادة العامليــة. كان يؤمــن الشــيخ النــدوي 

بــأن اإلســام يشــمل جميــع جوانــب الحيــاة كــا يؤكــد عــى رضورة قيــادة اإلســام للعــامل.

دور امل�سلمني والعرب يف قيادة الإن�سانية
لقــد اختــار اللــه العــرب لنــرش اإلميــان بوصفهــم أمــة قائــدة للعــامل الجديــد. إن الجيــل األول 

مــن املســلمني هــم الذيــن غــريوا وجــه التاريــخ وأثــروا يف الحضــارة اإلنســانية. فتــح العــرب 

نصف األرض يف نصف قرن. وإن العرب أصبحوا بفضل تعاليم اإلسام أصحاب الدعوة 

والرســالة وانقلبــوا يف داخــل أنفســهم فانقلبــت لهــم الدنيــا وعلمــوا أن اللــه قــد ابتعثهــم 

ليخرجــوا النــاس مــن الظلــات إىل النــور، ومــن عبــادة العبــاد إىل عبــادة اللــه وحــده، ومــن 

ضيــق الدينــا إىل ســعتها، ومــن جــور األديــان إىل عــدل اإلســام. 

األمــم مغامــرة. وإن هــذه  أكــرث  العــرب  العــرب حافــل باملغامــرات، ولعــل  تاريــخ  إن 

املغامــرات لهــا فضــل كبــري يف بنــاء هــذه الحضــارة التــي نعــم يف ظلهــا العقــل والعلــم 

واإلنســانية. وكانــت حضارتهــم هــي الحضــارة املثــى التــي متجــد النــاس، ويتطرقــون يف 

تقليدهــا. مل يكــن للعــرب دور أســايس يف تاريــخ العــامل وتاثريهــم عــى الحضــارة العامليــة 

العــرب خــال حقبــة وجيــزة مــن قيــادة أفضــل تجربــة  لقــد مكــن اإلســام  قبــل اإلســام. 

حضاريــة إنســانية امتــزج فيــه الديــن بالعقــل وبالبنــاء الحضــاري. تحــول العــرب بعــد ظهــور 

اإلســام مــن أمــة ضعيفــة هزيلــة إىل أمــة قائــدة يف الحضــارة اإلنســانية. وتغــري حــال العــرب 
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موقف اأبي احل�ضن الندوي فـي قيادة العامل الإ�ضالمي 
فـي �ضوء كتابه »ماذا خ�ضر العامل بانحطاط امل�ضلمنی«

الدكتور معراج اأحمد معراج الندوي
 )األستاذ املساعد، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة عالية – كولكاتا – الهند( 

ملخ�س البحث

أبــو الحســن عــي النــدوي عبقريــة القــرن العرشيــن، صاحــب مواقــف جرئيــة وشــجاعة 

الشــيخ  اختــار  العــرص.  هــذا  ومفكريهــم يف  املســلمني  رواد  مــن طليعــة  جعلتــه 

النــدوي موقــف املصلــح إلصــاح السياســة والساســة فألــف كتابــه الشــهري ”مــاذا 

خــرس العــامل بانحطــاط املســلمني« دعــا العــرب مــن خــال هــذا الكتــاب أن يعرفــوا 

بتحليــل دقيــق يف  التاريــخ ويرجعــوا إىل شــأنهم ويقومــوا  مقامهــم ومجدهــم يف 

اســترياد مــا تصــدره الحضــارة الحديثــة وينتقلــوا مــن الرصاعــات القبليــة والعنرصيــة 

إىل الوحــدة اإلســامية مــن نظــام قبــي إىل النظــام اإلســامي الكامــل وينتقلــوا مــن 

االحتــال إىل االســتقال. دعــا العــرب أن يزينــوا أنفســهم مــن جديــد باتبــاع الرســول 

القدوة بحمل رسالته الخالدة السائدة الرائدة التي ميكن باتخاذها مأخذا ومصدرا 

ومرجعــا ومنهجــا للنجــاح يف السياســة والحكــم وقيــادة العــامل. كان العــامل العــريب 

ســفري اإلســام، ورســول األمــن والســام، ورائــد الحكمــة ومشــعل الثقافــة والحضــارة 

ينظــر إليــه الشــيخ النــدوي كمعقــل اإلنســانية وموضــع القيــادة العامليــة ويعتقــد أن 

العــامل اإلســامي مبواهبــه وخصائصــه وأهميتــه السياســية يســتطيع أن يتقلــد قيــادة 

العــامل ويزاحــم الغــرب وثقافتــه وينتــرص عليــه برســالته اإلنســانية ويحــول العــامل مــن 

النــار والدمــار إىل الهــدوء والســام. يســتطيع العــامل العــريب أن يعــارض الغــرب يف 

مدينتهــا وعلومهــا وثقاتهــا وحضارتهــا إذا وجــدت روحــا جديــدة ورســالة جديــدة.
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مخرعــات الغــرب املدنيــة، ثــم مل يبــق إال املوقــف الوســط وهــو املســاملة فيــا ال حــرج 

فيــه رشعيــا واملعارضــة فيــا يخالــف الــرشع لكــن ببديــل ناجــح وحــل ناجــع.

إذا تعمقنا يف نظرية الشيخ الندوي هذه نجده يقدم األصول واملبادئ العامة دون 

تعــرض للجزئيــات والتفاصيــل الفرعيــة حيــث ال ميكــن بنــاء نظــام عمــي ومنهــج تطبيقــي 

واضح الخطى جي املعامل أساسا عى فكرته التي عرضها ثم ينسب إليه ذلك تحديدا، 

وكا أعتقد أن مل يكن ذلك بسبب فكرته الواسعة وحبه بعدم تقييد نفسه بجاعة دون 

جاعــة تعمــل يف هــذا الســبيل بــل هــو يؤيــد بفكرتــه الجامعــة كل الحــركات والجاعــات 

التــي تقــوم عــى تلــك األســس العامــة واملبــادئ الرئيســية التــي قدمهــا بأســلوبه املؤثــر 

البليــغ، ال أعنــي بذلــك أنــه مجــرد ناقــد عــى الحضــارة الغربيــة ومقــدم فضــل اإلســام عــى 

النظــم األخــرى مجمــا، بــل أقصــد أنــه مل يعــرض منهجــا ميكــن بنــاء جاعــة عــى أساســه 

تعمــل بعنــارصه يف مجــال التطبيــق وال يخــرج عــن دائــرة منهجــه الــذي نســجه برياعــة قلمــه.

والنقطــة األخــرى التــي أقدمهــا كماحظتــي عــى كتــاب الشــيخ النــدوي هــذا أنــه مل 

يتعرض لجانب تأثري العرب والراث اإلســامي عى الحضارة األوربية يف نشــأتها ورقيها، 

وهــو جانــب ال ميكــن التغافــل واإلغــاض عنــه، يكفــي لصدقــه اعــراف املؤرخــني الغربيــني 

كا ألف فؤاد سزكني كتابه الشهري »تاريخ الراث العريب« ومل يسعه إال االعراف بفضل 

اإلســام عــى العــامل البرشي.ومثــة نقــاط التواصــل بــني أوربــا واألرايض اإلســامية متســعة 

متعــددة لنقــل املعــارف اإلســامية والعلــوم التجريبيــة إىل أوربــا املظلمــة، وخــال القرنــني 

الحــادي عــرش والثــاين عــرش رحــل العديــد مــن املســيحيني إىل بــاد املســلمني لطلــب 

العلم أمثال ليوناردو فيبوناتي وأديارد أوف باث وقسطنطني اإلفريقي، وهذه السلسلة 

استمرت إىل القرن الرابع عرش حيث نقلت علوم الطب والفلسفة والرياضيات والعلوم 

 Medieval Islamic economic thought: :األخرى إىل الدول الغربية. ) راجع للتفصيل

 filling the “great gap” in European economics. Psychology press. For Sheikh

M.Ghazanfar( حتى الفلسفة اليونانية مل تنقل إىل أوربا الاتينية إال ترجمة عن العربية 

وأخذا من املكتبات العربية، أفصح عنه الكتاب الغربييون مثل C.H. Haskins يف كتابه: 

 The :يف كتابــه R.W. Southern و.Studies in the History of Mediaeval Science

Making of the Middle Ages، واآلن مل يبق مجهوال لدى أصحاب العلم والتاريخ هذا 

األمــر، بيــد أنــه كان مطمــورا يف ســجات التاريــخ الباليــة قبــل نصــف قــرن، ومل يطلــع عــى 

الوثائــق الدالــة عليــه املفكــرون حتــى أفصــح عــن الكنــز كالشــمس الطالعــة يف ربــوع النهــار.
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أن هــذا الجانــب منهــا ال يعــارض فكــر اإلســام فــا مانــع مــن األخــذ بــه واالســتفادة 

منــه، بــل هــو يحــرض األمــة اإلســامية عــى الريــادة يف هــذا املضــار.

ينبغــي ملعالجــة هــذا التحــدي الكبــري تقديــم حلــول ناجحــة وتصميــم الحضــارة ( 6

اإلســامية مــن جديــد متناولــة القضايــا البرشيــة املعــارصة، وهــذا ليــس مجــرد 

عمليــة نقــل وتطبيــق وتعديــل وتحســني، بــل هــو يقتــي محنــة ذكاء وعصاميــة 

وعبقريــة للجمــع بــني منتجعــات هــذه الحضــارة مــن علــوم تجريبيــة تطبيقيــة بعــد 

تجريدهــا مــن الطابــع الفكــري الغــريب وبــني قوانــني اإلســام الخالــدة وجدارتهــا 

مبســايرة الزمــان، وبتعبــري آخــر الجمــع بــني القديــم الصالــح والجديــد النافــع، هــذا 

طريــق بــني التقليــد واملحــاكاة وبــني التطــرف واملغــاالة.

انفــراد اإلســام والعــامل اإلســامي عامــة والعــامل العــريب خاصــة بقبــول تحــدي ( 7

الحضــارة الغربيــة ومعالجتهــا بحكمــة.

التعليــم والربيــة مدخــل ( 8 أهميــة الجانــب التعليمــي يف مواجهــة تحديهــا، ألن 

أسايس لنفوذ ورسيان الحضارة الغربية يف جسم العامل اإلسامي، فالواجب 

القيــام بنظــام بديــل عــن نظــام تلــك الحضــارة الراقــي.

العن�سر اخلام�س: تعقيب من�سف على نظريته جتاه احل�سارة الغربية 
ومدى �سالح نظريته للتطبيق

إن نظريتــه كــا ســبق ليســت رافضــة كل مــا يتعلــق بالحضــارة الغربيــة مــن دون نظــر إىل 

حقيقته، كا أنها ليست مؤيدة بكل ما تدعو إليه، بل هي فكرة وسطية ونظرية اعتدالية. 

هــذه الفكــرة اتخذهــا املعتدلــون مــن مفكــري املســلمني أمثــال حســن البنــا الشــهيد 

والســيد أبــو األعــى املــودودي ومحمــد املبــارك وغريهــم رحمهــم اللــه جميعــا، ألن هــذه 

بالحجــة،  بالعلــم ومجادلــة  منتقــدة  أنهــا  كــا  للتنفيــذ،  للتطبيــق والئقــة  قابلــة  النظريــة 

واملوقف الذي وقفه الشيخ الندوي وأمثاله من مفكري اإلسام املعتدلني موقف نظري 

وعمي معا، فكري وتطبيقي يف آن واحد، والدليل عى ذلك أن موقف التقليد مل يؤت 

إال االنضــام والذوبــان يف الحضــارة الغربيــة وهــذا يعــارض طبيعــة الــرشق عامــة والعــامل 

العــريب خاصــة، لذلــك نجــد الثــورات املتتابعــة يف البلــدان اإلســامية ألجــل التصــادم بني 

الفئــة الحاكمــة املنصهــرة يف بوتقــة الحضــارة الغربيــة وبــني الشــعب املؤمــن بحريــة الفكــر 

واســتقال الرقــاب مــن أطــواق األغيــار، كذلــك املوقــف املعاكــس للســابق الرفــض البــات 

ليــس إال بنــاء عــى كثيــب مهيــل كــا تحقــق يف تلــك البــاد التــي عارضــت االســتفادة مــن 
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أمــا املوقــف الثالــث فهــو موقــف الخــرباء مــن علــاء هــذه األمــة وأولــو العقل الخصيب 

والــرأي الحصيــف وأصحــاب التاريــخ والفكــر اإلســامي الســديد والجامعــني بــني األصالــة 

واملعــارصة، هــم اتجهــوا إىل أنــه ليــس مــن املعقــول أن ترفــض الحضــارة الغربيــة بتاتــا ألنــه 

خاف الطبيعة ومعارضة الفطرة، كا اعتقدوا جازما أن التقليد املطلق والخضوع التام 

أمــام تلــك الحضــارة قضــاء عــى ديــن اإلســام وتجفيــف ملنابــع قــوة اإلميــان.

ذلــك، ولكــن أصحــاب املوقــف األخــري ليســوا عــى ســواء يف تحديــد عنــارص االتجــاه 

ومناهــج العــاج، بعضهــم مالــوا إىل جانــب مــن جوانــب الفكــر فأطلقــوا جــل اهتامهــم 

بــه وركــزوا معظــم عنايتهــم بذلــك، حيــث تــرى العديــد منهــم يثــريون ضجــة حــول قضيــة 

التعليم ويقارنون بني النظام اإلسامي والنظام الغريب فيه وال ينرصف نظرهم إىل األمور 

االجتاعيــة، والبعــض اآلخــر يــرون أصــل القضايــا هــي قضيــة االقتصــاد، ومــا إىل ذلــك...

إذا أردنا أن نستعرض موقف الشيخ الندوي نحو هذه الحضارة اضطررنا إىل الرجوع 

إىل كتابه الثاين الشهري »الرصاع بني الفكرة اإلسامية والفكرة الغربية« وأنا أشعر بأن هذا 

الكتاب هو مجلد ثاين لكتابه »ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني« ألنه استقىص يف 

هــذا الجــزء الثــاين اآلراء املنبعثــة واملواقــف املتخــذة إزاء هــذه الحضــارة لــدى املثقفــني 

املســلمني بجــودة تامــة واســتعرضها اســتعراضا نقديــا وأبــدى موقفــه جليــا، بيــد أننــا نقــف 

عــى مامــح فكرتــه نحــو هــذه الحضــارة مــن خــال الكتــاب الــذي نحــن بصــدد الــكام عنــه، 

ولكنــه مل يــرد يف هــذا الكتــاب إال أن يثبــت الخســارة الفادحــة والنكبــة الكــربى والنكســة 

الجليلة الاصقة بجميع ســكان املعمورة األرضية بســبب انســحاب املســلمني من ســدة 

الحكــم وتخلفهــم عــن ركــب القيــادة.

أنــا أســلط الضــوء عــى موقفــه يف هــذه القضيــة بإيجــاز يف نقــاط تاليــة مســتمدا مــن 

كتابيــه املذكوريــن:

هذه الحضارة بنت رصحها عى أساس اإللحاد وإنكار الخالق.( 1

هي مادية محضة، ال تؤمن إال باملحسوسات.( 2

هي انتهازية، تبعث يف رجالها معاين حب الذات واستغال قدرات اآلخرين.( 3

هي مقسمة الشعوب البرشية يف طوائف متناحرة وأوطان متحاربة، فهي ضد ( 4

اإلنسانية العاملية العادلة.

الراقيــة ( 5 بالتكنولوجيــا  وثريــة  املاديــة  والوســائل  واآلالت  باألســباب  غنيــة  هــي 

والتقنيــات املزدهــرة والتســهيات املدنيــة واملخرعــات الباهــرة، ويــرى الشــيخ 
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والوطنيــة إذا ألقيــت يف أرض فإنهــا ال تلبــث أن تنشــأ ومتــد عروقهــا يف األرض ثــم تصــري 

شجرة فدوحة تظلل األمة، وال ميكن لشعب أن يؤمن بالقومية ثم ال يعتدي وال يتطاول أو 

ال يريد أن يعتدي ويتطاول وال ميقت اآلخرين وال يزدريهم، كا ال ميكن أن يرسف اإلنسان 

يف الخمــر ثــم ال يســكر وال يهــذي«. ثــم النتيجــة الوخيمــة التــي مثــرت االختــال العاملــي يف 

الفكــر والســلوك واالنحــال الفاضــح يف السياســة واالقتصــاد والخــرسان الفــادح يف القيــم 

واألخــاق وخــط ثغــورا عميقــة بــني بنــي آدم أمــر بديهــي للفكــرة القوميــة. ومل يكتــف الشــيخ 

بعرض نقائص هذه الفكرة وبيان خسائرها بل قارنها بنظام اإلسام العدل السمح العاملي 

وقــدم الحــل الوحيــد لهــذه األزمــة العامليــة مــن قبــل اإلســام، كــا مل يفتــه تســليط الضــوء 

عى معنى الجهاد يف اإلسام والنظام القتايل يف رشيعة محمد صى الله عليه وسلم، 

وقارن الهاك النفي والخرسان املايل بني الغزوات النبوية والحروب الكونية الحديثة.

العن�سر الرابع: نظريته يف حتديد م�اقف التفاق وم�ا�سع اخلالف معها
الحضارة الغربية – عى عاتها – حظيت رتبة أوىل يف اآلونة األخرية من بني الحضارات 

املتعايشــة والثقافــات املعــارصة وظلــت مرسحــا عامــا لألجيــال املثقفــني وغــري املثقفــني 

يف العرص الراهن، وله أسباب ال يسع املقام تناولها.

أفــكار املفكريــن املســلمني وتنوعــت آراء املثقفــني املســلمني يف اتخــاذ  تفرقــت 

موقــف إزاء الحضــارة الغربيــة، وميكــن حرصهــا يف ثــاث:

التقليد األعمى لهذه الحضارة واالنحناء التام أمامه( 1

الرفض البات واإلنكار املطلق بها واملعارضة الثائرة معها( 2

تنقيح هذه الحضارة ثم تسلم الطيب ونبذ الخبيث ( 3

األول موقــف املثقفــني الضعفــاء املنبهريــن بربيــق التمــدن األوريب واملنخدعــني بلمعــان 

العيــش املــادي، وعــى راســهم أولئــك الذيــن نهلــوا منهــل الجامعــات الغربيــة يف القــرن 

الثامــن عــرش والتاســع عــرش مــن امليــاد تحديــدا، وعــى مقدمتهــم رفاعــة رافــع طهطــاوي 

وطــه حســني وأمثالهــا الكثــريون الذيــن خدمــوا هــذه الفكــرة القامئــة عــى خنــوع مذمــوم 

مبواهبهــم العظيمــة وقدراتهــم البيانيــة.

واملوقف الثاين تبناها املتحجرون يف الفكر واملتذمرون املتشددون من االستعار 

الغــريب، اتخــذت هــذه الفكــرة الجزيــرة العربيــة وأفغانســان واليمــن مــن بــاد املســلمني ومل 

تلبــث أن انحطــم ســد مناعتهــا فأتــت الحضــارة الغربيــة واقتحمــت تلــك البــاد بســيطرة 

قويــة ونفــوذ بالــغ، ومل تبــق هــذه الفكــرة طويــا ملنعهــا.
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 )Sammuel Butler( الفلســفة وعلــم النفــس يف جامعــة لنــدن. ونقــل عــن ســموئيل بتلــر

شهادة رصيحة بينة ال تقطع حيث يقول: »إن نظرية الحياة التي تسود عى هذا العرص 

وتحكــم عليــه: هــي النظــر يف كل مســألة وشــأن مــن ناحيــة املعــدة والجيــب«. كــا أخــرج 

الرباهني الســاطعة من عند أنفســهم ناقطة باملوقف الذي اتخذه الشــيخ بقوة ورصاحة، 

ومل يكتف بذلك بل هو سل سيفه العلمي عى الحركات التي تلبست بلباس الروحانية 

واشهرت بأكادمييات علمية من مدرسة كارل ماركس ونظرية دارون، وهنا أقف عى تعبري 

استعمله الشيخ يكشف الحقيقة بجاء ويصور الواقع بصفاء، فهو يصف الغلو املادي 

يف تلك الحضارة بـ“ التصوف املادي الغريب ووحدة الوجود االقتصادية ” ويقول: »وقد 

بلغ النظر املادي والفكر املادي يف أوربا درجة االستغراق فيه والفناء ونسيان ما سوى 

القيــم املاديــة«. ومــن مظاهــر املاديــة التــي أثــار حولهــا الشــيخ ضجــة تأييــد أمريــكا وتعــاون 

القــوى الغربيــة للصهيونيــة ألن تلــك القضيــة ال تنبــئ إال عــن ضعــف أخــاق العظــاء يف 

أوربــا وأمريــكا، ودوران الحيــاة السياســية عــى الفوائــد ال املبــادئ. 

والقومية أو الوطنية قضية عميقة الجذور يف الشعب األورويب جرت فيه مجرى الدم 

وأصبحــت طبيعــة ثانيــة لــه - عــى تعبــري الشــيخ – ولكــن الشــيخ يعــرف بأنهــا اضمحلــت 

وانحــرست تحــت وطــأة الديانــة النرصانيــة ألنهــا دعــت إىل املســاواة واإلنســانية، ثــم كــرشت 

القوميــة عــن أنيابهــا بعــد تضعضــع الكيــان املســيحي بــني الشــعب الغــريب، ولــه أســباب 

عديدة، من أهمها احتكار رجال الدين عى مصادر الدين والظلم البشع عى أساسه، وله 

تاريخ طويل دامي - أغمض الطرف عنه -، فحينا رست هذه الطبيعة الثانية يف رشايني 

الجســم الغــريب وعــادت شــوكتها فيــه نشــبت الحــروب الداميــة الــروس وتناحــرت الــدول 

بعضهــا بعضــا عــى أســاس الوطنيــة العصبيــة حتــى آل األمــر إىل أن رأوا الديــن املســيحي 

الذي رفع عنهم معاين الوطنية نزيا طارئ يجب التربء منه، نقل الشيخ يف هذا الصدد 

عن الربوفسور األملاين »أترين« : »ألي شيئ يدرس أوالدنا تاريخ أمة أجنبية، وملاذا يقص 

عليهــم قصــص إبراهيــم وإســحاق؟ ينبغــي أن يكــون إلهنــا أيضــا أملانيــا.« وهنــا فــاض قلــم 

الشيخ واشتد أسلوبه عى القومية العربية املستوردة من القومية الغربية ألنها نعي عى 

الدين، ونتيجة لهذه الفكرة - التي عدها الشيخ فكرة مستقلة وفلسفة بذاتها ولها كل ما 

للديــن مــن حميــة وحــرارة وشــعائر ومقدســات- أصبحــت الشــعوب والــدول يف أوربــا عــوامل 

مستقلة ال تعرف بوجود اإلنسان يف غري منطقتها فا تحرمه وال تعرفه واتخذت نفسها 

إلها، ويحلل الشــيخ قضية القومية والوطنية بأســلوب بليغ رادع فيقول: »إن بذرة القومية 
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والحقيقــة التــي ال تجحــد أن الشــيخ النــدوي وفــق إىل هــذه النظريــة الدقيقــة وقــرصت 

أنظــار معظــم املحققــني عــن إدراك هــذا الكنــه.

ثــم حلــل الشــيخ النــدوي الحضــارة اإلغريقيــة والحضــارة الروميــة تحليــا دقيقــا بصــريا، 

حيــث بــني عــن األوىل أنهــا ال تعــدو مــن أربــع ومتتــاز بهــا:

اإلميان باملحسوس وقلة التقدير ملا ال يقع تحت الحس( 1

قلة الدين والخشوع( 2

شدة االعتداد بالحياة الدنيا واالهتام الزائد مبنافعها ولذائذها( 3

النزعة الوطنية( 4

وأنا أرى أن الثاثة األوىل من النقاط التي ذكرها املصنف توجز يف كلمة »املادية«، 

والرابعة تخرب عن طبيعة أوربا عى السواء. 

والحضــارة الروميــة كشــف عــن مبادئهــا املصنــف ففصــل الــكام وأطــال املقــال، وأنــا 

أوجزهــا يف نقطتــني:

االنحطاط الخلقي وفقدان الكنائس مركزية القيادة الروحية.( 1

التنافس الشديد والتناحر الدامي بني رجال الكنيسة ورجال التجديد.( 2

 العن�سر الثالث: اأ�سل�به لإلقاء ال�س�ء على عنا�سر 
احل�سارة ومنهجه يف حتليلها

قبل أن أتكلم عن عنارص الحضارة التي نوه بها الشيخ الندوي يحلو يل أن أنبه إىل موقف 

وقفــه الشــيخ، وهــو أنــه ال يدخــل يف تلــك النظريــات والفلســفات التــي قامــت الحضــارة 

عليهــا تحليــا وال نقــدا بــل هــو يحكــم عليهــا كمجموعــة فلســفات تتوحــد فيهــا الغايــة وإن 

تشعبت الطرق. بعد ذلك أقول: إن الشيخ ملا ربط الحضارة األوربية الحديثة بالحضارة 

اليونانية املاضية فحللها كا حلل السابقة بحيث يركز بحثه عن عنارص الحضارة األوربية 

الحديثة عى أمرين: املادية والقومية أو الوطنية.

أمــا املاديــة فقــد نبــه إليهــا الشــيخ بقــوة ال تقطــع ورصامــة ال تفــل، يقــول بأســلوب قــوي 

وعلمــي: إن الديانــة التــي تتديــن بهــا أوربــا ليســت هــي النرصانيــة بــل هــي املاديــة، هــذا أمــر 

قــد ال يوافقــه عامــة الباحثــني بــأن الديانــة املعــرف بهــا يف الــدول األوربيــة قاطبــة كديانــة 

رســمية هــي النرصانيــة ولــو ترفضهــا فرنســا بعــد ثورتهــا الشــهرية قبــل قرنــني لكنهــا ال تقــدر 

أن تنبذهــا بتاتــا، والواقــع األريض امللمــوس أن أوربــا تجــردت عــن الديانــة املســيحية فكــرة 

وعمــا، وذا مــا أثبتــه الشــيخ باالســتدالل مــن كتــب األســتاذ جــود )Joad( رئيــس قســم 
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 أمــا االتجاهــات الثاثــة األوىل فهــي حصيلــة فكــر ناقــص أو علــم معــوج أو تأثــر أعمــى، 

واألول مــن تلــك االتجاهــات قائــم عــى مناقضــة أمــر تاريخــي، ألن حضــارة إنســانية ال تولــد 

إال من بطن حضارة سابقة. واالتجاه الثاين ناتج من فكر ضئيل ونظر قارص، حيث غلب 

جانــب واحــد عــى الجوانــب األخــرى التــي ال تخــرج أبــدا عــن نطــاق البحــث والتحقيــق، 

وغطى غطاء املظاهر حقائق النتائج. واالتجاه الثالث ناشئ من فكر زائغ وعقل ناقص، 

وكيــف ال، إن اإلنســانية العامليــة الفتــة باهــرة وعنــوان خصــب، والعوملــة الفكريــة خديعــة 

ماكــرة، يصطــاد بهــا الضعــاف مــن رجــال األمــم واألقــوام. 

واالتجــاه الثالــث ال يخلــو مــن صحــة وصــدق، ال يجــوز للمــؤرخ أن يتغافــل عنــه، وقــد 

اعــرف بــه املفكــرون األوربيــون واملؤرخــون الغربيــون.

وأمــا االتجاهــني األخرييــن فهــا عــى أســاس علمــي ودليــل واقعــي وشــاهد تاريخــي، 

لكــن األول منهــا غــري دقيــق بالنظــر إىل الثــاين، ألن الثــاين يربــط أســاس الحضــارة الحديثــة 

بــيء معــني مثيــل لهــا.

 بعــد هــذه التوطئــة أريــد أن أســلط الضــوء عــى منهــج الشــيخ النــدوي يف تحليــل تلــك 

الحضــارة مبــدأ وتاريخا:

أكــد الشــيخ النــدوي تأكيــدا بالغــا عــى أنهــا ليســت وليــدة قــرون متأخــرة بــل هــي ســليلة 

والعقــي  الســيايس  تراثهــا  قــد خلفتهــا يف  الروميــة،  والحضــارة  اليونانيــة  الحضــارة 

واملــدين، وورثــت عنهــا كل مــا خلفتــا مــن ممتلــكات ونظــام ســيايس وفلســفة اجتاعيــة 

وتراث عقي وعلمي، وانطبعت فيها ميولها ونزعاتها وخصائصها، بل انحدرت إليها 

يف الــدم. ويــردف قائــا ردا عــى مــن يزعــم أنهــا جديــدة بتعبــري أديب بليــغ: حتــى بــرزت بهــا 

يف القرن التاسع يف ثوب براق يوهمك – بطاوته وزهو ألوانه – أنه جديد النسج ولكن 

لحمتــه وســداه مــن نســج اليونــان والرومــان.

 إبراز هذه العاقة السياسية والعقلية واملدنية واالجتاعية ادعاء غريب يف أوساط 

املثقفني الحدثاء، لكن الشيخ الندوي أثبته بالدالئل، غري أنه مل يستدل مبارشة بأقوال 

املفكريــن الغربيــني يف تلــك النظريــة تحديــدا، لعلــه مل يجدهــا رصاحــة أم اكتفــى بعــرض 

أقوالهــم يف بيــان خصائــص الحضــارة اليونانيــة وانطباقهــا يف الحضــارة الغربيــة الحديثــة، 

إال أنهــا تشــري إىل هــذه الحقيقــة عبــارة الدكتــور »هــاس« التــي نقلهــا الشــيخ النــدوي حــني 

يتكلم عن خاصية اإلميان باملحسوس من بني خصائصها، يقول هاس: املدنية اليونانية 

هــي مركــز املدنيــة الغربيــة الحــارضة.
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وقــد ترجــم إىل العربيــة باســم »تاريــخ أخــاق أوربــا«، وهــو مســتند مهــم لاطــاع عــى 

ما بلغت إليه الحضارة الغربية العامل البرشي يف القرن التاسع عرش امليادي من 

انحطــاط خلقــي وتدهــور فكــري. والكتــاب الثــاين الــذي اعتمــد عليــه الشــيخ إىل حــد 

 “Guide to Modern واســم الكتــاب “C.E.M Joad” كبــري يف بحثــه هــذا هــو كتــاب

”Wickedness وقد حلل املصنف يف كتابه هذا الفلسفة األوربية الحديثة ونقدها 

بحريــة، فاســتند الشــيخ إىل مــا أثبتــه بكثــري حيــث ميكــن يل أن أقــول: لقــد بنــى الشــيخ 

رصح دالئلــه بشــهادات الكتــاب األوربيــني فكتــاب األســتاذ جــود ســقف هــذا الــرصح. 

وكتــاب دربــري )Conflict Between Religion And Science( )الــرصاع بــني الديــن 

والعلــم ( مــن أهــم مصــادر الشــيخ يف معرفــة تلــك الحضــارة، كــا اســتفاد الشــيخ مــن 

 “Islam at كتــاب شــهري ملحمــد أســد الــذي كان يهوديــا ثــم أســلم وألــف كتابــا باســم

 ”the Cross Road وترجــم إىل العربيــة باســم »اإلســام عــى مفــرق الطــرق«، فكتابــه 

شــهادة ناصعــة عــى الرسائــر التــي مل تتطلــع عليهــا عقــول املســلمني عــادة، وتأثــرت 

عقليــة الشــيخ وتفكــريه بأســلوبه الواثــق القــوي الهجومــي وترشيحــه للحضــارة الغربيــة 

وبيانــه للتعــارض بينهــا وبــني الحضــارة اإلســامية ودفاعــه القــوي املجيــد عــن الســنة 

املرشفــة، هــذا مــا عــرب عنــه الشــيخ يف ســريته »يف مســرية الحيــاة« عــن هــذا الكتــاب. 

واملصــادر األخــرى التــي اســتخرج منهــا الشــيخ الشــهادات القويــة واقتنــى منهــا الكنــوز 

الثمينــة ال ميكــن البحــث عنهــا بتفصيــل يف هــذه العجالــة.

العن�سر الثاين: روؤيته عن احل�سارة وعقيدتها

اختلفت أنظار املفكرين يف تحليل الحضارة الغربية عقيدة ومبدأ، فكرا وتاريخا، يناسب 

هنا أن ألخصها يف عدة نقاط قبل أن أبرز نظرة الشيخ الندوي وجهة فكره إزاءها:

هذه الحضارة وليدة عرص جديد ومنبتة عهد حديث. ( 1

هذه الحضارة منتهى رقي علمي ومبلغ ازدهار حضاري - من غري نظر إىل ماضيه – ( 2

هذه الحضارة ناشئة من اإلنسانية العاملية والعوملة الفكرية. ( 3

التجريبيــة املقتبســة مــن األندلــس ( 4 العلــوم  هــذه الحضــارة أقامــت دعامئهــا عــى 

العباســية. وبغــداد  اإلســامية 

هذه الحضارة طبعة جديدة للهمجية األوربية املاضية، ظهرت يف ثوب قشيب.( 5

هذه الحضارة نسخة حديثة صادقة للحضارة اليونانية والرومية القدمية.( 6
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وكان عــرص تكويــن فكــر الشــيخ عــرصا ذا خطــورة بالغــة وأهميــة عظيمــة حيــث تجرعــت 

الهنــد مــرارة االســتعار األوريب وطرقــت بــني ســندان االنتــداب الربيطــاين فكــرثت 

املحــاوالت وتكثفــت الجهــود لتحريــر بــاد الهنــد مــن براثــن اإلنكليــز، فــكان طبيعيــا أن 

يســتخرب الشــيخ هــذه القــوة املســتعمرة ويطالعهــا بالدقــة، وقــد فعــل وانطبــع عــى 

فكــره أثــر واضــح لذلــك، ثــم اقــرن بذلــك الوضــع العائــي والبيئــة البيتيــة، ألقى الضوء 

عــى ذلــك، الشــيخ نفســه يف ذكرياتــه التــي كتبهــا بنفســه باســم »كاروان زنــديك« 

باللغــة األرديــة ويف العربيــة نقلــت باســم »يف مســرية الحيــاة«، يجــد القــارئ فيــه بابــا 

المعــا لآلثــار التــي ترتبــت عــى فكــره ومســتقبله واألســباب التــي كونــت شــخصيته، 

فــكان يســمع يف طفولتــه »شــاهنامه فــردويس« مــن نســوة بيتــه ينشــدنه بحاســة 

فتمكنــت يف قلبــه الغــرية اإلســامية والحميــة الدينيــة، فهــو حافــز مــن أهــم الحوافــز 

التــي دفعتــه إىل اســتطاع حقيقــة العــدو لإلســام واملســلمني، كــا أنــه مؤثــر بليــغ 

لإلذعــان النفــي برفعــة اإلســام عقيــدة وحضــارة وثقافــة.

الشــخصيات التــي أســهمت يف تكويــن شــخصيته وفكــره مــن معارصيــه: إذا أحببنــا ( 2

أن نبحــث عــن جميــع الرجــال الذيــن أثــروا عــى الشــيخ فكــرا ومنهجــا فيطــول الــكام 

وليس هو املطلوب، ولكن الرجال الذين ال يتغافل عنهم كاتب سريته لتصوير فكره 

ال يكــرثون، أنــا أخــص منهــم ثاثــة رجــال: العامــة محمــد إقبــال، والســيد أبــو األعــى 

املودودي، وموالنا إلياس الكاندهلوي رحمهم الله، من يطالع كتب الشــيخ يلحظ 

نقوشــا بــارزة لفكــر هــؤالء الرجــال وآثــارا جليــة لنظــر هــذه الشــخصيات، كــا اعــرف 

الشــيخ بذلــك يف كتابــه عــن حياتــه »يف مســرية الحيــاة« وألــف حولهــم كتبــا وأبحاثــا.

الكتــب واملصنفــون الذيــن اســتفاد منهــم الشــيخ يف تحقيقاتــه العلميــة والنتائــج ( 3

الفكرية: نظرا إىل الكتب التي أحال إليها الشيخ يف كتابه هذا نقول: إنه أخذ الطريق 

الربهــاين يف إثبــات نظريتــه وفكرتــه، فهــو يســتدل مبــا كتبــه أبنــاء الغــرب ومفكــرو أوربــا 

وإن الشيخ أخرج الكنوز من مؤلفات الكتاب الغربيني واملؤرخني منهم ثم خرطها يف 

سلك موحد حتى صنع عقدا مثينا يف جيد الفكر والتحقيق. وأتحدث هنا عن أهم 

تلــك الكتــب التــي اعتمــد عليهــا الشــيخ وأخــرج منهــا نفائــس مــن األخبــار وســواطع مــن 

الحجــج. مــن أهــم تلــك املصــادر - التــي ســاعدته فهــم الخلفيــات والعنــارص التكوينيــة 

للحضارة الغربية وأنظمتها للحياة واإلنسان كا نوه به يف سريته »يف مسرية الحياة« 

  »History of European morals: تصنيــف وليــم ايــدورد هاردفــول ليــي بعنــوان -
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احل�ضارة الأوربية من منظور التاريخ اإلى الواقع 
املعا�ضر: معاجلة فكرية وحتليل واقعي

�سعيب احل�سيني الندوي
عضو هيئة التدريس مبجمع عني املعارف للدراسات اإلسامية بكنور - كريال

ت�طئة
إن كتــاب »مــاذا خــرس العــامل بانحطــاط املســلمني« مــن الكتــب التــي أثــارت ضجةكــربى 

عى مســتوى اآلفاق ونالت ســمعة يف الخافقني وحظيت برتبة ذات الفخار، وما يرفع 

شــأن هــذا الكتــاب أنــه ألــف يف عــرص رسى فيــه اليــأس والقنــوط يف صفــوف املســلمني 

عــن اإلســام ورســخ فيهــم الخنــوع واالستســام أمــام الدنيــا الجديــدة فهــذا الكتــاب أعــاد 

ثقــة املســلمني بدينهــم وتاريخهــم ومكــن يف قلوبهــم معنــى الرفعــة واالعتــزاز، ومــا يجــدر 

بالذكــر أن هــذا الكتــاب فتــح بابــا جديــدا يف مجــال الفكــر حيــث كان املفكــرون املســلمون 

ال يتكلمون إال عا خرسه املسلمون بسبب تخلفهم عن ركب القيادة فجاء هذا الكتاب 

ناطقــا بعكــس مفهمــوم وصــور خــرسان الدنيــا والبرشيــة كلهــا بســبب انحطــاط املســلمني، 

كــا أنــه نــزل كصاعقــة عــى صنــم الحضــارة الغربيــة التــي آمنــت الدنيــا بإمامتهــا، ثــم هــذا 

الكتــاب يحــوي يف دفتيــه مباحــث عديــدة مهمــة، أنــا اخــرت منهــا بــاب »العــرص األوريب« 

ملا فيه من تصوير بليغ وتعبري صادق عا ينخدع به عامة الناس، وهذا ما يتعلق بالعرص 

الــذي نعيــش فيــه، ففيــه هدايــة إىل موقــف رشــيد نحــو تحــدي الزمــن الراهــن.

العن�سر الأول: م�سادر الطالع على احل�سارة الأوربية لدى ال�سيخ اأبي 
احل�سن الندوي رحمه اهلل

املصادر التي استفاد منها الشيخ الندوي يف االطاع عى الغرب وحضارته هي متعددة 

األنواع ومختلفة الجهات، أحرصها يف ثاث:

أرستــه وبيئتــه: إمنــا ترعــرع الشــيخ يف بيــت علــم وحكمــة، ونشــأ يف تربيــة إســامية، ( 1
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فقــد جــاد بنفســہ، وقضــٰی نحبــہ يف ســبیل اللّٰــہ، وقــد امتــازت أرستــہ بہــذہ الــروح للتضحیــۃ 

والفداء وہي الرجوع باإلسام إلی مبادئه األصیلۃ، وإخضاع العامل لہ حتٰی ینضوي تحت 

لــواءه، ویتحقــق الہــدف املنشــود الــذي یتمثــل يف عــودۃ الصحــوۃ اإلســامیۃ الشــاملۃ إلــی 

العــامل العــريب، وتبــوء املســلمین منصــب الخافــۃ والقیــادۃ، وتســلم مقالیــد الحکــم يف 

العــامل حتــٰی یتمکنــوا مــن تقدیــم منــوذج علــی األقــل للحکــم يف العــرص الزاہــر أیــام بنــي أمیــۃ 

وبنــي العبــاس، وإن مل یکــن مثــاالً للخافــۃ الراشــدۃ۔

إن ہذا الکتاب ممثل لہذہ الفکرۃ، وجدیر بأن یمثل دور قائد حکیم، ویرجٰی أن یکون 

خیر موجہ ومرشد لألجیال املسلمۃ الاحقۃ۔

املراجع

يف مســیرۃ الحیــاۃ: ج:ا، طبــع دار القلــم دمشــق/ الطبعــۃ األولــٰی ۱۴۰۷ھ ۔ ۱۹۸۷م للشــیخ أيب الحســن  ۱۔ 

علــی الحســني النــدوي۔

رجال الفکر والدعوۃ يف اإلسام، الجزء الخامس، ص:۲۱۷۔ ۲۱۹ للشیخ محمد واضح رشید الحسني  ۲۔ 

الندوی۔

مــاذا خــرس العــامل بانحطــاط املســلمین، طبــع املجمــع اإلســامي العلمــي۔ الطبعــۃ السادســۃ رمضــان  ۳۔ 

۱۴۳۷ھ یونیــو ۲۰۱۶م۔

الــرصاع بیــن الفکــرۃ اإلســامیۃ والفکــرۃ الغربیــۃ يف األقطــار اإلســامیۃ ۔ طبــع املجمــع اإلســامي العلمــي  ۴۔ 

الہنــد للشــیخ أيب الحســن علــی الحســني النــدوي، ص:۹۳

»شــخصیات وکتــب«، ص:۱۵۔ ۲۴، طبــع مبطبعــۃ نــدوۃ العلــاء للشــیخ أيب الحســن علــی الحســني  ۵۔ 

النــدوي
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وظــل دور ہــذا الکتــاب قویــاً مؤثــراً يف کافــۃ الحــرکات التــي أنشــئت للصحــوۃ اإلســامیۃ 

يف العــامل العــريب، وتلقفــہ أتبــاع الشــیخ حســن البنــاء الشــہید، وأعضــاء حرکــۃ اإلخــوان 

ر لــہ أي  املســلمین بصفــۃ خاصــہ بأیــدي الشــوق وتلقــوہ بالقبــول، مــع أن املؤلــف مل یقــدَّ

ســفر خــارج الہنــد، ومل یتمکــن مــن زیــارۃ العــامل العــريب، وکانــت رحلتــہ األولــی التــي قــام بہــا 

ألداء الحــج ســنۃ ۱۳۳۶ھ )۱۹۴۷م( یعنــي بعــد تألیــف ہــذا الکتــاب بثــاث ســنوات، ولکنــہ 

رغــم ذلــک کان مطلعــاً علــی عــادات العــرب وخبیــراً بطبیعتہــم، ولٰذلــک راعــی املؤلــف 

ہــذہ الطبیعــۃ العربیــۃ خــال تألیــف ہــذا الکتــاب، ألنــہ کان مــن املعلــوم لدیــہ أن العــرب 

یؤخــذون بســحر الخطابــۃ، ویعجبــون بفخامــۃ األلفــاظ، والیمیلــون بالطبــع إلــی الغمــوض 

ــي ہــذا األســلوب الخطــايب الــذي  العقــي والجفــاف الفکــري، وقــد وفــق املؤلــف إلــی تبنِّ

دعــا بــہ العــرب إلــی التفکیــر فیــا کانــوا یتمتعــون بــہ مــن الغلبــۃ والســیطرۃ علــی مســاحۃ 

مکانیــۃ کبیــرۃ مــن العــامل وقیــادۃ البرشیــۃ يف معظــم أرجــاء املعمــورۃ، وتوجیہہــا توجیہــاً 

فکریــاً وعلمیــاً وسیاســیاً يف فــرۃ مــن التاریــخ، وأنہــم یعــودون إلــی مــا کانــوا علیــہ مــن العــز 

واملجــد، والغلبــۃ والتمکیــن يف األرض فیــا إذا أثــاروا فیہــم ہــذہ العاطفــۃ الدینیــۃ، وأیقظــوا 

ہــذہ الــروح اإلیانیــۃ، ٰذلــک ألن موقــع وطنہــم العــريب أجــدر البقــاع والبلــدان مــن الناحیــۃ 

الجغرافیــۃ بــأن یکــون مرکــزاً للعــامل أجمــع، وکان لہــذا الکتــاب صــدی يف جمیــع األوســاط 

السیاسیۃ، والجامعات العرصیۃ والکلیات الحکومیۃ، ومؤسسات البحث والتحقیق يف 

البلدان العربیۃ، وکلا اجتمع عدد من أصحاب الفضل وذوي العلم دار بینہم الحدیث 

عــن ہــذا الکتــاب وقــد صــدر لــہ حتــی اآلن أکــرث مــن خمســین طبعــۃ رســمیۃ وغیــر رســمیۃ، 

فہــذا فیــا یتصــل بقبــول ہــذا الکتــاب، وأمــا مــا یحملــہ ہــذا الکتــاب مــن رســالۃ فلــم تذہــب 

ســدی، ومل تذہــب أدراج الریــاح، ومل تکــن رصخــۃ أطلقــت يف الصحــراء، فقــد اعرفــت 

جمیــع الحــرکات التــي أنشــئت يف العــامل العــريب بعــد تألیفــہ أنہــا تأثــرت بــہ، والیــزال ہــذا 

الکتــاب مقبــوالً جــداً لــدی العــرب، ولعلــہ یظــل کٰذلــک قرونــاً طویلــۃ ویســمع لــہ صــدی يف 

مســتبقل األیــام وغابــر األزمــان، ویکــون لــہ دور يف کل مــا یحــدث مــن انقــاب، وینشــأ مــن 

حــرکات يف األزمنــۃ القادمــۃ، وکأن هــذہ الرســالۃ التــزال حیــۃ باقیــۃ للعــرب إلــی یومنــا ہــذا، 

وســتبقی حیــۃ خالــدۃ، وٰذلــک ألن ہــذا الکتــاب الیتضمــن رســالۃ الیتحمــس لہــا حاملہــا، 

وإمنــا یبلغہــا تحقیقــاً لطلــب النــاس، بــل إنہــا نــداء ضمیــرہ الــذي صــدر مــن أعــاق قلبــہ، 

وعــرب عــن عواطفــہ أصــدق تعبیــر، وہــي الرســالۃ التــي حملہــا العظــاء مــن أرستــہ، والســیا 

البطــل الجلیــل واملجاہــد الکبیــر الســید أحمــد بــن عرفــان الشــہید يف شــبہ القــارۃ الہندیــۃ، 



ومضات 20 نوفمبر 2016 قست اللغة العربية، جامعة كيراال  

واملعــدۃ فحســب، تســتولی علــی الکتــاب کلــہ الفکــرۃ األساســیۃ التــي تتجلــی مــن خــال 

بــہ وہو:’’مــاذا خــرس العــامل بانحطــاط املســلمین‘‘ فقــد حــاول فیــہ  الــذي ســاہ  اســمہ 

املؤلــف أن یثبــت أن الحضــارۃ الغربیــۃ رغــم تطوراتہــا الحدیثــۃ تولــت إبعــاد املســلمین عــن 

معرفــۃ اللّٰــہ، وواقــع الحیــاۃ، واألخــوۃ املتبادلــۃ والعدالــۃ االجتاعیــۃ، وأکــد علــی أن الحــل 

الوحیــد لجمیــع مــا تعانیــہ البرشیــۃ مــن مشــکات وویــات یکمــن يف العــودۃ إلــی اإلســام 

الحقیقــي لیــس غیــر، فــإذا کانــت البرشیــۃ تــودُّ أن تتخلــص مــن املشــکات وتنجــو مــن ہــذہ 

الویــات فعلیہــا أن تتفیَّــأ ظــال اإلســام الوارفــۃ، وإذا کان املســلمون یحبــون أن یکــون لہــم 

مثل ما ألہل الغرب من السلطۃ والحکم فیتحتم علیہم أن یعودوا إلصاح حیاتہم الظاہرۃ 

والباطنــۃ إلــی القــرون األولــٰی املشــہود لہــا بالخیــر، ویقتفــوا آثــار الصحابــۃ الکــرام ريض اللّٰــہ 

عنہــم، ومــن حــذا حذوہــم مــن التابعیــن وأتبــاع التابعیــن رحمــۃ اللّٰــہ علیہــم أجمعیــن، فإنہــم 

إن فعلــوا ذلــک حقــاً وطبقــوہ علــی حیاتہــم حالفہــم التوفیــق لتــويلِّ الحکــم وتســلُّم مقالیــد 

الســلطۃ العاملیــۃ، وہــذہ ہــي الفکــرۃ نفســہا التــي دعــا إلیہــا اإلمــام أحمــد بــن عبــد الرحیــم 

املعــروف بــويل اللّٰــہ الدہلــوي والعامــۃ الدکتــور محمــد إقبــال بأســلوب مختلــف۔

ـی العــرب منصــب القیــادۃ العاملیــۃ، کــا یتطلــع إلــٰی أن  یــودُّ الشــیخ النــدوي أن یتولَـّ

یتحــول العــامل العــريب مرکــزاً للعــامل اإلســامي، ولکنــہ یشــعر مــع ٰذلــک أن العــرب يف القــرن 

الحــايل بعیــدون جــداً عــن الجــدارۃ لتبــوء منصــب القیــادۃ العاملیــۃ، فیحــرص الشــیخ علــٰی 

أن یوقظ العرب من سباتہم العمیق الذي طال أمدہ واشتدت وطأتہ، ویتلقوا تربیۃ متزنۃ 

تؤہلہــم الســتعادۃ مجدہــم الســالف، واســرداد قیادتہــم املفقــودۃو ســیادتہم املســلوبۃ، 

حتٰی تعتربہم األمم املسلمۃ األخرٰی أمئۃ وقادۃ وساسۃ لہا، وتنظر إلیہم کحکام عادلین، 

وإذا تحقق ذلک يف حین من األحیان زال عن العامل ما یعانیہ من خواء روحي وانحطاط 

خلقــي وإســفاف معنــوي، وأصبحــت الکــرۃ األرضیــۃ جنــۃ مؤقتــۃ عاجلــۃ یســودہا جــو مــن 

الہدوء والطأمنینۃ، وتحولت مرکزاً تتجلٰی فیہ اإلنسانیۃ بأسمی معانیہا وتعلو کلمہ’’عباد 

الرحمــن‘‘ الذیــن وصفہــم الرحمــن يف آخــر ســورۃ الفرقــان۔

لقــد حقــق ہــذا الکتــاب ہــدف تألیفــہ ونجــح فیــہ نجاحــاً کامــاً ألن املؤلــف أراد بــہ توجیــہ 

الخطــاب إلــی العــرب وتوعیتہــم، وإیقاظہــم مــن ســباتہم، وکانــت طبیعــۃ العــرب ونفســیتہم 

ظلت نصب عینیہ عند تألیفہ، ولٰذلک تُلُقِّي ہذا الکتاب بقبول واسع کبیر، إن األسلوب 

الخطــايب الــذي تبنــاہ املؤلــف ہــو الســمۃ البــارزۃ التــي متیــزہ عــن غیــرہ مــن الکتــب، وقــد 

أعجــب العــرب بہــذا األســلوب الخطــايب إعجابــاً شــدیداً۔
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البعثــۃ املحمدیــۃ، والــذي تولــیّٰ تغییــر األوضــاع الدینیــۃ واالجتاعیــۃ واملدنیــۃ  أحدثتــہ 

والسیاســیۃ واالقتصادیــۃ الســائدۃ يف العــامل آنــذاک، فقــد کان ہــذا االنقــاب فریــداً مــن 

نوعہ مل یسبقہ انقاب ماثل يف تاریخ البرشیۃ، فکأمنا أظلت العامل کلہ ظُلۃ من الرحمۃ 

والنــور، وغشــیتہ غاشــیۃ مــن الرشــد والہــدٰی، واہتــدٰی بــہ خلــق کثیــر إلــی الــرصاط الســوي، 

فدخــل النــاس يف دیــن اللّٰــہ أفواجــاً، ثــم آل األمــر إلــی املســلمین بصــورۃ تدریجیــۃ، فحکمــوا 

رقعــۃ واســعۃ ومســاحۃ شاســعۃ مــن ہــذہ الکــرۃ األرضیــۃ، وتســلموا مقالیــد الحکــم فیہــا، 

ودام حکمہــم فیہــا عــدۃ قــرون، ثــم دب إلیــہ البلــی، ورسٰی فیــہ الوہــن، وأخــذ ظــل حکمہــم 

ینکمش ویتقلص، وٰذلک ما تناولہ املؤلف يف الفصل الثاين من الباب الثالث بعنوان: 

االنحطــاط يف الحیــاۃ اإلســامیۃ، فذکــر الشــیخ النــدوي يف مفتتــح ہــذا الفصــل قــول أحــد 

د لہــا وقــت بدقــۃ، النــوم يف حیــاۃ الفــرد، واالنحطــاط يف حیــاۃ  األدبــاء: »أمــران ال یحــدَّ

األمۃ، والیشعر بہا إال إذا غلبا واستولیا«1 ۔ وکأن الشیخ الندوي مل یحّمل فرداً أو جاعۃ 

املســؤلیۃ الکاملــۃ عــن ہــذا اإلدبــار واالنحطــاط، کــا أنــہ مل یعتــرب منطقــۃ أو إقلیــاً أوقطــراً 

بقعــۃ أولیــۃ لبــدء الــزوال واالنحطــاط، ومل یقــم إلــٰی جانــب ٰذلــک بتحدیــد ســنۃ معینــۃ لبــدء 

االنحطــاط واالندحــار، ولکنــہ أشــار إلــی نقطــۃ بــدء االنحطــاط يف الحیــاۃ اإلســامیۃ قائــاً:’’ 

ولــو أردنــا أن نضــع إصبعنــا علــی الحــد الفاصــل بیــن الکــال والــزوال لوضعنــا علــی الخــط 

التاریخــي الــذي یفصــل بیــن الخافــۃ الراشــدۃ وامللوکیــۃ العربیــۃ أو ملوکیــۃ املســلمین‘‘۔

بینــا اســتعرض أســباب الــزوال واالنحطــاط يف ہــذا البــاب اســتعراضاً شــاماً، وذکــر 

مختلــف العوامــل التــي أدت باملســلمین إلــی االنحطــاط واالندحــار، غیــر أنــہ یــرٰی أن ہــذہ 

الــذي کان  ابتعادہــم عــن أصلہــم  إلــی ســبب رئیــي جوہــري وہــو  األســباب کلہــا ترجــع 

أساســاً لإلســام، وظلــت ہــذہ الــروح الجوہریــۃ تضعــف فیہــم شــیئاً فشــیئاً مــا أدٰی بہــم 

إلــی االنســحاب عــن میــدان العمــل، والتأخــر عــن رکــب قیــادۃ البرشیــۃ والتخلــف عــن تســلم 

مقالیــد الحکــم، وتطــرق إلیہــم الجمــود يف الفکــر والعمــل، ورسٰی فیہــم اإلخــاد إلــی الراحــۃ 

والدعــۃ، ورغــد العیــش بصــورۃ تدریجیــۃ، وٰذلــک مــا ســاقہم إلــی االندحــار واالنحطــاط۔

ثــم إن املؤلــف اســتعرض الحضــارۃ الغربیــۃ ومــا حققتــہ مــن إنجــازات وتطــورات حدیثــة 

وأثبــت أنہــا بعیــدۃ کل البعــد عــن الروحانیــۃ، ومجــردۃ عــن القیــم الخلقیــۃ واملثــل العلیــا 

وبلــغ فیہــا االنحطــاط الخلقــي والخــواء الروحــي إلــی آخــر املــدٰی، وتــدور رحاہــا حــول املــادۃ 

1  ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني، ص:164، طبع املجمع اإلسامي الهند، الطبعة السادسة
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ہــذا الکتــاب الــذي یتســم بروعــۃ  مبیــن، وٰذلــک ألن الفکــرۃ والعاطفــۃ اللتیــن یتضمنہــا 

التعبیر ونصاعۃ البیان أقرب إلی ذوق العرب املعجبین بقوۃ التعبیر ووضوح األسلوب۔

بینا تُلقیت مؤلفاتہ من أمثال ’’السیرۃ النبویۃ‘‘ و’’رجال الفکر والدعوۃ يف اإلسام‘‘ 

يف شــبۃ القــارۃ الہندیــۃ بقبــول أکــرث مــا حظــي بــہ کتــاب ’’مــاذا خــرس العــامل بانحطــاط 

املســلمین‘‘۔

ہــذا يف جانــب، ونــرٰی يف جانــب آخــر أن ہــذا الکتــاب یعیــر العــرب والعــامل العــريب 

أہمیــۃ بالغــۃ، فقــد أنــاط املؤلــف کافــۃ التطلعــات يف املســتقبل بالعــرب، وعقــد بہــم آمــاالً 

جلیلــۃ ومطامــح عظیمــۃ، وحــاول إیقاظہــم مــن ســباتہم العمیــق، وأعــرب عــن حرصــہ علــی 

أن یتولــی العــامل اإلســامي قیــادۃ العــامل بــأرسہ، ویضطلــع العــامل العــريب بأعبــاء قیــادۃ 

العــامل اإلســامي، وہــذا الکتــاب کــا یــدل علیــہ اســمہ یشــیر إلــی مــا أصیــب بــہ العــامل مــن 

خســائر فادحۃ بانحطاط املســلمین وانســحابہم عن میدان القیادۃ، ہکذا نری أن الکتاب 

الیتبســط يف عــرض خطــۃ العمــل للمســتبقل مثلــا یسرســل يف الحدیــث عــن التحلیــل 

التاریخــي للــايض، علــی أن ہــذا الکتــاب یثیــر عاطفــۃ إیانیــۃ، ویتحــدث الشــیخ النــدوي 

عــن خطــۃ العمــل للمســتقبل يف کتابــہ ’’الــرصاع بیــن الفکــرۃ اإلســامیۃ والفکــرۃ الغربیــۃ يف 

األقطــار اإلســامیۃ‘‘ وبــم أن ہــذا الکتــاب قــد ســبقتہ محــاوالت موفقــۃ يف ہــذا الحقــل مــن 

نــرٰی أن کتــاب ’’مــاذا خــرس العــامل بانحطــاط املســلمین‘‘  ِقبــل کتــاب آخریــن، ولٰذلــک 

فــاق کتــاب ’’الــرصاع‘‘ قبــوالً وانتشــاراً، وٰذلــک ألنــہ الیوجــد مثیــل لألســلوب الســاحر الــذي 

تنــاول فیــہ املؤلــف مــايض املســلمین املــرشق باإلضافــۃ إلــی تحلیــل أســباب االنحطــاط 

تحلیــاً عاطفیــاً۔

عندمــا نلقــي نظــرۃ عابــرۃ علــی کتــاب ’’مــاذا خــرس العــامل بانحطــاط املســلمین‘‘ نجــدہ 

کتابــاً عاطفیــاً الیعتنــي باألســلوب املنطقــي إال قلیــاً، ولکنــہ رغــم ٰذلــک کلــہ تألیــف فکــري، 

والیجوز أن یُعترب خطاباً عاطفیاً فحسب، ولٰذلک نرٰی املؤلف کدأب غیرہ من املؤلفین 

تنــاول يف البــاب األول مــن الکتــاب الــذي جــاء فیــہ بعنــوان: ’’العــرص الجاہــي‘‘ األوضــاع 

الدینیۃ واملدنیۃ واالقتصادیۃ للعامل الذي سبق البعثۃ املحمدیۃ وما فیہ من األمم التي 

عاشت آنذاک باالستعراض الشامل، وأشار يف ہذا االستعراض إلی أن العامل حینذاک 

کان قــد أصیــب بالضــال يف الدیــن واملدنیــۃ وتعــرَّض ألزمــۃ اقتصادیــۃ شــدیدۃ، وســاد 

الظــام کل جہــۃ وجانــب وغــي کل مجــال ومضــار يف ٰذلــک العــرص، ثــم عقــد املؤلــف 

البــاب الثــاين الــذي تحــدث فیــہ بعنوان:’’مــن الجاہلیــۃ إلــی اإلســام‘‘ عــن االنقــاب الــذي 
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صاحب ’’حجۃ اللّٰہ البالغۃ‘‘ ویعترب نفسہ متطفاً تطفاً کلیاً علی مائدتہ الفکریۃ، بینا 

یری اإلمام الســید أحمد بن عرفان الشــہید، أحد املشــائخ الکبار من أرستہ، أســوۃ لہ يف 

مجــال العمــل والحرکــۃ، بــل لعلنــا النکــون مخطئیــن إذا قلنــا: إن الشــیخ النــدوي إمنــا کان 

یریــد أن یتقــدم بحرکــۃ اإلمــام الشــہید إلــی األمــام، ویوســع نطاقہــا۔

ومنہا أنہ کان یتجنب التجدد والتنّور کل التجنب، والیکرہہ أشــد الکراہۃ فحســب بل 

یــری العــدول عــن فکــر الســلف الصالــح نوعــاً مــن اقــراف الجریمــۃ وارتــکاب الحــرام، وہــذہ 

ہــي املزایــا التــي متیــزہ عــن غیــرہ مــن املفکریــن مــن أمثــال العامــۃ الدکتــور محمــد إقبــال، 

والشــیخ أبــو األعلــٰی املــودودي، والســید جــال الدیــن األفغــاين، وتضــع لــہ القبــول يف 

األوســاط القدیمــۃ إلــی جانــب األوســاط الجدیــدۃ۔

إن الفکــرۃ العاطفیــۃ التــي کان یتمتــع بہــا الشــیخ النــدوي تغلــب مــا لدیــہ مــن الفکــرۃ 

املنطقیــۃ ولٰذلــک فإنــہ یــزن اســتعادۃ مجــد اإلســام الســالف مبیــزان عاطفــي، ٰذلــک ألن 

مجالہ الحقیقي ہو االختصاص يف التاریخ، ولٰذلک نجدہ یتحدث عن تاریخ املسلمین 

املــرشق بشــیئ کثیــر مــن التفصیــل، ویتناولــہ باإلســہاب واإلطنــاب ویقــوم باإلضافــۃ إلــٰی 

ٰذلــک بتحلیــل أســباب االنحطــاط تحلیــاً تاریخیــاً، ولکنــہ علــی العکــس مــن ٰذلــک یذکــر 

خطــۃ العمــل للمســتقبل بشــیئ کثیــر مــن اإلیجــاز واالختصــار۔

وکان الشیخ الندوي إلٰی جانب ٰذلک کاتباً قدیراً من کُتَّاب اللغتین األردیۃ والعربیۃ، 

وأدیبــاً شــہیراً مــن أدباءهــا الکبــار، ولکفائاتــہ األدبیــۃ أوفــر نصیــب يف إقبــال النــاس علــی 

کتاباتــہ وتلقیہــم إیاہــا بالقبــول باإلضافــۃ إلــی مــا فیہــا مــن تفکیــر جمیــل، ولکــن مجــرد ہــذا 

التفکیــر مل یکــن لیحظــٰی بہــذا القبــول الواســع فیــا إذا کانــت خالیــۃ مــن العنــرص األديب 

ومجــردۃ عــن الطابــع الفنــي، وأعجــب اإلســامیون يف العــامل العــريب بفکــرۃ الشــیخ النــدوي 

أیا إعجاب، وکان نصیب إعجابہم بفکرتہ أکرث من غیرہم، بینا أُعجبت األوساط العلمیۃ 

يف شــبہ القــارۃ الہندیــۃ بشــخصیتہ الفردیــۃ ومزایــاہ الفریــدۃ أوالً، وأُعجبــت بفکرتــہ ثانیــاً۔

یحتل کتاب ’’ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمین‘‘ مکانۃ رئیسیۃ بین الکتب التي 

ألفہــا الشــیخ النــدوي يف اللغــۃ العربیــۃ، فقــد حظــي الکتــاب منــذ طبعتــہ األولــی بقبــول 

واســع وتلقــي بشــوق ورغبــۃ يف العــامل العــريب حتــٰی تعــرف فیــہ النــاس مــن خالــہ علــی 

شخصیتہ، والسبب يف إقبالہم علیہ وتلقیہم إیاہ بہذا القبول الکبیر یرجع إلی ما فیہ من 

فکرۃ وقادۃ وعاطفۃ جیاشۃ الستعادۃ مجد اإلسام السالف واالعتزاز مبايض املسلمین 

املــرشق واالفتخــار مبآثرہــم الحمیــدۃ، باإلضافــۃ إلــی مافیــہ مــن طابــع علمــي ولســان عــريب 
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مشکورًۃ3، وقد أعجب بشخصیۃ الشیخ املودودي وکتاباتہ خلق کثیر من املسلمین ممن 

یعیشــون يف البلــدان الغربیــۃ حتــٰی إن عــدداً منہــم إمنــا فہمــوا اإلســام مــن خــال کتاباتــہ 

ومؤلفاتــہ، وقــد أفــادت البحــوث التــي صــدرت عــن قلــم األســتاذ أيب األعلــٰی املــودودي 

مــن ناحیــۃ زیــادۃ الثقــۃ بفضــل التعالیــم اإلســامیۃ، وجدارتہــا للبقــاء واالنتشــار، وصلوحہــا 

للســیادۃ والحکــم، وقــد کان کذلــک لبحوثــہ العلمیــۃ األولــٰی التــي تکلــم فیہــا عــن مســتوی 

عامل ويف أسلوب قوي، ومقاالتہ ورسائلہ يف مشکات العرص وحلولہا اإلسامیۃ دوي 

يف األوســاط اإلســامیۃ التــي کانــت تعــاين قلقــاً فکریــاً، ورغــم ٰذلــک کلــہ مل یتحقــق حلــم 

اســتعادۃ مجــد املســلمین الســالف إلــی یومنــا ہــذا، علــٰی أن األمــۃ املســلمۃ وإن مل تتــزود 

بالــزاد العســکري، ولکنہــا تــزودت بالــزاد الفکــري مــن دون شــک۔

بینــا أنشــأ الشــیخ محمــد إلیــاس جاعــۃ الدعــوۃ والتبلیــغ نفــخ بہــا يف املســلمین 

روح التطــوع واإلیــان واالحتســاب وإخــاص النیــۃ، وابتغــاء مرضــاۃ اللّٰــہ، وتحمــل الشــدائد 

ـہ، وجــدد بٰذلــک ذکــری القــرون األولــٰی، وذکرہــم بأســوۃ النبــي ملسو هيلع هللا ىلص  واملــکارہ يف ســبیل اللٰـّ

الحســنۃ وســنتہ املطہــرۃ، فانتعشــت بــہ وبأصحابــہ روح العیــش لآلخــرۃ، وإیثــار اآلجلــۃ علــی 
العاجلــۃ، وکان لدعوتــہ دوي يف معظــم األوســاط اإلســامیۃ.4

ویحتــل الشــیخ الســید أبــو الحســن عــي الحســني النــدوي مکانــۃ ممتــازۃ مرموقــۃ بیــن 

الہندیــۃ ممــن اشــتہروا يف حیاتہــم علــی املســتوی  القــارۃ  البارزیــن مــن شــبہ  املفکریــن 

العاملــي، ولکنــہ یختلــف عــن غیــرہ مــن املفکریــن مبــا یمتــاز بــہ مــن میــزات متیــزہ عمــن ســبق 

ذکرہــم مــن املثقفیــن، وفــی مقدمــۃ ہــذہ املزایــا األصولیــۃ والرجعیــۃ التــي کان یدعــو إلیہــا 

بقولہ:’’شــعارنا الوحیــد إلــی اإلســام مــن جدیــد‘‘، إنــہ الیربــط تفکیــرہ بفکــرۃ الســید جــال 

الدیــن األفغــاين، واملفتــي محمــد عبــدہ، والســید رشــید رضــا مــن مــرص أو الــرس الســید 

أحمــد خــان مــن الہنــد، بــل یعــزو تفکیــرہ إلــی فکــرۃ مــن فوقہــم مــن العلاء األعام واملشــائخ 

العظام وعلٰی رأسہم الشیخ أحمد بن عبد الرحیم املعروف بويل اللّٰہ املحدث الدہلوي، 

3  رجال الفكر والدعوة يف اإلسام، الجزء الخامس، ص:223ـ 234 للشيخ محمد واضح رشيد الحسني 

النــدوي

لريجــع للتفصيــل إىل مــا جــاء يف مســرية الحيــاة للشــيخ الســيد أيب الحســن عــي الحســني النــدوي   4

بعنوان : الشيخ الداعية محمد إلياس الكاندهلوي وصلتي بحركته الدعوية، ج:1، ص:185ـ 194 طبع 

دار القلم دمشــق، الطبعة األوىل 1407ه ـ 1978 وإىل ما جاء يف كتاب آخر له نرش باســم« شــخصيات 

وكتــب« بعنــوان : الداعيــة الكبــري الشــيخ محمــد إليــاس الكاندهلــوي منشــئ جاعــة التبليــغ والدعــوة، 

ص: 14ـ 15، طبــع مبطبعــة نــدوة العلــاء لكنــاؤ
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الفکریــۃ، کان الســید جــال الدیــن األفغــاين عقلیــۃ نابغــۃ وشــخصیۃ قویــۃ عرفــت الغــرب 

دراســۃ وســیاحۃ وثقافــۃ وسیاســۃ، وقــد کان مــن الرجــال املعدودیــن الذیــن یؤمــل فیہــم أن 

یقوموا يف ٰذلک العرص مبواجہۃ حضارۃ الغرب وفلسفاتہ املادیۃ ونقدہا، وصیانۃ البرش 

مــن ســیطرتہا وســلطانہا الفکــري، ومنعــہ مــن االنجــراف الــذي یفقــدہ شــخصیتہ ورســالتہ1ـ 

یســعنا أن نذکر بہذہ املناســبۃ اســم الشــیخ حســن البنا الشــہید، ولکن نطاق عملہ أوســع 

مــن مجــال علمــہ۔ ولٰذلــک فــإن أعالــہ ومآثــرہ بحاجــۃ إلــی أن یتناولہــا الدارســون بالدراســۃ 

املوسعۃ الشاملۃ بید أن حرکۃ اإلخوان املسلمین أدت خدمات وقامت بنشاطات يف 

املجــال العلمــي والفکــري کٰذلــک۔

نشــأت ہــذہ الفکــرۃ وازدہــرت بــکل قــوۃ وحاســۃ يف شــبۃ القــارۃ الہندیــۃ، وقــد حمــل 

العامۃ الدکتور محمد إقبال بشعرہ القوي العاطفي ’’رسالۃ الرشق‘‘ إلی العامل، وُوفِّق 

لنرشہــا يف أرجــاء املعمــورۃ بــکل نجــاح، بینــا خلَّــف الُکتــاب الکبــار مــن أمثــال موالنــا أيب 

الــکام آزاد والشــیخ الســید أيب األعلــٰی املــودودي يف ہــذا املجــال آثــاراً خالــدۃ، وکتابــات 

قویۃ مؤثرۃ أُعجبت بہا أمۃ من الناس، کا أنشأ الشیخ أبو األعلٰی املودودي حرکۃ علمیۃ 

وعملیۃ التزال باقیۃ نشــیطۃ فعالۃ، وتوجہ عدداً من دول العامل، البد من االعراف بقیمۃ 

الــدور الــذي لعبتــہ الجاعــۃ اإلســامیۃ يف الہنــد وباکســتان ۔۔۔ يف نقــد الفکــرۃ الغربیــۃ 

وتزییفہا من الوجہۃ العلمیۃ والدینیۃ، ومعارٖضۃ القیم واملفاہیم الغربیۃ وأسس الفلسفۃ 

املادیۃ التي قامت علیہا الحضارۃ الغربیۃ، وقد آثر األستاذ أبو األعلٰی املودودي طریقۃ 

املواجہــۃ للفکــرۃ الغربیــۃ ومواجہتہــا بقــوۃ وثقــۃ، ونقــد وتحلیــل، آثرہــا علــی طریقــۃ الدفــاع 

عــن اإلســام، والتــاس العــذر لــہ، وتربیــر موقفــہ باملابســات التــي اکتنفــت عــرصہ وبیئتــہ، 

الطریقــۃ التــي تبناہــا ســید أحمــد خــان وأصحــاب مدرســتہ يف الہنــد، والشــیخ محمــد عبــدہ 

وتامیذہ يف العامل العريب، وکان للطریقۃ األولٰی أثرہا يف عقل الجیل املثقف الجدید 

الناقدیــن، وأنہــا قضیــۃ  نقــد  بتفــوق الفکــرۃ الغربیــۃ وقدســیتہا، وبُعدہــا عــن  آمــن  الــذي 

التقبل بحثاً والجداالً، وکان لہذہ الطریقۃ فضل کبیر يف إضعاف ســلطان الفکرۃ الغربیۃ 

وہیمنتہــا علــی عقــول الشــباب ونفوســہم ومقاومــۃ مرکــب النقــص فیہــم2 ۔ بــذل األســتاذ 

املودودي يف عرض اإلســام وحل مشــکات العرص والتوعیۃ الفکریۃ للمســلمین جہوداً 

الرصاع بني الفكرة اإلسامية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسامية، ص: 96ـ97  1

الرصاع بني الفكرة اإلسامية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسامية، ص:96  2
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»ماذا خ�ضر العامل بانحطاط امل�ضلمنی«
مبادرة موؤفقة وحماولة ناجحة لإثارة روح العرب القومية والإ�ضالمية

د. نذير اأحمد الندوي
املحارض بکلیة اللغة العربیة وآدابہا دار العلوم لندوۃ العلاء، لکناؤ، الہند

إن األمــم الغربیــۃ تدرجــت إلــی الرقــي والتقــدم منــذ حــوايل القــرن الثــاين عــرش املیــادي 
ومــا یلیــہ مــن العصــور، وکٰذلــک مازالــت األمــم الرشقیــۃ والســیا األمــۃ اإلســامیۃ منــذ ٰذلــک 

العــرص وال تــزال تدبــر وتنحــط، وتنســحب عــن میــدان الحیــاۃ والعمــل، وحــاول أولــو العلــم 

والنُّہــی مــن الــرشق تحلیــل ہــذا االنحطــاط واالنعــزال عــن قیــادۃ األمــم بطــرق شــتٰی وأســالیب 

متنوعۃ، ویبدو ہؤالء املفکرون واملدبرون محزونین علی مایواجہونہ من االنحطاط والتأخر 

عــن رکــب الحیــاۃ يف ہــذہ اآلونــۃ أکــرث مــا یُــرون مغتبطیــن مباضیہــم املــرشق ومبتہجیــن 

قــدداً،  ویســلکون طرائــق  شــتٰی  مذاہــب  ٰذلــک  تعلیــل  ویذہبــون يف  الزاہــر،  بتاریخہــم 

ویعتقــدون أنــہ لــو مل تکــن ہــذہ العوامــل واألســباب، والظــروف واألوضــاع لقــاد العــاملَ أہــل 

الــرشق وبخاصــۃ املســلمون، ومنہــم مــن یــرون أن ســبب ہــذا االنحطــاط یرجــع إلــی البعــد 

عــن الدیــن الحقیقــي وإرشاق الــروح۔

وقد قام ہٰؤالء املفکرون من أہل العلم وذوي املعرفۃ بتقدیم مقرحات مختلفۃ وآراء 

عدیدۃ فیا یتعلق بالخروج من ہذا املأزق والتخلص من ہذا االنحطاط۔

فيمختلــف  محــاوالت  وبذلــوا  حــرکات،  أنشــأوا  فإنہــم  منہــم  العمــل  أصحــاب  فأمــا 

املناطق، والیزالون یبذلونہا يف مجاالت متنوعۃ مستقلۃ، ولکن ہذہ املحاوالت العملیۃ 

دون الجہــود الفکریــۃ علــٰی کل حــال، ولعلنــا النکــون مجانبیــن للحــق إذا اعتربنــا بدایــۃ ہــذہ 

الفکــرۃ لألمــم الرشقیــۃ اللبنــۃ األولــٰی يف رصح صحــوۃ الــرشق۔

بــارزۃ مرموقــۃ يف طلیعــۃ مــن  لقــد کان الســید جــال الدیــن األفغــاين یحتــل مکانــۃ 

حملــوا إلــی املســلمین رســالۃ الصحــوۃ اإلســامیۃ، وأثــاروا فیہــم العاطفــۃ الدینیــۃ، ویعتــرب 

املفتــي محمــد عبــدہ والعامــۃ الســید رشــید رضــا مــن مــرص حلقتیــن مــن ہــذہ السلســلۃ 
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يجــوز لهــم الخــروج مــن حــدود الكتــاب املقــدس إىل االكتشــافات العلميــة والعقليــة  التــي 

كانــوا يعدونهــا مــن املخالفــات الدينيــة ، مــا ســبّب تعذيــب آالف اآلالف مــن علائهــم 

وإحــراق ثاثــني ألفــا منهــم .

كــا أن الحضــارة الغربيــة البعيــدة عــن الــدروس اإللهيــة ـ  عــى حــد تعبــري ألكــس كاريــلـ  

مل تحقق اآلمال الكثرية التي عقدت باإلنسانية ، وأخفقت يف تنشئة الرجال، ومل يتقدم 

األفــراد واإلنســانية يف ظــل هــذه الحضــارة بتلــك الرسعــة التــي تقدمــت بهــا املؤسســات 

يف تلــك املجتمعــات. والتغيــري الجــذري لألحــوال التــي نحــن عليهــا اآلن يتطلــب تغيــري 

الــذات أوال وتعليــم الناشــئني  ثانيــا وتربيــة املجتمــع بصــورة منتظمــة مســتمرة ثالثــا ، كــا 

ينطلــق ذلــك مــن قولــه تعــاىل: » إن اللــه ال يغــري مــا بقــوم حتــى يغــريوا مــا بأنفسهـــم.

وأخــريا وليــس آخــر يحســن بنــا أن نتذكــر مــا قالــه العامــة الســيد ســابق رحمــه اللــه ، 

املفكـــر اإلســامي املشهـــور، حــني قـــرأ هــذا الكتــاب وكأنــه وجــد ضالتــه مــن خــال ســطوره 

وصفحاته ورصح قائا: » ما أحوج املسلمني اليوم إىل من يرد عليهم إميانهم بأنفسهم 

وثقتهم مباضيهم ورجائهم يف مستقبلهم، وما أحوجهم ملن يرد عليه إميانهم بهذا الدين 

الذي يحملون اسمه ويجهلون كنهـه، ويأخذون بالوراثة أكرث ما يتخذونه باملعرفة، وهذا 

الكتــاب الــذي بــني يــدّي ـ يعنــي مــاذا خــرس العــامل ـ مــن خــري مــا قـــرأت يف هــذا االتجــاه ، 

يف القديــم والحديــث ســواء«.

رحــم اللــه العامــة النــدوى رحمــة واســعة ، وأسكنـــه فســيح جناتــه ويضاعــف لــه األجــر 

عــى حســناته وإخاصــه.
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يذكـِّــرنا بالعاقبــة الوخيمــة التــي تعــرض لهــا هــؤالء األمــم. واملســلمون الذيــن يتوقــع منهــم 

العــامل رشوقــا جديــدا  حــني تخلفــوا وانحطــوا  علميــا وفكـــريا يف القــرون الوســطى ، كان 

أثرذلــك خطــريًا عــى كافــة البرشيــة. وزاد مــن هــذه الخطــورة أن ســنح للغــرب فرصــة مواتيــة 

ليحلــوا بثقافتهــم وحضارتهــم محــل املســلمني وإرضــاء العــامل أنهــم أهــل علــم وفضــل وأن 

عليهــم متـــدين البرشيــة كلهــم مبــا لديهــم مــن الفنــون والعلــوم واالكتشــافات. وإليــه تشــري 

كلات الشيخ الندوي: » مل يكـــن انحطاط املسلمني أوال وفشلهم وانعزالهم عن قيادة 

األمــم بعــد، وانســحابهم مــن ميــدان الحيــاة والعمــل أخــريًا، حادثــا مــن نــوع مــا وقــع وتكـــرر 

يف التاريــخ مــن انحطــاط الشــعوب واألمــم، هــي مأســـاة إنســـانية عامــة مل يشــهد التاريــخ 

أتعــس منهــا وال أعــم منهــا«.

تم يتطرق األستاذ الندوي إىل الحلول الحاسمة للتخلص من هذا املأزق. وقد قدم 

املفكـــرون عــددا مــن وســائل التغيــري واإلصــاح  حــني تفســـد أوضــاع املجتمــع وتضعــف 

وضعيات العامل ، ولكنها ال تقدم حلوال ناجحة، ومن باب أوىل ميكننا القول إنها تخلق 

مشاكل وأزمات أخرى ، أدهي وأمر من األوىل ، ما يجعلنا نفكـر بكل جدية عن الوسائل 

املؤثرة واملفيدة التي بها تتحســن أحوال املســلمني وتنشــط مواهبهم وقدراتهم اإلدارية 

واإلبداعية. وليس ذلك إال بالرجوع إىل ما كان عليه رسول البرشية عليه الصاة والسام، 

الــذي كان يغــذي أرواح الصحابــة الكــرام بالقـــرآن ويــربي نفوســهم باإلميــان ويهـــديهم إىل 

التزكية  التي  تنطلق من صميم العقيدة والعبادات، فصقلت عقولهم وصفت مواهبهم 

وتأهلــوا للقيــام بــأداء مســؤوليتهم التــي كانــوا يرونهــا جــزءا مــن أمانتهــم.

وقــد أثبتــت الربيــة النبويــة أن اإلنســان جســم وروح، وقلــب وعقــل، وعواطــف وجــوارح 

، واالكتفــاء بتغذيــة الواحــد دون اآلخــر يجلــب إليــه بالنتائــج الســلبية، مثلــا حــدث ذلــك 

يف الربيــة املعــارصة التــي مــا عالجــت مــن اإلنســان ســوى جســمه وعقلــه وجوارحــه. أمــا 

الجوانب املهملة فيها فتنطلق تزكيتها أساسا من اإلميان بالله واإلنابة إليه واإلخاص له 

والتوكل عليه. واملســلمون األَول حني تولوا إدارة الحكم  ونرشوا أجنحة اإلســام والســام 

طول العامل وعرضه، إمنا تولوا ذلك بعد أن نالوا هذه الربية حتى أصبحوا قدوة حسنة 

لآلخرين بقلبهم وقالبهم. وقد نفخ اإلميان فيهم روحا جديدة ، ونوروا قلوبهم نحو العلوم 

واملعــارف. واالنفجــار العلمــي الهائــل الــذي كان يشــهده العــامل يف املجتمــع اإلســامي 

والــذي يتمثــل يف آالف أمهــات الكتــب ، لخــري دليــل عــى مـــدى تأثرهــم بهــذه الربيــة. 

بينــا كانــت املســيحية ورجالهــا يضعــون األغــال عــى أعنــاق العلــاء والباحثــني ، وال 
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تتمثــل يف اإلميــان باللــه وامتثــال أوامــر رســوله صــى اللــه عليــه وســلم، والكاتــب يوضــح 

ــتحت لهــم  كيــف اســتطاع الرعيــل األول مــن األمــة التغلــب عــى مظاهــر املاديــة وكيــف فـُ

أبــواب البــاد مــن رشقهــا إىل غربهــا وكيــف  أصبــح لهــم الــكام املطــاع يف شــعوبها ، وكيــف 

أصبحت العلوم والفنون حكـــرا لهم دون األمم. وليس وراء هذا وال ذاك فانوس سحـــري  

إال تزكيــة النفــس وإصــاح الباطــن الــذي فــاز بــه رجالهــم ونســاؤهم وشــبابهم وكهولهــم ممــن 

تخرجــوا مــن املدرســة النبويــة ، ليــس حاملــني بالشــهادات األكادمييــة  ـ شــأننا يف هــذه 

األيام، وإمنا حملـوا معهم ذلك القبس الوضاء من األخاق الفاضلة والشائل املحمودة 

، وهــم أينــا حلــوا ورحلــوا كان ينجــذب النــاس إليهــم متأثريــن بتواصلهــم البــدين. وهــذه 

الربيــة التــي قــام بهــا الرســول الكريــم جامعــة بــني الثوابــت الروحيــة واملصالــح املاديــة،  

بحيــث ميكـــن بــاألول الحفــاظ عــى الهويــة والتحــي مبظاهــر الشــخصية املؤمنــة املتمثلــة 

يف قولــه صــى اللــه عليــه وســلم » خياركــم الذيــن إذا رؤوا ذكـِــر اللــُه« ) ابــن ماجـــة( كــا 

يضمــن الثــاين للمســلم مواكـــبة املجتمــع والعــامل الــذي يعيشــه، دون أن يتزعــزع إميانــه وال 

تــذوب شــخصيته يف تيــار املاديــة الجارفــة.

والشــيخ النــدوي تصــدى لتأليــف هــذا الكتــاب تلبيــة لنــداء ضمــريه، ذلــك النــداء الذي 

كان يهمــس يف أذنــه منــذ طويــل حــني ســنحت لــه الفرصــة للوقــوف عــى أحــوال األمــم 

واالطــاع عــى قضاياهــم ومشــاكلهم. وميكـــن أن نلمــس همســات هــذا النــداء يف قولــه: 

» لقــد كنــت أشعـــر برغبــة غامضــة ملحــة مل أســتطع أن أغالبهــا، كأن ســائقا يسوقنـــي إىل 

الكتابة يف هذا املوضوع، ولو استرشت العقل واعتمدت عى تجارب املؤلفني وعى 

مقاديرهــم ومكانتهــم العلميــة ألحجمــت ولعدلــت عــن الفكـــرة ».

املد واجلـزر يف تاريخ الب�سرية
اســتعرض الكاتــب أحــوال األمــم الغابــرة ، تلــك األمــم الذيــن عاشــوا تحــت براثــن القســوة 

والجــور والطغيــان، مــا ترتــب عــى إعراضهــم عــن الهــدي اإللهــي وإهالهــم عــن القيــم 

والفضائــل وتاعبهــم  باملقومــات الدينيــة وتحايلهــم عليهــا. وقــد ظنــوا أن االعتــاد عــى 

مجــرد العقــل يكفــل لهــم كل مــا يحتاجــون إليــه مــن الســامة الفرديــة واألرسيــة واالجمتاعيــة. 

وبــدأوا ميجــون مــا يعــارض العقــل والفكـــر ونبــذوه وراء ظهـــورهم. وموقفهــم هــذا يتمثــل يف 

اآليــة الكرميــة: » وقالــوا مــا هــي إال حياتنــا الدنيــا منــوت ونحيــا ومــا يهلكنــا إىل الدهــر، ومــا 

لهــم بذلــك مــن علــم إن هــم إال يظنــون« )الجاثيــة :24( والتاريــخ البــرشي بــني مـــده وجـــزره 
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م�ؤلفاته: روؤيتها ور�سالتها
التأليف يف العرص الحارض صار وسيلة لكسب املال وضم الرثاء وبناء الجاه والفضل. 

وكلــا يزيــد املؤلفــات مــن أثرهــا االنفعــايل ويلمــس عواطــف القارئــني ، تتجــاوز الحــدود 

الجعرافيــة واللغويــة وتعــرج فــوًرا إىل الصعيــد العاملــي فيلبســها رجالــه ثيابــا قشــيبا مــن 

التقديــر والثنــاء حتــى يصبــح مــن الكتــب األكــرث مبيعــا واألوســع قبــوال. ولكــن هــذا النــوع مــن 

ــراء إال الرهــات ، ويركهــم يف غالــب األحيــان عــى مفـــرق الطريــق  الكتــب ال  يعطــي القـ

بعد أن سلب منهم كل طاقاتهم ومواردهم. ونوع آخـر من املؤلفات رغم جودة صناعتها 

وسامة مناهجها ، إال أنها ال تقـدم رسالة هادفة بناءة ملجتمع القـراء. وهي تأخذ بهم إىل 

مجال فكـري افرايض ، ليحلقوا يف آفاق اآلمال واألحام، وأفنوا فيها نفسهم ونفيسهم 

، ثــم ال يتحققــون منهــا شــيئا.

ويف هـذا الصدد ينبغي أن نقف وقفات طويلة عـند املؤلفات التي أثرى بها الشيخ 

النــدوي املكتبــة العربيــة واإلســـامية. وهــي تتــوزع مــا بــني كـــتب الدعـــوة والنقـــد والتاريــخ 

والســري والرحــات والثقافــة وقضايــا الربيــة والقيــادة  ومقارنــة األديــان واملــدارس الفكـــرية 

املختلفة، وقلا يوجد من العلاء املعارصين من تناول مختلف املواضيع وأجاد فـيها 

مثلا فعله الشــيخ الندوي. والركـــيزة األساســية ملؤلفات الندوي تثقيف األمة والشــباب 

منهــم خاصــة ، والعــودة بهــم إىل مــا كان يتمتــع بــه األســاف مــن التبــرصة اإلميانيــة  والتنويــر 

العقــي ، مــا دانــت لهــم املعمــورة مــن رشقهــا إىل غربهــا، وقــد أثبــت فيهــا أن الحــركات 

املاديــة املعاديــة لإلســام يف كل عــرص ومــرص، مثــل الشــيوعية واالشــراكية والرأســالية  

سقطـــت إىل الهاويــة خاويــة خائــرة وألقيــت نظرياتهــا وقواعدهــا يف مزابــل التاريــخ غــري 

مأســوف عليهــا. كــا يشــري إىل الخاعــة والفضائــح التــي تســود املجتمــع العلانيــة حــني 

عكفــوا عــى هــذه النظريــات.

ماذا خ�سر العامل بانحطاط امل�سلمني
هــذا الكتــاب الــذي نحــن اآلن بصــدده ، يحتــل مكانــة مرموقــة مــن بــني مؤلفــات الشــيخ 

النــدوي، ملــا يتضمنــه مــن األفــكار العاليــة واالتجاهــات الرشــيدة واملواعــظ املؤثــرة ، التــي 

يتطلبهــا  بنــاء مجتمــع مرصــوص متاســك ، مــا يجعــل الكتــاب مــن روائــع أعالــه.  وهــو 

يقــدم للبرشيــة صــورة واضحــة عــن كيــان املجتمــع اإلســامي الراســخ يف العقيــدة التــي 
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كتاب ماذا خ�ضر العامل 
ودوره يف تفعـيل عقـليـة امل�ضلم املعـــا�ضر

د/ جمال الدين الفاروقي
??

بأفــكاره  العــامل العربـــي واإلســامي  الــذي شــغل  النــدوي  أبــو الحســن عــي  العامــة 
وتوجيهاتــه كان  وال يــزال حيــا يف ضمرينــا ، يوقظنــا مــن رقودنــا الفكـــري ونعاســنا العلمــي، 

وينفــخ فينــا روحــا جديــدا ينشــطنا الســتعادة أمجــاد أسافنـــا. والشــيخ النــدوي يف خطباتــه 

وكتاباته وتجوالته العلمية والعملية استطاع أن يعيش جيا قد مضـى وجيا رافقـه وجيا 

ســيأيت بعــده ، وتــويَف  ليحيــا بعــده يف قلــوب اآلالف.

وقــد نجــح الشــيخ النــدوي أميــا نجــاح يف تشــخيص أمــراض األمــة وأســقامها ووصــف 

لهــا الريــاق املناســب ليزيــد مــن مناعتهــا ويحافــظ عليهــا صحتهــا وســامتها. وقــام بــدوره 

القيــادي يف  اســتثار فــرص الدعــوة ، ليــس فقــط يف الهنــد ، بــل يف مختلــف الــدول 

العربيــة والغربيــة  التــي زارهــا وألقــى فيهــا محارضاتــه ودروســه العلميــة ، مــا اهتــزت لــه 

القلــوب الطيبــة وتهافتــوا عليــه  تحليــا واستحســانا. وقــد اهتــم بالربيــة اإلســامية التــي 

يجب أن يفوز بها الناشئون والشباب يف املجتمع، والتي صارت هي املحور األسايس 

يف معظــم مؤلفاتــه . والتوجيــه الفكـــري كان هــو اآلخـــر مــا كان يصبــو إليــه أفــكار العامــة 

النــدوي، ويــرى أن الجمــود والركـــود الــذي ســـاد املجتمــع اإلســامي كان مــن أجــل التوجيــه 

الخاطــئ يف املجــال الفكـــري أو برجوعهــم القهقــرى  مــن مناهــج الفكـــر األصليــة. ومؤلفاتــه 

التــي تربــو عــى مائتــني تنطــق برصاحــة بكفاءتــه وقدرتــه عــى اســتقصاء األمــور وتحليلهــا 

وسرب أغوارها ومتييز الغث والسمني منها ، ليتم من خالها استنهاض الجاهري واألخذ 

بهم إىل طريق التـقدم والرقـّي العلمي والثقايف والحضاري. واستطاع بهذا كله أن يرك 

بصمتـــه واضحــة جليــة يف صفحــات  الدعــوة والربيــة يف العــامل اإلســامي املعــارص مــا 

جعلــه فــذا فـــريدا بــني أقـــرانه وأترابــه مــن العلــاء واملفكـــرين يف العــامل.
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هــذه املجموعــة تقــّدر الكتــاب تقديــرا صحيحــا فــا يــرّدد األســتاذ د/ نذيــر أحمــد النــدوي 

يف عــّد هــذا العمــل مبــادرة موفقــة ومحاولــة ناجحــة يف إثــارة الــروح القوميــة واإلســامية. 

وقد تطرّق عدة من املقاالت إىل محور قيادة املسلمني أو زعامة العامل العريب للعامل 

ومــن هــذا املنطلــق،  يقــوم كتابهــا برحلتهــم فيــا بــني ســطور »مــاذا خــرس العــامل بانحطــاط 

املســلمني«. ويــرى بعــض املقدمــني أن هــذا الكتــاب يكشــف عــن الفــارق الساســع بــني 

املذهب املادي الغريب وبني الفكر اإلسامي. وتوجد يف جملة هذه األوراق، دراسات 

قويــة متعــن النظــر يف تحــّول املســلم األعــى إىل املســلم األدىن. وفيهــا دراســة واحــدة 

متركــزت يف تقديــم تقديــرات رجــال الفكــر والعلــم لهــذا العمــل املمتــاز »مــاذا خــرس العــامل 

بانحطاط املسلمني« وهناك محاوالت علمية ملقارنة هذا الكتاب مع الكتب املختلفة 

التــي تعالــج املوضــوع الرئيــي.

ونتذكر بهذا الصدد، جهود األستاذة والطلبة وموظفي القسم اآلخرين الذين مّدوا يد 

العون يف عقد هذه الندوة أّوال ثم يف إعداد هذا العمل املتواضع ثانيا، وعى رأســهم 

د/ محمــد شــافعي الــوايف، ثــم طبتنــا يف القســم – املاجســتري والدكتــوراة - جزاهــم اللــه 

خــري الجــزاء يف الدنيــا واآلخــرة. ونقــّدر اآلن دور جميــع الضيــوف الذيــن رّشفونــا بحضورهــم 

ومبحارضاتهــم العلميــة القيمــة. ونقــّدم كلــات الشــكر والتقديــر إىل جميــع املشــاركني 

يف هــذه املبــادرة األكادمييــة الخالصــة. ونرجــو مــن اللــه التوفيــق لكــون هــذا الجهــد نافعــا 

للجميــع علــا وعمــا.

د. تاج الدين املناين  

السيد نوشاد الهدوي كارياواتام 

د. محمد شافعي الوايف 2017/01/10م 
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تقدمي

إن الحمــد والشــكر للــه ومنــه الفضــل والرحمــة والصــاة والســام عــى نبــي األمــة وعــى آلــه 
وصحبــه هــم أهــل الصــدق والوفــاء

وَمــن منــا ال يبتهــج  عندمــا يــكاد مشــواره ينتهــي بشــكل أو بآخــر ....؟ فقســمنا – قســم 

اللغة العربية التابعة لجامعة كرياال، أضاف، بتوفيق الله املنان، إىل صفحات إنجازاتها 

األكادميية صفحة مرشقة أخرى بعقد ندوة وطنية )24 – 25 نومرب 2016م( تتمحور يف 

محاوير الكتاب املعنون بـ »ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني« للعامة أيب الحسن 

عــي النــدوي رحمــه اللــه. ومبجــرّد الســاع إىل اســم هــذا الكتــاب املشــهور، يتجــى يف 

قلوب القراء والجمهور ما املعني بهذه الندوة. ومتت املشاركة الفعالة من قبل خمسة 

وعرشيــن شــخصا يف هــذا االجتــاع العلمــي حيــث قّدمــوا أوراقهــم وتبادلــوا أراءهــم. وقــد 

ر أعالهــم الجميلــة بنرشهــا يف صــورة كتــاب.  أصبــح مــن الــروري أن نقــدِّ

هذه مجموعة من تلك املقاالت التي خصصت صفحاتها لتناول نواحي مختلفة من 

مضمــون الكتــاب املذكــور أعــاه. وال نشــك أبــدا أن الكتــاب »مــاذا خــرس العــامل بانحطــاط 

املسلمني« يحمل يف طياته أفكارا قوية مثرية ومؤثرة. 

هــذه املجموعــة تكونــت بأقــام أشــخاص مــن املســتويات املختلفــة فــا عجــب لــو 

وجدنــا بعضهــا ناضجــا وبعضهــا اآلخــر كامــا والبعــض اآلخــر يــكاد أن ينضــج فاملشــاركون 

يف هــذه املبــادرة فيهــم العلــاء الكبــار والباحثــون الكــرام والبادئــون يف البحــوث العلميــة 

األكادميية وقد وضعنا عليها أيدينا املتواضعة للحفاظ عى التوازن إىل حد ما. وبالرغم 

من هذا التنّوع، إال أن جميعها محاوالت قوية جادة لتحليل أفكار العامة وأرائه املمتازة 

التي سجلها فيا بني سطور كتابه الذي تلقى حفاوة كبرية وقبوال حسنا لدى الجاليات 

القارئــة وأهــل العلــم والفكــر.

ويرسنــا أن نعلــن أن هــذه النــدوة حققــت حلمهــا الرئيــي حيــث أتاحــت للمهتمــني 

باملوضــوع فرصــة ســنية  للتعــرف عــى هــذا الكاتــب الكبــري وتعريفــه للجمهــور عــرب تحليــل 

كتابه »ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني« وشهدت هذه الندوة النقاش الحاّر حول 

املوضوعــات املتعــددة مبــا فيهــا الحضــارة األوروبيــة ورزايــا اإلنســانية املعنويــة وعوامــل 

النهضــة وتراجــع األمــة املســلمة يف ضــوء الكتــاب – هــو املحــور الرئيــي. واألوراق يف 
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