
 نقد
 نيب بن مالك فكر يف قراءة

 العبدة حممد
 هذه من هو نيب بن مالك فإن العصر هذا يف املسلمني من املفكرون ُعد   إذا

 ويقارن ويتأمل يدرس الذي هو فاملفكر ؛ الوصف هذا عليهم ينطبق الذين القلة
 . احللول إجياد يف وجيتهد ويركب ينسق مث ، أجزائها إىل املشكلة وحيلل

 ، الغور عميق ألنه ال ؛ نيب بن مالك عن الكتابة قبل كثريا    دتترد وقد
 ألنه بل ، جهد إىل حيتاج وأفكاره آرائه تتبع ألن أو ، والتنقيب البحث يف غو اص
 من:  حائرا   أمامها اإلنسان يقف ، تفكريه عمق مع تتناسب ال وآراء   أفكارا   يطرح

 هو وهل ؛ ذاك أو الرأي هذا يتبىن علتهج اليت الثقافية اخللفية هي وما ؛ جاءته أين
 احلق وليستبني ، نظلمه ال حىت ومرات مرات القراءة وإعادة الرتدد ذلك كان  وقد ؟ معارض أم مؤيد

 . اإلشكاالت وحتل ، الصورة وتتضح
 تتعرف أن عليها جيب اليت لألجيال ضرورية نيب بن مالك عن الكتابة إن

 أوراب بني احملتدم الفكري الصراع جمال يف ةوالتجرب اخلربة أصحاب كتبه  ما على
 طرح اجملدي من يعد فلم ، عشر الثامن القرن هناية منذ اإلسالمي والعامل املستعمرة

 الفشل أسباب ومعرفة ، التفاصيل يف الدخول من والبد والعائمة العامة احللول
 ال ألحيانا من كثري  يف أننا ندرك عندما ينقضي ال العجب ولكن ، النهضة وأسباب
 . القرن هذا أوائل يف لإلصالح تصدوا الذين لنا السابقون كتبه  مما نستفيد

:)  الظاهرة هذه مصورا  ( املعركة مهب يف)  لكتاب تقدميه يف - شاكر حممد حممود الشيخ األستاذ يقول
 يزال وال بنا ينزل الذي البالء فهم يف خطوة نتقدم مل كأننا  ، قدميا   َكتب  ما ضوء يف أنفسنا نرى حنن فإذا
 [ .1( ]... الغفلة نكبة البشر هبا يصاب اليت النكبات وأشد ، ينزل

 إنتاجه قراءة عن املسلم الشباب بعض انصراف يف خاصة مشكلة وملالك
 سيد كتب  فقد ؛ حال كل  على الوحيد السبب وليست األسباب إحدى وهي ، الفكري

 : هللا رمحه قطب
 جمتمع حنو بعنوان الطبع حتت يل كتاب  عن مرة أعلنت كنت  لقد) 

 ولفت ،( متحضر) كلمة  فحذفت عنه التايل اإلعالن يف عدت مث( متحضر إسالمي
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 عملية) عن انشئ أنه على ففسره( ابلفرنسية يكتب) جزائري كاتب  نظر التعديل هذا
 حترمين - الواعية غري - العملية هذه ألن وأسف( اإلسالم عن داخلية نفسيه دفاع

 . حقيقتها على ملشكلةا مواجهة
 كما- عندي املشكلة كانت  ... قبل من مثله كنت  لقد ... الكاتب هذا أعذر أان

 (املسلم اجملتمع) الصورة اجنلت مث( .. احلضارة تعريف) مشكلة هي -اليوم عنده
 [ .2( " ]املتحضر اجملتمع) هو

 من آت   ضغط حتت واقع اجلزائري الكاتب هذا أن املسلم الشباب وفهم
 هي القضية ولكن ، مالك فكر قراءة عن البتعادهم سببا   ذلك فكان ، أجنبية مصادر

 إىل حيتاج وأنه املوجود اإلسالمي اجملتمع عن يتكلم فمالك ؛ مصطلحات قضية
 احلضارة هنا يعين ال وطبعا - دوره يستأنف حىت احلضارة مستوى إىل رفعه

 املنشود اإلسالمي اجملتمع عن ميتكل وسيد - هو بتعريفه احلضارة وإمنا الغربية
 وال ، متكاملة حضارة ينتج الذي الوحيد هو واإلسالم ، احلضارة فَثم ُوجد إذا وأنه

 احلضارة إىل ينظر وهو ، وفكرا   تصورا   وأوضح أنقى - هللا رمحه - سيدا   أن شك
 يف حثيب هنا مالكا   ولكن ، وتصوراته بعقيدته املتميز املسلم ألنه ؛ عل   من الغربية

 إىل والركود التخلف حالة من ابملسلم لينتقل يركبها وكيف ، واجلزئيات التفاصيل
 النظرايت استرياد يرى وسيد ، اثنية مرة احلضارة دورة يف للدخول( اإلقالع) حالة

 ، وثقافة حضارة نتاج هي املستوردة األشياء هذه:  يقول ومالك( جمردة) العلمية
 أو استوردانها سواء ولذلك ، أيضا   االجتماع وعلم فسالن علم صنعها األشياء هذه

 ، املناسب مكاهنا يف تضعها حىت هبا حتيط ثقافة هناك تكون أن البد صنعناها
 .. اإلسالمية الثقافة هي الثقافة وهذه( تكديس) إىل تتحول ال وحىت

 عامل من تقال كلمة  بسبب - معني فكر عن الناس بعض انصراف ظاهرة إن
 ؛ خلدون ابن للمؤرخ العلماء أحد ترجم فعندما ، غريبة وال جديدة يستل - مشهور

 أسباب من ذلك فكان ، عنده الشخصية التصرفات بعض عليه وانتقد فيه تكلم
 االجتماع علم يف املسلمون أنتجه ما أعظم تعترب اليت( املقدمة) عن الناس إعراض

 ، أخطاء وله ، هللا شاء إن عنها سنتكلم كثرية  إجيابيات وملالك ، التارخيي النقد وفن
 جلي واضح وهو ، أراده ملن الصواب وجه يتبني حىت كليهما  عرض من والبد
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 . هلل واحلمد
 : حياته عن نبذة
 أسرة يف ونشأ ، 1905 عام اجلزائر يف قسنطينة مدينة يف نيب بن مالك ُولد

 الفرنسي ستعماراال على احتجاجا   الغرب طرابُلس إىل هاجر ألبيه جده ألن ؛ فقرية
 بقي من طريق عن ابملاضي يتصل جعله امليالد هذا ، العائلة أمالك كل  معه ومحل

 [ .3] شهوده من حيا  
 بعيدة الصغرية املدينة هذه وكانت طفولته فيها فعاش( تبسة) إىل والده انتقل
 بعالطا فحفظها ؛ اجملاورة ابلقبائل الحتكاكها وذلك( الفرنسي احلضور) عن ما نوعا  

 العربية الصباح يف يدرس كان(  تبسة) ويف ، الفرنسيني مع االختالط عن البدوي
 املرحلة ويف ، الفرنسية احلكومية املدرسة إىل الثامنة الساعة يف يذهب مث والقرآن

 على تشجعه الفرنسية املدرسة وكانت ، والدين العربية دروس يتابع كان  التكميلية
 . الكتب إعارة طريق عن املطالعة

 خط على - وإايهم - أنه وشعر ، الشباب من ابديس ابن تالميذ على تعر ف
 ابن ابلشيخ يتصل مل ولكنه قبلها( املنتقد) و( الشهاب) يقرأ وكان ، واحد فكري
 قواي   أتييدا   يؤيد أو يتتلمذ مل أسرته تعيش حيث( تبسة) ويف ، عليه تتلمذ وال ابديس
 بعد ويعرتف ، املشايخ وبني بينه نفسيا   حاجزا   هناك وكأن ، التبسي العريب الشيخ

 يكمن السبب أن يل تبني املوضوع هذا حول شعوري تفحصت حينما: )  قرن ربع
 الروح يف كافية  غري تنشئة ويف ، املسبقة االجتماعية األحكام من جمموعة يف

 رمبا املسبقة فأحكامي:)  االجتماعية األسباب عن احلديث ويتابع ،[ 4( ]اإلسالمي
 نوعا   نفسي يف الشعوراي   زرعت ، قسنطينة يف فقرية عائلة يف طفوليت أورثتنيها

 واحدة إىل ينتمي العريب الشيخ كان  اليت الكبرية العائالت حيال واحلسد الغرية من
 من أكثر البدوي من قريبا   ابلبقاء اإلسالم إىل أقرب أنين أعتقد وكنت ،[ 5( ] منها

 انظري يف يبدو العقيب الشيخ وكان ، متحضر وسط به طحيي الذي الرجل البلدي
 لزعماء جفائه أسباب لنا تبني فقد ،[ 6]بلداي   ابديس ابن الشيخ يبدو بينما ، بدواي  
 أسس على مبين موقف له فسيكون فكراي   نضج عندما أما ، شاب وهو العلماء مجعية
 . هللا شاء إن عنها سنتكلم عنده

This file was downloaded from QuranicThought.com



 من - تعرف وهناك( تبسة) حمكمة يف متطوعا   عمل ةالثانوي من االنتهاء بعد
 يستضيف الذي الفطرة رجل على - الريف يف احملكمة أعضاء جتوال خالل

 يف موظفا   عمل مث ، والغرامات ابلضرائب عليه حكموا أهنم رغم احملكمة أعضاء
 على تعرف أيضا   وهناك ، اجلزائر غرب يف وهران جنوب تقع اليت( أفلو) حمكمة

 أو العقلية هذه فهم يستطيعون ال املدن يف فالناس:)  الصادقة والفطرة العريب مالكر 
 أن قبل اجلزائري الشعب فضائل على وتعرف ،[ 7( ]البدوي عروق يف النبل ذاك

 ؛ موظفيها معاملة يطق ومل( شاتودان) حمكمة يف للعمل انتقل مث ، االستعمار يفسده
 معهد إىل لالنتساب حماولة يف م1930 عام وذلك فرنسا إىل وتوجه فاستقال

 - هو يقول كما  - املعهد هلذا الدخول ألن ؛ رُفض طلبه ولكن ، الشرقية الدراسات
 . سياسي ملقياس وإمنا علمي ملقياس خيضع ال

 الدراسة وهذه ، وامليكانيكا الكهرابء ودرس الالسلكي مدرسة إىل انتسب
 املقياس إىل شيء كل  فيه خيضع جديد عامل يل فتح: )  عنها يقول آخر بُعدا   أعطته
 ولكن ...[ 8(]واملالحظة الضبط مبَيزات-يتسم ما أول-الفرد فيه ويتسم والكيف، للكم الدقيق
  ... بن محودة) صديقه على وتعرفه املغرىب الطاليب العمل مع دخوله

  ....  االجتماعية الدراسات يف التعمق إىل العلمي اجتاهه من يغري بدأ( الساعي
  ... يف عمل عن البحث يف شاقة رحلة وبدأ 1935 عام كهرابئيا    مهندسا   خترج

 يف ذلك وسبب دائما   وجهه يف توصد األبواب وكانت ، وغريها العربية البالد
 كان(  االستعمار)القرلق مسك أن يدر   ومل االستعمار شبكة متزيق أراد أنه هو رأيه
 . ابملرصاد له

 والدجل االنتخاابت مُحى يف الناس وقوع والحظ ، ةالفرت  هذه يف اجلزائر زار
 . اجلزائري املؤمتر بعد السياسي

 : العبارة هبذه اجلزائر مودعا   الثانية العاملية احلرب مطلع يف فرنسا إىل عاد
 لن إنين ، للجوع أبناءك وترتكني األجنيب تطعمني!  عقوقا   أرضا   اي) 

 فيها أصدر 1956 عام حىت فرنسا يف وبقي ،!(  حرة تصبحي مل إن إليك أعود
 اإلفريقية الفكرة)،(اإلسالمي العامل وجهة)  ،( النهضة شروط)  ،( القرآنية الظاهرة: )  الفرنسية ابللغة

 ( .اآلسيوية
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 تالميذ مصر يف له وكان ، 1963 عام حىت فيها وبقي 1956 عام مصر زار
 موضوع حول اضراتاحمل فيها ألقى ولبنان سورية خالهلا وزار ، وأصدقاء

 مشكلة)  ،(  اجلديد البناء يف حديث: )  أصدر القاهرة ويف ،( احلضارة مشكالت)
 ( . العريب اجملتمع يف أتمالت)  ، املعركة مهب يف ،(  الثقافة

 يف وأصدر العايل للتعليم عاما   مديرا   ُعني حيث 1963 عام اجلزائر إىل عاد
 العامل يف األفكار مشكلة)  ،( للقرن شاهد اتيومي)  ،(  جزائرية آفاق: )  اجلزائر

 ( .االقتصاد عامل يف املسلم) ،(  اإلسالمي
 . الفكري للعمل وتفرغ 1967 عام منصبه من استقال

 . - له وغفر هللا رمحه - اجلزائر يف 31/10/1973 يف تويف
 : شخصيته

 ، عاطفية شخصية فهو ، حياته طوال رافقاه خطان نيب بن مالك يف جيتمع
 شديد أان:)  نفسه عن يقول.  ابلتجريد ويهيم الفالسفة أبحالم يفكر ، أحياان   خيالية
 دموع مين تنتزع أن تستطيع وابنفعالية جمامعي بكل صدمته وأتلقى ، ابحلدث التأثر
 اجليش اندحر عندما بكى وقد[ 9( ] املبدأ حيث من احلبور احلدث يثري حني احلزن

 على هو ويعلق ، الفرنسى االستعمار يكره أنه مع 1940 عام أملانيا أمام الفرنسى
 هو ما يوضح ومل[ 10(]مسلم ضمري يف التعقيد كل  كشف  آخر عنصرا   ذايت يف رأيت:)  التصرف هذا
 القيم بني التوازن عدم أنه يل يبدو ولكن اآلخر العنصر هذا

 وذكرايهتا والدته حديث مسع وعندما ، احلدث على لتطبيقه يصلح وأيها األخالقية
 فيطلق الشرفة إىل ليخرج ابلعطش يتظاهر فكان دموعه حبس يستطع مل احلج عن

 [ .11] للدمع العنان
 شاعر عن ويقرأ يسمع فعندما ، أحياان   حاملة شخصية له أنتجت العاطفة هذه
 روحانية من أييت رمبا اإلنقاذ وأن الشرق عن األحالم أمامه تتفتح( طاغور) مثل
 سعود آل العزيز عبد امللك بني اخلالف أبنباء يسمع وعندما ، يهايسم كما  اهلند
 التضامن ابسم للتدخل حكومتها يدعو الياابن سفارة إىل رسالة يكتب اليمن وإمام

 يستجب مل وطبعا   ، العربية اجلزيرة تتمزق ال حىت سعود ابن ملساعدة اآلسيوي
 ! لطلبه( امليكادو)
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 الفائقة القدرة ميتلك الذي احمللل الناقد كمال شخصية جند اآلخر اجلانب ويف
 ومن ، الصارمة العلمية النظرة خالل من ، أسباهبا وبيان املشكلة ألعماق النفاذ على

 بواقع معرفة مع احلضارات تنشأ وكيف الغربية الثقافة على واسع اطالع خالل
 يف ووه ، اجلزائري ابجملتمع الشخصية معرفته خالل من اإلسالمية اجملتمعات

 كل  الذاكرة تلتقط حيث ، خلدون ابن املؤرخ املغريب سلفه يشبه وحتليالته مقارانته
 يقول ، يرتضيها اليت ابلنتائج خيرج مث واملقارنة التحليل يبدأ مث حادثة وكل جزئية

 : احملكمة يف كمساعد  عندهم عمل عندما( أفلو) سكان عن
 منها سلم قد اجتماعية غرائز نفسه يف ختلق ما ألرض اإلنسان فملكية) 

 شهود عشرة يقدم أن فريق كل  يستطيع( تبسة) يف القضاء أمام دعوى ففي ، الراعي
 يف أما ، احلقيقة يقوالن أهنما سيحلفان الطرفني من واحد كل  وشهود ، ابجملان زور

 [ .12( ] الواضح  ... حقه لدعم ذلك كان  ولو حيلف أن غالبا   يرفض الرجل الحظت فقد( أفلو)
 فشلت( الساعي ابن)  صديقه مع مشرتك علمي بعمل القيام أراد وعندما
 إمنا تبعات من يفرض مبا اجلماعي العمل أن أعلم أكن ومل: )  قائال   فعلق ؛ احملاولة

 بني خصوصا   بعد يسرتجعها مل مث اإلسالمي اجملتمع فقدها اليت املقومات من هو
 [ .13( ] مثقفيه
 اخليال إىل جتمح اليت فالعاطفة ، نيب ابن اةحي يف استمرا اخلطان هذان
 سيحل أنه وظن ابندونغ مؤمتر على كبارا    آماال   اخلمسينات يف يعقد جعلته أحياان  

 ونشيد الالعنف انتصار يوما   سينطلق( غاندي) رفات ومن ، الثالث العامل مشكلة
 الضعف ومواطن اإلسالمي اجملتمع التحليلى النقد استمر كما[ .  14] العاملى السلم

 ، عبده حممد كالشيخ(  الكالم علم) من يبدأ اإلصالح أن يظنون الذين عن فتكلم فيه
 أن يف هي ما بقدر هللا وجود على للمسلم نربهن أن يف ليست مشكلتنا إن: )  يقول

 [ .15( ] نفسه به ومنأل بوجوده نشعره
 وأخذ رالقبو  حول الطواف تركوا فالذين ، املرض جرثومة مالك ويكتشف

 جديد وثن حول الطواف إىل فتحولوا االستمرار يستطيعوا مل الدرويش من الربكات
 إىل القيادة أسلمت العمائم وألن ،[ 16] واالنتخاابت السياسية األحزاب وثن وهو

 يف االستعمار بوسائل اخلربة من جانب على يكونوا مل العلماء ألن ؛( املطربشني)
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 ( .السياسية الغوغائية) االحنراف هذا إىل نوايفط حىت الفكري الصراع جمال
 : ثقافته يف املؤثرة العوامل

 االحتالل قصص ألمه جدته من فيه مسع عصر يف نيب بن مالك ُولد - 1
 مث ومن ، فاعليته لشل االستعمار خيطط بلد مأساة وعاش ، للجزائر الفرنسي
 حيث الفرنسية املدرسة يف ومبي يوما   مالك عاشها ، االلتهام سهلة فريسة إىل لتحويله

 ، اجلامعية للدراسات تؤهله اليت الثانوية الدراسة إكمال( البلد البن) يسمح ال
 أصبحت وكيف ، الفرنسية اإلدارة مبعونة الصعاليك ساد وكيف فطرته عن اجملتمع حتول يف وعاشها

 ، أراضيها على االستيالء بسبب ذليلة ، فقرية العريقة العائالت
 ؛ املستعمر أبناء إىل البالد أبناء من امللكية النتقال الواسطة هم يهودال وكان

 اجلالية مع وعاش فرنسا يف درس وعندما ،% 60 بفائدة يقرض كان  دائما   فاليهودي
 هبا يقوم اليت األساليب خببث وشعر ، املختلفة زواايه من االستعمار رأى اجلزائرية
 . اإلسالمي العامل لتمزيق

 يف صغريا   كان  أن منذ ابلقراءة بدأ فقد ، املتنوعة الغزيرة اتالقراء - 2
 ، الثانوية املرحلة يف يزال ال وهو واالجتماع النفس علم كتب  وقرأ ، االبتدائية

 االطالع هذا أن شك وال ، تبسة أو قسنطينة إىل تصل اليت الصحف كل  يقرأ وكان
 له وكان اإلسالمية الثقافة ابحس على منه جانب يف هو الغربية الثقافة على الواسع

 عند الفارايب عصر يعترب جعلته الفالسفة ألعمال قراءاته فكثرة ، أيضا   عليه أثر
 يذكر شيئا   يقدموا مل وأمثاله الفاراىب أن مع األفكار خلق عصر هو املسلمني
 الفالسفة عند سائدة( العاملية) و( اإلنسانية) نغمة وكانت ، اإلسالمية للحضارة

 الشمول حنو تسري اليت اليوم حضارة عن فيتكلم يكررها مالك وجند ، بينيالغر 
 الدين بني عندهم انفصام نتيجة هي اليت عباراهتم أحياان   ويستعمل[ 17] والعاملية

 . الطبيعة وهبته أو[ 18( ] ... النوع توجد الطبيعة إن: )  قوله مثل والعلم
 هذا يف الغلو عن يرده كان  ذيال أبن مالك يعرتف:  اإلسالمية ثقافته - 3

 التوحيد يف دروس من يتلقاه كان  ما هو( الغريب للفكر الكثرية القراءات) االجتاه
 املعنوي اإلفالس: ) مثل العريب املشرق من أتيت اليت للكتب وقراءاته ، والفقه

 ، عبده حممد للشيخ( التوحيد رسالة) و ، رضا ألمحد( الشرق يف الغربية للسياسة
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 اليت( الشهاب) مثل اجلزائرية اإلسالمية واجملالت ، للكواكيب( االستبداد بائعط) و
 اطالع عنده ولكن ضعيفة الشرعية ثقافته أن شك وال ، ابديس ابن الشيخ يصدرها

 التغيري بسنة تتعلق اليت واألحاديث اآلايت فهم على وقدرة اإلسالمي التاريخ على
 بذرة أن يرى كان  اإلسالمي العامل على هوحترُّق تفكريه عمق وبسبب االجتماعى

 اليت الوهاب عبد بن حممد الشيخ حركة يف هي اإلسالمية لألمة الوعي عودة
 العلماء مجعية أيد السبب ولنفس ، التجديد يف تيمية ابن به قام ملا امتدادا   يعتربها

 ُبعدهول ، بعدئذ معهم اختلف وإن االصالح يف عليهم األمل يعقد وكان اجلزائر يف
 حممد وتلميذه األفغاين الدين مجال ميّجد كان  الشرعية ثقافته ولضعف املشرق عن

 مدرسة آراء من خليط اإلسالمية فثقافته ؛ الشرق مصلح هو األول أن ويرى عبده
 الرجوع من البد وأنه ، التغيري وسنن القرآن آلايت فهمه ومن عبده وحممد األفغاين

 واحلقيقة ، هو يعرب كما  الروح مستوى إىل الناس رفع يف والسنة القرآن طريقة إىل
 . له ابلنسبة منسجمة بدت وإن متناقضة أشياء جيمع أنه
 يف الشديد الفقر من عاانه ما شخصيته يف الواضحة املؤثرات ومن - 4

 يف سواء ، العمل عن حبثا   شبابه يف عاشها اليت والتعب الن َصب وحياة ، طفولته
 مدينة يف لألمسنت مصنع يف الثانوية من خترجه بعد عمل فقد ، فرنسا أو اجلزائر

 حىت مالبسه بعض ابع ومرة ، ظهره على األكياس حيمل فكان ، بفرنسا( ليون)
 العربية الدول يف العمل أبواب طرق اهلندسة من خترجه وبعد ، غداء وجبة يوفر

 . جدوى دون ولكن واإلسالمية
 كانت  اليت املرتفة الدور - صغري وهو - يكره جعلته النفسية األوضاع هذه

 عائلة يف العيش بسبب كانت  املسبقة وأحكامه ، أقاربه بؤس انظريه أمام تفضح
 ،[ 19] الكبرية العائالت حيال واحلسد الغرية من نفسه يف الشعوراي   زرعت فقرية
 واليت اجلزائري خالد األمري يصدرها اليت( اإلقدام) صحيفة مطالعة يعجبه وكان

 . وبؤسه اجلزائري الفالح موضوع على تركز كانت
 واجلزائر[ 20] املتحدة العربية كاجلمهورية  االشرتاكية بتطبيق بدأت اليت للدول ميله لنا يفسر ما هذا
 ُمناخ عنده ليس السوفيييت االحتاد أن يظن كان  الدول هذه من وبتأثري ،[ 21] استقالهلا بعد

  ...!  للشعوب صديق وهو استعماري
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===============================================

===============================================

============================ 

 نقد
 نيب بن مالك فكر يف قراءة

-2- 
 العبدة حممد

 
 : احلضارة مشكلة

 صدموا أن منذ املسلمني على يلح يزال ال سؤال من نيب ابن فكر نطلقي
 ما:  السؤال وكان ، املنافذ كل  من وتدخل األبواب تطرق وهى الغربية ابحلضارة

 دورهم املسلمون ليستعيد النهضة شروط هي وما ؟ املسلمني تقهقر أسباب هي
 السؤال هذا عن اإلجابة توكان.  ؟ الناس على شهداء وليكونوا املفقودة وفاعليتهم

 على ابألمة والنهوض اإلصالح حلركة تصدوا الذين وأقوال كتاابت  حمور هي
 يعاجلون ال)  كانوا  منهم كثريا    إن بل.  الصواب عن البعد أو القرب يف اختالفهم

 العودة من البد: ) املتبادرة اإلجابة وأما ،[ 1( ] أعراضه يعاجلون ما بقدر املرض
 ندخل فعندما ، تفاصيل إىل حباجة ولكنها شك بال صحيحة كانت  وإن فهي( للدين

 بني حيمل اجلواب هبذا املقتنع املسلم هذا أن سنجد ابلعمل ونبدأ املوضوع عمق يف
 هذا ليتحول ، صحيحا   فهما   والسنة الكتاب فهم عن تعيقه ونفسية وفكرية اجتماعية أمراضا   جنتبيه
 عصور تراكم نتيجة كانت  األمراض ذهوه ، للتغيري فعالية إىل الفهم

 أفلت الذي كالفارس) اإلسالمية فاألمة ، املثمر والعمل النافع العلم عن االبتعاد من
 [ .2( ] توازنه يستعيد أن حياول فهو ، بعد يسرتده ومل قدميه من الركاب

 هنا من ؟ فعاليته إىل يعود حىت أخرى مرة املسلم هذا عقل نصوغ كيف
 ، حضارية مشكلة جوهرها يف هي شعب كل  مشكلة إن: )  ليقول نيب ابن ينطلق
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 يف يتعمق مل ما اإلنسانية، األحداث إىل بفكرته يرتفع مل ما مشكلته حيل أو يفهم أن لشعب ميكن وال
 اآلن فاملسلم[ . 3( ] هتدمها أو احلضارات تبين اليت العوامل فهم

 ، طبعا   اإلسالمية احلضارة وهي حضارة بقااي من هو وإمنا( حضارة) حالة يعيش ال
 قبل العريب) احلضارة على السابق فاإلنسان ، دورهتا يف اثنية مرة إدخاله من والبد
 فهذا ، الكهرابء ينتج خزان إىل وصوله قبل املاء ُجَزيء مثل هو( مثال   البعثة

 يفقد اجلزيء هذا ولكن ، انفع عمل لتأدية قابل ، مذخورة طاقة على منطو اجلزيء
 أن علينا قوته له نعيد أن أردان وإذا ، الكهرابء إنتاج يف استنفذها أن بعد طاقته
 مائية طاقة من جزءا   ليعود يتكثف مث يتبخر أن أو ، عال مكان إىل اثنية مرة نرفعه

 [ .4( ] معني خزان قبل تقع
 وأخالق عالية إميانية بشحنة إال يتم ال السامق املكان هذا إىل املسلم ورفع

 . مالك تعبري حسب( روحي بتوتر) إال هذا يتم وال ، الصحابة خالقكأ
 ؟ ابحلضارة يقصد ماذا

 يقدم أن معني جملتمع تتيح اليت ، واملادية األخالقية الشروط جمموع:  هي) 
 الشيخوخة إىل الطفولة منذ وجوده- أطواره من طور كل  يف - أفراده من فرد لكل

 يدخل جتعله اليت الدفعة جمتمع على تطبع حية فكرة إنتاج:  هي) :  أو ،[ 5( ] الضرورية املساعدة
 ولكنها ، كان  جمتمع أي يف البشرية للحياة التنظيم أشكال من شكل كل  ليست هي)  ،[ 6( ] التاريخ
 جوهر وهي ،[ 7( ] معينة وظيفة ألداء اجملتمعات هذه واستعداد النامية ابجملتمعات خاص نوعي شكل

 ابإلسالم انتقلوا فالعرب ،[ 8] املرتحلة البدائية إىل والعودة اهلمجية:  هو وعكسها ، للمجتمع الوجود
 يتحرك جملتمع حمتوم قدر   فهي ، حضارة إىل العقائد من بعقيدة انتقلت األخرى والشعوب ، حضارة إىل

 . معينة وألهداف نفسه لبناء
 : التالية لةاملعاد شكل على صاغها فقد ؛ احلضارة تشكل اليت العوامل أما

 من هلا البد املعادلة هذه ولكن.  وقت+  تراب+  إنسان=  حضاري انتج
 بقااي أو ، كاإلسالم  حقا   دينا   كان  سواء( الدين) هو املركب وهذا ، مفاعل أو ُمرّكب

 . سبيلها يف والتضحية هلا احلماسة يف الدين مبلغ أصحاهبا عند تبلغ عقيدة أو دين
 هذه حنل أبن وإمنا ، املنتجات نكدس أبن ذلك كوني ال حضارة نقيم لكي) 

 على أمة لكل تفصل وال تستورد ال فاحلضارة ،[ 9( ] أساسها من الثالث املشكالت
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 . العكس وليس منتجاهتا تلد اليت وهي ، مقاسها
 فهي ، للحضارة اخلاص تعريفه له نيب ابن:  أن لنا يتبني التعاريف هذه من

 غربية حضارة ، إسالمية حضارة وهناك ، واملادية قيةاألخال احلياة من راق شكل
 . إخل ...

 اجتمع فقد ، حضارة ابجتاه أقلعت احلديثة الصني فإن:  هذا تعريفه وحسب
 أمهية ورغم ... وروسيا الياابن وقْبلها ، والوقت الرتاب واستخدام للفكر احلماس هلا

 للحضارة نيب أبن نقد ورغم.  بعد يقلع مل الذي اإلسالمي للعامل ابلنسبة املعادلة هذه
 أقامت فروسيا ، التعاريف هذه من تفوح املادية رائحة فإن ، وجشعها املادية الغربية
 فهل ، الصني يف ذلك مثل وُقل ، املاليني وشردت قتلت أن بعد الصناعية هنضتها

 العنصر وأما!  ؟ اإلنسانية حساب على ولو والرتاب الوقت استغالل هو املهم
 من أصلها يكون اليت( الدينية الفكرة) أمساه ما أو( Ethes) الروحي أو خالقياأل

 حضارة ارتكاز أعظم وكان:)  يقول الذي( كسرلنج) من استوحاها فقد ، السماء
 ( .الدينية روحها على أوراب

 منطق على الدال الشيء ذلك ابلروح أعين ولست:)  الدينية الروح ويعرف
 ، اإلنسان يف القوي الشعور ذلك:  عامة بصفة هو وإمنا ، جمردة مبادئ أو عقل أو

 على اخلفية وقدرته ، لرسالته وتبليغه وتصوراته خمرتعاته عنه تصدر والذي
 [ .10( ]األشياء إدراك
 القاعداتن مها(  اخللقي مبدأها) و(  املسيحية الروح)  أن يعترب املفكر فهذا

 الفكرة هذه عنه وأخذ مالك وجاء ، خييةالتار  سيادهتا أوراب عليهما شيدت اللتان
 تقسيمه( شبنجلر) وعن أيضا   عنه وأخذ ، احلضارات لكل عامة قاعدة ووضعها

 ابن كان  وإن ، وغرائزية ، وعقلية ، روحية:  الثالث املراحل إىل احلضارة لدورة
 ، احلضارات عن يتكلم ومل الدول على تكلم ولكنه هذا مبثل قال قد قبلهم خلدون

 وقد ، اجلملة حيث من صحيحة( فيها أثر وللدين إال حضارة توجد ال أنه:)  ولةومق
 موضع اإلسالم وضع:  هو اإلشكال يبقى ولكن ،[ 11] أيضا   تيمية ابن هبا قال

 هنا ، املعادلة لرتكيب تصلح أخالقية شعلة واعتباره دينية فكرة أي مع املساواة
 عنها يتكلم النصرانية عن يتكلم عندما (كسرلنج) فاملفكر ، والنقص اخلطورة موضع
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 مبدأ وليس شامل دين اإلسالم ولكن ، الغربية للحضارة املكونة األجزاء من كجزء
 واآلداب األخالق عليه ينبين الذي التوحيد هي األساسية وقاعدته ، فحسب أخالقيا  

 يف اما  حر  يعترب احلضارات عن يكتب من عند رائعا   فنا   يعترب وما ... والتشريعات
 . اإلسالم
 الشمولية ملسألة واعيا   فنراه ، املسألة هذه يف واضح غري نيب ابن أن والواقع
 حركة:  مثل ، اإلسالمية للحركات وأتييده وتعاطفه دائما   النموذج هو الراشدي العصر يعترب عندما
 ، اجلزائر يف العلماء مجعية وحركة ، الوهاب عبد بن حممد الشيخ

 بعدم توحي أخطاء يف يقع جعله الذي هو الشرعية العلوم يف فهضع يكون ورمبا
 . اإلسالمية الشريعة تطبيق موضوع يف وخاصة ، الشمولية

 ، مبكان األمهية من هو الواسع مبعناها احلضارة ملشكلة طرحه فإن ذلك ومع
 . املوضوع هذا عند الطويلة وقفته يف معه سنمضي ولذلك

 ، مجاعة يف يعيش كيف  فيتعلم( ) حضارة) مستوى إىل املسلم ارتفاع إن
 ويتعلم ،[ 12( ]االجتماعية العالقات لشبكة الرئيسية األمهية ذاته الوقت يف ويدرك
 املطلوب وهو منه البد االرتفاع هذا ،( املرصوص البنيان) يف لبنة يكون كيف
 اهبةجم يستطيع ال اإلخالص ينقصه ال الذي املسلم أن الواقع يف نرى بينما ، اآلن

 يتشرب ومل ، يتثقف مل ولكنه مدرسية شهادات وأخذ تعلم ألنه ، حيلها وكيف مشاكله
 مع مشرتكة أبعمال يقوم وكيف ، فّعاال   يكون كيف  واملدرسة املنزل يف بيئته من

 حىت طباعهم من عّدل( حضارة) مستوى إىل العرب رفع عندما واإلسالم ، اآلخرين
 ومل اإلنسان غرائز من وعدل ، والوعيد الوعد حّدي بني ووضعهم ، وسطا   تكون

 حضارة يف العريب وغري العريب دخل وهكذا ، ؟( الزواج وشجع الزان حّرم) يكبتها
 ُعزل وعندما ، اجتماعية أو نفسية ُعقد فيها ليس سوية شخصية املسلم شخصية وأصبحت ، اإلسالم

 مل امالش يف اجليوش قيادة عن -عنه هللا رضي -الوليد بن خالد
 السنني من عقود بضعة بعد احلادثة هذه حصلت ولو ، مشكلة أي عزله حُيدث

 . األرض لزلزلت
 يتصرف -نيب بن مالك يعرب كما-( حضارة من خارج) هو الذي واملسلم

 مبصلحته إال يهتم وال نفسه إال يرى فال ؛( األان) عنده تضخمت قد ، مفرطة أباننية
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 هذا منزل إىل ذهبت وإذا ، غريه مع تعاوين عملب يقوم أن يستطيع وال ، اخلاصة
 ، األحيان من كثري  يف منه قصد ودون املال تضييع آاثر ستجد( الطيب) املسلم

 اجلاهلة واألم ، الفاخر السجاد فوق تتناثر الطعام وبقااي ، شيء كل  حيطمون فأوالده
 إىل أمواله تذهب االقتصادية أموره يرتب مل وألنه ، يكن مل شيئا   وكأن إليهم تنظر

 يعلم أنه مع ، املسلمني على هلم عوان   لتكون والشرق الغرب يف املصانع أصحاب
 بلد أراد وعندما( . املال إضاعة) عن هناان -وسلم عليه هللا صلى- الرسول أن

 هذا خطط ولكن ،( شاخت) املشهور اخلبري استدعى ابقتصاده النهوض كأندونيسيا
 الشعب أن:  هو والسبب ، الغربية أملانيا يف وجنحت سياأندوني يف تنجح مل اخلبري

 ( .حضارة) مستوى إىل بعد يرق مل األندونيسي
 ال الغربية التقنية أنتجته ما أفضل من احلديثة األجهزة استرياد يتم وعندما
 ، وحيفظها هبا حييط ثقايف اجتماعي جو يوجد ال ألنه ، بالدان يف كثريا    منها يستفاد
 . الغرب إىل هتاجر العلمية العقول جعلت ستبداديةاال فالنظم

 وأن ، احلضارة موضوع يف ويعيد يبدأ عندما نيب بن مالك يقصده ما هذا
 املتخلفة بيئته أمراض حيمل وإمنا ، له املالئمة الثقافة يتنفس وال يعيش ال املسلم

 عوقاتامل بعض بعرض سنبدأ ولذلك ، اجلانب هذا من نوافقه وحنن ، يشعر ال وهو
 لالنطالق مساعيه وتعرقل( حضارة ابدرة) يف املسلم دخول من مانعة يراها اليت

 : والنهوض
 : لالستعمار القابلية
 : ثالث فرتات إىل يقسمه اإلسالمي التاريخ نيب بن مالك يستعرض عندما

 وتبدأ:  إسالمية حضارة إىل فيها املسلمون دخل اليت الروحية الفرتة -1
 صور أبروع)  الفرتة هذه وتتميز ، صفني معركة عند وتنتهي النبوية البعثة ببداية
 تتميز كما  ، األعلى مثلها -وسلم عليه هللا صلى- الرسول كان  اليت والتقشف الزهد

 [ .13( ]... وعمر وعثمان بكر أيب:  مثل الصحابة قبل من ابلتضحية
 ياتاألانن كل  وغابت ، لإلميان النوازع كل  خضعت الفرتة هذه ويف

 العالقات شبكة وكانت ، وإمكاانته طاقاته بكل املسلم واندفع ، والعصبيات
 يف يكون الفرد فإن:  النفس علم وبلغة ، إنسان يتصوره ما أقوى على االجتماعية
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 . واملادة الروح:  بني أو ، والعقل الروح:  بني الدقيق التوازن ويعيش ظروفه أحسن
 األموية كالفرتة  اإلسالمية املدنية زدهارهاا أوج ومتثل:  العقلية الفرتة -2

 يعرب كما  -العمران ويستبحر املدينة وتتأسس العلوم تدون وفيها ، األوىل والعباسية
 التمرد يف فتشرع ، الغرائز على الروح سيطرة ميلك ال العقل أن بيد.)  خلدون ابن

 يستمر اجملتمع ولكن االجتماعية العالقات شبكة قليال   وتضعف ،[ 14( ]ابلتدريج
 استنفذ كمحرك  االندفاع قوة فيها تنتهي ملرحلة يصل حىت ؛ األول ابالندفاع قواي  
 .املغرب يف املوحدين دولة عصر ابنتهاء الفرتة هذه وتنتهي ، وقوده من قطرة آخر

 العامل حياول حيث:  القرن هذا بداية حىت تستمر اليت الغرائز مرحلة - 3
 ، االجتماعي والتفكك الفردية الغرائز تتغلب الفرتة ذهه ويف ، النهوض اإلسالمي

 يف التدين ينقصهم ال أفراد من مكو ن واجملتمع ، التاريخ هامش على املسلم ويعيش
 مل ولكن ، اآلخرة يف نفسه إنقاذ حياول فهو ، فردي تدين ولكنه األحيان من كثري
 من أفراد فهم ، حضارة اءلبن له هللا خلق ما وتسخري االجتماعي التماسك ميلك يعد
 ،( لالستعمار القابلية) نيب بن مالك يسميه ما جنوهبم بني حيملون حضارة بقااي

 وقد ، لديها القابلية هذه لوجود إال ُتستعمر مل املعاصرة اإلسالمية فاجملتمعات
 صفات فهو االستعمار أما ، يقاوم ولكنه والغزو لالحتالل البلدان من بلد يتعرض
 وقد ، واالحتالل االستعمار بني فرق فهناك ، واملستعَمر املسَتعم ر يف نفسية

 استعصى الشمالية كإيرلندا  صغريا   إقليما   ولكن كاهلند  كبريا    بلدا   بريطانيا استعمرت
 العامل أمراض بنفس مصاب ولكنه االستعمار يدخله مل كاليمن  بلدا   وإن ، عليها

 . اإلسالمي
 إبداء من البد ، الثالثة للفرتة حتليله يف يبن بن مالك مع منضي أن وقبل
 عقلية إىل أقرب فيه يبدو الذي اإلسالمي للتاريخ احلاد التقسيم هذا على حتفظ

فّ ني على فرتكيزه ، املؤرخ عقلية إىل منه[ 15] املهندس  على قاسيا   حكمه جعل ص 
 الذي لعلميا والضعف ، وشرعية اترخيية أخطاء يف وقع بل ، أعقبتها اليت الفرتة
 . مباشرة املوحدين بعد وليس التاسع القرن بعد هو إمنا اإلسالمية األمة على غلب
 قد ابملشرق وكأين:)  واحلزن األسى بنربة احلالة هذه عن خلدون ابن عرب وقد
 السكون لسان وكأمنا ، عمران ونسبة مقدار على ولكن ابملغرب نزل قد ما به نزل
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 الناحية من يغري مل العثمانية كالدولة  قوية دولة وجميء ،[ 16( ]فأجاب خلمولوا ابلنوم العامل يف ينادي
 كانت  اهلجري عشر الثاين القرن جاء إذا حىت ، شيئا   احلضارية

 يعرب ، فاترة احلياة دوافع وأصبحت. )  والتمزق الضعف غاية يف اإلسالمية األمة
 [ .17( ]املوت ... وننتظر تالقو  أنكل:)حياته مهمة عن يسأل عندما أحدهم قول عنها

 تظهر رمبا نيب بن مالك عليها يركز اليت والنفسية االجتماعية األمراض إن
 لو حىت أننا: ذلك على واجلواب ، الرئيسية املسلمني مشكلة هي وليست صغرية أهنا الرأي لبادي

 تستطيع اليت الرمل كحبات  ألهنا جدا   مهمة ولكنها صغرية اعتربانها
 . ضخمة آلة إيقاف
 : األخالقي الشلل

 والتطبيق القرآين النموذج بني االنفصام هو املسلمني أصاب مرض أخطر إن
 [ .18] الصحابة من األول الرعيل حركت اليت اآللية الدوافع انعدمت فقد ، العملي

صها  واصفا   -عنه هللا رضي- علي بن للحسني الشاعر الفرزدق قول ويلخّ 
 املنزلة احلقائق من يتهرب املسلم ضمري وبدأ ،(  أمية بين مع وسيوفهم كمع قلوهبم: )  العراق أهل

 هذا ولكن ،[ 19( ]ذلك على مثال واملعتزلة اخلوارج وحركة)
 ال لغروره نتيجة املسلم فأصبح ،( املوحدين بعد ما) جمتمع يف فشوا   ازداد املرض

 دين اإلسالم نأ مبا:)  املعادلة وأصبحت ، أبخطائه يعرتف وال ، نفسه حياسب
 اجلهد لزايدة عنده حركة أي اختلت وبذلك ، كامل  أنه فالنتيجة ، مسلم أنه ومبا كامل

 [ .20( ] والتقدم
 يتألف ال األشخاص فعامل: )  االجتماعية الروابط ضعفت اخللل هلذا ونتيجة
 أَنَفْقتَ  َلوْ ] ...:  تعاىل قال ، جدا   مهم التآلف وهذا ،[ 21( ] ابألخالق يهتم ، تربوي منهج ضمن

يعا   اأَلْرض   يف   َما نَ ُهمْ  َأل فَ  اّلل َ  وَلك ن   قُ ُلوهب  مْ  َبنْيَ  أَل ْفتَ  م ا مجَ   املؤاخاة ومبدأ ،[  63/  األنفال]؟[ بَ ي ْ
 من أصبح واألنصار املهاجرين بني قام الذي

ة ، السعيدة اخلطاابت  يف جرحت وشعور للزينة كالما    أصبحت اإلسالمية واألخو 
 ، فرد كل  به يقصد وال ككل  اجملتمع به يقصد الضعف وهذا ،[ 22] األدبيات نطاق

 . للفطرة أقرب الريف يف الناس يزال وال ، كثري  خري( كأفراد) األمة يف يزال فال
 : الفعالية عدم
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 صحيحة أفكارا   حيمل املسلم أن:  األخالقي االنفصام هذا نتائج من وكان
 يسهل حىت للشلل تعرضت كفريسة  ، الواقع دنيا يف يقهاتطب يستطيع ال ولكنه

 الزهد هو األعلى مثلها أصبح بثقافتها وتغذيه به حتيط اليت البيئة ألن ، ابتالعها
 هللا بعبد أو اخلطاب بن بعمر يتمثلون وال ، املرقعات أصحاب والصوفية األعجمي

 إىل فيهرب ، نفسه يغالط اإمن احلالة هذه يف واملسلم)  ، مالك اإلمام أو املبارك بن
 ال قد أفكارا   الغربيني عند جند:  املقابل ويف ،[ 23( ] الكاذبة الصوفية التعالت هذه

 فكرة:  مثل ، يستطيعون ما أقصى إىل استخدموها ولكنهم هلا املوجه النقد أمام تثبت
 بعد ما فعقلية ، قادمة نهضةل التخطيط يف كثريا    منه يستفيد ال ولكنه القرآن حيمل واملسلم ،( التقدم)

 فعندما ، تفكريه طريقة يف خلل هناك ، اإلبداع عن تشله املوحدين
 على يكن مل ألنه اإلسالمي اجملتمع منها يستفد مل الدموية الدورة النفيس ابن اكتشف
 بعد ما جمتمع أن: )  واملشكلة ، ابلرعاية االخرتاع هذا حييط الذي الثقايف املستوى
 [ .24( ]هبا ... صلته وانقطعت حضارته طريق عن احنرف أن بعد اخللف إىل يسري التحضر

 : اخللل هذا على أمثلة
 للغلو إما لألشياء تقوميه يف املسلم مييل( : السهولة مرض) السهولة ذهان -1

 األمور أن فإما:  األمراض من نوعني يف هذا ويتمثل ، قيمتها من للحط أو فيها
 ، مستحيلة األمور أن وإما ، بسيط واحلل ، فكر وكد تعب إىل حتتاج وال جدا   سهلة
 اليهود إخراج إن:  قيل فقد ، فلسطني قضية( : السهولة) مرض على مثال وأبرز

 مل احلقيقة يف ولكنهم ، لطاروا واحدة نفخة عليهم نفخنا ولو ، أشهر بعد سيتحقق
 يكره وبعضهم ، لمنياملس مشاكل حتل راننة خبطبة أنه يظن من وهناك)  ، يطريوا

 السهولة يؤثر ألنه املوضوعات من ما موضوع يف عميق تفكري إىل تدعوه أن
 سوف فإهنا السهولة ملبدأ طبقا   السياسة ختطط وعندما ، سطحي بتفسري ويكتفي
 بناء األشياء يقدرون الذين ، الطيبة النوااي ذوي الناس من كثريا    تيارها إىل جتتذب

 [25( ]املستقبل صعوابت على ال احلاضر سهوالت على
 : مثل كلمات  يستخدموا أن االنتهازية السياسات ألصحاب طريق وأيسر

 جدا   تليق)  اليت الكلمات هذه ، ابلشعوب للتغرير ؛ والوطنية واإلمربايلية االستعمار
 [ .26( ] جدا   ميسورا   السهولة حنو عليه االنزالق يكون حىت املنحدر لتشحيم
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 مستحيلة األمور أن املسلم فريى ، العكس حيدث وقد:  تحالةاالس ذهان - 2
 حىت عمدا   يضخمها رمبا ولكن مستحيلة غري احلقيقة يف وهي ، عاجزا   أمامها ويقف

 عليها فيحكم مهته وصغر نفسه بضآلة يشعر أنه أو ، احلل يف نفسه يتعب ال
 خراجإ صعوبة إىل تنظر الشعوب بعض كانت  فرتة مرت وقد ، ابالستحالة

 معجزة) ينتظرون الذين املسلمني بعض اليوم جتد وقد[ . 27] بالدها من املستعمر
 ويعتقدون ، جديد من املسلمني ليوحد آخر الدين صالح أييت كأن(  الوحيد الرجل

 . إسالمية حياة الستئناف حماولة أية استحالة
 ققيتح أن جيب هنوض حالة يف ما جمتمع يكون عندما:  األشياء طغيان -3

 أن احلقيقة ولكن ،( واألفكار واألشخاص األشياء) العوامل هذه بني والتوازن االنسجام
 يف تناوله الذي املوضوع عن املؤلف يسأل فال)  ، املسيطرة هي( الكمية) النزعة

 النزعة هذه يف نفسه املؤلف يقع وقد ، الكتاب صفحات عدد عن يسأل وإمنا ، حبثه
 [ .28( ] صفحة كذا  نم كتااب    أخرج أبنه فيفتخر
 من خيايل بعدد تزوده:  مقرها جتهيز احلكومية املصاحل إحدى تريد وعندما

 يكون أن جيب الكبري واملوظف ، هلا الالزم املكان توفري يتعذر حبيث ، املكاتب
 بزايدة تعاجل التنمية ومشكلة ، تكييف أجهزة ومخس تلفوانت أربعة غرفته يف

 أن الفرد يظن األجواء هذه ويف ، الفردي النشاط جهأو  مجيع تشل اليت الضرائب
 جمتمع كان  وإذا)  ... ، له حيتاج مما أكثر بكميات الغرب منتجات فيشرتي ، احلضارة هو( التكديس)

 التحضر بعد ما جمتمع فإن ، األشياء عامل يف فقريا   التحضر قبل ما
 [ .29( ] احلياة من خالية ولكنها ابألشياء مكتظ

 -يتبع-
__________ 
 . 59 2/  النهضة شروط:  نبي بن مالك( 1)
 . 217/  األفكار مشكلة:  نبي بن مالك( 2)
 . 23/  النهضة شروط( 3)
 . 106/  السابق المصدر( 4)
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 . 38/  جزائرية آفاق( 5)
 . 49/  األفكار مشكلة( 6)
 . 77/  جزائرية آفاق( 7)
 . 85/  األفروآسيوية فكرة( 8)
 . 66 / النهضة شروط( 9)
 . 84/  النهضة شروط( 10)
 . 84/  النهضة شروط( 11)
 ميالد -12 116/  البيان من األول العدد في الموضوع هذا عن ُكتب ما انظر( 12)

 . 88/  مجتمع
 . 53/  األفكار مشكلة( 13)
 . 414/  اإلسالم مفكري  عند التقدم أسس:  جدعان فهمي( 14)
 . كهربائيا   مهندسا   1935امع تخرج فقد ، اختصاصه هو الذي( 15)
 . 43/  األفكار مشكلة( 16)
 . 40/  تأمالت( 17)
 . 214/  األفكار مشكلة( 18)
 . 114/  اإلسالمي العالم وجهة( 19)
 . 77/  السابق المصدر( 20)
 . 60/  الثقافة مشكلة( 21)
 . 46/  اإلسالمي العالم وجهة( 22)
 . 23/  جزائرية آفاق( 23)
 . 43/  فكاراأل مشكلة( 24)
 . 27/  المستعمرة البالد في الفكري  الصراع( 25)
 . 27/  السابق المصدر( 26)
 . 80/  اإلسالمي العالم وجهة( 27)
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 . 102/ األفكار مشكلة( 28)
 . 44/  األفكار مشكلة( 29)

===============================================
===============================================

=============================== 

 نقد
 نيب بن مالك فكر يف قراءة

-3- 
 العبدة حممد

 
 االجتماعية األمراض احلديثة النهضة عوائق من أن نيب بن مالك يرى

 يف ذكران وقد ، واالحنطاط الضعف عهود نتيجة املسلمني أصابت اليت والفكرية
 املفكر هذا آراء هللا إبذن العدد هذا يف نتابعو  ، ذلك على أمثلة السابق املقال هناية

 . الداء تشخيص يف
 : األشخاص عامل طغيان
 أن يرون فإهنم الفكرة أو ابملبدأ تعلقهم من أكثر ابألشخاص الناس يتعلق عندما

 يقوموا أن دون ينتظرونه الذي( القادم البطل) ب  عليها هم اليت احلالة من إنقاذهم
 ، فيه ويتفانون ، عنه يدافعون مبدأ على أانس بتجمع يتم ال فاخلالص.  يذكر جبهد

 وهم انتظارهم يطول وقد ، ويوحدهم جيمعهم الذي ابلرجل بل ؛ التعاون فن ويتقنون
 (الدين صالح أين) يذكرون يفتأون ال اخلطباء نسمع وهكذا ، ابألماين أنفسهم مينون

 إجالل) إن والشك ، نقذهمي آخر( صالحا  ) يريدون فهم ،( الدين صالح اي قم) أو
 ، اإلسالمي العامل أرجاء يف منتشر مرض( الوحيد الشيء) إجالل مثل( القدر رجل
 رجل هناك يكون ال وقد[ 1] عديدة لسياسات فادح إفالس يف السبب أحياان   وهو

 نتدبر أن من وبدال   ، وفشلنا ضعفنا كل  عليه نلقى الذي( النحس رجل) ولكن القدر
 أن سهولة بكل ميكن لفشلنا احلقيقية األسباب عن أعمق بطريقة حثونب ، األحداث

 عام مصر عن سورية انفصال وقع فعندما( . النحس رجل) ب  التهمة نلصق
 أن الواضح من ولكن( الكزبري حيدر) النحس رجل هو السبب إن:  قالوا 1961
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 التشجيع لعوام فجميع ، غيابه يف أو الكزبري وجود يف واقعا البد كان  االنقالب
 توفر عدم من أو وقعت اليت األخطاء من سواء ، متوفرة كانت  االنفصال هذا على
 حلملها أهال ليسوا أبشخاص األفكار تتجسد وقد[ . 2] لالنفصال مضادة فكرة

 وقد ، اإلسالم على أو اإلسالمي اجملتمع على واحنرافاهتم أخطائهم كل  فتحسب
 محاس فرت أو ، مبوهتم األفكار هذه انتهت وامات إذا ولكن حيملوهنا أبشخاص تتجسد
 عندما االستعمار ضد كفاحه  يف البطولة دور ، اإلسالمي العامل مارس لقد ، األتباع

 مشكلة ولكن.. القسام الدين وعز ، املختار وعمر ، اخلطايب الكرمي عبد مثل أبطال مسائه يف بزغ
 يلتفت ال أنه رالدو  هذا طبيعة من ألن)  حتل مل األساسية املسلمني

 هذا يعين وال[ 3( ] البالد داخل وتغلغله لالستعمار مهدت اليت املشاكل حل إىل
 وهو األصل إىل العودة ولكنها ، شأهنم من التقليل أو ، األبطال هؤالء دور إنكار
 اآلية جاءت ولذلك ، اجلماعي ابجلهد ويقوم ابملبدأ يتعلق قوي إسالمي تيار إنشاء

 ومحل الدعوة قيادة املسلمني على الواجب إن ، املوضوع هذا يف حامسة القرآنية
 َخَلتْ  َقدْ  َرُسول   إال   حُمَم د   وَما: ]  وسلم عليه هللا صلى الرسول وفاة بعد الرسالة

ُتمْ  قُت لَ  َأوْ  م اتَ  َأَفإن الرُُّسلُ  قَ ْبل ه   م ن  [ . 1144:  عمران آل[ ]  َأْعَقاب ُكمْ  َعَلى انَقَلب ْ
 ، املسلمني ويطالب ، املرض هذا على كتبه  أكثر يف نيب بن مالك يركز

 هذا ألن ، معني بشخص ال ابملنهج لالرتباط يتحول أبن ، خاص بشكل والشباب
 ، كله  القطار احنرف احنرف فإذا ، القطار عرابت يقود الذي الرأس مثل الشخص

 دور هتميش يف ابلغ ولكنه عام بشكل صحيح مالك األستاذ يثريه الذي وهذا
 ، هبا الناس يقتنع حىت عمليا   وجيسدوهنا الفكرة حيملون الذين هم أهنم مع األشخاص

 مل إذا ، صريح حق وهو ، اإلسالم وهذا ، واملثالية التجريد من شيء فيه وكالمه
 . قليال   إال ينتشر فال الناس بني ويثرونه يتمثلونه أشخاص حيمله

 : األفكار طغيان
 إىل األمر يصل فقد ، األشخاص وعامل األشياء عامل يف يانطغ هناك كان  إذا

 بداية هر فال ، مضطربة حالة يف اجملتمع يكون فعندما ، األفكار عامل يف طغيان
 املتعلم يفقد قد احلالة هذه يف ، احلضارة عن متاما   خارج هو وال ، احلضارة دخول
 ، ضمريه يرضي مثمر لبعم يقوم أن يستطيع ال أو ، االجتماعي الوسط مع تكيفه
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 يتكلم أن وبدل ، التطبيق إىل طريقها أتخذ ال اليت النظرية اجملردة األفكار يف البحث إىل يلجأ عندئذ
 عن يتكلم فهو أفضل جملتمع والتخطيط ومشاكلهم الناس معاانة عن

 أحد هو ليكون ومهية معارك يفتعل أو ، ابحلاضر صلة له ليس الذي املاضي
 هي بل املعاش الواقع متس ال اليت الكتب عشرات يوم كل  املطابع عوتدف ، أبطاهلا
 اجلامعة يف مدرس على النظرية األمور تطغى وقد ، الواقع من مفتعل هروب

 النبااتت بعض وصف يف نفسه وجيهد النبااتت وعن األدوية تركيب عن فيتحدث
 ، انبضة حية الطلبة إىل ليقدمها منها واحدة ويقطف النافذة من يده ميد أن من بدال  

 [ .4] له ابلنسبة شئ كل  فهو ، الكتاب يف عنها يبحث األسف مع ولكنه
 ، واجلهود املبادرات يعرقل أن درجة إىل ، األفكار عامل يف اخللل مبلغ وتد

 قامت ما كثريا    ، التاريخ يف فالبديهيات( )امليتة األفكار) نيب بن مالك يسميه ما وهو
 دون حالت فإهنا ، مسطحة األرض:  بديهية مثل يلتعط كعوامل  سليب بدور

 اكتشاف على كولومبس  ساعدت اليت والبوصلة ،[ 5( ]طويلة قروان   أمريكا اكتشاف
 مثال   احلرارة أن القدمي الطب حكم من كان  وقد ،!  املسلمني اخرتاع من هي أمريكا
 الطب استسلم فلو الفكر يقيد قيدا   تكن مل ما احلكمة هبذه أبس وال الرطوبة دواؤها
 الكتشاف طريقا  ( ابستور) وجد ملا الظروف بعض يف صالحيتها مع كهذه  حلكمة
 [ .6] مثال  ( الكلب) لداء النافع العالج

 أصوال   حتمل ال ألهنا أصحاهبا خذلت األفكار من كثريا    هناك أن شك ال و
 بنيةم صفحات من سودت وكم ، ومناقشات جدل يف الوقت من أهدر فكم ، صحيحة

 الصوفية أبفكار متأثرين املسلمون عاش وكم ، ضعيفة أو موضوعة أحاديث على
 ( .اجملاذيب) األعلى مثلهم كان  حيث املشروع غري والزهد البطالة إىل تدعو اليت
 : والواجب احلق
 اليت واألمة ، بواجبه القيام من ينفر وقد ، حقه نيل إىل بطبيعته الفرد مييل

 عليها األشياء أهون من فإن ، التخلف من قروان   وعاشت (السهولة) مبرض تصاب
 الكائن تشبه فهي ، الواجبات ونسيان ، ابحلقوق املطالبة هو كثريا    تكلفها ال اليت

 مث ، ليقنصها اليد يشبه ما إليها ابرز هينة فريسة رأى إذا حىت ، املتبطل( األميىب)
 جاء إذا حىت املتواضعة هحاجات من أيكل الكائن ا هذا وبقى هدوء يف يهضمها
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 ومهية فريسة إىل يده فمد( معدته أي) ضمريه فتحرك شيئا   له يدع مل االستعمار
 [ .7( ]احلق) لفظة عليها أطلق
 وللمطالبة ، األدوار هذه يتقن من مارسها اليت الدجل سياسة منشأ هذا وكان

 كلمة  بينما ، نياالنتفاعي وجيتذب الذابب جيذب ال كالسم  فهي شديد إغراء ابحلقوق
 لتجميع املهرجون الزعماء يستغلها وعندما ،[ 8( ]النافعني) غري جتتذب ال الواجب
 يستخدموا أن الصعب من فسيكون( احلقوق) مبفتاح ويلعبون الشعب من الغوغاء
 األمن وجملس املتحدة األمم من حقوقها استجداء إىل األمة وتتحول الواجبات مفتاح
 لتخدير إال نصبت ما األصنام هذه ألن ، جميب من ما ولكن يالعامل العام والرأي

 . االستجداء لغة وتعليمها الشعوب
 تفرق احلق كلمة  بينما وتؤلف توحد الواجب كلمة  فإن السياسي الصعيد وعلى
 إال االستعمار ربقة من الثالث العامل دول من دولة خرجت ما وهكذا ، ومتزق

 عن يتكلموا أن من بدال   ، الغنيمة اقتسام قحب املطالبة على أحزاهبا وتناحرت
 ، ونيجراي ، اجلنويب واليمن ، اجلزائر يف حصل ما وهذا ، الواجبات
 [ .9] … والكونغو

 : املوضوع هذا حول نيب بن مالك األستاذ ذاكرة ترويها اليت األمثلة ومن
 من ونيقف السياسيني من جيال   اجلزائر يف السياسية املواقف بعض خالل شاهدت)

 جديرا   موقفا   منها يقفون ، األمية قضية وهي اجلزائري للشعب ابلنسبة مهمة قضية
 املرض هذا لشرح الطويلة املقاالت السياسيون هؤالء كتب  فقد ، ابملالحظة

 كله  هذا يف وهم ، الفرد حياة يف املنكرة نتائجه موضحني ، اخلطري االجتماعي
 يف يستمرون وهكذا ، ابلوطنية متقدة حلماساب ملتهبة خطب يف االستعمار يهامجون
 األعوام تلو األعوام ومتر ، الكالم عن أنفاسهم تتقطع حىت ومقاالهتم خطبهم

 طريق من املشكلة إىل يدخلوا مل أهنم ذلك ، حلها جمهوداهتم يف جتد ال واملشكلة
 حول قاسية استثنائية قوانني 1940 عام الفرنسية احلكومة أصدرت لقد ، حلها
 (اهلتلرية ألملانية مسايرة) اليهودية للطائفة ابلنسبة مراحله خمتلف يف التعليم تنظيم

 مقالة تكتب مل أهنا غري ابألمية مهددين أصبحوا قد أطفاهلا أبن الطائفة وشعرت
 وإمنا ، األمر هذا عن حماضرة منها واحد يلق ومل ، اإلجراء هذا تستنكر واحدة
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 أبن موقفها وحددت ، منها موقفها حتدد لكي شكلةامل ودرست فيها النخبة اجتمعت
 بيوت من بيت كل  أصبح وهكذا ، العلم من عنده ما بقدر علم ذي كل  يتطوع

 املادي اليهود بتفوق هذا نربر أن نستطيع وال ، معينة ساعات يف مدرسة املتعلمني
 اليهودي احملامى أو الصيديل أو الدكتور أن نفرتض أن نستطيع ال ألننا العلمي أو

 مشكلة إزاء االجتماعي املوقف يف هو فاالختالف ، اجلزائري زميله من علما   أغزر
 [ .10( ] معينة
 البالد تكون أن من وبدال: )  املشكلة هذه حيلل وهو نيب ابن يتذكره آخر مثال

 , 1936سنة منذ أصبحت فإهنا ابلواجبات والقيام املثمر للعمل ورشة( اجلزائر)
 اخلطب منه تلقى منربا املقاهي يف منضدة كل  وصارت ، ابتلالنتخا سوقا  

 ، خطيب لكل يصفقون املستمعني من مجاعة إىل الشعب حتول وهكذا ، االنتخابية
 للعقول اختالس أي اختالس هذا وىف ، االقرتاع صناديق إىل يقاد انتخايب قطيع أو

 [ .11( ] هنضتها مثار قطف على أشرفت اليت
 من قرية يف نسمع ما فكثريا   ، العقول على مسيطرا   ليزا ال املرض وهذا
 فتح أو شارع تنظيف أو طريق فتح يف حبقهم املطالبة األحياء من حي أو القرى

 هللا صلى الرسول وكان.  العمل هذا مثل إلجناز يتعاونوا أن بوسعهم وكان ، مدرسة
 حبال صدقة بيطل جاء الذي أعطى عندما ابلواجب القيام الناس يعلم وسلم عليه

 [ .12] الناس أيدي يتكفف وال حيتطب أن وأمره وفأسا
 : الذرية العقلية
 جمزأة والوقائع األحداث إىل ينظر)  الناس بعض أن املصطلح هبذا يقصد

 من كوما    وإمنا التاريخ من حلقة تكون ال جمموعها يف كأمنا  ، فردية منفصلة
 [ .13( ] األحداث

 (احلضاري الفعل) عن بعدهم بسبب املسلمني ساطأو  يف موجودة العقلية وهذه
 جمال كل  يف جهودان أن)  مظاهرها ومن ، ورثناه الذي االجتماعي التكوين وبسبب

 حىت ما نشاط يبدأ أن فما ، املتتابعة ابحملاوالت ولكن املتواصل ابجلهد تتسمم ال
 من مير يالذ املنقط اخلط صورة على مركب كأنه  أو برغوث وثبة كأنه  فجأة يذهب

 هناية منذ كم  املثال سبيل على ولنعترب ، شيئا   يصور أن دون أخرى إىل نقطة
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 [ .14( ] السرعة بنفس اختفت مث بالدان يف جملة ظهرت احلرب
 ما مشكلة ملناقشة نعطي أن وعن األفكار بني صالت نعقد أن عن العجز)  العقلية هذه مظاهر ومن

(  نتيجة إىل مقدمة من دائما   يطرد بل ، نقطة إىل نقطة من كرالف فيها حيجل ال مطردة متصلة حركة
 الطريق ولكن( روما إىل تؤدي الطرق فكل) حلوهلا لتجزئة املشكلة جتزئة املمكن من كان  وإذا[ ) 15]

 هناك ومصنع هنا مدرسة إبقامة خطه ميكن ال احلضارة طريق إن ، شك بال الطرق أطول هو املنهج عرب
(  املهمالت إلقاء يف يفكر أحد ال حيث الشارع هذا جانب يف معدنية سلة بوضع أو ، هنالك وسدّ  

[16. ] 
 تشابه استغربنا ملا الكليات من اجلزئيات وتتبع والتعميم الربط تعودان أننا ولو

 (االستعمار) نواجهه الذي فالعامل ، اإلسالمي العامل يواجهها اليت اخلارجية املشكالت
 يف علمية بعثة تفشل فعندما ، حمكمة خلطط كنتائج  وإمنا عفوا   األشياء فيه أتتى ال

 [ .17] ؟ هذا حصل كيف:   نفاجأ البعثة هذه أفراد أحد أو الغرب بالد
 هلا احملرك أن لوجدان اإلسالمي العامل يف احملرية الظواهر بعض تتبعنا ولو

 . بينها يماف املشرتك ابلقاسم نشعر ال جتعلنا األشياء جتزئ عقلية ولكن ، واحد
 عن العجز وهذا ، ذرة ذرة إىل احلياة مشكلة جتزئة حنو النزوع هذا إن

 اإلنكليزي املستشرق يؤكده أن حياول كما  املسلم الفكر خواص من ليس التعميم
 من معينة درجة بلوغ عن يقصر عندما بعامة اإلنساين للعقل طراز هو بل( ) جب)

 شاهدا يظل اإلسالمية احلضارة خلفته ذيال اخلطري الثقايف الرتاث وإن ، النضج
 (ابلقانون) ابإلحساس الذهبية عصوره يف اإلسالمي الفكر به يتصف كان  ما على
 على دليل أكرب اإلسالمي الفقه وأصول ، الرتكيب على القدرة يستلزم وهو
 [ .18( ] ذلك
 : الثقافة يف واحلرفية التعامل
 عندما ولكنها واجلهل( ميةاأل) مشكلة الضعف عصور يف جمتمعاتنا عانت

 ومحل التعلم يف احلرفية أو( التعامل) وهو مستعص مبرض أصيبت النهوض حاولت
 مداواتنا فإن ، األول املريض نداوي كيف  بسهولة ندرك كنا  وإذا)  العلمية الالفتات
 ضمريا ليصرّيه العلم يقنت مل املريض هذا عقل ألن إليها سبيل ال الثاين للمريض

 العلم يصبح وهكذا ،( الوظيفة) إىل به يصعد وسلما   ، للعيش آلة ليجعله بل ، فّعاال  
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 اجلهل من وأمر ألدهى اجلهل من النوع هذا وإن ، للصرف قابلة غري زائفة عملة
 وإمنا ، مبراميها الكلمات يفهم وال ، مبعانيها األشياء يقّوم ال هنا فاجلاهل ، املطلق
 الكلمتني حروف أن احتمل لو( نعم) عنده ويتسا( ال) وكلمة ، حروفها حبسب

 . متساوية
 فيها يتمثل( هتتهة) وإمنا براءة فيها الصيب( كتهتهة) ليس املتعامل هذا وكالم

 [ .19( ] املزمن الصيب فهو ، عضال وداء شيخوخة
 أن ذلك للتفاخر وألقااب   ، اجملالس تتصدر زينة العلمية الالفتات حتولت لقد

 البد كتاب  أي مؤلف فألقاب ، االحنطاط عهود منذ أسرتنا قد لقابواأل املديح نزعة
 ... الفهامة واحلرب العالمة العامل فهو ، األقل على األوىل الصفحة نصف متأل أن

 حتت نعيش كم  لنعلم تكفى املدح على تعيش اليت اآلن الصحف إىل ونظرة
 ، الكالم مبجرد األمحق الغرام هو وإمنا ، معىن هلا ليس اليت الطنانة الكلمات أسر

 وجهها على األمور تقدير حاسة تفقد ألهنا األمة كيان  على كبري  ضرر هذا وىف)
 أي له يكن مل ولو الكالم على أقدر هو من األعلى املثل ويصبح ،[ 20( ] الصحيح

 جيب بل ، التعليمية الربامج وضع مبجرد تعاجل ال اجلهل وقضية)  اجتماعي دور
 الشخصية بناء التعليم يكون أن واحدة وبكلمة ، نفسية تصفية مليةع أوال   يكون أن

 [ .21( ] اجلديدة
 ومل ، نيب بن مالك يراها كما  النهضة تعيق اليت األمراض لبعض مناذج هذه

 فهم عن الناس بعد وهو الداء أصل يذكر ال كيف:   هنا يقال وقد ، االستقصاء نتعهد
 ، السالم عليهم الرسل به جاءت كما  التوحيد فهم عن ، الصافية اإلسالمية العقيدة

 : نقول هذا على وللجواب
 األمراض ويشخص واإلصالح النهضة بشؤون يهتم كمفكر  نيب بن مالك إن

 املسلم يكون فقد ، النهوض عن تعيقه واليت اإلسالمي العامل أصابت اليت االجتماعية
 . املتخصص كالطبيب  هنا يعاجل فهو ، األمراض هذه فيه ولكن سليم فهم صاحب

 ، الصواب هو القرون خري منهج إىل الرجوع أن يعلم بفطرته مالك كان- 2
 الشيخ منتقدا   يقول(  الكالم لعلم)  إحيائها يف اإلصالحية املدرسة منهج انتقد ولذلك

 الضروري من أن إقبال حممد الدكتور بعد فيما ظن كما  ظن)  الذي عبده حممد
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 علم) كلمة  أن بيد ، النفس تغيري ميكن حىت جديدة فلسفة بوضع الكالم علم إصالح
 عن جزئيا هبا حاد الذي اإلصالح حركة على مسلطا   قدرا   ستصبح( الكالم
 [ .22( ] الطريق

 حيث ، طبيعتها ويفسد ، اإلسالمية املشكلة ويشوه اجلدال ميجد الكالم وعلم) 
 .[ 23( ] أنفسهم املصلحني عقول يف السلفي املبدأ يغري

 هي العقيدة أن يظنون املسلمني من وكثري املفكرين من كغريه  مالك ا إن -3
 اإلنسان يؤمن فقد ، األلوهية وتوحيد الربوبية توحيد بني يفرقون وال ابهلل اإلميان
 األمم دعت والرسل ، لشرعه واخلضوع عبادته عن يعرض ولكنه ، هللا بوجود
 - املوحدين بعد ما حىت - واملسلم: )  قوله هذا تصوره يوضح ، وحده هللا لعبادة

 ، فاعليتها عن جتردت عقيدته ولكن ، مؤمنا كان  فلقد ، عقيدته عن مطلقا يتخل مل
 نشعره أن هي ما بقدر هللا وجود على للمسلم نربهن أن يف ليست مشكلتنا وإن

 أمهية يتبني ال جعله الشرعية العلوم يف ضعفه إن[ . 24( ] نفسه به ومنأل بوجوده
 . البالء أس هو املوضوع هذا يف اخللط وأن ، صحيحا   فهما التوحيد فهم

__________ 
 . 104/ األفكار مشكلة ، نبي بن مالك( 1)
 . 104/ السابق المصدر( 2)
 . 23/ النهضة شروط( 3)
 . 106/ األفكار مشكلة( 4)
 . 189/ تأمالت( 5)
 . 191/ السابق المصدر( 6)
 . 131/ اإلسالمي العالم وجهة( 7)
 . 129/ والتيه الرشاد بين( 8)
 . 29/ والتيه الرشاد بين( 9)
 . 140/ تأمالت( 10)
 . 48/ النهضة شروط( 11)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 . عليه متفق لحديث معنى( 12)
 . 53/ الفكري  الصراع( 13)
 . 194 ، 154/ المعركة مهب في( 14)
 . 79/ آسيوية األفرو فكرة( 15)
 . 80/ السابق المصدر( 16)
 . 34/ الفكري  راعالص( 17)
 . 15/ اإلسالمي العالم وجهة( 18)
 . 127/ النهضة شروط( 19)
 . 52/ اإلسالمي العالم وجهة( 20)
 . 191/ تأمالت( 21)
 . 47/ اإلسالمي العالم وجه( 22)
 . 49/ السابق المصدر( 23)
 . 48/ السابق المصدر( 24)

===============================================

===============================================

================================ 

 
 نقد

 نيب بن مالك فكر يف قراءة
-4- 

 العبدة حممد
 

 عن للبحث مقدمة نيب بن مالك عند اإلسالمي العامل أمراض تشخيص كان
 مثل بلدا   إن ؟ تبدأ أين ومن ؟ تبدأ وكيف ، النهضة أسس عن للبحث أو ، العالج
 بدأ اليت الفرتة نفس وهي[ 1] عشر التاسع القرن منتصف يف هنضته بدأ الياابن

 . ؟( اإلقالع) يف البطء هذا كان  فلماذا ، اإلسالمي العامل يف النهضة عن فيها احلديث
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 نظرية وال لإلصالح واضح منهج وجود عدم هو نيب بن مالك برأى السبب
 اإلسالمي املصلح جهود حللت فإذا. )  لللمراح وختطيط والوسائل لألهداف حمددة
 حتليل هناك وليس[ ) 2( ] منهج رائحة فيها الجند ولكنا ، النية حسن فيها وجدان

 الصيديل حنو اجلري يف فاشتد مرضه املريض عرف أن إال وليس للمرض منهجي
 اآلن وواقعنا[ ) 3( ] اآلالم آالف ليواجه الزجاجات آالف من أيخذ -صيديل أي-
 [ .4( ] فكري جبهد يتصل ال عمل أو تتحقق ال فكرة إما
 دراسات هناك فليس ، ودقيق صحيح( املنهج) حول الكالم هذا أن شك ال

 املهم هو وما واملقرتحات احللول هي وما ، املسلمني ألمراض وحتليلية عميقة
 هو األحادي واحلل عليه تركز اجلوانب من جانبا   أتخذ الدراسات وكل ، واألهم

 الغريب اهلجوم أمام ودفاعا   تربيرا   كانت  املؤلفني من كثري  وأعمال ، البالغ
 ، واملستقبل للحاضر ختطيط فيها أعماال   وليست ،[ 5] اإلسالم على االستشراقي

 بوصااي توصي اليت تلك وكثرت واقعية فعلية بنتائج خترج اليت املؤمترات غابت
 . عليه كتبت  اليت الورق دائرة عن خترج ال
 يستفد مل رضا رشيد الشيخ مثل جيدة كتاابت  النهضة أوائل يف كتبوا  الذينو 

 من جاءوا الذين وكذلك ، عليه ويبىن ، منها االجيايب ويؤخذ تنقح ومل كثريا    منها
 يريد أييت من كل  وكأمنا ، وآرائهم أقواهلم لدراسة علمية خطة هناك يكن مل بعده
 يف سواء وقعت اليت األخطاء من كثريا    نإ:  القول نستطيع بل ، الصفر من البدء
 . مبنهج االلتزام عدم أو املنهج غياب بسبب كانت  امنا غريها أو الدعوة جمال
 تطبيقي منهج وجود عن فضال   النظرية الناحية من الوضوح منلك ال كنا  وإذا

 باملناس املناخ أوجدا والسنة الكرمي فالقرآن ، املنهج وجود عدم يعين ال فهذا عملي
 يريدها اليت احلياة وطرق واالستدالل النظر يف السنة أهل منهج العلماء يستنبط ألن

 الصحابة جند[  ع ْلم   ب ه   َلكَ  َلْيسَ  َما والتَ ْقفُ : ]  سبحانه يقول فعندما ،[ 6] القرآن
 معىن يعلم ال اخلطاب بن عمر املؤمنني فأمري ، به ويلتزمون التوجيه هذا يفهمون

 بل ، التعامل حياول وال اجلواب يتكلف فال[  وَأاب   وَفاك َهة  ]  آية من[  َوااب  ]  كلمة
 علمي بعمل يقوم -عنه هللا رضي- بكر وأبو ، شيء كل  معرفة التكلف من أنه يرى
 ، القرآن جبمع كلفه  الذي ، اثبت بن لزيد مشددة تعليمات أعطى عندما ، ملنهج طبقا  
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 [ .7] واحد مصحف على الناس جلمع جلنة يشكل عفان بن عثمان وكذلك
 يكرهون وأمثاهلما واألوزاعي مالك اإلمام جعل الذي هو والسنة الكتاب وفهم

 بشكل املنهج هذا وضح وقد ، العمل على ويركزون الدين يف واخلصومات اجلدل
 وكان( والنقل العقل تعارض درء) العظيم كتابه  وخاصة تيمية ابن كتاابت  يف نظري

 األسف مع ولكنهم ، املنهج هبذا املسلمون أخذ لو عملية علمية ضةهن بناء ابإلمكان
 . القيادة جماالت عن فأبعدوا الكالم وعلم اجلدل يف غرقوا

 هذه للمنهج كان  وإذا.  العلوم جماالت شىت يف بنتائج واخلروج واالستقراء البحث من أسهل واجلدل
 معا   اجانبيه من املشكلة بتناول مرتبط جناحه فإن)  األمهية

 برؤية غامران فقد اآلخر دون جانب إىل نظران فإذا ،( لالستعمار والقابلية االستعمار)
 [ .8( ] مزيفة مشكلة
 حضارة بناء ابجتاه اإلسالمي العامل( إقالع) موضوع إىل ننتقل أن وقبل لذلك
 اخلارجي اجلانب هو الذي االستعمار يف نيب بن مالك نظر وجهة نعرض أن البد
 النهضة إلعاقة يدبر مبا اتم وعي على لنكون السليب اجلانب أو ، كلةاملش من

 . اإلسالمية
 : الفكري والصراع االستعمار

 على هجومه ركز أنه علمنا إذا أمهية أكثر يبدو االستعمار مشكلة عرض إن
 وحاول ، األخرى الشعوب مع ولؤما   شراسة أقل كان  بينما ، اإلسالمي العامل

 . الفكرية الوسائل ومنها الوسائل أخبث واستخدم ، مثمر ميإسال عمل أي إجهاض
 شجب على املسلمني وتقصري أخطاء يعلقون ال ممن كان  وإن نيب بن ومالك

 البحث يف األساس أهنا ويرى ، الداخلية ابلعوامل يهتم بل وحده( االستعمار)
 لذلك ، سلمنيامل قضااي من ومواقفه االستعمار هذا خبفااي خبري أنه إال ، والتحليل

 الكثري قرأ فقد ، ومعاانة عمق فيها اجلانب هذا على وتعليقاته مالحظاته جاءت
 نتقصى أن أردان إذا أننا يرى وهو ، للجزائر فرنسا استعمار من الكثري وعاىن
 كرجال  ال اجتماع كعلماء  إليها ننظر أن بد فال أصوهلا من االستعمارية احلركة
 بني اتصال وقع فكلما ، األوريب الرجل طبيعة من عماراالست فظاهرة ،[ 9] سياسة
 جند بينما[ 10( ]استعماري موقف) فهناك أوراب إطار خارج األوريب وغري األوريب
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 الفداء وأبو بطوطة ابن رحالت أن اإلسالمية احلضارة ازدهار عصر يف
 إن ، األوريب شهية تثري هذه مثل ورحالت.  لالستعمار شهيتهم تثر مل واملسعودي

 حيب األوريب إن »:  يقول ، االستعمار بنفسية املتخصص الكاتب( منوين) حتليل
 جرميته على شهود دون عامل حيب األوريب إن منوين قال ولو « بشر دون عامل

 [ .11] هوالصواب لكان
 إمنا االستعمار ضد املعركة يف يشاركون الذين الغربيني األفراد بعض وحىت

 طابع أتخذ حينما عنها ينعزل ما وسرعان ، السياسي نطاقال يف مادامت يشاركون
 [ .12] » الفكري امليدان يف الدخول له حيق ال املستعَمر فالرجل ، الفكري الصراع

 الغرب يف يدرس الذي املسلم الشباب مع وخاصة الفكرى الصراع ميدان ويف
 املسيطرون نحن أننا مبا: ) وخالصته الفعالية منطق خببث يستخدم االستعمار نرى

 ( .صحيحة فأفكاران إذن األقوى وحنن
 دسائس مجيع حوهلا تدور اليت النواة هو الشباب هذا نفسية أعماق يف املفروش اللبس هذا ويعترب) 

 وهو صحيحا   شعارا   املستعمرين أعني أمام االستعمار يرفع وقد[ . 12( ] ومناوراته الفكرى الصراع
 فيه يفكر قد إجيايب عمل عن صرفه قد يكون وهبذا ، عدو رفعه الذي ألن سريفضه املستعمرَ  أن يعلم

 . املستقبل يف
 مؤمتر ابريس يف انعقد «:  فيقول جتاربه من جتربة نيب بن مالك يروي

 املؤمتر على املشرفني لدن من تقرر املناسبة وهبذه ، أبوراب اجلزائريني العمال
 ولكن ، اليوم مشاكلنا من ةمشكل فيه تناول العرض هذا لصاحب كتيب  توزيع

 األفكار على الطريق يسدوا أن يفتهم مل الفكري الصراع يف االختصاص أصحاب
 تشرق هللا مشس) كتبت  اليت األملانية السيدة إىل الدعوة وجهت ولذا ، املعروضة

 كتاهبا  وقدمت السيدة وتقدمت ، اإلسالمية للحضارة ومتجيد مدح وفيه( الغرب على
 املاضي وأجماد أهبة إىل املشكالت جمال من بروحه الفور على تقلفان ، للمؤمتر
 [ .13] » اخلالب

 بشىت للمسلم رميه استعماهلا يتقن يزال ال اليت ، املاكرة وسائله ومن
 احلالة هذه ويف ، العشرين القرن منبوذ املسلم أبن اإلحياء حياول بل ، االهتامات

 يف يكون حىت الدفاع طاقات توتر ندهع وترفع ، أفعال ردود املسلم سلوك يصبح
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 خمتربات فإن الظروف هذه ويف ، ُمَتهما   أو ُمته ما   إما ويعيش ، شاذة توتر حالة
 السالح قعقعة فيها ُيسمع ، ومهية معارك إىل املسلم إمكانيات كل  تصرف االستعمار

 ، نفسيا   ويراتح انتصر أنه يظن واملسلم ، أشباح مع معارك ولكنها احلرب ودوي
 خاضها اليت كتلك  الومهية املعارك هذه من خيلو ال احلديث اإلسالمي والتاريخ
 يف ليست واملشكلة ، هنوتو وجربايل رينان أرنست ضد عبده وحممد األفغاين
 [ .14] أنفسهم عن الدفاع كيفية  املسلمني تعليم يف ولكن اإلسالم عن الدفاع

 ، إسالمي بعث ألي فرصة يرتك ال حىت شيء كل  يف االستعمار تدخل لقد
 ملشيئة طبقا   ال واإلمام املفيت تعني اليت هي اجلزائر يف الفرنسية اإلدارة فكانت
 وسائل أنفذ يدها يف جتمع وبذلك ، املستعمرين هلوى تبعا   بل املسلمني مجاعة

 حي بضمري متيزه على بناء يكون ال املسجد يف الناس يؤم رجل فاختيار ، اإلفساد
 كأنه  حىت ، خدمات من لإلدارة يقدمه ما ذلك يف يراعى بل ، العقيدة ولأبص علم أو
 مضاجع يقض مما الدين شعائر يف التحكم هذا أن شك وال ، صالة( جاويش)

 ، جاسوس إمام:  الفساد يف غاية أحداث من يرون ملا املؤمنني من العقائد أصحاب
 يكدس وبذلك ، عجيبة صورة اإلسالم من جيعل أن االستعمار وغاية ، مرتش وقاض ، فاسد ومفت

 [ .15( ] اإلسالمية النهضة طريق على والعوائق العقبات
 : االستشراق دور
 اإلسالمي التاريخ وتزييف تشويه حماولة يف ابرز دور للمستشرقني كان

 إنتاجهم يف معينة انحية على يركز نيب بن مالك ولكن ، نفسه اإلسالم يف والطعن
 كالمهم  يف خلطوا املستشرقني فبعض.  املسلمني أذهان يف يءس نفسي أثر هلا كان
 املسلمني بعض جعل املدح هذا ، الدسم يف السم وضع وبني لإلسالم املدح بني

 الدفاع أراد من وكل ، املاضي أجماد على خمدرين والعيش الفخر لنزعة يستسلمون
 بكال االستشراقي  ... اإلنتاج أن الن يتبني وهكذا)  ، املستشرقني ألحد بكالم استشهد اإلسالم عن

 االستشراق يعلن وعندما[ ) 16( ] اإلسالمي  ... اجملتمع على شرا   كان(   واملفندون املادحون)  نوعيه
 بسطحية تالفيه إىل املتطرف املوقف هذا بنا يؤدى رمبا ، العلوم صرح تشييد يف للعرب نصيب ال أنه

 القرآن حول الذي التفسري وهو[ 17( ] جوهري طنطاوي لمث املفسرين بعض إنتاج يف أثرها نشاهد
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 فلك أو جغرافيا كتاب  هو وليس العلمية للروح والنفسي العقلي املناخ يوجد والقرآن ، للعلوم مادة إىل
 .. أحياء أو

 يهلك الذي فاالستعمار)  أبهله حييط السيء املكر أن نعلم أن البد وأخريا  
 منذ أسبانيا اتريخ به يشهد ما وذلك ، أخالقيا   هأصحاب يهلك ماداي   املستعَمرين

 ألخطار إدراكها من الرغم على االستعمارية األمم إن[ ) 18( ] أمريكا اكتشاف
 يقظتها على يقضي حمتوما   قدرا   هنالك كأن  األخطار هذه عن تعمى ، االستعمار

 [ .19( ] ووعيها
 من التفلت املسلم عاستطا  ، العوائق هذه كل  رغم أنه أيضا   نعلم أن وجيب

 يعطيانه وإسالمه فطرته زالت فما ، عنقه حول عقدها االستعمار أراد اليت األنشوطة
 . الصحيح الطريق لتلمس والدافع القوة

 ... ؟ البدء نقطة هي ما
 : اإلقالع
 الذي اإلميان هذا ، البدء نقطة هو املسلم يعتنقه الذي ابملبدأ العميق اإلميان
 اليت املصاعب على فيتغلب ، احتماله فوق واحتماال   ، تهقو  فوق قوة يعطيه

 اليت هي وحدها فالروح)  جارفة قوية عاطفة إىل اإلميان هذا ويتحول ، تعرتضه
 واحنطت احلضارة سقطت الروح فقدت فحيثما ، وتتقدم تنهض أن لإلنسانية تتيح
 توقف فأينما[ ) 20(]األرضية ذبيةاجلا بتأثري يهوي أن إال ميلك ال الصعود على القدرة يفقد من ألن

 اهلمة يفقد عندما للعمل وإرادته الفهم إىل تعطشه اإلنسان ويفقد ، العقل إشعاع خيمد الروح إشعاع
 التوتر)  درجة إىل يصل الذي واملسلم[ 21] اإلنسانية للطاقة الوحيد املنبع هو فاإلميان ، اإلميان وقوة

(  واحدة عن بدال  ( لَبن َتنْي ) وحيمل املدينة يف مسجد أول يبين ماعند الغامرة ابلسعادة يشعر(  الروحي
 وهو إصبعه ختفض أن األرض يف قوة تستطع ومل - عنه هللا رضي - بالل صرب الروحية احلالة هذه ويف

 [ .22( ] أحد ، أحد:)  يقول
 عن اجلميع ويشرتك األاننيات ختتفي عندما ، املعجزات يصنع اإلميان هذا

 وحدهم املنافقون كان  األول اإلسالمي اجملتمع ويف ، حضارة بناء يف طواعية
 ال واخلطب واحملاضرات الكتب وكل ، نصب أو تعب فيه عمل أي عن يتخلفون

 احلديث يف جاء كما  ، عالية درجة إىل وأخالقيا   إميانيا   ترتفع ال أمة إلنشاء تكفي
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 القرآن تعلمنا مث القرآن نتعلم أن قبل اإلميان تعلمنا «:  قال هللا عبد بن جندب عن
 [ .23] » إمياان   به فازددان
 ومعىن ، والوعيد الوعد:  مها حدين بني املسلم ضمري وضع الكرمي والقرآن

 اآليتني مفهوم على ينطبقان احلدان وهذان الظروف أنسب يف وضعه قد أنه ذلك
 : الكرميتني

ُرونَ  الَقْومُ  إال   اّلل    َمْكرَ  أيََْمنُ  َفال]  -أ  [ . اخلَاس 
 [ . الَكاف ُرونَ  الَقْومُ  إال   اّلل    ر ْوح   م ن يَ ْيَأسُ  ال إن هُ ]  -ب

 يبذله الذي الفعال اجلهد مع متناسبة الروحية القوة تقف احلدين هذين وبني
 [ .24] رسالة ألوامر طبقا   جمتمع
 واإلميان فاألمل: )  احلقيقة هذه عن معربا  ( كاريل  الكسس) الدكتور يقول

 جنحت وإذا[ ) 25( ] احملركة العجلة يف البخار أتثري اجلسم يف تؤثر واحلمية
 إىل عاطفية عناصر على تنطوي ألهنا فذلك البشر سلوك تغيري يف األفكار إحدى
 يكتفي والذكاء ، العقل وليس العمل إىل اإلنسان يدفع الذي هو اإلميان إن ، املنطقية العناصر جانب
 [ .26( ] األمام إىل يدفعنا ال ولكنه ريقالط إبانرة
 أخيه مع ثروته يقسم النبوة عصر يف املسلم الفرد جعلت اإلميانية الطاقة هذه

 عمل أول هي واألنصار املهاجرين بني متت اليت فاملؤاخاة ، إليه هاجر الذي
 امل االجتماعية العالقات شبكة قوة ولوال ، ميالده ساعة اجملتمع به يقوم اترخيي

 قد العالقات هذه متزق حالة ويف ، حضارة ابجتاه اإلقالع اإلسالمي اجملتمع استطاع
 وقد ، شيئا   تغين ال ولكنها( واألشياء ، واألشخاص ، األفكار) الثالثة العوامل توجد
 . قوية ليست الشبكة ولكن أفكار وهناك متحمسون مسلمون هناك يكون

 حيقق أن صعبا   وليس ، واقعي دين فاإلسالم ، للخيال أقرب هي وال ، خيالية ليست املؤاخاة قصة إن
 إخوة)  توجد واآلن ،( املؤاخاة) هذه من شيئا   املسلمون

  ... ، املنطلق هنا من ، فعلية عملية( مؤاخاة) يوجد ال ولكن وعظية خطابية( إسالمية
 . البداية هنا ومن

 ( يتبع)  
__________ 
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 ولكن ، الشامل بالمعنى حضارية نهضة وليست ، صناعية نهضة هذه أن الشك( 1)
 المستغربون  يطالب كما وسلبياتهم الغرب حضارة مفاسد بنقل طالبوا اليابانيين أن لو

 التقاليد من نوع على حافظوا لقد ، االقتصادي المجد هذا بناء في نجحوا لما عندنا
 استطاعوا حتى التعامل في صارمة وأخالق

 . النهضة هذه إقامة
 . 78/  آسيوية األفرو( 2)
 . 59/ النهضة شروط( 3)
 . 75/ اإلسالمي العالم وجهة( 4)
 . 46/  الرية حد آفاق( 5)
 . 28/  المستشرقين إنتاج( 6)
 . 33/  المستشرقين إنتاج( 7)
 . 86/ اإلسالمي العالم وجهة( 8)
 . 85/ اإلسالمي العالم وجهة( 9)
 . 16/  المعركة مهب في( 10)
 . 28/  المعركة مهب في( 11)
 . 9/  المستعمرة البالد في الفكري  الصراع( 12)
 . 140/  األفكار مشكلة( 13)
 . 16/  المستشرقين إنتاج( 14)
 . 6768/  الفكري  الصراع( 15)
 . 25/  المستشرقين إنتاج( 16)
 . 25/  المستشرقين إنتاج( 17)
 . 113/  اإلسالمي العالم وجهة( 18)
 . 113/  سالمياإل العالم وجهة( 19)
 . 26/  نفسه المصدر( 20)
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 في كالمك بين نجمع كيف:  ويقول القارئ  يستغرب وقد ، 27/السابق المصدر( 21)
 كالمه وبين مالك عند تماما   واضحا   يكن لم اإللهية توحيد أن عن السابق المقال نهاية

 كالمه ظاهر أن ىإل األصدقاء أحد نبهني وقد ، الكالم لعلم ومهاجمته وأثره اإليمان عن
 من الكالم هذا استنتجت أنني له فذكرت ، نظري  بوجهة قناعته مع ، هذا على يدل ال

 ومنها أخطائه بعض عن مستقل مقال كتابة النية في أنه كما ، لكتبه قراءاتي مجموع
 عرفنا إذا اإلشكال يزول وقد ، هللا شاء إن ذلك على الدليل وسأوضح ، الموضوع هذا
 المسلم وغير روحية طاقة عنده فالمسلم ، عام بشكل الحضارات بناء عن ناه يتكلم أنه

 .كتبه أكثر في يذكر كما الحضارة دورة بدء في الطاقة هذه عنده
 . 21/  مجتمع ميالد( 22)
 . 16/  1 األلباني بتحقيق ، ماجه ابن سنن صحيح( 23)
 . 21/  مجتمع ميالد( 24)
 . 84/  اإلنسان سلوك في تأمالت( 25)
 . 139/  نفسه المصدر( 26)

===============================================

===============================================

============================== 

 نقد
 نيب بن مالك فكر يف قراءة

- 5 - 
 العبدة حممد

 
 : حضارة ابجتاه اإلقالع

 فيه واالندفاع ، اإلنسان يعتنقه الذي ابملبدأ قالعمي اإلميان أو ، الروحي التوتر
 عند اإلقالع بداية هو ، قلبه عليه وميلك نفسه جمامع عليه أيخذ حىت له واحلماس

 دورة نعيد أو ، حضارة نبين فلكي ، السابق املقال هناية يف ذكران كما  نيب بن مالك
 .. اإلسالم تطبيق يف االندفاع من املستوى هذا إىل نصل أن البد احلضارة
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 ، األشخاص) الثالثة العوامل لرتبط االجتماعية العالقات شبكة تعود أن جيب
 والتنسيق التعاون على القدرة هو العالقات بشبكة واملقصود( واألشياء ، واألفكار

 ، منها املطلوب- حملها يف واألشياء األفكار واستخدام الثالثة العوامل هذه بني
 احلقيقية واملؤاخاة ، حضارته إنتاج اجملتمع يستطيع ظلها يف اليت العالية واألخالق

 ألن عبادة بن سعد دفعت اليت الروحية فالطاقة ، لإلقالع الرئيسية الدعائم إحدى هي
 جعلت اليت هي(  تركت مما إلينا أحب منها أخذته وما ، شئت ما أموالنا من خذ هللا رسول اي: )  يقول

 وأبايم ، بسيطة أبدوات دينةامل حول اخلندق حيفرون الصحابة
 عقوبة أن تعلم وهي ، الغامدية املرأة اعرتاف وراء كانت  اليت وهي ، قليلة

 غزوة عن ختلفوا الذين الثالثة على هللا اتب وعندما ، ابحلجارة الرجم هو اعرتافها
 . قوية فيه العالقات وشبكة متماسك جمتمع فهو ، أبسره اإلسالمي اجملتمع فرح تبوك

 به احمليط ابلوسط يؤثر ال قد اآلن املسلم ألن ، للبدء ضرورية الطاقة هذه 
 [ .1] الوسط هبذا هو يتأثر ما بقدر

 أعلى على االجتماعية العالقات شبكة كانت  األول اإلسالمي اجملتمع يف
 مليئا   جمتمعا   كان  املتأخرة القرون يف اجملتمع هذا جنم أفل وعندما ، املستوايت

 العالقات شبكة ألن شيئا   تغن مل ولكنها ، ابألشياء ومليئا  ( واملكتبات تبالك) ابألفكار
 هو وهذا ، مشرتك نشاط أي عن عاجزا   األشخاص عامل وأصبح متزقت قد كانت
 أن األمم يوشك: )  قال عندما -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول إليه أشار الذي

  يومئذ أنتم بل:  قال ؟ يومئذ حنن قلة ومن:  قائل الفق.  قصعتها إىل األكلة تداعى كما  عليكم تداعى
 [ .2( ] السيل كغثاء  غثاء ولكنكم ، كثري

 األشخاص)  الثالثة العوامل بني نؤلف كيف  ؟ للمسلم الفاعلية نعيد كيف
 العالقات يصيب مرض أكرب نعاجل كيف  ؟ وتوازن ابنسجام( واألشياء واألفكار

 . ؟ الفرد عند( األان) تضخم أو الذات حب مرض وهو أال االجتماعية
 اجملتمع إقامة سبيل يف االندفاع ذلك بعودة إال للمسلم الفاعلية تعود ال -

 أقصى ويف ، حاالهتا أحسن يف الفرد طاقات ووضع ، اإلسالمية والدولة اإلسالمي
ة   الك َتابَ  ُخذ   حَيَْي  ايَ ]  تعاىل قوله معىن وهذا ، توترها  أن هتاحاال وأحسن ،[  ب ُقو 
 روح من أيس فال ، والرجاء اخلوف بني ، والوعيد الوعد َحد ي بني الطاقات توضع
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 أكرب هو فال عليها املفروض التحدي مع تتناسب وأن ، هللا مكر من أمن وال ، هللا
 ابجلهد تقوم وال وتسرتخي فتتساهل منها أصغر هو وال ، ابليأس فتشعر منها

 . املطلوب
 والشجاعة فالكرم ، املناسب موضعها يف العرب اقاتط فوضع اإلسالم جاء

 أصبحت فالبطولة ، هللا سبيل يف ، مبدأ سبيل يف اإلسالم فوضعهما ، واالعتزاز للفخر كاان  اجلاهلية يف
 [ .3( ] األان)  حول تدور تعد ومل اآلخرة عامل يف مربراهتا

 من منوذجا أخذان وإذا ، األفراد هؤالء نيب معينة بعالقات بل ، أفراد( كومة) من يتكون ال اجملتمع إن
 كانت  كلما  املصلحة تعقدت كلما  أنه فسنجد احليوان عامل

 يسد ونشاطه ، األسرة نظام عن بعيدا ، مبفرده يعيش حيوان هناك ، أكثر الفاعلية
 مستوى يف يعيش حيوان إىل ذلك بعد نظران فإذا ، بسيطة بيولوجية حاجات فقط
 االجتماعي للنشاط صورة يعطي الطري يبنيه الذي العش نرى فإننا ، هذا من أعلى

 من نطاقا   أوسع نظام يف يعيش الذي احليوان مستوى دون ولكنه ، أرقى مستوى يف
 فمن ، ومعنوية مادية:  صورتني يف ابلفاعلية يتسم هنا فإنتاجه ، كالنحل  األسرة
 الناحية ومن ، بهسر  حاجات من أكثر ينتج النحل نشاط أن نرى األوىل الناحية
 اجملتمع هذا يف جند ، معينة لقوانني خاضعة منظمة حياة خليته على يفرض اإلنتاج هذا أن نرى املعنوية
 عشرة على مهامها تزيد وقد ، العمل تقسيم ظاهرة البسيط

 [ .4] العمل من أنواع
 تقدم ال االجتماعية العالقات ضعف وبسبب ، اإلسالمي اجملتمع يف الفرد إن
 يرى وهو يقدمها وكيف ، طاقاته أقص يقدم جتعله اليت واملربرات الضماانت له

 اخلربة وجود عدم هو ذلك من واألهم ، التشجيع وقلة ، البغيض والتنافس األاننية
 الفرد مستوى يف احليوية الطاقة استخدام تنظم اليت واالنعكاسات العالقات يف الكافية

 أن جيب اإلسالمي ابجملتمع للنهوض ططخي الذي إن[ 5] اجملتمع مستوى ويف
 من خاليا   يكون أن عليه أن كما  ، األمور هذه عن واضحة جد.  أفكار لديه يكون
 كيان  بناء فعملية[ 6]العام الرأي بتملق املغرمني أخالق ومن ، املوظف تنتاب اليت البريوقراطية العقد

 العامل ديؤك كما  النفسية العقد ألن ، السهل ابألمر ليس اجتماعي
 كما  الفرد داخل وليس بينهم فيما األفراد بني العالقة يف هي( مورينو) األمريكي
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 أبن كفيلة  عقدا بينهم فيما تولد.  األفراد بني فاسدة عالقة وكل[ 7( ]فرويد) يقول
 واتزان توافق يف الثالثة العوامل ربط يستطيعون فالذين[ 8] اجلماعية أعماهلم حتبط

 بطبيعة وهذا ، الصعود دائمة حركة يف مجيعا   القوى حتريك نيستطيعو  الذين هم
ُم]   أبنه وتعاىل سبحانه هللا وصفه صف عن إال أييت ال احلال َيان   َكَأهن   بُ ن ْ

 [ .9[ ] م ْرُصوص  
 : الثقافة توجيه

 أمور توجيه من البد أنه نيب بن مالك يرى البناء من املهمة املرحلة هذه يف
 : ثالثة

 . ةالثقاف - 1
 . العمل - 2
 . املال رأس - 3
 التجارب حيتمل ال حضارة ابجتاه احلركة إىل اجلمود حالة من فاالنتقال 

 من لديه ما نقص يف يتمثل ختلفه أن يظن ختلفه عقدة بسبب واملسلم ، الفاشلة
 عندما ابلشلل يصاب النشاط أن احلقيقة بينما[ 10] األفكار إىل يرده وال( أشياء)

 ، النشاط عن احنرفت ما إذا ابلشلل تصاب الفكرة أن كما  ، للفكرة ظهره يدير
 عام يف املطبعة خترجها اليت الكتب عدد نعترب أن عامة بصفة نستطيع ال وحنن
 [ .11] الثقافة لتوجيه برانمج من بد فال ، معني بلد يف العقلية الصحة على دليال
 يف وتوافق األساس يف قوة: )  فيقول( التوجيه) فكرة نيب بن مالك يعرف
 كيف  نعرف ال ألننا تستخدم مل وقوى طاقات من فكم ، اهلدف يف ووحدة ، السري

 أخرى قوى زمحتها حني ، هدفها حتقق فلم ضاعت وقوى طاقات من وكم ، نكتلها
 العاملة السواعد ماليني فهناك ، الوقت ويف اجلهد يف اإلسراف جتنب هو فالتوجيه
 هو واملهم ، وقت كل  يف تستخدم ألن صاحلة اإلسالمية الدالب يف املفكرة والعقول

 [12] الزمنية الظروف أحسن يف اهلائل اجلهاز هذا ندبر أن
 : الثقافة توجيه
 ، اإلنكليزية( Culture) لكلمة مرادفة وهي النشأة حديث مصطلح الثقافة

 عرفها وقد ، العلم من أوسع مدلوهلا ولكن( العلم) مبعىن الناس من كثري  ويستخدمها
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 يف تؤثر اليت االجتماعية والقيم اخللقية الصفات من جمموعة)  أبهنا نيب بن مالك
 يف احلياة أبسلوب سلوكه تربط اليت العالقة شعوراي   ال وتصبح والدته منذ الفرد

 ، وشخصيته طباعه الفرد فيه يشكل الذي احمليط فهي[ 13( ] فيه ولد الذي الوسط
 يصبح وعندما ، الثقافة من جزء والتعلم ، معينه ضارةح يعكس الذي احمليط وهي

 جند قد وحنن( التعامل) امسه مرض إبزاء فنحن شهادات على احلصول هو اهلدف
 بينما ، املشكالت حل على وقدرة فعالية عنده ليس ولكن عالية شهادات حيمل رجال
 نظرية فالثقافة ، صغره منذ تلقاها اليت الثقافة بسبب القدرة هذه عنده آخر بلد يف مثله آخر رجال جند
 كيف  الثقافة هذه ، املعرفة يف نظرية تكون أن من أكثر السلوك يف

 لتحقيق األول الشرط ؟ مثارها تؤيت حىت أجزائها من نركبها كيف  ؟ نوجهها
 أمهية عن فكرة!  يعطينا القرآن وهاهو ، األشخاص بني الصلة هو ثقايف مشروع

يعا   اأَلْرض   يف   َما تَ َأنَفقْ  َلوْ ]  الصلة هذه  َأل فَ  اّلل َ  وَلك ن   قُ ُلوهب  مْ  َبنْيَ  أَل ْفتَ  م ا مجَ 
نَ ُهمْ   طبقا األشخاص لعامل( أتليف) و( تركيب) ابلضرورة هو ثقافة كل  فأساس[  بَ ي ْ
 على تقوم مسلم جيل لبناء ، وظيفة تكون أن للثقافة نريد أننا أي ، تربوي ملنهج

 اجلزائري اجليل مينح مل اجلزائر يف الفرنسي فالتعليم)  اإلسالمية احلضارة أكتافه
 اإلطار جمموع ضمن واكن ، الدراسة مقاعد على تشكل ال الثقافة ألن الفعالية

 ، الثقافة عوامل من مساعد عامل واملدرسة ، ابلفرد حييط الذي الثقايف االجتماعي
 الثقافة مشكلة حتل أن إمكاهنا يف أن نعتقد عندما وظيفتها تقدير يف خنطئ ولكننا
 [ .14( ] وحدها

 : للثقافة الالزمة العناصر
 التدهور أسباب تصفية أو السليب التحديد من البد الثقافة توجيه جمال يف

 قام قد التصفية عملية كانت  وإذا ، اإلجيايب التحديد ذلك بعد أييت مث ، واالحنطاط
 هو الثقافة لعوامل اإلجيايب التحديد فإن ، هبا القيام السهل من أنه أو البعض هبا

 : هي نيب بن مالك عليها يؤكد اليت والعناصر ، املهم
 . االجتماعية الصالت لتكوين األخالق عنصر -1
 . العام الذوق لتكوين اجلمال عنصر - 2
 . العام النشاط أشكال لتحديد عملي منطق - 3
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 . خلدون ابن تعبري حسب( الصناعة) أو التقنية - 4
 : األخالق توجيه - أوال  

 استطاعت اليت القوة هذه ، لألفراد الالزمة التماسك قوة:  ابألخالق ونعىن
 كل  يف املناصفة أخيه على يعرض الرجل كان  حىت ، األول اإلسالمي اجملتمع بناء

 اليوم والشباب ، الغربية املدنية بناء أسباب من كانت  األخالق هذه وبعض ، شيء
 ينسون الغابر أمسها عن صفحا   ويضربون احلايل يومها يف املدنية ههذ إىل ينظرون

 ونظرة ، العلم هذا قام وملا الصناعات هذه قامت ما خاصة اجتماعية صالت لوال أنه
 ، دينية خريية مجعية به قامت دينيا   كان  أساسها أن ترينا جامعاهتم من جامعة إىل
 [ .15] واجلمع الربط الالتيين صلهاأ يف تعين( Religion) عندهم دين كلمة  إن بل

 : العملي املنطق- اثنيا
 فهي متوفر فهذا ، اجملرد العقل أو الفكرة منطق ليس املسلم ينقص الذي إن

 كيف  ؟ وقته املسلم يصرف كيف  ، واحلركة العمل ، منطق ينقصه ولكن ، بالدان
 ال أحياان فاملسلم ، عبثا يذهب ياتناح من كبريا    جزءا   إن األسف مع ؟ علمه يستغل كيف  ؟ أمواله ينفق
 فهو ، ذلك من اكثر بل ، جمردا   كالما    ليقول بل ليعمل يفكر
 فهي ولدها ترىب اليت األم إىل ولننظر ، مؤثرا   تفكريا   يفكرون الذين يبغض أحياان

 الوهن إن ، معه وتتميع العنان له ترخي أن وإما ، وحشية مبعاملة تبلده أن إما
 [ .16] قوهلا منطق انيطبع والسخف

 : اجلمايل الذوق:  اثلثا
 ، والغاايت الدوافع بتحديد للمجتمع العام االجتاه يقرر األخالقي املبدأ كان  إذا

 الضرورايت فوق مطلوب شيء وهو ، صورته يصوغ الذي هو اجلمال ذوق فإن
 (الزينة) منها ذكر وغاايهتا النجوم خلق وتعاىل سبحانه هللا ذكر وعندما ، واحلاجيات

نْ َيا الس َماءَ  زَي  ن ا وَلَقدْ ]  َياط ني   رُُجوما   وَجَعْلَناَها مب ََصاب يحَ  الدُّ  ذكر عندما وكذلك[  لّ لش 
نيَ  مَجَال   ف يَها وَلُكمْ ]  احليواانت خلق نيَ  تُر حُيونَ  ح   يف ورد وقد[  َتْسَرُحونَ  وح 

 هللا صلى- الرسول رد ضمعر  يف وذلك « اجلمال حيب مجيل هللا إن » احلديث
 من هذا هل احلسن والنعل احلسن اللباس عن سأله الذي الصحايب على -وسلم عليه

 يف والتناسق فالتناسب ، الثقافة يف اإلجيابية العناصر من الرفيع فالذوق الكرب
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 يوحي ال املتنافر القبيح واملنظر ، نفسية راحة لإلنسان يعطي واألشياء األشكال
 ولكنه الناس أزهد من -وسلم عليه هللا صلى- الرسول كان  وقد ، لمجي خيال أبي
 احلسن ابملظهر واالهتمام النظافة على الناس ويشجع ، معينة ألوان من ينفر كان

 . واألعياد اجلمع وأايم املساجد يف وخاصة
 درجة على ومؤشر ثقافتها من جزء هو األمة يف احلسن الذوق تربية إن

 . ثقافتها
 ( :التقنية) أو الصناعة - رابعا  

 وهذا[ 17] فكري عملي أمر يف ملكة:  أبهنا الصناعة خلدون ابن عر ف
 حىت اليدوية واملمارسة العلم إىل حتتاج فهي( التقنية) اآلن يسمى ملا دقيق تعريف
 تكون ال الصناعة وهذه ، خلدون ابن عنها عرب كما(  ملكة) وتصبح الزمن مع ترسخ

 حتتاج ال بسيطة أمور إىل حيتاج البدائي اجملتمع ألن ، متحضر جمتمع يف إال
 فئة املسلمني يف يكون أن فالبد ، والعلم التحضر درجة على يدل فوجودها ، لتقنية
 وتبتعد ، اإلسالمية واحلضارة اإلسالم يناسب مما فيها وتبدع( الصناعة) هذه تتقن
 ليحل الفين للتوجيه جمللس حيتاج وهذا ، اإلنسان على( اآللة) سيطرة شرور عن

 [ .18] البالد حلاجات تبعا   املهنية للرتبية اخلطرية املشكلة وعمليا   نظراي  
 على تشرف اليت القيادات بتكوين لتسمح اإلسالمية البالد يف اإلمكانيات وإن

 العناصر هذه.  املتميز وذوقه املسلم لثقافة ختضع وأن( التقنية) هذه تنفيذ طريقة
 معني لتوجيه حتتاج وأهنا الثقافة مكوانت من أهنا نيب بن مالك اذاألست يرى اليت

 وكأن ، اخلاصة ثقافتها عن تبحث أمة لكل أو بشرية جمموعة لكل تصلح أهنا الشك
 األوىل وكان ، أوراب يف واحلضارات االجتماع علماء من التحديد هذا استلهم مالك

 األخالق عنصر إن ، اإلسالمية ابلثقافة اخلاصة العناصر هذا على زايدة يذكر أن
 للمسلم يقال فهل ، اخلاصة وتصوراته املسلم عقيدة يتبعان اجلمايل الذوق أو مثال  
 أن الشك!  ؟ التصوير فن إىل النظر أو املوسيقى يف ذوق عندك يكون أن جيب

 ... اجملال هذا يف خصوصياته للمسلم
 ** يتبع** 

__________ 
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 يف ونتابع ، توجه وكيف الثقافة يف نيب بن مالك رأي السابقة احللقة يف ذكران
 لإلقالع العريضة واخلطوط ، املال ورأس العمل توجيه يف رأيه احللقة هذه

 . االقتصادي
 : االقتصاد أمهية

 يف كذلك  كان  وما ، الثانوية األمور من حلديثا العصر يف االقتصاد يعد مل
 التقارب بسبب حدة مشاكله وزادت أمهية زاده احلديث العصر ولكن ، القدمي

 الرئيسية احملاور من جعلته اليت واالشرتاكية الرأمسالية مذاهب وظهور ، اجلغرايف
 إلنتاجه مستهلكة الثالث العامل دول إبقاء وحماولته الغرب جشع وبسبب ، حياهتا يف
 يف وتكتلت الصلييب الزحف أجل من عشر احلادي القرن يف تكتلت اليت فأوراب) 

 صورة يف جديد تكتل إىل اليوم تعود ، االستعماري امليثاق يف عشر التاسع القرن
 األمريكي االقتصاد وجه يف الصمود أجل من الظاهر يف(  املشرتكة السوق) 

 األوريب احلضور مناطق على االقتصادي الزحف أجل من الواقع ويف والياابين
 جديد أوريب وجود دعائم فيها لرتسي( خاص بوجه واإلسالمي الثالث العامل) سابقا  

 [ .1( ] االقتصاد بوسائل
 أن فيه الشك الذي ولكن االقتصاد إىل اإلسالم نظرة تفصيل موضع هذا وليس
 من والقروض الدقيقو  القمح من واإلعاانت املوائد فتات على تعيش أمة أو دولة

 ضغوط عن بعيدة تبقى وكيف ، السياسي االستقالل هلا يتسىن كيف  ، الدويل البنك
 . والغرب الشرق

 اإلسالمية الشعوب تقع ومل ، املاضي يف قليال   احلاجات على الطلب كان
 لقمة ينتظر الفالح صار الفاشل االقتصادي التخطيط وبسبب ، االستهالك \فريسة
 يواجه اإلسالمي فالعامل) وأرضه مزرعته يف وأسرته هو مكتفيا   السابق يف كان  وقد ، يكاأمر  من العيش

 يف صارمة قرارات يتخذ أن عليه تفرض( إنقاذ حالة) اليوم
 [ .2( ] االقتصادي اجملال
 جتارا   الصحابة كبار  يكن أمل ولكن ، االقتصاد دور من نضخم ال وحنن

 أمور أو الدين أمور فيه تنخرم ال الذي ابلقدر الدنيا إعمار من والبد ، ومزارعني
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 . الكفار على اعتماده جل كان  إذا عزيزا   املسلم يكون وكيف ، اآلخرة
 ختطيطا   تتطلب احلالية والظروف ، بذاته قائما   علما   أصبح اليوم االقتصاد
 للرفاهية االقتصاد يسخر الغرب كان  وإذا ، بالدان وموارد حاجات يناسب اقتصاداي  

 : االقتصادي اإلقالع.  واجلهاد الدعوة ونشر لالستقالل املسلمون يسخره ال فلماذا ، واالستغالل
 املسلمون ينهض كيف:   املتبادر السؤال كان  املوضوع هذا وألمهية

 الشمال يف املنتجون ، رهيب سباق يف حوهلم من فالعامل ؟ مستقل اقتصاد هلم يكون وكيف ؟ اقتصاداي  
 الرئيسية احملطة( جاكرات - طنجة:  حمور) اآلخر العامل بقاء يريدون( طوكيو - نطنواش) حمور على

 ترعى الذي املستهلك وال ، حقه يرعى الذي ابملنتج الهو القرن هذا أول يف واملسلم)  ، لالستهالك
 اقتصاد عامل يف جتربة وال اقتصادي وعي لديه يتكون ومل ، فقط مستمر عمل أداة كان  لقد ، حاجته
 [ .3( ] مفاهيمه بكل عليه غريب

 وفشلت ، كثريا    خطواته تعثرت النهوض اإلسالمي العامل حاول وعندما
 أو الشرق من أخذت بل ، الثقايف املسلمني لواقع دراسة عن أتت مل اليت التجارب

 صناعات قامت ، أرضها غري أرض يف لتطبيقها جاهزة( وصفات) كأهنا  الغرب
 ليطبق( شاخت) األملاين اخلبري واستقدموا ، املصنع يف املللع الغذاء توفر أن قبل

 مع وليس األملاين الشعب مع كانت  جتربته ألن فشل ولكنه ، أندونيسيا يف نظرايته
 . األندونيسي الشعب

 أتثري يبدو االقتصاد عن املسلمون يكتب وعندما ، النظرية الناحية ومن
 ، راب دون بنوك تقوم أن ميكن أنه اتإثب دائما   حياولون فهم ، الغربية النظرايت
 وال ، االقتصاد يف األقوى األساس هي املال قضية فكأن راب دون واستثمار
 يف يظفر مل االقتصادي فاملعىن)  االجتماعي اإلنسان موضوع على كثريا    يعرجون

 يعرجون ال أو[ 4( ] الغرب يف به ظفر الذي النمو بنفس اإلسالمي العامل ضمري
[ ) 5( ] االجتماعي اإلطار يف األشياء مصري خيط الذي هو وحده فالعمل)  وأمهيته لالعم على

 صنعت للعمل ساحة أول هذا كان  ، ابملدينة األول مسجدهم يشيدون األول املسلمون كان  وعندما
 [ .6( ] اإلسالمية احلضارة فيها
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 جبماعة ولكن عمل بصاحب له ةعالق ال العامل ألن ، معناها تفقد أجر كلمة  فإن)  انشئ جمتمع ويف 
 ، عمل الطريق عن األذى وإزالة ، عمل األجبدية من حروف ثالثة فإعطاء ، ونعماها بؤسها يشاطرها

 [ ..7( ] وهكذا ... عمل اآلخرين مساعدة يف فراغنا أوقات واستغالل ، عمل شجرة وغرس
 : املال رأس توجيه
 يستخدمه فاألول ، الامل ورأس الثروة مصطلحي بني نيب بن مالك يفرق
 لغايتها تسعى ال فالثروة)  ورشته أو قطيعه أو عقاره مثل اخلاص ميدانه يف الفرد
 حركة ليخلق جماله ويتسع صاحبه عن ينفصل املال رأس بينما ، مستقلة مالية كقوة

 ورأس ، ساكن مال فالثروة[ 8( ] ارحتل وحيثما حل أينما األيدي ويوظف ، ونشاطا  
 االقتصاد خدمة يف املال توجيه املسلمني من واملطلوب ، تحركم مال املال

 األمة أموال بتوجيه ، وتنشيطه املال حتريك يف ولكن الثروة تكديس يف ليست فالقضية)  اإلسالمي
 زاد)  أن( املال) توجيه عدم عن نتج وقد[ 9( ] والعمل الفكر ينشط متحرك مال رأس إىل البسيطة

 طفل بتويل يهتمون ال منهم فكثري ، ثروات من ميلكون ما برغم العطل يف رائهمفق على املسلمني أغنياء
  العام النفع ذات املشاريع وترتك األشياء توافه يف تنفق واألموال[ ) 10( ] علمية تربية لرتبيته مسلم

 [ .11( ] مالية وليست نفسية مشكلة إهنا ، املال رأس توجيه مشكلة إهنا واملستشفيات كاملدارس
 اختيار من)  الدول حيذر مالك أن إال املال رأس توجيه إىل الدعوة هذه ومع
 أجل من عملها تضع أن مبدئيا   قررت لو كما  تكون ألهنا الرأمسالية التنمية مبدأ

  ... أن يرى بل[ 12( ] العاملية املالية املؤسسات سجن يف االقتصادي النهوض
 هو األساسي والرصيد ، االجتماعية اقاتالط تعبئة يف ولكن املال يف ليست املشكلة
 أنه لقلت قرن ربع منذ عنها عرّبت نظر وجهة أخلص أن ىل مسح لو)  ، اإلنسان

 الذهب من املليارات فقري جملتمع يكون أن( املمكن من وال) الضروري من ليس
 الذي رصيدال ، شيئا   قيمته من تنقص أن األايم تستطيع ال الذي ابلرصيد ينهض وإمنا ، ينهض كي

 إنشاء قضية ليس االقتصاد إن[ ) 13( ] والوقت والرتاب اإلنسان:  يديه بني اإلهلية العناية وضعته
 كل  أمام اجلديد سلوكه وإنشاء ، اإلنسان تشييد ذلك قبل هو بل ، فحسب مصنع وتشييد بنك

 [ .14( ] املشكالت
 األعمال قيمة هو الكسب: )  مقدمته يف خلدون ابن قال هذا مالك رأي ومبثل

 ما غري يف عليه به وامنت ، لإلنسان العامل يف ما مجيع خلق سبحانه وهللا ، البشرية

This file was downloaded from QuranicThought.com



يعا   اأَلْرض   يف   وَما الس َمَوات   يف   م ا َلُكم وَسخ رَ ]  كتابه  من آية ْنهُ  مجَ   لكم وسخر[  مّ 
 [ .15( ] العامل على مبسوطة اإلنسان ويد ، األنعام
 : والصناعة الزراعة

 يبدأ أن االقتصادية النهضة يريد عندما تقتضي اإلسالمي العامل ظروف إن
 حتميه اليت وهي ، اخلام املواد ببعض متده اليت وهي ، األساس فهي ، ابلزراعة

 ، كتبه  يف كثريا    يكرره الذي نيب بن مالك رأي هو هذا ، االستعمارية الضغوط من
 : يقول

 الذين االقتصاديون اليوم يقول كما  - املأمونة الوسيلة هي واألرض) 
 إىل أولية مرحلة من ما جمتمع( إقالع) لضمان - الثالث العامل مشاكل يدرسون

 يعتمد ما له فليس التصنيع مرحلة إىل االقتصاد يصل ولكي[ ) 16( ] اثنوية مرحلة
 مها وهذان ، أخرى انحية من( اخلام) األولية واملواد انحية من الزراعة سوى عليه

 [ .17( ] العموم على اإلسالمي االقتصاد دايث
 وأمهل ابلصناعة اهتم حني ذلك على مثال أكرب هي اجلزائر وجتربة 

 . موجودة غري للغذاء الضرورية املواد أن والعمال الشعب ووجد ، الزراعة
 أنه يعين أظنه وال ، عام بشكل صحيحة نيب بن مالك نظر وجهة أن الشك

 وهذا ، األساس هي الزراعة ولكن ، ابلصناعة نبدأ حىت عةالزرا استكمال من البد
 أنه االنتفاش وحماولة الزراعة يف فضعفه ، اإلسالمي للعامل ابلنسبة طبيعي شيء

 . الغرب من الغذائية املواد أخريا   يستجدي جعلته صناعي
 وخطوط إشارات بل ، االقتصاد يف متكاملة نظرية هنا نيب بن مالك يقدم مل

 وخاصة تعقيدا   أكثر وهي ، أحياان   األشياء بسط أنه القول نستطيع بل ، طفق عريضة
 عندما كبرية  غلطة يف وقع( السياسية السذاجة) وبسبب أنه كما.   احلالية ظروفنا يف

 اإلصالح) ب مسي مما مصر يف يوليو( 23) انقالب قادة به قام ما أن ظن
 هؤالء به قام ما إن ، قتصادياال اإلصالح طريق يف كبرية  خطوة سيكون( الزراعي

 خطة عن انبعا   وليس اإلقطاع ضد نفسية وتشنجات ارجتاال   يكون أن يعدو ال
 أضعف ذهاهبم بعد مصر خرجت وقد ، إسالمية خطة تكون أن عن فضال   مدروسة
 أبي يفرح الغرب يف عاش الذي مالك ولكن ، جاؤوا يوم عليه كانت  مما اقتصادا  
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 . اإلصالح من أنه يظن مما رقاملش أهل خيطوها خطوة
 أو الشرق يف سواء ، االشرتاكية اجملتمعات اهنيار يرى حىت مالك يعش مل

 من الوصفات تغين ال وطبعا   ، املزيف االقتصاد واهنيار ، العربية البالد يف
 االقتصاد عامل إىل تعيد)  اليت اإلسالمية اجملتمعات يف هو فاألمل الرأمسالية
 كما  ، الرأمسالية فيها تورطت اليت اإلابحية االحنرافات بذلك ىفويتال ، أخالقيته

 اآلالت عن مييزه ما اإلنسان سلبت اليت املادية املاركسية ورطة من ينجو
 [ .18( ] واألشياء

__________ 
 . 102/  االقتصاد عالم في المسلم:  نبي بن مالك( 1)
 . 99/  السابق المصدر( 2)
 . 7/  قتصاداال عالم في المسلم( 3)
 . 16/  السابق المصدر( 4)
 . 162/  النهضة شروط( 5)
 . 162/  السابق المصدر( 6)
 . 163/  النهضة شروط( 7)
 . 167/  السابق المصدر( 8)
 . 172/  السابق المصدر( 9)
 . 81/  اإلسالمي العالم وجهة( 10)
 . 83/  السابق المصدر( 11)
 . 72/  االقتصاد عالم في المسلم( 12)
 . 60/  والتيه الرشاد نبي بن مالك( 13)
 . 73/  االقتصاد عالم في المسلم( 14)
 . 905/  2 المقدمة( 15)
 . 40/  األفكار مشكلة( 16)
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 . 24/  االقتصاد عالم في المسلم( 17)
 . 85/  االقتصاد عالم في المسلم( 18)

===============================================
===============================================

============================== 

 نيب بن مالك فكر يف قراءة
 - األخرية احللقة -

 العبدة حممد
 

 عن للكتابة متجهة النية كانت  نيب بن مالك فكر قراءة يف األخرية احللقة بعد
 غري رآخ مكان ويف ، به أتثرت اليت املدرسة عن الكتابة ضمن أخطائه بعض

 مالك عن الكتابة تكون أن وطلبوا أشاروا القراء بعض ولكن ، اجمللة هذه صفحات
 الفائدة تقع كي  والسلبيات اإلجيابيات وتظهر ، الصورة تتضح حىت اجمللة يف

 املنهج ضمن األخطاء عن سأكتب هلذا واستجابة ، األخطاء وتتجنب املرجوة
 تقدمي فاألوىل اخلري الرجل على لبغ إذا أنه وهو ؛ والتعديل اجلرح يف الصحيح
 يف أردت وما ، ذلك أمكن ما جمملة ذكرها أو سلبياته عن والتغاضي إجيابياته

 وشروط اإلسالمي العامل أمراض عن أفكاره خالصة عرض إال السابقة املقاالت
 يف املسلمون منه يستفيد أن ونتمىن ، والتأمل الدراسة تستحق أفكار وهي ، النهضة

 مرور ورغم ، اجلرح على اإلصبع ووضع ، احملز فيها أصاب فقد.  مكان كل
 . عنها وكتب حللها كما  زالت ال املسلمني مشكلة لكن ، طرحها على سنني

 فكان ، كاتب  لكل يقع مما عادية أخطاء ليست عنها سنتكلم اليت األخطاء إن
 . عليها والتنبيه ذكرها من البد

 : توالشخصيا لألحداث السطحية النظرة
 على للتسلط اخلفية وأساليبه االستعمار غور فهم يف عميقا   نيب بن مالك كان
 يف ولكنه ، املسلمني عند( لالستعمار القابلية) معاجلة يف وعميقا   ، اإلسالمي العامل
 تعجب فقدميا   غريبا   ليس وهذا ، سياسية طفولة أو سذاجة فيه والسياسة الواقع عامل

 والذكاء الفقه بني جيمع كيف  ، الغزايل حامد أىب خصيةش من اجلوزي ابن اإلمام
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 . أخرى جهة من واخلرافات العجائب وحكاايت الصوفية وبني ، جهة من
 من فيها آماله ووضع ومدحها ، مصر يف يوليو 23 بثورة مالك أعجب - أ

 واحلياد ، واإلرشاد الثقافة وزارة وإنشاء ، والصناعة الزراعي اإلصالح انحية
 . الثورة هذه مهرج أطلقها اليت والشعارات الدجل وكل ، يباإلجيا
 ، الفكري للصراع ابلنسبة احلوادث أهم من)  مالك عند 1952 يوليو فثورة
 والعامل العربية البالد وعي يف انطلقت كهرابئية  شرارة أتثري احلدث هلذا وكان

 خطت رالناص عبد مجال الرئيس نظرة أن يعلم عريب وكل[ ) 1( ] اإلسالمي
 القانون مع لالنسجام األول الشرط حيقق الذي الصحيح االجتاه العربية للنهضة

 [ .2( ] ... العام
 يف آخر زعيما   هناك أن نعلم ال وحنن الصفات هبذه الزعيم هذا يكون كيف

 بن مالك يدري ال كيف  ؟ الناصر عبد مجال مثل خرااب   بالده ترك احلديث العصر
 ،( األمم لعبة) ضمن كان  عبدالناصر أن االستعمارية اللعبة فهم يف هو من وهو نيب

 بعض هناك كانت  لو وحىت ، املزيفة البطولة هذه صنع على ساعدوه وأهنم
 السياسي االستبداد عن احلديث فأين - فعال   تتحقق مل وهي - املادية اإلصالحات

 . ؟ اإلسالم تطبيق أين بل ؟ املسحوقة الشعب وكرامة
 سالم كتلة  واعتربه ، ابندونغ مؤمتر على كبرية  آماال   نيب بن مالك علق - 2

 متفاوات   فكراي   ترااث   تضم ، دولة وعشرين تسعا   يضم الذي التنوع هذا واعترب ، للعامل
 هذه[ . 3] ،(  للسالم متينة قاعدة لبناء الالزمة العناصر يقدم أن احلال بطبيعة ميكن) 

 وقد ، الغرب ملواجهة الكبرية التكتالت حيب كان  هأن واحلقيقة ، املؤمتر هلذا نظرته
 ، فشله بذور حيمل كان  التكتل هذا مثل ولكن ، هذا يف احلق بعض معه يكون

 كانت  اليت واهلند ، منحازة دولة فكل ، صحيحة تكن مل يرفعها اليت احلياد وقضية
 الكره اجواحنه بني حتمل كانت  والروحانية السالم وتدعي املؤمتر أعضاء أبرز من

 الشباب عند البديهيات من كانت  العداونية اهلند صورة إن بل ، للمسلمني العميق
 اخلشوع من لدينا ليس)  اهلندي الدبلوماسي بكالم ينخدعوا ومل ، الستينات يف املسلم

 محل هنرو أن نيب بن مالك ويصدق ،[ 4( ] ابندونغ إىل ذاهبون وحنن يكفينا ما
 (العصرية اجمللة) يف يكتب هذا وهنرو ، غاندي إايها سلمه اليت الالعنف رسالة
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 جانب ويؤيد القاداينية ضد احلركة املسلمة اجلمعيات على فيهما ينكر مقالتني
 الدميقراطية وأين السلم فأين ، ابلقوة وأخذهتا كشمري  احتلت اليت هي هنرو وهند ،[ 5( ] القاداينية

 ( .لالستعمار القابلية) يف انوابكست اهلند بني الفرق وما ؟ تدعيها اليت
 عناصره ليست جتّمع حماولة أي جدوى عدم أخريا   مالك أدرك وقد

 الكبار أن والشك ، ابلواجب تقم مل يوليو 23 ثورة أبن حياته آخر يف يلمح كان  كما  ،[ 6] منسجمة
  ....  احلق عرفوا إذا يرتاجعون نيب بن مالك أمثال من
 وللعامل للشعوب صديقة دولة أهنا تدعي لشيوعيةا الثورة بعد روسيا كانت  - 3

 : يقول ، املقولة هذه نيب بن مالك صّدق وقد ، استعمارية دولة ليست وأهنا ، الثالث
 االحتاد ويف ، سواء حد على وأمريكا أوراب يف تكّون الذي االستعماري فاملناخ) 

 ، وبعدها الثورة قبل مستعمرة روسيا أن احلقيقة ولكن(  أيضا   الثورة قبل السوفيييت
 . الغربية للحضارة آخر وجه وهي ، الكربى الدول جشع عن تتخل ومل
 أسلوب وتعتمد ، الواجبات وتنسى فقط ابحلقوق تطالب اليت السياسية االنتخاابت مالك نقد - 4

 هذه يف شارك ولكنه ، هذا يف حمق وهو ، واحلفالت املظاهرات
 هو ينتقده أنه مع ، الوطين احلزب قيام يف( احلاج مصايل) وساعد ، الوسائل

 . بعدئذ األخطاء يكتشف مث احلركة حب ولكنه ، وحزبه
 : الالعنف
 بل ، دائما   يذكرها فهو ، غاندي عند( الالعنف) بقصة نيب بن مالك أعجب
 حنو العامل واجتاه ، العاملي السالم يف الفلسفية أحالمه عليها ويبين ، خبشوع يذكرها
 هي: )  آسيا شرقي جنوب منطقة عن يقول ، والفكر واحلوار ابلسلم هقضااي مناقشة

 : حضارتني إشعاع جمال أي ، الالعنف وفكرة اإلسالمي الفكر إشعاع جمال
 ذخرية أكرب ختتزانن اللتان احلضاراتن ، اهلندوكية واحلضارة اإلسالمية احلضارة

 [ .7( ] اليوم لإلنسان روسية
 ذروها اليت غاندي رفات فكذلك: )  يقول عندما يةوالطوابو  اخليال يف وحيلق

 انتصار يوما   سينطلق حيث من اإلنسان ضمري أعماق يف ستجمعها األايم فإن
 درجة إىل يتقمص كان(  غاندي) الرجل هذا[ . ) 8( ] العاملي السلم ونشيد الالعنف

 [ .9( . ] العشرين القرن يف اإلنساين الضمري بليغة
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 أن أو ، دائم بشكل العامل يف السالم حيل أن مبعىن( امليالع السلم) فكرة إن
 فكرة وهي ، شرعية وغري واقعية غري الفكرة هذه ، اهلدف هذا حنو يتجه العامل

 اّلل    َدْفعُ  َوَلْوال]  الكرمي القرآن ذكره الذي الصراع مبدأ تنايف فهي ، حمضة خيالية
 يف اجلهاد مبدأ تنايف كما[  251:  البقرة[ ] ْرضُ األَ  ل َفَسَدت   ب بَ ْعض   بَ ْعَضُهم الن اسَ 

 يردعهم مل إن والعدوان التغالب البشر طبيعة من ألن واقعية غري وهي ، اإلسالم
 . فاقتصاداي   عسكراي   يكن مل إن الضعيفة أتكل القوية الكبرية والدول ، رادع

 كما  ذاهتا حد يق قيمة ذات الفكرة فتصبح الثالث عمرها يف رشدها تبلغ لن والبشرية
 ، اإلنسانية الناحية من ترتدى ما كثريا    إهنا بل ،[ 10] نيب بن مالك يتصور

 . اإلسالم حكمها إذا إال رشدها تبلغ ال والبشرية
 مالك بذرها اليت اخلطرية األفكار من( اإلنسانية) و( الالعنف) فكرة إن

 . اإلسالمي اجلهاد مبدأ حول كثريا    والدوران اللف وحاولوا ، تالمذته بعدئذ ووسعها
 : والعاملية اإلنسانية

 يف اإلنسانية تتوحد أبن حيلم مالك كان(  العاملي السالم) مبدأ من وقريب
 يف إذن دخل قد فالعامل)  ، االجتاه هبذا تسري البشرية أبن ويظن ، عاملي جمتمع
 ،[ 11] ( األفكار نظم أساس على إال مشكالته أغلبية فيها حتل أن ميكن ال مرحلة

  ... ثقافة( تركيب) إىل يهدف كان  ، اليونسكو منظمة إنشاء إىل العامل اجته وحني) 
 ، الدويل والقانون الهاي يف العدل حمكمة وما[ ) 12( ] البعيد املدى على إنسانية

 الطريق ميهد اليفتأ الذي العام االجتاه لذلك خاصة مظاهر إال البحري والقانون
 [ .13( ] العامل لتوحيد

 احلقيقية الثقافية الشخصية حمو به يراد ومهي مفهوم لإلنسانية املفهوم هذا
 ، مكان كل  يف األفكار وانتشرت تقارب قد العامل كان  وإذا ، أمة ولكل جمتمع لكل
 ، والقوة التأثري عناصر ميلك الذي دينهم نشر يف ذلك من املسلمون يستفيد وقد

 نفسه هو كان  وإذا ، جمرد ذهين مفهوم فهذا دواح جمتمع يف العامل يتوحد أن ولكن
 الكومنولث) عن وكتب عاد ولذلك ، التحقيق صعبة آسيوية األفرو فكرة أبن شعر

 ! ؟ الوحدة حنو يسري العامل أن يظن فكيف ؛( اإلسالمي
 : الشرعية ثقافته ضعف
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 أبمهية اعرتافه ورغم ، منهم ليستفيد عصره بعلماء نيب بن مالك يتصل مل
 إال ؛ ابديس بن احلميد عبد الشيخ رأسها على كان  اليت اجلزائر يف العلماء ةمجعي

 ،[ 14] هذا يف خمطئا   كان  أنه ألي بعد هو ويعرتف فاترة كانت  هبا عالقته أن
 قيست إذا قليلة وهي الشخصية قراءاته من انبعة لإلسالم دراسته كانت  ولذلك
 يف كانت  سواء كثرية  أمور يف طئخي جعله ما وهذا ، الغريب الفكر يف بقراءاته

 الثقافة رموز فمن ، اإلسالمي التاريخ جوانب لبعض النظرة يف أو واألحكام الفقه
 عصر يف اإلسالمي واجملتمع[ .. ) 15] رشد وابن ، سينا وابن ، الفارايب عنده

 مل خلدون ابن وبعد أوراب إىل يبلغها رشد ابن عهد ويف أفكارا   خيلق كان  الفارايب
 [ .16( ] التبليغ على وال اخللق على قادرا   ديع

 وهو ، األفغاين الدين مجال عنده الثقافة رموز من فإن احلديث العصر ويف
 على يدل جزافا   القول هذا وإطالقه.  اخل ... الفطرة رجل وهو ، الشرق موقظ
 . الشرعية ثقافته ضعف

 والتقومي نصافلإل الضوابط وضع دون أمية بىن كثريا    يلمز التاريخ ويف
 العامل اتصال املمكن من أنه ظن األلوهية توحيد وضوح عدم وبسبب.  الصحيح
 العامل اتصال يؤديه أن ميكن الذي الدور قيمة من نغض أن بوسعنا وليس)  اهلند بروحانية اإلسالمي
 [ .17( ] اهلند بروحانية اإلسالمي

 بدولة معجبا   وكان ، اإلسالمية الشريعة حتكيم موضوع إىل كتبه  يف يشر ومل
 نريد ال جزئية أخطاء وهناك ، هللا شرع تطبق ال أهنا مع 1958 عام الوحدة

 . لرتاجع عليها نبه لو أنه ونعتقد فيها التفصيل
  ...:  ألمور التنبه من بد ال نيب بن مالك لفكر القراءة هذه ننهي أن وقبل

 ، اإلجيابيات من ستفادةاال من متنعنا ال أن جيب واألخطاء السلبيات هذه - أ
 . املعاصر املسلم وأمراض اجملتمعات هنضة يف خبري املفكر فهذا

 من الفائدة فما آراؤه هذه دامت ما:  يقولون املسلمني بعض أمسع وكأين 
 فكيف ؛ منهم ونستفيد اإلسالم ألعداء نقرأ فنحن ، منهم فادح خطأ وهذا ؟ كتبه  قراءة
 . مواضع يف أخطأ وإن ، املسلمني خلري - جهده حسب - يسعى كان  مبفكر

 ، له تبني إذا اخلطأ عن يرتاجع فهو ، كبرية  شخصية نيب بن مالك إن - 2 
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 على كان  لقد)  هذا يف دقيقا   كالما    وقال بصدق اجلزائر يف العلماء مجعية نصح لقد
 أراد غنيمة وأبي[ )18( ] االنتخابية واملعامع السياسة أوحال على متعالية تبقى أن اإلسالمية احلركة

 يف القضية مفتاح أن يعلمون وهم هناك من يرجعوا أن العلماء
 السياسية القافلة يف العلماء سري يقصد وهو ،[ 19( ] آخر مكان يف ال األمة روح
 . 1936 عام

 مناسبات يف وشهدت ، اإلصالحية احلركة سبيل يف حيايت من شطرا   بذلت لقد خيصين فيما: )  ويقول
 ، اإلدارية شؤوهنا يف للمسامهة تدعه مل اجلمعية ألن ويتأسف ،[ 20( ] العلماء جلمعية ابلفضل فةخمتل
 ابن للشيخ اخلاصة نظرته بسبب طبيعيا   يكن مل اجلمعية من موقفه أن واعرتف تراجع فقد ذلك ومع

 . ابديس
 الإ األحيان بعض يف به وأتثره ، الغريب ابلفكر الدقيقة مالك معرفة رغم - 3
 األساسي املنبع إىل وابلرجوع ، اإلسالمية األصالة يف معلقا   بقي التغيري يف أمله أن

 أن حال كل  يف ميكنه ال بل حدوده خارج هداه جيد أن يستطيع ال اإلسالمي فالعامل)  للمسلمني
 ربالتجا أحد متثل حبضارة عالقته يقطع ال ولكن ، قيامته اقرتبت الذي الغريب العامل يف يلتمسه

 اخللقية ابلقيمة حيتفظ يزال ال واملسلم)  ،[ 21( ] معها العالقة ينظم أن املهم بل ، الكربى اإلنسانية
 حلمل الضروري الشباب من كبري  قدر لديه اإلسالمي فالعامل ، احلديث الفكر ينقص ما وهو ،

 [ .22( ] وروحيا   ماداي   مسؤولياته
 . ذلك نرجو ؟ املسؤوليات هذه الشباب يتحمل فهل

__________ 
 . 22/  الفكري  الصراع( 1)
 . 178/  تأمالت( 2)
 . 98/  آسيوية األفرو فكرة( 3)
 . 7/  السابق المصدر( 4)
 . 220/  الهند في اإلسالمية الحركة تاريخ:  الندوي  مسعود( 5)
 . 7/  إسالمي كومنولث فكرة -( 6)
 . 87/  المعركة مهب في( 7)
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 . 208 لم السابق المصدر( 8)
 . 207/  السابق المصدر( 9)
 . 35/  المستشرقين إنتاج( 10)
 . 14/  الثقافة مشكلة( 11)
 . 96/  السابق المصدر( 12)
 . 154/  اإلسالمي العالم وجهة( 13)
 . المقال نهاية في سنذكرها العلماء جمعية على مهمة مالحظات له بقي( 14)
 . 71/  النهضة ثروة( 15)
 . 48/  الثقافة مشكلة( 16)
 . 170/  اإلسالمي العالم وجهة( 17)
 . 38/  النهضة شروط( 18)
 . 34/  السابق المصدر( 19)
 . 190/  المعركة مهب في( 20)
 . 127/  اإلسالمي العالم وجهة( 21)
 . 157/  السابق المصدر( 22)
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