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  واقع العامل اإلسالمي قبيل العصر احلديث

 
ول أبن العامل اإلسالمي بعد أن حقق تقدًما علميًّا ابهرًا، يكاد املؤرخون والباحثون جيمعون على الق

وبعد أن شيد حضارة شاخمة اقتبس الغرب من أنوارها، واستمد كثريًا من أشعتها، بعد هذا وذاك، 
وبعد أن ضرب بسهم وافر يف شىت جماالت احلياة، فإنه بدأ يدخل مرحلة جديدة تتسم ابلضعف 

حالته تزداد سوًءا يف عهود الركود، حىت وصلت قبيل العصر  والتأخر والتخلف واجلمود، وأخذت
احلديث وخالل القرن الثامن عشر إىل درجة كبرية من الضعف العام يف شؤون احلياة كلها، سواء 

 يف العقيدة، أو األخالق، أو الفكر، أو السياسة، أو االقتصاد، أو االجتماع.

واقع املسلمني آنذاك خري تعبري، فذََكر أن العامل  وقد وصف أحد املفكرين هذه احلالَة، وعَّبر عن
اإلسالمي قد بلغ من الضعف يف القرن الثامن عشر امليالدي أعظم مبلغ؛ إذ انتشر فيه فساد 
األخالق واآلداب، واستغرقت األمم اإلسالمية يف اتباع األهواء والشهوات، وساد اجلهل، 

ات اإلسالمية إىل مطااي استبداد وفوضى وانطفأت قبسات العلم الضئيلة، وانقلبت احلكوم
واغتيال، وأخذ كثري من الوالة واألمراء ََيُرجون على الدولة وينشئون حكومات مستقلة، ولكن 
مستبدة كحكومة الدولة اليت خرجوا عليها، فكان هؤالء اخلارجون ال يستطيعون إخضاع َمن يف 

األحوال االقتصادية، فبارت التجارة، حكمهم، فكثر السلب والنهب، وفُِقَد األمن، وتدهورت 
 وأمُِهَلت الزراعة.
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ومل تنُج العقيدة الدينية من آاثر هذا الضعف واالحنطاط، فألبست الوحدانية اليت علمها صاحب 
سجًفا من اخلرافات، وخَلت املساجد من أرابب الصلوات،  -صلى هللا عليه وسلم  -الرسالة 

الفقراء واملساكني َيرجون من مكان إىل مكان حيملون يف  وكثر عدد األدعياء اجلهالء، وطوائف
أعناقهم التمائم والتعاويذ والسبحات، يومهون الناس ابلباطل واهلبات، ويرغبوهنم يف احلج إىل قبور 
األولياء، ويزينون للناس التماس الشفاعة من دفناء القبور، وغابت عن الناس فضائل القرآن، فصار 

ن يف كل مكان، وانتشرت الرذائل على غري خشية واستحياء، وانل مكَة و ُيشَرب اخلمر واألفيو 
 املدينة ما انل غريمها من مدن اإلسالم، فصار احلج ضراًب من املآسي.

صلى هللا عليه  -وعلى اجلملة فقد هبط املسلمون مهبطًا بعيد القرار، فلو عاد صاحب الرسالة 
ان ُيدَهى اإلسالم؛ لغضب وأطلق اللعنة على من إىل األرض يف ذلك العصر، ورأى ما ك -وسلم 

 .[1]استحقها من املسلمني، كما يُلَعن املرتدون وعبدة األواثن
اط، والضعف والتأخر يف شىت وال شك يف أن ما ذكره هذا الكاتب يكشف عن التدهور واالحنط

 جماالت احلياة.

وليس من املنطق املقبول القول أبن ذلك نزل ابملسلمني فجأة، فاملتأمل يف اتريخ اإلسالم 
واملسلمني يكشف عن وجود عوامل كثرية كان هلا أثرها اخلطري يف حياهتم؛ إذ جعلتها أتخذ يف 

بعضها مبكرًا يف حياة املسلمني، مع ما جدر  التدهور واالحنطاط، وبتضافر تلك العوامل اليت بدأ
من عوامل أخرى على مسار التاريخ، أخذ التدهور يزداد شيًئا فشيًئا حىت بلغ قمته يف القرن الثامن 
عشر، مما هيأ للغرب أن يعدر جيوشه، ويزحف هبا على العامل اإلسالمي، حىت سقطت دوله، 

 واحدة بعد األخرى حتت سلطة املستعِمر.

ا كانت سيطرة الغرب على الدول اإلسالمية تعد صدمة كبرية نزلت ابملسلمني، فإن هذه وإذ
الصدمة قد أيقظتهم؛ إذ إن كثريًا منهم أخذوا يقارنون بني حالة الشعوب اإلسالمية، وما وصلت 
إليه من الضعف والتأخر واالستعباد واخلضوع للغرب، وما وصلت إليه أوراب من القوة والتقدم يف 

 ناعة، ويف العلم، ويف شؤون العمران، وشؤون السياسة واالقتصاد.الص

ويبدو أن هذه املقارنة بني الغرب املسيحي املتطور، والشرق اإلسالمي املتخلف، جعلت البعض 
أن اإلسالم هو السبب يف أتخر املسلمني وختلفهم عن رْكب احلياة، وسواء أكان  -خطأ  -يظن 
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أم كان قد تسرب إليهم من الغرب، فإن املستعمرين حاولوا أن هذا الظن انبًعا من نفوسهم، 
يؤكدوه يف نفوس املسلمني؛ رغبة يف حتطيم الرابطة اإلسالمية اليت تربط بني الشعوب املستعَمرة، 
ألهنم موقنون أهنم لو استطاعوا القضاء على هذه الرابطة، ألِمنوا على أنفسهم من أن هتبر تلك 

حد صفوفها، وتستعيد قوهتا، وتفلت من قبضتهم، ومن مث فإهنم قد الشعوب من ركودها، وتو 
على تشويه حقائق اإلسالم،  -إال قلياًل منهم  -استعانوا ابملبشرين واملستشرقني، الذين حرصوا 

وإبعاد املسلمني عن دينهم الذي حيثهم على اجلهاد، وإاثرة بواعث الُفرقة بني شعوهبم، كما سنرى 
 فيما بعد.

حناول الكشف عن األسباب احلقيقية اليت أدت إىل تدهور أحوال املسلمني، ينبغي أن وقبل أن 
نسارع إىل تفنيد الوهم الذي سبق إىل أذهان بعض املسلمني، من أن اإلسالم هو السبب يف أتخر 
املسلمني وتدهور أحواهلم، واحلق الذي ال يستطيع منصف أن ينكره أن اإلسالم ليس السبب فيما 

أمُر املسلمني من الضعف والتخلف كما يظن البعض، وكما يزعم كثري من املستشرقني، آل إليه 
ويؤكد ذلك ما صرح به األمري شكيب أرسالن يف قوله: فتأخُّر املسلمني يف القرون األخرية مل يكن 
من الشريعة؛ بل من اجلهل ابلشريعة، أو من عدم إجراء أحكامها كما ينبغي، وكلما كانت الشريعة 

 .[2]رية على حقها، كان اإلسالم عظيًما عزيزًا"جا

وذلك ألن العقيدة اإلسالمية عقيدة واضحة صرحية، ال تعقيد وال غموض فيها، وال متيل إىل اختاذ 
 إىل السيطرة على العقول؛ بل هتدف إىل حترير اإلنسان من العبودية، األساطري واخلرافات سبيالً 

وهتدف إىل االعتزاز حبريته وكرامته، وحتثه على طلب العلم، وَتْدعوه إىل النظر يف الكون واالستفادة 
من الكائنات اليت سخرها هللا تعاىل له، وتدفعه إىل العمل اجلاد املثمر حىت يسيطر على الطبيعة، 

ه إىل التمتع بطيبات احلياة يف احلدود اليت رمستها الشريعة، والتقرب إىل هللا إبخالص العبودية وتدعو 
 له، وااللتزام بشرعه، وأداء ما فرضه عليه من عبادات.

وال شك يف أن فهم اإلسالم فهًما صحيًحا هو الذي مكرن املسلمني من بناء احلضارة اإلسالمية 
 -لشرارة األوىل اليت بعثت النور يف أوراب، فقد استمد منها األوربيون الشاخمة، اليت انبثقت منها ا

األصوَل األوىل لنهضتهم، وأعين بذلك أصول املنهج التجرييب، وإذا   -ابعرتاف املنصفني منهم 
كان "بيكون" قد وضع هذا املنهج يف الغرب، فإنه قد استقى ما حصله يف العلوم من اجلامعات 
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فليس له احلق يف أن ينسب إليه الفضل يف ابتكار املنهج التجرييب، فلم يكن اإلسالمية، ومن مث "
 .[3]"بيكون" إال رسوالً من رسل العلم واملنهج اإلسالميني إىل أوراب املسيحية"

اًل منصًفا يسمح لنفسه أن يتهم اإلسالم الصحيح أبنه سبب أتخر املسلمني؛ ألن وال أظن أن عق
هذا الدين يتضمن كل مقومات احلضارة، وكل أسباب التقدم، وقد شهد بذلك أحد الغربيني 
فقال: "ليس اإلسالم وال تعليمه السبَب املفضي ابملسلمني إىل هذه احلالة املشهودة من التضعضع 

ولكن السبب يف ذلك إمنا هو استبداد أمراء املسلمني وحكاِمهم الذين اْلتَ َووا  واختالل الشؤون،
 .[4]عن الصراط املستقيم، وتَ َنَكبُّوا عن طريق صاحب الرسالة وخلفائه الراشدين"

ا نرفض القول أبن اإلسالم هو السبب يف تدهور واقع العامل اإلسالمي، فإننا نرفض أيًضا وإذا كن
القول أبن ما نزل ابملسلمني من تدهور وركود ليس إال ضربة من ضرابت الَقَدر وفعل الزمان؛ ألن 

م لنا تفسريًا مقنًعا ملا أصاب أمرتنا، وال يضع أيدينا على األسباب  اليت ميكن هذا القول ال يُقدِ 
بتالفيها أن نغريِ  حالنا ونتجنب الداء، وإمنا حييل املشكلة إىل القدرة اإلهلية، أو يد القدر اليت تفعل 
ما تشاء، وكأن الناس ليسوا مسؤولني عن أعماهلم وعما ينزل هبم، وكأن األسباب ال تؤدي إىل 

إما إىل النصر  -مرغمني  -ساقوا نتائجها، وكأن القوم ال ميلكون من أمرهم شيًئا، وإمنا ُخلقوا لي
والعزة، وإما إىل اهلزمية واهلوان، وابختصار فإن هذا القول مبين على أن مفهوم القدر هو اجلَّب، 
وليس هذا من الصحيح يف شيء؛ ألن القدر يعين أن األشياء كلها سابقة يف علم هللا تعاىل، 

ذ ابألسباب، ألن هللا تعاىل قدرر األشياء وواقعة بقدرته وَوْفق مشيئته، وهذا ال يتعارض مع األخ
ُوا َما أِبَنْ فُ ، وصدق هللا العظيم يف قوله تعاىل: }[5]أبسباهبا َ اَل يُ َغريِ ُ َما ِبَقْوٍم َحىتر يُ َغريِ  { ِسِهمْ ِإنر اَّللر

[، وإًذا فما نزل ابملسلمني كان نتيجة ألسباب وعوامل تفاعلت وتشابكت وأدت إىل 11]الرعد: 
 تدهورهم.

  أسباب التدهور
أن حيددوا وقًتا معيًنا  -إن مل يكن من املستحيل  -يرى الباحثون واملؤرخون أنه من الصعب 

إذا ظهرت نتائجه وآاثره واضحة جلية  لتدهور أمة ما من األمم؛ وذلك ألن األمم ال تشعر به إال
ال نستطيع أن حندد وقًتا معيًنا لتدهور حال األمة  -بناء على ذلك  -يف حياهتا، وإذا كنا 

اإلسالمية، فإننا نستطيع أن نقول: إن حال أمتنا أخذت يف التدهور منذ زمن بعيد، وإن التدهور 
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الثامن عشر أو قبيل العصر احلديث، ولن  أخذ يزداد ابزدايد أسبابه، حىت بلغ ذروته يف القرن
 نستطيع يف هذا اجملال أن نستقصي القول يف هذه األسباب، وإمنا سنشري إليها إبجياز.

 وأهم األسباب اليت أثررت يف حالة العامل اإلسالمي، تتمثل يف نظران فيما يلي:
 حتريف الدين وتشويه العقيدة. - 1
 هم.ابتعاد املسلمني عن مبادئ دين - 2
 احلروب اخلارجية. - 3

 أواًل: حتريف الدين وتشويه العقيدة:
لقد اشتمل اإلسالم على عقيدة بسيطة واضحة، خالية من التعقيد والغموض، وبعيدٍة عن األوهام 
واخلرافات، وقدرم تفسريًا متزاًن لأللوهية جَيَمع بني تنزيه هللا عن كل ما ال يليق بذاته العلية، وبني 

ات الكمال اليت جتعله متفرًدا ابلربوبية والوحدانية، وقرر أن هللا واحد أحد، ال نظري له اتصافه بصف
 وال شبيه، خالق كل شيء، وليس كمثله شيء.

 -وقد استطاع اإلسالم هبذه العقيدة، ومبا اشتمل عليه من مبادئ إنسانية خالدة تتفق مع الفطرة 
ومن القبائل املتنافرة أمة متماسكة مرتابطة، وأخرج  أن َيلق من العبيد أحرارًا، ومن الضعفاء قوة،

الناَس من عبادة العباد واألصنام إىل عبادة هللا وحده، ومن الظلمات إىل النور، ومن الظلم إىل 
العدل، وأخرجهم مما يشبه العدم، وخلع عليهم القوة اليت مل خترجهم قط عن إنسانيتهم وتساحمهم، 

 رواًب أكثر إنسانية من حروب املسلمني.حىت قيل إن العامل مل يشهد ح

ولكن مل يُقدرر هلذا الدين أن يبقى على صفائه ونقائه، ومل حتتفظ عقيدته بوضوحها وبساطتها، 
وذلك ألنه انتشر يف بالٍد هبا دايانت أخرى كثرية، سواء كانت مساوية أو غري مساوية، وقد 

 من أصحاهبا أن يعملوا على تصحيح ما يف اصدمت عقائد هذه الدايانت بعقائده، فعزر على كثري
عقائدهم من احنرافات، وانصبوا اإلسالم العداء، وقد اشتبكت هذه الدايانت والعقائد مع اإلسالم 
اشتباكات عقلية عنيفة، استهدفت تشكيك املسلمني يف عقائدهم؛ بل وتقويض هذه العقائد، 

ابت األوهام واخلرافات عقيدته, وذلك راجع ومن مث حلَق التحريُف كثريًا من مبادئ اإلسالم، وش
 إىل ما يلي:
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؛ رغبة يف تقويض العقائد ما قام به اليهود والنصارى من نشر األفكار اهلدامة بني املسلمني - 1
اإلسالمية، ويذكر املؤرخون أن اليهود قد ساعدوا على قيام العقيدة الشيعية الغالية، فقد دخل 

ا، وأاثروا فكرة اإلمام املعصوم، وتكاد جُتِمع كتب العقائد اإلسالمية بعض أحبارهم يف اإلسالم نفاقً 
كان يهودايًّ   -وهو أول من دعا إىل فكرة القداسة اليت ُنسَبت إىل علي  -على أن عبدهللا بن سبأ 

وقد أسلم نفاقًا، كما أن فكرة الرجعة، والبداء، واملهدي املنتظر، وغريها من آراء شيعية غالية، هي 
، وأيًضا فإن كثريًا من اليهود الذين اعتنقوا اإلسالم نفاقًا وضعوا أحاديَث كثرية [6]دية األصليهو 

 مة.يف مسائل التجسيم والتشبيه، فساعدوا بذلك على وجود املشبِ هة واجملس ِ 

وكذلك حاول النصارى أن يشككوا املسلمني يف عقيدة الوحدانية، وأن املسيح رسول هللا، ألن 
ذلك يناقض عقيدهتم يف التثليث، والقول أبلوهية املسيح وأنه ابن هللا، كما أدخل بعض النصارى 

وسلم، ومن  الذين أسلموا أقوااًل من اإلجنيل ُدسرت على أهنا أحاديث قاهلا النيب صلى هللا عليه
الصحيح أن املسلمني قد جادلوا اليهود والنصارى وردُّوا على عقائدهم، ولكن من الصحيح أيًضا 
أن عقائدهم اليت أاثروها يف وجه اإلسالم كان هلا أثرها يف حتريف العقيدة اإلسالمية لدى بعض 

 .[7]املسلمني

: لقد حاول الزاندقة من أتباع املانوية والزرادشتية واملزدكية تقويَض صرْح حركة الزندقة واإلحلاد - 2
اإلسالم ابلتشكيك يف عقائده، وإذاعة مبادئ مناقضة ألصوله؛ كالقول بعبادة النور والظلمة، 

، [8]مي املباحات يف الدين، مما أدى إىل شيوع اجملون واالحناللوالدعوة إىل إابحة احملررمات وحتر 
وعلى الرغم من أن املسلمني قد تصدوا هلؤالء الزاندقة، وردوا عليهم، فإن أفكارهم تركت آاثرها يف 

 م وعقيدته.اإلسال

: كان للثقافات األجنبية اليت احتك هبا املسلمون، وخاصة الثقافة اليواننية الثقافات األجنبية - 3
أثٌر يف ظهور األفكار الغريبة على اإلسالم، فقد تُرمجت الفلسفة اليواننية وكان فيها كثري  -واهلندية 

سالم؛ كاملذهب الذري املادي، من مظاهر الوثنية، وبعض األفكار اليت تتعارض مع مبادئ اإل
والقول بِقَدم العامل، وما إىل ذلك من األفكار الباطلة، وكذلك تُرمجت الثقافة اهلندية وتركت 
بصماهتا على العقيدة اإلسالمية؛ وذلك أن أهم عقائد هذه الثقافة عقيدُة القول بتناسخ األرواح، 

المية، وأثررت بصورة واضحة يف أفكار الُغالة وقد لعبت هذه العقيدة دورًا هامًّا يف املذاهب اإلس
 .[9]من الشيعة، الذين كانوا يقولون بتناسخ اجلزء اإلهلي يف األئمة بعد علي رضي هللا عنه
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ن احلاقدين على اإلسالم، أرادوا العمل على هدمه وتقويضه من : هم مجاعة مفتنة الباطنية - 4
الداخل، وكانت وسيلتهم إىل ذاك التفرقة بني الظاهر والباطن، فقد زعموا أن لظواهر القرآن 
واحلديث بواطَن جتري من الظواهر جمرى اللب من القشر، وأهنا بصورهتا توهم اجلهال صورًا جليلة، 

ارات إىل حقائق خفية، وأن َمن تقاعس عقله عن البحث عن اخلفااي وهي عند العقالء رموز وإش
كان حتت األغالل اليت هي تكليفات الشرع، ومن   -واألسرار، والبواطن واألغوار، وقنع بظواهرها 

َوَيَضُع ارتقى إىل علم الباطن سقط عنه التكليف، واسرتاح من أعبائه، وهم املرادون بقوله تعاىل: }
ُهْم ِإْصرَ   .[10][157{ ]األعراف: ُهْم َواأْلَْغاَلَل الريِت َكاَنْت َعَلْيِهمْ َعن ْ

 وإذا كنا ال نستطيع أن نفصل آراء هذه الطائفة، فال بد وأن نشري إىل أن تعاليمها كانت جمموعة
غريبة من العقائد اجملوسية، واألفكار األفالطونية، واألغراض السياسية، وقد كانت هذه الطائفة 

تتعاون مع القوى العدوانية ضد  -بفروعها املختلفة من اإلمساعيلية واحلشاشية والدروزية والنصريية 
عدت الصليبني اإلسالم واملسلمني، وهي اليت مهدت الطريق للهجوم على األقطار اإلسالمية، وسا

 يف شنِ  هجومهم على الشام، كما ساعدت التتار أيًضا يف هجماهتم العنيفة على الشام.

ومع هذا كله فإهنم كانوا يقومون بنشر االضطراب الفكري، واإلحلاد والزيغ والثورة على الدين، 
كالطابور اخلامس يف حصن املسلمني   -كما يقول أحد الباحثني   -فكانوا بذلك كله 

 .[11]ديينال
وكان الباطنية يعتمدون يف نشر عقائدهم الضالة على أسلوب التدليس واالستدراج واستغالل 

ا اإلميان مبا جاء به جهل اجلماهري، فكانوا يبدؤون ببذر بذور الشك يف القلوب، حىت يزعزعو 
القرآن، فإذا رأوا أن الريب بدأ يدب يف عقيدة أحدهم، أسرعوا إليه يومهونه أبهنم ُهداتُه ومرشدوه 
إىل اليقني، مث أخذوه إىل مرشدهم ليبايعه على الطاعة، فإذا اطمأنوا على أهنم استحوذوا على عقله  

اليُف؛ ألن الفرائض الدينية إمنا فُرضْت كاشفوه حبقيقة أمرهم، وقالوا له اآلن سقطْت عنك التك
على احملجوبني دون الوصول إىل احلق، واحلق هو املرشد الكامل، وكذلك سائر احلدود 
واالعتقادات، إمنا ألزمت فرائضها الناقصني املصابني أبمراض من ضعف النفوس ونقص العقول، 

واخلروج من التكاليف إىل اإلابحة أما وقد صرَت كامالً فلك االختيار يف جماوزة كل حد مضروب، 
 .[12]الواسعة
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فإن كثريًا من هؤالء وخاصة العامة ما محله معهم أتباع العقائد األخرى ممن دخلوا اإلسالم،  - 5
تقاليدهم وعاداهتم اليت نشؤوا عليها يف ظل عقائدهم األوىل، وكانت حياة مل يتخلصوا متاًما من 

هؤالء مزجًيا من اإلسالم والتأثري اجلاهلي، وقد أشار املقريزي إىل فريق من هؤالء، فقال: "وكانوا إمنا 
طل، وضموا رُبُّوا بدار اإلسالم، ولُقِ نوا القرآن، وعرفوا أحكام امللة احملمدية، فجمعوا بني احلق والبا

 .[13]اجليد إىل الرديء"

على الرغم من تصدي كثري من  -ومما هو جدير ابلذكر أن هذه التيارات والعقائد كلها قد أثرت 
ريف اإلسالم، وتشويه عقيدته، وإدخال كثري من األوهام يف حت -علمائنا ملناقشتها والرد عليها 

واخلرافات اليت أخرجته وأبعدته عن أصوله األوىل، وأصبح الدين اخلالص والتوحيد النقي وراء 
شأن اليهود  -حجاب وحجاب، "ونشأ الغلو واإلفراط يف االعتقاد يف األولياء الصاحلني 

اء يف أذهان الكثري من الناس، وأصبح كثري من حىت رسخت عقيدة التقرب ابألولي -والنصارى 
َذت قبوُر األولياء والصاحلني  العلماء ال يرون أبًسا يف االستغاثة بغري هللا واالستعانة به، واختُِّ
مساجَد، ومل يكن املسلمون يشعرون أبي غضاضة يف التخلق أبخالق الذميني والكافرين، واختاذ 

 .[14]ية، واصطناع تقاليدهم وعاداهتم"شعائرهم واحلضور يف أعيادهم الدين

 اثنًيا: ابتعاد املسلمني عن مبادئ دينهم:
ت الناس اإلسالم دين ودولة، تناول شؤون الدين ومسائل العقيدة، كما تناول شؤون الدنيا وعالقا

بعضهم ببعض، واملعامالت املالية اليت جتري بينهم، واألسس اليت يقوم عليها كل من النظام 
السياسي والنظام االقتصادي، ودعا املسلمني إىل التآلف والتماسك ونبذ اخلصام، واالعتصام 

وأوجب  بكتاب هللا وسنته، واالحتكام إليهما فيما جِيدُّ من خالف، وربط بني اإلميان والعمل،
على العلماء أن يقوموا برسالة األنبياء يف اإلرشاد والتوجيه والدعوة إىل هللا، كما أوجب على األمة 

 األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، وحث املسلمني على التمسك جبوهر الدين وروحه.

م وعالقاهتم، وال شك يف أن املسلمني األوائل قد طبرقوا هذه املبادئ يف حياهتم وسلوكهم وأخالقه
ومن مث فإهنم استطاعوا أن يفتحوا الدنيا، وأن يكوِ نوا أكَّب إمَّباطورية يف ذلك الوقت، ولكن 
املسلمني بدؤوا بعد ذلك يبتعدون شيًئا فشيًئا عن روح اإلسالم ومبادئه، حىت أصبحت الشُّقرُة بني 

 وح اإلسالم ومبادئه فيما يلي:حياهتم وبني كثري من هذه املبادئ واسعًة، ويتجلى هذا اخلروج عن ر 
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 :الصراع السياسي والديين - 1
 -لقد بدأ الصراع السياسي بني املسلمني مبكرًا، وذلك ألن اخلالف قد نشأ عقب وفاة الرسول 

كما يقول األشعري   -مباشرة حول اإلمامة أو اخلالفة، وكان هذا اخلالف  -صلى هللا عليه وسلم 
؛ فمنهم من زعم أن اإلمامة [15] املسلمني بعد وفاة نبيِ همأول ما حدث من االختالف بني -

قد أوصى هبا لعلي ونص عليه، ومنهم  -صلى هللا عليه وسلم  -ال تكون إال ابلنص، وأن النيب 
ال إن اخلالفة ابالختيار والبيعة، وأطلت الفتنة بني املسلمني، ولكنها سرعان ما من أنكر ذلك وق

يق والفاروق، وما اتسم به عهدمها من العدل واملساواة، مث  اختفت بفضل ذكاء وحصافة الصدِ 
أطلت من جديد يف عهد اخلليفة الثالث عثمان رضي هللا عنه، وأخذت الظروف تنفخ فيها 

دت إىل مقتل عثمان، ومقتل اخلليفة الرابع أيًضا علي بن أيب طالب رضي هللا وتشعل انرها، حىت أ
عنهما، وختضربت األرض بدماء اخللفاء والصحابة، ومل تسكن الفتنة مبقتل هؤالء، فقد تشترَت مشل 
األمة من ذلك احلني، وظهرت األحزاب السياسية؛ كاخلوارج والشيعة واملرجئة، وأطلت العصبية 

ليت قضى عليها اإلسالم برأسها، وأخذ اخلالف والصراع السياسي يشتد ويستشري بني الكريهة ا
املسلمني، حىت انفصمت الوحدة اإلسالمية وتشت رَتْت، وهذا اخلالف السياسي قد أدرى إىل 
اخلالف والصراع الديين، ذلك أن الشيعة قد نقلوا مسألة اإلمامة أو اخلالفة من املستوى السياسي 

توى الديين، واختلفت اخلوارج مع املرجئة يف حكم مرتكب الكبرية، وبدأت الِفَرق الدينية إىل املس
تظهر؛ كالقدرية واجلَّبية واملعتزلة واملشبهة واألشعرية واملاتريدية، واشتد اجلدل والصراع بني هذه 

ؤهم أن ما شاءت هلم ثقافتهم وعقوهلم وأهوا -كما يقول أحد املفكرين   -الفرق، واختلف هؤالء 
َيتلفوا، وشغل القوُم أنفَسهم ومعاصريهم مبشاكل دينية مزعومة ما كان أغناهم عنها؛ كالبحث يف 
صفات هللا، وهل هي عني الذات أو غريها؟ والبحث يف القرآن وهل هو قدمي أو خملوق؟ وهل هلل 

صاحَبه، وجه ويد كما أخَّب القرآن أم ال؟ واحتدت اخلصومة فيما بينهم، واضطهد كلُّ فريق 
 .[16]وسارع البعض إىل تفسيقه أو تكفريه

 :احنراف بعض رجال الدين - 2
لسعادة، إن رجال الدين هم ورثة األنبياء يف القيام إبرشاد الناس إىل احلق، وهدايتهم إىل طريق ا

وحثهم على التمسك ابألخالق والقيم اليت بيرنها هلم ديُنهم، وال بد أن يكون هؤالء العلماء قدوة 
يف أفعاهلم وأقواهلم، فال يقولون إال ما يفعلون، وال يفعلون إال ما يعتقدون، ال بد أن يربطوا بني 
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عني، فما خرج من القلب العقيدة والعمل؛ حىت ينفذ كالمهم النابع من القلب إىل قلوب السام
 جيد سبيله إىل القلب.

ومن احلق الذي ال جمال فيه للمكابرة أن اترَينا ال َيلو من أولئك العلماء الذين أخلصوا العلم 
والعمل، فكانوا مناذَج حية يقتدي هبا الناس ويهتدون هبديها، ولكن من احلق أيًضا أننا نرى كثريًا 

ن املتأخرة اليت متثل عهود الركود والظالم يف التاريخ اإلسالمي وخاصة يف القرو  -من رجال الدين 
قد احنرفوا عن روح اإلسالم، ففصلوا بني العقيدة والعمل، وأصبحوا يقولون ما ال يفعلون،  -

وابتعدوا يف دراساهتم عن روح الدين وأصوله، وانصرفوا إىل اجلدل واملناقشة يف اجلزئيات والفروع، 
كلر مذهب، فتخيلوا   -تفريع املسائل وتقسيمها، وفرض الفروض املستحيلة  وقد ذهب الفقهاء يف

مجيع احلاالت املمكنة اليت قد ال تتحقق ابلفعل، مث اختلفوا يف حكم كل مسألة من هذه املسائل، 
فتشعرَبت احللول، وتفرقت اآلراء، وأصبح االهتداء إىل احلق فيها أمرًا يكاد يشبه املستحيل، وبذلك 

لعلوم الدينية قد حتجرت وذهب روحها، فلم يبق فيها إال عبارات معقدة، وصيغ مكررة، فإن ا
وأصبح الدين رسوًما شكلية، ومبادَئ جامدة ال روح فيها وال حياة، وصارت العبادات صيًغا 
وعبارات فارغة، وحركات ال روح وال خشوع فيها، وبَطل أثرها يف سلوك الناس، ومل يَ ُعد هلا أثر يف 

يب الضمائر وتربية األرواح، وأيًضا فإن العلماء الرمسيني قد انصرفوا عن أداء رسالتهم يف إرشاد هتذ
الناس وتبصريهم أبمور دينهم، والقيام بواجبهم يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، وإسداء 

بون إىل انصرفوا عن ذلك وُشغلوا مبصاحلهم، فأخذوا يتملقون احلكام، ويتقر  -النصيحة للحكام 
أهل السلطان، ويفسرون مبادئ الدين مبا حيقق مآرهبم، ويساندوهنم يف استبدادهم، وصاروا أبواقًا 
هلم؛ ميجدون أعماهلم، ويطلبون من الرعية الرضا بنقائصهم، وعدم اخلروج على ظلمهم، وضرورة 

ضا احلكام، ويظفروا الطاعة لكل أوامرهم؛ ألن طاعة أويل األمر واجبة، كل هذا رغبة يف أن ينالوا ر 
 ابملناصب أو الدرجات العلمية اليت َيلعوهنا عليهم.

كما يقول شكيب   -إن كثريًا من هؤالء العلماء قد اختذوا الدين مصيدة للدنيا، وجعلوا ديدهنم 
التزلَف إىل األمراء بتسويغ مجيع موبقاهتم ابألدلة الشرعية، وكلما أتى أحد امللوك أو  -أرسالن 

اًل منكرًا إال أتوا له من اآلايت واألحاديث مبا يثبتون له به مشروعية ذلك العمل، األمراء عم
بصرف اآلايت، وحتريف الكلم عن مواضعه، ورواية الضعاف واملوضوعات، إىل غري ذلك من 

 .[17]االستشهادات اليت يتوخون هبا الزلفى واجلائزة
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وال شك أن ذلك كان له أثر خطري يف تدهور أحوال املسلمني، ومما يؤكد ذلك أن رجال الدين 
من األتراك قد أسهموا مبثل هذه املواقف يف حتطيم أركان اخلالفة العثمانية، فقد قيل: "إن شيخ 

حلميد يف أواخر القرن املاضي على عدم االستماع إىل اإلسالم هناك كان حيرض السلطان عبدا
دعاة احلرية واملنادين إبدخال النظام النيايب، وكان حيضه على الوقوف حبزم من هؤالء املتمردين، 
حبجة أن هذا النظام الذي يطالبون به ال يصلح للمسلمني، الذين ال يستقيم هلم ملك إال إذا كان 

يطرب عندما يعمل السلطان سيف الغدر يف رقاب على رأسهم مستبد، وكذلك كان 
 .[18]األحرار"

 استبداد بعض احلكام: - 3
ية، وطالب لقد أقام اإلسالم نظام احلكم على الشورى والعدل، وجعل احلكام مسؤولني أمام الرع

صلى هللا عليه وسلم  -الرعية ابلرقابة على احلكام، وقد جتلى هذا بصورة واضحة يف عهد الرسول 
وخلفائه، فرأينا من يقول للخليفة الثاين عمر بن اخلطاب: وهللا لو وجدان فيك اعوجاًجا لقورمناه  -

يقوِ م عمَر بسيفه"، ولكن بسيوفنا، فيحمد اخلليفة ربه، ويقول: "احلمد هلل الذي جعل فيكم َمن 
املسلمني ابتعدوا عن تطبيق مبادئ اإلسالم يف جمال احلكم منذ أن جعل معاوية بن أيب سفيان 
اخلالفة وراثية، وفتح الباب للنظام الفردي املستبد، فأخذت أحوال املسلمني تزداد سوًءا يف هذا 

ك، األمر الذي أدى إىل تصدع العامل اجملال، حىت بلغ السوء مبلغه حني استعان العباسيون ابألترا
اإلسالمي، وانقسامه إىل دويالت خمتلفة، يسيطر على كل دويلة منها حاكم، ليس لديه عن حكم 

 الشورى والعدل واملساواة سوى صدى بعيد خافت.

وليت هؤالء احلكام اتفقوا فيما بينهم على أن يكونوا يًدا واحدة، مع استقالل واستبداد كل واحد 
منهم إبقليمه، ولكن كان يظن كل واحد منهم أنه أحق ابمللك من سواه، ومن مث دارت املعارك 
بينهم، فإذا عجز أحدهم عن أن ينال من صاحبه، أو أن يدافع عن نفسه وملكه؛ استعدى عليه 
األجنىبر، وال شك أن ذلك قد فتر يف عضد اجلميع، فجعلهم لقمة سائغة للمعتدين، ومن 
العجيب أن كل واحد من هؤالء املستبدين وجد أعوااًن له يف الفقر واجلهل، واختذ سنًدا له من 
املنافقني املرائني الذين يتقربون إىل ذوي السلطان، ميجدون ظلمهم فيسمونه حزًما، ويَّبرون 

اهنم فيصفونه أبنه حكمة ومعرفة مبا جيب أن تساس به الرعية، ويصفوهنم ابلصالح وهم طغي
 .[19]الفساق، وابلعدل وهم الطغاة، وابلعلم وهم اجلهلة، وابحِلَجا وهم احلمقى
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ثبت قدم االستبداد بذلك وأمن احلاكم، زاد طغيانه، وعاش عيشة الدعة والرتف، وحرص  وإذا
على توطيد ملكه ولو أداه ذلك إىل االستعانة ابألجنيب وبيع وطنه، واتريُخ املسلمني حافل أبمثال 
هؤالء األمراء الذين احتفظوا بلقب اإلمارة على أسنة رماح األجانب، وهذا هو الذي قضى على 

ك املسلمني يف األندلس، وقوض سلطاهنم يف اهلند، وأحلََْق هبم الوهن يف مجيع دايرهم، وقد مل
اشتد غضب األفغاين على موقف ملوك املسلمني الذين نسوا أوطاهنم ومل ينسوا أنفسهم 
وأطماعهم، فقال: "أَما وعزِة احلق لو تُرك املسلمون وأنفسهم مبا هم عليه من العقائد، مع رعاية 

لماء العاملني منهم؛ لتعارفت أرواحهم، وائتلفت آحادهم، ولكن واأسفاه، ختللهم أولئك الع
املفسدون الذين يرون كل السعادة يف لقب أمري أو ملك، وما ردر األفراَد عن احلركة، وما أقعد 
اهلمَم عن النهوض إال أولئك املرتفون، حيرصون على طيب يف املطعم، ولني يف املضجع، وتطاول 

 البنيان، وتفاخر ابخلدم... أولئك صاروا يف أعناق املسلمني سالسل وأغالاًل، حيبسون هذه يف
 .[20]األسود عن فريستها، جيعلوهنا طعمة للثعالب"

 التقليد: اجلمود الفكري وسيطرة - 4
إن اإلسالم ابعتباره آخر الشرائع السماوية قد تضمن من املبادئ ما جيعله يساير الزمن، ويواكب 
احلياة املتطورة، ومن مث كان اجتهاد األئمة األوائل الذين خلفوا لنا ثروة واسعة عظيمة، ومع أن 

عمى ملذاهبهم، ومل يزعموا أن هؤالء األئمة مل حيجروا على العقول، ومل يوجبوا على الناس التقليد األ
آراءهم هي القول الفصل الذي ينبغي أن يلتزم الناس هبا، ألهنم كانوا يؤمنون أبن كل قول يصح أن 
يؤخذ منه وأن يرتك، إال قول هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم، أقول مع هذا فقد ظهرت نزعة 

 تدعو إىل تقليد املذاهب وسد ابب االجتهاد.

ري من رجال الفكر واإلصالح هذه النزعة، ولكنها برغم ذلك مل خَتتِف متاًما من مساء وقد عارض كث
الفكر اإلسالمي؛ بل كانت من وقت آلخر ترتقب الظروف اليت حتقق هلا السيطرة، وقد هتيأت هلا 

سواء مذاهب العقيدة، أو  -الظروف يف عهود الركود، فسيطرت نزعة التقليد للمذاهب القدمية 
سيطرة قوية، وطغت التبعية املطلقة هلذه املذاهب، حبيث أصبح التابعون ملذهب  -لفقه مذاهب ا

معني ال ميكن أن يتخلوا عن تقدير هذا املذهب، ومنحه سلطة عليا يف التوجيه واالعتقاد أو 
ال يكمن يف تعدد  -أية مجاعة  -العمل، يف كل رأي من آرائه، واخلطر الذي يهدد اجلماعة 
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التفكري أو االعتقاد أو الفقه؛ بل يف حتكم هذه املذاهب وسيطرهتا على التابعني، مذاهبها يف 
 حبيث يهاب هؤالء التابعون نقدها، وإبداء الرأي يف قيمتها، وعندئذ تكون اجلماعة مجاعات.

فرتة الركود  -وعلى أية حال فإن علماء الدين الرمسيني وخاصة الفقهاء، قد انصرفوا يف تلك الفرتة 
البحث يف قضااي الدين، وعرضها عرًضا يتالءم مع تطور احلياة االجتماعية، ورُضوا  عن -

ألنفسهم أن يقفوا موقف اجلمود والتقليد، واندوا أبن ابب االجتهاد قد أُوصد، وأن هؤالء الذين 
مجاعة من الكفرة؛  -حياولون التجديد يف أحكام الشريعة، حىت تكون موافقة للتطور االجتماعي 

موا هؤالء الذين يرون ضرورة العودة إىل رأي السلف أبهنم مرقوا من الدين، وقد روى لنا بل ر 
الشيخ حممد عبده كيف أن أحد هؤالء اجملتهدين نشر مقااًل عرض فيه للصوفية، وبنير فيه أن هذا 
 املذهب كان نكبة على اإلسالم، فلما اطلع الناس على مقاله يف مصر؛ هاج عليه محلة العمائم،

، ويبدو أهنم [21]وقالوا: إنه مرق من الدين، مث رُِفع أمره إىل الوايل فقبض عليه وألقاه يف السجن
لى نفوذهم، وسرتًا جلهلهم دعوا إىل التقليد، وحاربوا كل إصالح وكل اجتهاد وجتديد؛ حفاظًا ع

 وقعودهم عن البحث والتنقيب.

ومل يقتصر موقفهم هذا على العلوم الدينية؛ بل إهنم حاربوا العلوم الطبيعية والكونية، واهتموا 
أصحاهبا واملنادين هبا ابلكفر واملروق، وأن هذه العلوم توشك أن تفسد على الناس عقائدهم، 

تباعه على العلم، وعلى النظر يف الكون، والتأمل يف مظاهر ونسي هؤالء أن اإلسالم قد حث أ
 الطبيعة؛ حىت يفهموا حكمة هللا وآايته يف كونه.

لقد أساء هؤالء إىل الدين، وفتحوا الباب بذلك للطعن يف عقيدته؛ ألن العقيدة اليت ختشى أضواء 
، ولو أن هؤالء فهموا العلم ال ميكن أن يقول أصحاهبا إهنا أسلم العقائد، وأقرهبا إىل العقل

أن اإلسالم ال يصح أن َيالف  -كما يقول األفغاين   -عقيدهتم، وفطنوا إىل حقيقة دينهم؛ لعلموا 
احلقائق العلمية... وقد عم اجلهل، وتفشى اجلمود يف كثري من املرَتِدين برداء العلماء، حىت اهتم 

 .[22]ء مما يقولونالقرآن أبنه َيالف احلقائق العلمية الثابتة، والقرآن بري

وينبغي أن ننبه إىل أن التفكري العقلي والتقدم العلمي ما كان يستطيع أن يصمد يف هذا اجلو الذي 
ت جذوة التفكري، واندثر العلم، ودخلت األمة ساد فيه أهل اجلدل من الفقهاء واملتكلمني، فانطفأ

اإلسالمية يف سباهتا العميق، فتخلفت عن الرْكب، وسبقتها أوراب اليت تتلمذت عليها وعلى ثقافتها 
 طيلة العصور الوسطى.
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 احنراف التصوف وانتشاره: - 5
على أال تكون من املسلرم به أن اإلسالم يدعو اإلنسان إىل تزكية نفسه، والسمو بروحه، وحيثه 

الدنيا كل مهه، ويدفعه إىل العمل اإلجيايب يف احلياة، وإىل السعي يف مناكب األرض، وهذه املبادئ 
قد متسك هبا املسلمون، كما متسك هبا الصوفية األوائل فكان تصوفهم وزهدهم يف احلياة مظهًرا 

د ذلك نوٌع من التصوف للتعبد واخلشوع، وحافزًا إىل العمل، ولكن جدر يف حياة املسلمني بع
أتثري الفلسفة اإلشراقية  -ألسباب ال حمل لذكرها اآلن  -املنحرف؛ "إذ تسرب إىل بعض دعاته 

اليت جاءت من اليوانن واهلند، وامتزجت ابلعقائد اإلسالمية وأفكارها امتزاًجا ال يتسىن لكل واحد 
د، وعقيدة احللول واالحتاد، ومذهب فصلها عنها، إن إشراقية األفالطونية احلديثة، أو تنسك اليهو 

وحدة الوجود، وفكرة الظاهر والباطن، وسقوط التكاليف الشرعية عن الواصلني، كل هذه كانت 
 معتقدات وأفكارًا انلت إعجاب طبقة كبرية من الصوفية.

وابلرغم من إنكار أصحاب التحقيق والرسوخ يف العلم من هذه الطائفة يف كل زمان هلذه 
ويف عهود الضعف سادت هذه  [23]الفاسدة، كانت طبقة من املتصوفني تلح عليها،املعتقدات 

املعتقدات، وظهر التصوف األعجمي الذي ينظر إىل املادة على أهنا شر جيب على اإلنسان أن 
جنبها، وينظر إىل الذات اإلنسانية على أهنا ال حقيقة هلا، ويدعو اإلنسان إىل ترك العمل؛ ألن يت

العمل يقوي الذات، والذات مصدر الشر؛ فينبغي أن يعمل اإلنسان على فنائها، وذلك برتك 
 .[24]العمل

قد  -ومما ال شك فيه أن هذا التصوف املنحرف، الذي ساد يف عهود الركود واجلمود الفكري 
أدى إىل سلبية املسلمني، وتواكلهم وزهدهم يف احلياة، ونظرهتم إىل العامل املادي على أنه شر وجنس 

هؤالء الصوفية املنحرفني من يزعم  جيب جتنبه، كما أنه فتح الباب أمام مظاهر الشرك، فوجدان من
أنه أدرك سر الوالية، ووجدان من َيْدعون إىل التَّبك ابألولياء، وينصحون اباللتجاء إليهم لقضاء 
احلاجات، وقد انتشر هذا التصوف يف كثري من البالد اإلسالمية، ووجد من تشجيع بعض اجلهلة 

يف بالد األتراك وسيطر على عقول أهلها، فقد  من األمراء واحلكام ما يثبت أقداَمه، مث بلغ غايته
عظم فيها أمر هؤالء الدراويش، الذين خلطوا العقائد اإلسالمية بكثري من اخلرافات واألوهام؛ حىت 

 َذَوْت عقيدة التوحيد، وقامت مقامها عبادة األولياء وتقديس القبور.
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نفوذ، فقال: هؤالء املدلسون قد انلوا ولقد وصف الكواكيب ما بلغه املشعوذون يف تركيا من القوة وال
بسكرهم نفوًذا عظيًما، وأفسدوا كثريًا يف الدين، وجعلوا كثريًا من املدارس َتَكااَي للطالبني، الذين 
يشهدون هلم زورًا ابلكرامات، وبه حولوا كثريًا من اجلوامع جمامع للطالبني الذين ترتج من دويِ  

عصاهُبم، فيلبسهم نوع من اخلََبل، ويظنونه حالة من طبوهلم قلوُب املتومهني، وتكفهر أ
 .[25]اخلشوع"

ومن الغريب أن املسلمني آنذاك كادوا يستوون يف اإلميان هبذه البدع اليت رورجها هؤالء الصوفية؛ 
زايرة قبور األولياء، وطلب العون والرمحة منهم، وشدِ  الرحال إىل مقاماهتم، والتمسُّح هبا، حقًّا  من

قد يكون انتشار هذا بني العامة أمرًا ال يثري كثريًا من العجب، ولكن ما أعجَب أن مييل إليه كثري 
هذه االحنرافات:  من اخلاصة، وقد اثر لذلك كثري من الباحثني، وقال أحدهم بعد أن أشار إىل

"ومع هذا املنكر الشنيع، والكفر الفظيع، ال جند من يغضب هلل ويغاُر محيرة للدين احلنيف، ال 
ا وال متعلًما، وال أمريًا وال ملًكا، وقد توارد إلينا من األخبار ما ال شك معه أن هؤالء القبوريني 

ً
عامل

ا، فإذا قيل له بعد ذلك: احلف بشيخك؛ إذا توجهت إليه ميني من ِقَبل َخصم حَلف ابهلل فاجرً 
"  .[26]تلْعَثم وتَ َلكرأَ وأََب واعرَتَف ابحلقِ 

هنا الطرق الصوفية وعلى أيِ  حال ففي عهد الركود الذي عاشه املسلمون نبتت البدع واخلرافات، ف
اليت احندر بعضها إىل هوة سحيقة، وهنا شجرة مقدسة يلجأ هلا الناس معتقدين أن املريض جيد 
عندها الصحة، والعانس جتد الزوج، والعاطل جيد العمل، وهنا حجر يتلمس الناس عنده الَّبكة، 

ا خريًا، فنسب وهنا عنزة ادعى كبري خدام املشهد النفيسي مبصر أن السيدة نفيسة أوصت هب
 الناس إليها الكرامات.

 :عقيدة اجلَّب - 6
لقد آمن املسلمون األوائل ابلقضاء والقدر، واعتقدوا أن قضاء هللا ال بد أن ينفذ، وأن املقادير  
كلها بيده، يصرفها كيف شاء، ويدبرها حبكمته وإرادته، ومل َيصرِفهم ذلك عن العمل والسعي، ومل 

سل؛ ألن هللا قد حثهم على العمل بقوله: }َوُقِل اْعَمُلوا َفَسرَيَى اَّللرُ َعَمَلُكْم يركنوا إىل التواكل والك
املسلمني عن اجلدل يف  -صلى هللا عليه وسلم  -[، وقد هنى الرسول 105َوَرُسولُُه{ ]التوبة: 

القدر؛ ألن ذلك يؤدي إىل تفرقهم، ولكن خاض املسلمون بعد وفاته يف مسألة القدر، وظهرت 
اعة اجلَّبية الذين قالوا ابجلَّب املطلق، وعلى الرغم من أن هذه الفكرة بعيدة عن منطق اإلسالم، مج
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فقد وجدت هلا أنصارًا رأوا فيها تَّبيرًا ملظاملهم، وسنًدا لسلطاهنم، ولكن مل يُقدرر هلا الرواج بني 
تصمد أمام املذاهب املسلمني يف العهود األوىل؛ ألهنا ال تستند إىل أساس قوي، ومل تستطع أن 

، مث وجدت الفرصة متاحة إلذاعتها بني املسلمني يف عهود الركود اليت ساد فيها [27]املناوئة
الفهم الصحيح ملبادئه، وكان انتشار  اجلمود الفكري، وابتعد فيها املسلمون عن روح الدين وعن

هذه الفكرة بني املسلمني واباًل عليهم، حيث أشاعت فيهم التواكل والكسل، وأقعدهتم عن 
 العمل.

 :اختالل املعايري األخالقية - 7
لقد اشتمل اإلسالم على القيم األخالقية، فأمَر املؤمنني ابلتعاون على الَّب والتقوى، وحثهم على 

انة، والعدل والشجاعة، والوفاء ابلعهود، وحفظ األماانت وأدائها إىل أهلها، وهناهم الصدق واألم
عن الرذائل اليت تنال من كرامة اإلنسان؛ كالكذب، والغدر واخليانة، والنفاق والغش واخلداع، وما 

 إىل ذلك.
الكَّبى، ومل  واملتأمل يف عهود الركود جيد أن املسلمني قد نسوا أو تناسوا هذه القيم األخالقية

يلتزموا هبا يف سلوكهم ويف حياهتم؛ بل آثروا أن تسري حياهتم على اجلانب املضاد هلذه القيم 
الفاضلة، فانتشر فيهم النفاق واملداهنة والتملق، واجلنب والرايء والغدر، وما إىل ذلك من األمراض 

 النفسية واالجتماعية.

املخازي عندهم موضًعا للفخر، فصاروا لقد انعكست يف نفوسهم معايري اخللق، فأصبحت 
ُيسمُّون التصاغَر أداًب، والتذلل لطًفا، والتملَُّق فصاحة، واللُّْكَنة رزانة، وتَ ْرَك احلقوِق مَساحًة، وقَبوَل 
اإلهانة تواضًعا، والرضا ابلظلم طاعًة، كما يسمون قوة االستحقاق ُغرورًا، واإلقدام هتوُّرًا، واحلميرة 

 .[28]شرهامَة َشراَسة، وحريرة العقوِل وقاحًة، وحبر الوطن جنوانً محاقًة، وال

ويف مثل هذا اجملتمع الذي انعكست فيه املعايري األخالقية، يصبح الشرف واألمانة والنزاهة 
الص والعدالة، وغري ذلك من الصفات الضرورية لنجاح أي امرئ يف اجملتمع العادي السليم واإلخ

َواباًل على صاحبها، ويف هذا اجملتمع أيًضا يتقدم من جييد النفاق واخلداع والنميمة، ويصبح  -
يف موضع إعجاب وتقدير لدى اآلخرين من أمثاله، أما الشرفاء الفضالء، فهم املضيرعون اخلاسرون 

 هذا اجملتمع.
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وال شك يف أن اختالل األخالق يؤدي إىل احنالل األمة وتدهورها، وقد أشار األفغاين إىل أن 
َغُل  الذي نزل ابملسلمني من الضعف واهلوان مل ينزل هبم إال بعد أن كلرت بصائرهم، ومازََج الدر

 .[29]قلوهَبم، وخربت أماانهتم، وفشا الغش واخلداع واملداهنة بينهم
هذه هي أهم مظاهر ابتعاد املسلمني من مبادئ دينهم، وال شك يف أن ذلك قد أدى إىل 

، وأشار إليها االحنالل االجتماعي بينهم، وقد أدرك هذه احلقيقة املفكر الغريب املسلم "حممد أسد"
بقوله: "لقد حتقْقت أنر مثة سبًبا واحًدا فقط لالحنالل االجتماعي والثقايف بني املسلمني، ذلك 
السبب يرجع إىل احلقيقة الدالة على أن املسلمني أخذوا شيًئا فشيًئا يرتكون ات ِباع روح التعاليم 

 .[30]ه كان جسًدا بال روح"اإلسالمية، فنتج من ذلك أن اإلسالم ظل بعد ذلك موجوًدا، ولكن

وبعد أن انتهينا من احلديث عن ابتعاد املسلمني عن مبادئ دينهم وروحه، وأشران إىل املظاهر اليت 
رافات اليت حلقت ابلدين، واليت أشران إليها يف احلديث نود أن ننبه إىل أن االحن -جتلى فيها ذلك 

عن السبب األول، كان هلا أتثريها يف عدم التزام املسلمني ابملبادئ والعقائد الصحيحة اليت اشتمل 
عليها دينهم، ويبدو هذا واضًحا يف الصراع السياسي والديين، ويف شيوع التصوف املنحرف، ويف 

قد تفاعلت  -هر اليت جتلى فيها ابتعاد املسلمني عن مبادئ دينهم عقيدة اجلَّب، كما أن املظا
 وتشابكت وأدت إىل ما صار عليه واقع العامل اإلسالمي.

 :اثلثًا: احلروب واالعتداءات اخلارجية
قد  -ال شك يف أن ما أدت إليه العوامل السابقة من ضعف املسلمني وتفرقهم، ومخوهلم وكسلهم 

ني من أعدائهم، فشنوا االعتداءات املتتابعة عليهم، ومن أبرز االعتداءات مهد الطريق أمام الطامع
 -اخلارجية اليت تعرض هلا العامل اإلسالمي وكان هلا، هي األخرى، آاثرها يف ضعفه وتدهوره 

 احلروُب الصليبية، وغزُو التتار أو املغول.

 :احلروب الصليبية - 1
على العامل اإلسالمي منذ أواخر القرن احلادي عشر لقد بدأ الغرب املسيحي يف شن هذه احلروب 

امليالدي ابسم الصليب وحتت رايته، وقد دفع رجاُل الكنيسة يف أوراب امللوَك والشعوب إىل هذه 
 احلروب، فاختذت بذلك طابًعا دينيًّا شكالً وموضوًعا.
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ب بني م، وتوالت احلرو 1096وعلى أيِ  حال، فقد متكن من االستيالء على القدس سنة 
املسلمني والصليبيني مرارًا وَتكرارًا، إىل أن استطاع املسلمون على يد الناصر صالح الدين األيويب 
من استعادة القدس وطرد الصليبيني منها، بعد أن حتقق للمسلمني أعظم انتصار هلم يف حطني 

لة ضخمة ، ولكن ملوك أوراب انزعجوا الستعادة املسلمني بيت املقدس، فجردوا مح1187سنة 
م هبزمية 1292بقيادة أقوى ملوكهم، وظلت احلمالت تتواىل حىت انتهت هذه احلروب سنة 

الصليبيني، وعودهتم إىل بالدهم مدحورين، بعد صراع مرير شنته أوراب بدافع العصبية الدينية على 
 .[31]العامل اإلسالمي

وال شك يف أن هذه احلروب قد استنفدت الكثري من جهد املسلمني وطاقتهم وأمواهلم، وجعلتهم 
يوجهون كل ما لديهم هلذا التحدي اخلطري؛ ألهنم شعروا ابخلطر على الدين قبل أن يشعروا ابخلطر 

 على أنفسهم.

 :التتار - 2
على العامل اإلسالمي طامة كَّبى، وكارثة فادحة، فقد اجتاحوا كثريًا من  لقد كان زحف التتار

م بقيادة الطاغية "هوالكو"، فقتلوا 1258ه  سنة 656البالد اإلسالمية، حىت وصلوا بغداد سنة 
اخلليفة املستعصم، وضربوا رقاب جيشه، ودخلوا املدينة، وأهنوا اخلالفة العباسية، وهنبوا دار اخلالفة، 

وا بغداد، مث عََّب هوالكو ورجاله هنر الفرات حملاصرة حلب، ومل ينهزم يف معركة من املعارك وأحرق
اليت خاضوها منذ أن اجتاحوا العامل اإلسالمي من الشرق؛ إال يف معركة "عني جالوت" سنة 

 .[32]م1260

والواقع أن غارة التتار كانت حمنة كَّبى هزت العامل اإلسالمي هزًّا عنيًفا، وتركت املسلمني مبهوتني 
مشدوهني، قد استوىل الرعب واخلوف عليهم، وغلب عليهم اليأس والتشاؤم؛ لكثرة ما اقرتف 

ران، وقد صور لنا ذلك أحد هؤالء الوحوش من جرائم، وما قتلوا من نفوس، وما دمروا من عم
املؤرخني، فقال وهو يتحدث عن هذه احلادثة: "هذا الفصل يتضمن ذكر احلادثة العظمى، 
واملصيبة الكَّبى، اليت عقمت األايم والليايل عن مثلها، فلو قال قائل: إن العامل منذ ُخلق آدم إىل 

ا يقارهبا، وال ما يدانيها، ولعل اخلَلق ال اآلن مل يُبتَل مبثلها، لكان صادقًا؛ فإن التواريخ مل تتضمن م
، وعلى أي حال فإن املسلمني قد [33]يرون مثل هذه احلادثة إىل أن ينقرض العامل، وتفىن الدنيا"

ذه الصاعقة اليت نزلت هبم، وابإلضافة إىل ذلك فإن التتار قد دخلوا تكبدوا خسائر فادحة أمام ه
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يف اإلسالم، وامناعوا يف املسلمني، وورثوا تراثهم، وَخَلفوهم يف احلكومة، وتولوا أمور املسلمني، مع 
أهنم أمة جاهلة وحشية، ليس هلا علم وال دين، وال حضارة وال ثقافة، ولذا فإن حياهتم كانت مزجًيا 

إلسالم والتأثري اجلاهلي، وكان لزاًما أن يتأثر اجملتمع، وكذلك الفكر اإلسالمي مبا محل إليه من ا
 هؤالء من عادات وأخالق وتقاليد واجتماع.

هذان مها احلداثن البارزان اللذان تعرض هلما العامل اإلسالمي يف العهود املتأخرة، وال أظن أن أحًدا 
ذان احلداثن يف حياة املسلمني؛ فقد استنفدا الكثري من جهودهم، ينكر اآلاثر اخلطرية اليت تركها ه

دا طاقتهم، فلم جيد املسلمون الفرصة مواتية للتفكري يف اإلصالح قبل أن يستفحل الداء، ومل  وبدر
تسعْفهم الظروف لتدارك ما فاهتم، وإذا كانت أحوال املسلمني وما انتاهبا من الضعف قد مهدت 

 ما ابلتايل كاان مقدمة أو سبًبا الستفحال الداء، وبلوغ الضعف والتدهور مداه.هلذين احلدثني، فإهن

وهكذا اصطلحت األسباب الثالثة وتفاعلت، فأدت إىل ما صار إليه واقع العامل اإلسالمي؛ من 
احنراف يف العقيدة، واحنالل يف األخالق، ومجود يف الفكر، واستبداد يف احلكم، وركون إىل اخلمول 

وسيطرة كثري من اخلرافات والبدع، وإذا كان واقع العامل اإلسالمي هذا قد دفع املخلصني  والكسل،
  من أبنائه إىل القيام ابإلصالح، فإنه أيًضا قد مهد لسيطرة الغرب عليه، وللغزو الفكري.
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