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 أوضاع املسلمني

 

ع سنوات متواصلة كنت يقرب من أرب يف أمريكا ما تعش لقد

ومقارًنــا فيهــا أوضــاع بــالد     ,لكــثري مــن األوضــاع   خالهلــا حملــالً 

املســلمني بــواقعهم احلــالي والســيل يف الغالــب, وكنــت خــالل ذلــك 

أذهب ببصري بعيًدا يف أعمـاق التـاريخ, متصـوًرا حـال املسـلمني يف      

ــام عــزهم وجمــدهم ومــ هلم اآلن والفــرق بــني ذلــك, وكنــت مــ      ن أي

ننـر إىل املبـادا الـع كانـت عليهـا األمـة والـع        أخالل ذلـك كلـه   

ويف  ,وأربط ذلك مبجال االحندار الذي هي عليـه  ,ختلت عنها اآلن

واملبـادا الـع    ,نفس الوقـت أقـارن بـني الغـرب وخصوًصـا أمريكـا      

تسود عليها وتـارخيهم وأصـلهم الـذي ينتمـون إليـه ويرتبطـون بـه بـل         

وحالنـا حنـن املسـلمون ومـا كنـا عليـه        ,رللبقـ  ويفخرون به كرعاٍة

بشر ولـيس للبقـر, ومـن خـالل     للوما ينبغي أن نكون عليه كدعاة 

 ,تلك الوقفـات والتـرمالت كنـت ازداد أمًلـا حلالنـا الـع حنـن عليهـا        



 

 

 

 

 
 فضاءات ثقافية

25 

أصــبةنا بقــًرا يف   ًدا ودواًلأفــرا ــــ األســف عمــــــ حيــث إن معنمنــا  

أو إىل  ,أحياًنـــا قطعـــان رعـــاة البقـــر نســـاق إىل املرعـــى واىل الـــذبح

احللب يف أحسن األحوال. وإني أسرل عن مبادئنـا وأصـلنا ومـا حنـن     

 ,عـّزي نفسـي  رنها مرة أخـرى مبـا هـو عليـه لكـي أ     عليه سابًقا وأقا

 جعلها يف طابور دعاة البشر واألمثلة على ذلك من تارخينا كثرية.أو

ولنننــر إىل تــاريخ رعــاة البقــر يف أول وصــوهلم ألمريكــا فــنةن   

أنهم قاموا بقتل وذبـح وتشـريد أهـل البلـد األصـليني مـن اهلنـود        نرى 

احلمــر وم يرتكــوهم ليعيشــوا جمــرد العــي  بــل كــانوا يفســدون   

وحيرقون ويقتلون كل ما نكن أن يقتات منه اهلنود احلمر لكي 

نيتوهم جوًعا, كما أثبتت الدراسات إنهم كانوا إىل وقت قريـب  

ن طريـش البطانيـات أحياًنـا وعـن     ينشرون بينهم األمراض املختلفة عـ 

ــش مــا يركــل ويشــرب ال لشــيء إالَّ    ــيهم يف    طري ألجــل أن يقضــوا عل

 عداد كبرية من األوربيني.الوقت الذي فتةوا فيه أبواب اهلجرة أل

ــدأوا      ــد بـ ــم قـ ــد إنهـ ــل جنـ ــدها بقليـ ــرتة أو بعـ ــذه الفـ ويف نفـــس هـ

 خيتطفون الرقيش من عائالتهم وأسرهم يف أفريقيا وحيضرونهم إىل

العام اجلديد يف أمريكا مقيدين بالسالسـل واألغـالل موضـوعني    

ــوا بتعــــذيبهم    يف احلنــــائر أو الســــفن الــــع سملــــهم لكــــي يقومــ

وتشغيلهم غصًبا عنهم وقتل من يعصي األوامر منهم هكذا كانت 

بـــداياتهم ومـــن م يصـــدق فلريجـــع إىل قصـــص الرقيـــش يف املنـــاطش  
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بعــــا العــــائالت مــــن واملكتبــــات القوميــــة يف أمريكــــا أو ليــــزر  

ــع عاشــوها يف تلــك       األ ــش املرســاة ال ــى عم ــع عل فروأمريكــان ليطل

 من الشعوب األوربية وغريها فري  لم بعد النلم. ةاحملن

ــاء املســلمني        ــرة أخــرى إىل دعــاة البشــر وهــم آب وألعــود بكــم م

ل لكم يف هذا اجلانـب بـل سـرنقل    فص ما عندهم ولن ُأ ى يًعا لنر

علـى أهـل الـبالد املفتوحـة فهـذا ربعـي بـن        لكم ما كانوا يعرضون 

عامر حينما ذهب ليقابل كسـرى علـى رأ  وفـد مـن املسـلمني دار      

بينه وبني كسرى حوار قال فيه كسرى: ما الـذي جـاء بكـم فـرد     

عليــه ربعــي بــن عــامر: أن اهلل ابتعثنــا وجــاء بنــا لنخــرج مــن شــاء مــن  

تها ومـن جـور   عبادة العباد إىل عبادة اهلل, ومن ضيش الـدنيا إىل سـع  

األديــان إىل عــدل اإلســالم فررســلنا بدينــه إىل خلقــه لنــدعوهم إليــه   

 (24)فمن قبل منا ذلك قبلنا ذلك منه ورجعنا عنه.

  بينهم ووصفهم وأما صفتهم كما قال عنهم الرومي الذي اند

هم بالليـل رهبـان وبالنهـار فرسـان لـو سـرق ابـن        ": لقائد الروم قائاًل

 (25)."وه إلقامة احلش فيهمملكهم قطعوه ولو زنى ر 

 هكذا عرفهم أعدائهم برنهم دعاة حش وعدل.

                                                           

 .164, ص 4, ج تاريخ الط ي( اننر: 1)

 .11, ص فتوح الشاماننر: األزدي, ( 2)



 

 

 

 

 
 فضاءات ثقافية

27 

وكذلك فإن أهل محص وهم مـن الـروم أحلـوا علـى أبـي عبيـدة       

ــص و  ا ــى يف محـ ــراح أن يبقـ ــن اجلـ ــروم  أبـ ــرب الـ ــاركوه يف حـ ن يشـ

والـدفاع عـن محــص رغـم أنهــم مـن بــا جلـدتهم ومــن قـومهم وذلــك       

ـــ    ــم لن ــافهم, ثـ ــلمني وإنصـ ــدل املسـ ــم بعـ ــه  لعلمهـ ــذي تركـ ــا الـ رى مـ

الفاسون من املسلمني يف تلك البالد و لقد تركوا األخـالق العاليـة   

الــبالد وعلمــوهم الفضــيلة    تلــكوالفضــائل الــع أكســبوها ألهــل    

 موالفقه وقارنوا ما تركـه املسـلمون منـذ أربعـة عشـر قرًنـا يف الشـا       

ومصر وغريها, وما أثروا به على تلك الـبالد مـن تـرثريات ,تلفـة,     

ــ ــبني وتايالنـــ    مبـ ــر يف الفلـ ــاة البقـ ــا رعـ ــرب وخصوًصـ ــه الغـ  دا تركـ

وكوريا وفيتنام وأملانيـا وغريهـا لقـد تركـوا يف  يـع الـبالد الـع        

أقــاموا فيهــا البــارات واحلانــات وحمــالت الــدعارة والزنــا وأمــراض    

 .م مبا م يشهد له العام مثياًليدز وأوالد احلرااأل

ني دعــاة البشــر ورعــاة وألنقلكــم إىل جانــب آخــر مــن الفــوارق بــ 

مـن   يدعيـه الغربيـون  البقر والع كنت حقيقة أحس بها, فرغم مـا  

ــريعات إالَّ   ــال التشــ ــدل يف جمــ ــة وعــ ــة ودنقراطيــ ــم  حريــ أن واقعهــ

ع عندهم هـو اإلنسـان ولـيس لـه حـد      شّروتارخيهم خيالف ذلك, فامُل

يف تشريعه, ولذلك فقوانينهم وتشريعاتهم متقلبة و,تلفة مـن زمـن   

قـد كـانوا يف القـرن املاضـي يقومـون بإعـدام وقتـل لصـوص         ف ألخر

املاشــية فــررواحهم أرخــص مــن املاشــية نفســها, وأمــا اآلن فــإن مــن    
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كثريون فإنه يوضع يف السجن آكاًل شـارًبا,   يقتل إنساًنا بل أنا  

ع هو اهلل سـبةانه وتعـاىل وإن شـرعه    شرِّبينما يف اإلسالم نرى أن امُل

حسـب اهلـوى والتصـويت, وإمنـا هـو دائـم.        وننامه هو ثابت ال يتغري

ويف اعتقاد املسلمني  يًعا أن اهلل هو اخلالش وهو أعلـم مبـا يصـلح    

هلم, ولذلك فمن يعتدي على حياة اإلنسان أحياًنا ثم جيعل اإلنسـان  

مــرة أخــرى أغلــى مــن حيــاة أنــا  كثــر, وذلــك يف تذبــذب حســب     

 أهواء النا  وآرائهم.

والفن عند رعاة البقر ودعاة البشـر   وموضوع أخر يتعلش باجلمال

ــا         ــرتم جعلته ــن مراحــل ال ــة اإلســالم وال شــك مــرت مبراحــل م فرم

تلتفت إىل الكثري من أمور الفن وزينـة املسـلم بطبيعـة حـب اجلمـال      

ومنــاهره, ولــذلك إذا قارنــت مفهــوم الفــن واجلمــال بــني الطــرفني    

يـدة منهـا   يتمثـل يف أنـواع عد   جند الفرق شاسًعا فالفن عند الغربيني

النةت والتصوير مثاًل والذي يركز على املخلوقات بـل علـى البشـر    

دة عـن احليـاء يف   أكثر مـن غريهـم وبرشـكال داعـرة وعاريـة وبعيـ      

كثري من األحيان ومن م يصدق ذلك فليزر دور العـرض واملتـاحف   

 والع تستمد فنها من وثنية أوربا القدنة.

ــة بينمـــا جنـــد أن النـــاهرة اجلماليـــة عنـــد ا  ملســـلمني يف الزخرفـ

والنةــت تــدور حــول الطبيعــة ال ي ــة كــالورود واألزهــار والزخرفــة   

ــد      ــد ويبعـ ــدة التوحيـ ــدم عقيـ ــا خيـ ــل مـ ــكال وكـ ــروم واألشـ واحلـ
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اإلنســان عــن تقــديس املخلوقــات ولــذلك كرهــوا التماثيــل والصــور   

 الع حرمها اإلسالم عليهم.

ســرح ومــن يقلــدهم االهتمــام بامل  كمــا إنــك  ــد عنــد الغــربيني  

 والتمثيل وغري ذلـك مـن اخليـاالت الكاذبـة الـع تسـتغرق جهـودهم       

 .الخرتاع أحداث غري واقعية

ــا ــام      فيمـ ــاري االهتمـ ــارخيهم احلضـ ــن تـ ــلمني مـ ــد املسـ ــد عنـ جنـ

باملستشـــفيات واملـــدار  واملكتبـــات واألوقـــام النافعـــة ومـــن شـــاء 

يننــر إىل املنــاطش األثريــة يف القــاهرة ودمشــش ولــذلك فــال جمــال   لف

طل واخلرافات واألوهام عند املسلمني يف تلـك األيـام ومـن يسـري     للبا

 على دربهم.

ــدًما        ــر مــن غريهــم تق ــر اآلن أكث ــل إن رعــاة البق وقــد يقــول قائ

وسبًقا يف التننيم واستغالل الطاقـات, أقـول نعـم حًقـا هـم يف هـذه       

األيـــام أكثـــر تننيًمـــا ودقـــة بـــل واحرتاًمـــا للنـــا  لـــيس ألنهـــم هـــم 

ــل ألن األ ــل بـ ــار    األفضـ ــن األننـ ــواروا عـ ــر تـ ــاة البشـ ــم دعـ ــل وهـ فضـ

ــادة       ــادة والقيـ ــدعوهم إىل الريـ ــع تـ ــنهم الـ ــاليم ديـ ــن تعـ ــدوا عـ وابتعـ

صةبوا جمرد أرقام ورعايا عند رعـاة البقـر دون أن يتفكـروا يف    أو

حنــن قــوم أعزنــا اهلل باإلســالم ومهمــا نبتغــي العــزة   " :قــول عمــر 

 نعـرم أنفسـنا وأصـلنا    . أفال جيدر بنا بعـد ذلـك أن  "بدونه يذلنا اهلل
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ــدالً      ــا كنــا عليــه ب ــا ونطبــش م ــد ون  وتارخين ســعى لقيــادة  مــن التقلي

مـن أن نكـون يف الـذيل منهـا, وملـاذا يغـرت        البشرية مرة أخـرى بـدالً  

كـــثري يـــن يـــزورون تلـــك البلـــدان ويعجبـــون بهـــا وإلضـــارتنا دون  

ــر      ــاذا حيتقـ ــم ملـ ــا ثـ ــا ومكوناتهـ ــي خللفياتهـ ــي ومنطقـ ــا  واعـ مقيـ

مكــانهم فســهم وتــراثهم حينمــا يســوء واقعهــم مــع أن بإ املســلمون أن

مــن اجلــري وراء اآلخــرين وإن كــان  الســعي لتةســني أحــواهلم بــداًل

رم هناك جـري وتقليـد فلـيكن يف األمـور النافعـة ل نسـان يـا عُـ        

ــا  اهــل دورهــم يف القــوة والتننــيم,      ــذين ال نكنن عنــد هــؤالء ال

 ملستعان.واهلل ا ,مبا يستطيع هيتةمل مسؤوليت وكل 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


