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العودة إىل الوراء
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في  قاتٌل  فیروٌس  انتشر  لو   " قال:  الذي  2009م  عام  المتوفى  محمود  مصطفى  الدكتور  هللا  رحم   

العالم، واغلقت الدوُل حدودھا، وانعزلت خوفا من الموِت المتنقل، ستنقسم األمُم بالغالب إلى فئتین، 
ستنتظر  األخرى  والفئةُ   ، العالج  إلكتشاف  ونھارا  لیال  ستعمل  والمعرفة،  العلم  أدوات  تمتلك  فئةٌ 
صدقت   ،" للنجاِة  وسیلةٌ  بل  للترفیِھ،  أداةٌ  لیس  العلَم  أّن  المجتمعات  ستفھم  وقتھا  المحتوم،  مصیرھا 
وتموت،  تترنُح  فئةٌ  كاشفة،  هللا  دون  من  كورونا  لجائحة  ولیس  فئتین،  في  العالم  ھو  فھا  ؛  نبؤتك 
لَھُ  أَْنَزَل  إِالَّ  َداًء  یُْنِزْل  لَْم   َ َّ� إِنَّ    "  : یقول  حیث  الكریم  رسولنا  وصدق  ونھارا،   لیال  تعمل  واألخرى 

ِشفَاًء، َعِلَمھُ َمْن َعِلَمھُ َوَجِھلَھُ َمْن َجِھلَھُ " .

النجاةِ  
ُ
 وسيلة

ُ
والبحث  

ُ
العلم

المدعوین  أحُد  التفت  المجالس،  أحد  في  هللا   رحمة  عمارة   محمد  الدكتور  اإلسالمي  المفكر  یقول    
الشریعِة،  أحكام  تطبیق  تُرید  أنك  كتاباتك  من  أفھم  ھل  وقال:  مستھزئاً،  وخاطبني  تجاھي،  العَلمانیین 

: ُمتسائالً فأجبتھُ  ؟،  الوراء  إلى  بنا  والعودِة 
األرضیة؟!. الكرِة  نصَف  یحكُم  عبدالحمید  السلطان  كان  عندما  سنة،  بالوراء 100  تقصد  ھل    

العثماني؟!. السلطاِن  من  بتفویٍض  شعوبھم  یحكمون  أوروبا  ملوُك  كان  عندما  تقصد  أم    
العالَم من المغوِل والتتاِر؟. حكم الممالیك، الذین أنقذوا  أم قصدك إلى الوراء أكثر؟ زمن    

أم إلى الوراء أیاَم األمویین؟، أم قبلھم سیدنا عمر الذي حكم أكثر الكرة األرضیة؟!.   
أم قصدك عندما كتَب القائد إلى الرومي :من ھارون أمیر المؤمنین إلى نقفوِر كلِب الروم؟   

وابن  والخوارزمي  جبیر  وابن  والفارابي  سینا  ابن  مثل  العرِب  علماِء  كاَن  عندما  علمیاً،  قصدك  أم    
والشعر؟!. والفلك  والھندسة  والصیدلة  الطّب  العالَم  یُعلّمون  إلخ،  خلدون  وابن  رشد 

الجیش  المعتصم  فجّرد  وامعتصماه،  فصاحت  امرأٍة  بعباءِة  یھودي  عبث  عندما  كرامة،  قصدك  أم    
مسرورون؟. والحكام  اغتصاباً  تُغتصُب  الیوم  النساُء  بینما   ، الیھود  وطرد 

أم قصدك عندما أنشأ المسلموَن أوَل جامعٍة تعرفھا أوروبا ؟ حیث أصبحت العباءةُ العربیةُ ھي لباُس    
التخرج. أثناء  فوقھا  القرآن  وضع  لیتم  مسّطحةٌ  والقبعة  الجامعات،  في  التخرجِ 

أم لّما كانت القاھرةُ أجمَل مدن العالم؟ أم عندما كان الدیناُر العراقي یساوي 483 دوالراً؟.   
       ......... باإلسكندریة  مھاجریھا  واستقبال  المجاعة؟  من  أوروبا  إنقاذ  أمیركا  طلبت  عندما  أم    

سأنتظرَك أّن تشرَح لي قصدَك وتُخبرني كم تریُد أن نرجَع إلى الوراِء ؟!.


