
 لهذا تقدم الغرب

 לכן התקדם המערב

 מאת ד"ר מוחמד מוכתר גומעה

 שר הוואקף המצרי

 

שמחפש אחריה, ומשתדל  ,אין ספק שהחוכמה היא הדרך האבודה של המאמין

לקבל אותה, ומודה בזכות החסד לבעליו העיקריים. אנו צרכים ללמוד מנסיונות 

ו לא צריכים להתעקש האחרים, נפיק את המועיל, ונעזוב את המזיק שבהם. אנ

ולטעון באמרנו כי בלי עבודה נהיה האומה הטובה ביותר בין אומות העולם ואדוני 

בני האדם, ושוכחים או מעמידים פני שוכחים שהנביא מוחמד ) עליו השלום( הזהיר 

 אותנו בל נהיה כמו נחל ייבש לא מועיל ולא מזיק. 

ומר : " מי שחדל בעבודתו לא רבינו עומר בן אלכטאב )שיזכה מחסד אללה( היה א

. היה אומר בדבר הלא ערבים : נשבע באללה אם  "יעזור לו איזה בן משפחה הוא

עבדו הלא ערבים , והערבים לא עבדו , הלא ערבים אכן הם העדיפים על הנביא 

 .מוחמד ביום הדין

אם נסתכל במבט בודק ושקט בסוד התקדמותו של המערב, נמצא הרבה סיבות. 

זו לא היתה ספונטנית או באה במקרה, אבל כתוצאה של מאמץ ועמל  ההתקדמות

  .ממושך

 הסיבות החשובות לכך :

 

 קידוש העמל וערכו :-1



האיסלאם קורא לקידוש העבודה ומעודד אותה וזה נראה מציאות מומחשת בחיי 

האומות המעולות והמתקדמות, ואין מקום להעדפה או ידידות בתחום העבודה. אך 

 גדול, התעלמנו מעירכינו האיסלאמיים . היצור הלאומי של הפרט לצערינו ה

אפשר לשוותו ולמדודו לפי המדדים והרמות העולמים. אותו פרט, להפך, אם -אי

נסע למדינה אחרת יהיה איש אחר וממלא את עבודתו כראוי, ונראה לא כמו האיש 

היה  שעבד במולדתו. ואם עבד באותה ההשתדלות והמאמץ בכל מקום שיהיה,

 מוצא את הברכה בהונו אפילו היה מעט. 

זהו תרבות שוררת פה ושם. השיח' האימאם מוחמד עבד צדק כשאמר "נסעתי 

לאירופה, שם ראיתי איסלאם בלי מוסלמים, וכשחזרתי למצרים ראיתי מוסלמים בלי 

 איסלאם ". 

אין דרך להתקדמות והפריחה חוץ מהעמל הרציני, ולא סתם עבודה, אבל צריך 

אומר כי " אללה המעולה ) עליו השלום( היות עבודה מושלמת. זהו הנביא מוחמד ל

אוהב לראות שאיש יעשה עמלו כראוי" ואומר "עליו השלום " : " אם היה יום הדין 

והיה ביד אחד מכם שתיל אם היה יכול לזרעו יעשה את זה ". גם אללה המעולה 

תיביה ואכלו מאשר ישלח צווה אותנו להשתדל ולעבוד כשאמר :... הלכו בנ

 ( .15לכלכלתכם , אילו יקומו המתים לתחייה " ) סורת המלכות : 

 

 קידוש ערך הזמן -2

האיסלאם נתן חשיבות עליונה לערך הזמן . לכן נשבע בו אללה במקומות רבים 

צהרים" , " השחר ועשר הלילות " " הבוקר –בספרו המקודש, הוא אמר " ואלעסר 

וקרה והירח כשבא אחריה " . נבינו מוחמד "עליו השלום " והלילה " " השמש וב



אמר : " לא יסים עבד את חיו עד שישאל ארבע שאלות מה עשה בגילו, איך סיים 

 את בחרו, וכספו איך הרוויח ואיך הוציאו ומעשיו מה עשה בהם "

עם כל זה לא מעריכים היטב את ערך הזמן, ולא מתחיבים בדייוק המועדים שצוונו 

ייב בהם. וסולחים ללא הגבלה בזמן המועדים, ויש אנשים שלא מתעניינים להתח

 במועדים שהם קובעים ואם התווכחת אתם יהיו צרים מאוד וכועסים עליך.

כל הערכים המעולים והשמיים שצווה עלינו האיסלאם כדי להתחייב בהם רואים 

וב אותם כמציאות ממוחשת  ומבוצעת ביתר דיוק  ובאופן מקצועי אצל ר

המערביים. כשאומר רובם זה מפני ההזהרה, האמת היא שכל מי שהתיחסתי אליהם 

בפריז היו מדויקים יותר ממחוג השעון כפי שאומרים. גם כן הערכתם לזמן כדי 

למלא את עבודותם היה מתוכנן ומוגבל ביתר דיוק ומקצועי מאוד באופן שמעורר 

יהה בהם  הוא שאנחנו לא אצלנו את התמיהה וההערצה . הדבר שמוערר את התמ

 כמוהם. ההתיחבות זו נהפכה לצביון אצלם.

 

כבוד האחר ואת תרבותו והעניינים האישיים כל שהיא . תרגיש כך שיש לך -3

מחשבה הגיונית ותרבותית מפרידה בין האדם לסקרנות או ההתגנבות לאחרים או 

התערב בענייני נסיון להתערב בענייני האחרים אפילו לנסות לפרוץ לסודותם או ל

חייהם הפרטיים או הצבוריים . זה הו המנהג האיסלאמי שלנו שעזבנו אותו.הנביא 

שלנו "עליו השלום " אמר :" המוסלם המושלם הוא מי שלא מתערב במה שלא 

 עניינו ". בעבר אמרו מי שיתערב במה שלא עניינו שמע מה שלא רוצה .

  

 ים למען המולדת שלהםזהו הסיבה החשובה ביותר, הם בונים ועובד-4



מי שעוקב אחרי תנועת החברה המערבית ידע כי הפרט עובד למען עצמו ולמולדתו 

באותו עת. זה חלק ממערכת העובדת למען האינטרס הלאומי, וקובעת כיווניה 

ומטרותיה ומשתדלת להגיע למטרות אלה מהדרכים הקצרות והזולות ביותר, 

כל ערבוב כי האינטרס של המולדת  והמועילות ביותר. הם נוכחים לדעת ללא

תשתקף ללא ספק על אזרחיה, ואיש אחד לא יוכל להצליח בלבדו. אבל רבים ממנו 

,לצער הרב, לא מסתפקים רק באי בינוי, אבל ממשיכים להרוס, והמסוכן ביותר 

שהם הורסים בשם הדת, בשם האיסלאם ומטילים את אשמם וחטאם על האיסלאם, 

אתם, ואם הוא היה מדבר, היה מתנער מהם וממעשיהם ואין לאיסלאם כל קשר 

 הנוראים. 

לדברי כבוד האימאם הגדול בנאומו בפני וועידת " סכנת מחשבת הכפור ופסקי 

ההלכה ללא מדע על האינטרסים הלאומיים והיחסים הבינלאומיים" שנערך על ידי 

מרץ המועצה העליונה של העניינים האיסלאמיים במשרד הוואקף המצרי בסוף 

האחרון, בו אמר : "לצער הרב מעשי ההרג והטרור והפחדת הבטוחים נעשות בשם 

האיסלאם, תחת קריאות הקידוש וההלול בשם הדת באופן שאנחנו רואים את 

המעשים הנפשעים על ידי ההפצצות והטרור, אפילו היה חלק רוצה לבנות. יד ההרס 

 יותר מתקדמת. בעבר אמר המשורר הערבי :

 

 חריו הורס הרי זה מספיק      אבל מה יעשה בונה אחריו אלף הורסיםכל בונה א

 

 משורר אחר אמר :

 

 מתי יושלם הבניין ביום אחד        אם הית בונה והאחרים הורסים

 



אנו צרכים להשתתף פעולה כדי להכות ביד ברזל את הפושעים והמחבלים 
את תהליך העבודה וההורסים וכל מי חוסם את הדרך ומפחיד את הבטוחים ומעכב 

והיצור. אל נהיה שלילים, צרכים לעבוד על מנת להסיר את העוול והתוקפנות . 
הנביא שלנו "עליו השלום" אמר " עמוד לצד אחיך כשהוא מעוול או מעוול . אמרו 
שליח אללה נעמוד לצדו אם היה מעוול, אבל איך לעמוד לצדו אם היה מעוול? 

תכריח אותו להפסיק את עוולו . בורא העולם הנביא " עליו השלום" השיב ואמר 
אל תחשבו של אללה מסיח את דעתו ממעשי בני העוולה הוא רק דוחר את אומר :" 

דינם עד היום אשר בו וקפא המבט* והם יעלו בבהילות , ראשם נטוי אל על ומבטם 
 ( 43, 42בוהה ולבם ריק) סורת אברהים :

 

תים אותה, הם פועלים להגדיל מה שיש הם מקדשים את תרבותם ואילו אנו מעוו-5
להם ממשאבים ואיפשריות של ידע, חומר ותרבות. הם מתגאים בתרבותם ללא 
הפסקה, ומטיבים להציגה ושווקה ולעורר את הערצת האחרים בה. בעת שרבים 
ממנו מכחישים את תרבותם וכמעט לא מכירים ברוב סימניה . הכת הזה שלא מבינה 

סת בנמוסיו הנכונים ולא מתחנכת בהוראותיו המועלות של את דתה היטב, לא מנומ
האיסלאם. הכת הזה סוטה לדרך הקצוניות והאלימות, והטרור ואי ההבנה וטעיה 
בפרוש פסוקי הקוראן. ובכך מעוותת את הפנים הסולחים והמועלים והתרבותיים 

 של התרבות האיסלאמית שלנו. 

ופקיו הנרחבים ללא כל ספק, לאחר שכל האנשים הכירו בסלחנות האיסלאם וא
נהפכנו למוכרחים כדי נוכיח שהאיסלאם רחוק מאוד מכל מעשי הפשע והטרור, וכי 
אין לאיסלאם כל קשר בטרור. ואין לטרור דת וצבע ומין ואין לו מולדת. נהפכנו 
למואלצים לצווח באמרינו : איננו כך , אנחנו לא באותה הצורה הנפשעת שצוירה 

טפשות הקצוניות במחשבות רבים של בני המערב, הדבר שמהווה על ידי הקבוצות ה
עול כבד על כתפינו, ונהיה מוכרחים להשתדל יותר כדי להדף את ההאשמות 

 שנאשמים בהם ואנחנו מהם חפים.   

 

 התכנון והסדר וכבוד רבות החוק-6



אלה מושגים חשובים לכל אומה מחפשת דרך ההתקדמות והעלייה . הצדק שאינו 
בין עשיר לעני בין כל בני האדם בכל רמותם הפוליטיות, חברתיות מפריד 

והפקידות. הצדק הוא הערבות הראשונה להתיצבות החברות. כפי שאמר אחד 
החכמים הקדמונים : אללה המעולה עומד ליד האומה הצודקת אם אפילו היתה 

 כופרת, ולא עומד ליד האומה המעוולת אם אפילו היתה מאמינה.

ר שני דברים שאין להם חלופים , אומרים : החכם מתכנן בשנה, התכנון והסד
ומבציע ביום או בשבוע ביצוע מדויק ומתוחכם, ואילו הטפש לא חושב ולא מתכנן, 

 ומתלבט בביצוע בכל חייו.

 

 ترجمة

 د.سامح عباس

جامعة قناة السويس -كلية اآلداب  

 

 

 

 ليـــذا تقــــــدم الغـــــــرب

 عةأ.د / محمد مختار جم

 وزير األوقاف

 

ال شك أن الحكمة ىي ضالة المؤمن ، يبحث عنيا ، ويجتيد في طمبيا ، ويسند الفضل 
فييا إلى أىمو ، وأننا البد أن ننظر في تجارب اآلخرين ، فنأخذ منيا النافع والمفيد ، ونطرح 



البشر ، ما سوى ذلك ، وال ينبغي أن نكابر فنزعم بالقول دون العمل أننا خير األمم وسادة 
ناسين أو متناسين أن سيد الخمق محمد )صمى اهلل عميو وسمم( قد حذرنا من كثرة كغثاء 

ناء فييا ، وأن سيدنا عمر بن الخطاب )رضي اهلل عنو( كان يقول : من أبطأ بو السيل ال غ
عممو لم يسرع بو نسبو ، وكان يقول في شأن العجم : واهلل لئن جاءت األعاجم باألعمال 

 وجئنا بغير عمل ليم أولى بمحمد )صمى اهلل عميو وسمم( منا يوم القيامة .

ذا نظرنا نظرة متأممة فاحصة متأنية في سر تقدم الغرب وجدنا أسباًبا كثيرة ، وأن ىذا  وا 
 التقدم لم يكن عفوًيا أو وليد الصدفة ، إنما كان نتاج جيد وعمل شاق ودءوب .

 أىم األسباب :

 

تقديس العمل وقيمتو ، فكل ما دعا إليو اإلسالم من تقديس العمل والحث عميو تراه -1
مة ، وال مجال لممحاباة أو المجاممة في واقًعا ممموًسا في حياة األمم الراقية والمتقد

 مجال العمل .
لكننا لألسف الشديد تجاىمنا قيمنا اإلسالمية ، وأصبح متوسط إنتاج الفرد لدينا ال يقاس وال 
يقارن بالمستويات العالمية ، عمى أن الشخص نفسو إذا سافر إلى دولة أخرى رأيناه يؤدي 

يس ذلك الشخص الذي كان يعمل في بمده ، في عممو    عمى الصورة المطموبة ، وكأنو ل
حين أنو         لو عمل بيذا الجد في أي مكان كان لوجد بركة في مالو حتى لو كان قميال 
، لكنيا ثقافة تسري ىنا أو ىناك ، وصدق الشيخ اإلمام محمد عبده حين قال ذىبت إلى 

لى مصر فرأيت مسممين بال إسالم أوربا فرأيت إسالًما                 بال مسممين ، وجئت إ
.  

وال سبيل إلى النيضة والرقي إال بالعمل الجاد ، وليس بمجرد العمل بل بإتقانو ، وىذا نبينا 
)صمى اهلل عميو وسمم( يقول: " إن اهلل )عز وجل( يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنو " ،                    



قامت الساعة وفي يد أحكم فسيمة فإن استطاع أال ويقول )صمى اهلل عميو وسمم( : " إذا 
يقوم                    حتى يغرسيا فميغرسيا " ، وقد أمرنا اهلل ) عز وجل ( بالسعي 

َلْيِو  ۖ  والعمل ، فقال سبحانو وتعالى :              "... َفاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَيا َوُكُموا ِمْن ِرْزِقِو  َواِ 
 ( .15:  النُُّشوُر " )الممك

 تقديس قيمة الوقت :-2
لقد أعمى اإلسالم من شأن الوقت وقيمتو فأقسم الحق سبحانو وتعالى بو في أكثر من موضع                

في كتابو العزيز ، حيث يقول سبحانو : " والعصر " ، " والفجر وليال عشر " ، " والضحى 
" ، ويقول نبينا )صمى اهلل عميو  والميل إذا سجى " ، " والشمس وضحاىا والقمر إذا تالىا

وسمم ( : " ال تزول قدم عبد حتى ُيسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه ، وعن شبابو فيما 
 أباله ، وعن مالو من أين اكتسبو وفيما أنفقو ، وعن عممو ماذا عمل بو " .

د التي ُأمرنا ومع ذلك كمو ال نقدر لموقت قدره وال نعرف لو قيمتو ، وال نمتزم بدقة المواعي
بااللتزام بيا ، ونتسامح في الفسحة فييا بال حدود ، بل إن بعضنا ال يكاد يكترث بالمواعيد              

 التي يحددىا ولو راجعتو أو ناقشتو لضاق بك ذرًعا .
غير أن كل المعاني الراقية السامية التي أمرنا اإلسالم أن نمتزم بيا تراىا واقًعا ممموًسا مطبًقا 
بمنتيى الدقة والحرفية لدى أكثر الغربيين ، وعندما أقول أكثرىم أقول ذلك عمى سبيل 

االحتياط فحسب ، لكن كل من تعاممت معيم في رحمتي إلى باريس كانوا أكثر انضباًطا          
من عقارب الساعة كما يقولون ، كما أن تقديرىم لموقت الذي يحتاجونو إلنجاز أعماليم          

مدروًسا ومحدًدا بمنتيى الدقة والحرفية والمينية التي تثير الدىشة واإلعجاب لنا ،                    صار
 غير أن الذي يثير الدىشة لدييم ىو أال تكون كذلك ، فقد صار ىذا االلتزام طبًعا فييم .

أن احترام اآلخر وثقافتو وخصوصيتو أيِّا كانت ىذه الثقافة وتمك الخصوصية ، وتشعر -3
ىناك امتالًء فكرًيا وثقافًيا يحول بين اإلنسان وبين الفضول أو التمصص عمى 
اآلخرين أو محاولة اختراق خصوصياتيم أو الخوض في تفاصيل حياتيم أو حتى 
عموميتيا ، وىذا ىو منيجنا اإلسالمي  الذي غفمنا عنو ، ألم يقل نبينا ) صمى اهلل 



ركو ما ال يعنيو " وقديًما قالوا من تدخل فيما عميو وسمم ( : "من حسن إسالم المرء ت
 ال يعنيو سمع مال يرضيو .

 وىذا ىو األىم إنيم يبنون ويعممون  ألوطانيم .-4
فمن يتابع حركة المجتمع الغربي يجد أن الشخص يعمل لنفسو ولوطنو في آن واحد ،               

ة طريقيا ، وتحدد اتجاىاتيا فيو جزء من منظومة تتحرك لممصمحة الوطنية ،  وتعرف بدقّ 
وأىدافيا ، وتجتيد  في الوصول إلى ىذه األىداف من أقصر الطرق ، وأقميا كمفة،  
وأكثرىا فائدة ، ُمدركين إدراًكا ال لبس فيو أن مصمحة الوطن ستنعكس بال شك عمى أفراده 

دم البناء ، ، وأّن أحًدا لن ينجح وحده ، غير أّن كثيًرا منا لألسف الشديد ال يكتفي بع
فصار بعضنا ييدم ، واألدىى واألمّر  أن ييدم بعض الناس باسم الدين ، بل باسم اإلسالم 
، محّممين آثاميم وخطاياىم عمى اإلسالم ، وىو منيم  براء ، ولو نطق لتبرأ منيم ومن 
 أفعاليم اآلثمة الشنعاء ، وكما ذكر فضيمة اإلمام األكبر في كممتو   أمام مؤتمر "خطورة
الفكر التكفيري والفتوى بدون عمم عمى المصالح الوطنية والعالقات الدولية" الذي أقامو 

المجمس األعمى لمشئون اإلسالمية بوزارة األوقاف المصرية أواخر مارس الماضي ،   
حيث قال ولألسف الشديد فإن أعمال القتل واإلرىاب وترويع اآلمنين ُترتكب باسم اإلسالم  

كبير والتيميل ، عمى نحو ما نرى ونشاىد من تمك األعمال اإلجرامية وتحت صيحات الت
التي تتخذ من التفجير والتدمير واإلرىاب مسمًكا ، وحتى لو كان بعضنا يحاول البناء ، 

 فإن يد اليدم أسرع ، وقديًما قال شاعرنا العربي :

 

 ادملو كل باٍن خمفو ىادم كفــى                فكيف بباٍن خمفو ألف ى

 وقال اآلخر  :      



 متى يبمغ البنياُن يوًما تماَمــو                  إذا كنت تبنيو وغيرك ييـــدم 

فال بّد أن نتعاون في الضرب بيد من حديد عمى أيدي المجرمين والمخربين والمدمرين 
اج، وأاّل  ،     ومن يقطعون الطرقات ، ويرّوعون اآلمنين ، وُيعّطمون مسيرة األعمال واإلنت

نكون سمبيين ،   بل نعمل عمى كّف الظمم والعدوان ، والطيش والبغي ، يقول نبينا ) 
صمى اهلل عميو وسمم ( :  " انصر أخاك ظالًما أو مظموًما ، قالوا يا رسول اهلل :  ننصره 
 مظموًما فكيف ننصره ظالًما ؟  فقال ) صمى اهلل عميو وسمم( : تأخذ عمى يده " أي َتُكّفو
عن ظممو )صحيح البخاري ( ،   ويقول الحق سبحانو : " َواَل َتْحَسَبنَّ الّمَو َغاِفاًل َعمَّا 

ُرُىْم ِلَيْوٍم َتْشَخُص ِفيِو اأَلْبَصاُر * ُمْيِطِعيَن ُمْقِنِعي ُرُءوِسِيْم اَل َيرْ  َتدُّ َيْعَمُل الظَّاِلُموَن ِإنََّما ُيَؤخِّ
 ( .43،   42ُتُيْم َىَواء " ) إبراىيم : ِإَلْيِيْم َطْرُفُيْم َوَأْفِئدَ 

ىم ُيقّدسون حضارتيم ونحن ُنشّوه حضارتنا ، إنيم يعممون عمى تعظيم ما لدييم من -5
مكانات معرفية أو مادية أو حضارية، فال يُكّفون عن اإلشادة بيا ،  طاقات وا 

بيار اآلخرين بيا ، وكثير مّنا يتّنكر لحوُيحسنون  ضارتو، عرضيا وتسويقيا ،   وا 
ويكاد يتبرّأ من كثير من معالميا، وقد جنحت فئٌة   ال ُتحسن فيم دينيا ، وال تتخمق 
بأخالقو الصحيحة، وال تتأّدب بآدابيا الراقية، جنَحت ىذه الفئة               إلى 
مسمك التشدد والعنف ، والتطرف واإلرىاب ، وسوء الفيم، وسوء التفسير ، وسوء 

الوجو السمح الراقي الحضاري لحضارتنا اإلسالمية ، فبعد أن كان التأويل ،  فشّوىت 
الناس جميًعا ُيسّممون بسماحة اإلسالم وسعة أفقو تسميًما ال مجاَل لمجداِل فيو ِصرنا 
مضطرين أن نبرىَن وندلل عمى أن اإلسالم بعيد كل البعد عن تمك األفعال اإلجرامية 

باإلرىاب ،   وأن اإلرىاب ال ديَن لو ، وال لوَن لو اإلرىابية ، وأن اإلسالم ال عالقَة لو 
، وال جنس لو ، وال وطن لو ، وكأننا مضطرون أن نصرخ قائمين : لسنا كذلك ، لسنا 
بيذه الصورة البشعة التي رسمتيا الجماعات الحمقى المتطرفة لإلسالم في أذىان 

لبذل جيود مضنية في  كثير من الغربيين ، مما يحّممنا عبًئا أكبر ويجعمنا  مضطرين



أن ننفي عن أنفسنا ُتيًما نحن منيا براء براءة الذئب من دم ابن يعقوب )عميو السالم 
 . ) 
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وىذه معاٍن ال غنى عنيا ألي أمة تبحث عن سبل التقدم والرقي ، فالعدالة التي ال تعرف 
ين الناس جميًعا عمى اختالف طبقاتيم السياسية واالجتماعية بين الغني والفقير ب   ةالتفرق

والوظيفية ىي الضمانة األولى الستقرار المجتمعات ، فكما قال أحد السف : إن اهلل عّز 
 وجّل ينصر األمة العادلة ولو كانت كافرة ، وال ينصر األمة الظالمة ولو كانت مؤمنة .

نيما ، ويقولون :  الحكيم قد يخطط في عام ،                  كما أن التخطيط والنظام أمران ال بديل ع
وينفذ في يوم أو أسبوع تنفيًذا دقيًقا محكًما ، واألحمق ال يفكر وال يخطط ، ويتخبط في 

 التنفيذ                  طوال حياتو .

 

 


