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األول الفصل

كتاباإلسالم التفكرييف فريضة

ألنها املسلمني؛ وغري املسلمني بني الخالف فيها يقل واضحة، مزية الكثرية القرآن مزايا من
يف الرجوع قبل اليسري، اللفظ ودالالت الحساب، أرقام تؤيده ثبوتًا اآليات تالوة من تثبت

… اآلراء فيها تختلف قد التي واملذاهب املناقشات إىل تأييدها
والتكليف. التبعة وأمر العقيدة، أمر يف عليه والتعويل بالعقل، التنويه هي املزية وتلك
ولكنها التمييز، إىل أو العقل إىل مضمونة أو إشاراترصيحة الكربى األديان كتب ففي
بالعقل الزراية من شيئًا األحايني بعض القارئ فيها يلمح وقد مقصودة، غري عرًضا تأتي

… واإلنكار الدعوى أبواب من وباب العقائد، مزلة1 ألنه منه؛ التحذير أو
به، العمل وجوب إىل والتنبيه التعظيم مقام يف إال العقل يذكر ال الكريم القرآن ولكن
كل يف تأتي هي بل اآلية؛ سياق يف مقتضبة وال عارضة إليه اإلشارة تأتي وال إليه، والرجوع
معارض من معرض كل يف وتتكرر والداللة، باللفظ جازمة مؤكدة مواضعها من موضع
عقله، إهمال عىل امُلنِكر فيها يالم أو عقله، تحكيم عىل املؤمن فيها يحث التي والنهي األمر

عليه. الحْجر وقبول
النفسانيون يرشحها التي معانيه من واحد بمعنًى العقل إىل اإلشارة تكرار يأتي وال
اختالف عىل العقلية اإلنسان وظائف تشمل هي بل الحديثة؛ العلوم أصحاب من
الخطاب مواطن يف والخصائص الوظائف هذه بني التفرقة وتتعمد وخصائصها، أعمالها
العقل يف وال املدرك، العقل يف وال الوازع،2 العقل يف العقل ينحرصخطاب فال ومناسباته،

والضالل. الزلل مدعاة املزلة 1
أخالقي. أساس عىل يشتهيه وما صاحبه بني يحول الذي الوازع 2



إسالمية فريضة التفكري

كل القرآنية اآليات يف الخطاب يعم بل الصحيح؛ والحكم الصادق التأمل به يناط الذي
هذا يف لتفصيلها موجب ال كثرية وهي وظيفة، أو خاصة من اإلنساني الذهن له يتسع ما
والعقل املدرك، والعقل الوازع، العقل به يحيط أن يمكن مما جميًعا هي إذ املجمل؛ املقام

… واألشياء املعاني عىل والحكم املوازنة يتوىل الذي املفكر
املحظور عن املنع أو األخالقي، الوازع بها يناط ملكة العام لفظه مدلول يف فالعقل
شهرة وتكاد العقال، منها يؤخذ التي «عقل» مادة من اشتقاقه كان هنا ومن واملنكر،
املاليني مئات بها يتكلم التي الكربى اإلنسانية اللغات يف تتوارد أن التسمية بهذه العقل
تفيد — الجرمانية اللغات يف مادتها من خرج وما — Mind «مايند» كلمة فإن البرش؛ من

التنبيه. إىل يحتاج الذي الغافل عىل بها ويُناَدى واملباالة، االحرتاس معنى
عىل داللة لها العقل معنى يف كلمة من تخلو ال األخرى فروعها يف اللغات أنَّ ونحسب

… واالحرتاس التنبيه عىل أو الوازع
كونها عىل وهي والتصور، الفهم بها يناط التي اإلدراك ملكة العقل خصائص ومن
فيما األمور بإدراك أحيانًا تستقل وعواقبه، أسبابه وإدراك األخالقي، الوازع إلدراك الزمة

… والسيئات بالحسنات أو والنواهي، باألوامر عالقة له ليس
منه ويستخرج وجوهه، عىل ويُقلِّبه يدركه، فيما يتأمل أنه العقل خصائص ومن
ملكة تجمعها جملتها الخصائصيف وهذه وأحكامه. نتائجه عليها ويبني وأرساره، بواطنه
الحكيم حكمة انتهت إذا الوازع بالعقل كذلك وتتصل الحكمة، ملكة بها وتتصل «الحكم»،

… يأباه أن له ينبغي وما يطلبه، أن له ينبغي وما يقبح، وما يحسن بما العلم إىل به
العاقل يف التكوين لتمام مقابل وهو «الرشد»، اإلنساني العقل خصائص أعىل ومن
ألنها الحكيم؛ والعقل املدرك، والعقل الوازع، العقل وظيفة فوق الرشد ووظيفة الرشيد،
الرشاد؛ بميزة والتميز والتمام النضج من مزيد وعليها الوظائف، هذه لجميع استيفاء
الوازع العقل يؤتى وقد اإلدراك، يف نقص من الحكيم يؤتى وقد اختالل. وال نقص ال حيث

… وذاك هذا من الرشاد به ينجو الرشيد العقل ولكن الحكمة، يف نقص من
هذه من احتواه ما بكل اإلنساني العقل تشمل الكريم القرآن يف التفكري وفريضة
والعقل املدرك، والعقل الوازع، العقل يخاطب فهو ومدلوالتها؛ خصائصها الوظائفبجميع
عىل مفصًال مقصوًدا يذكره بل مقتضبًا؛ عرًضا العقل يذكر وال الرشيد، والعقل الحكيم،

… األديان كتب من كتاب يف له نظري ال نحو
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سورة يف تعاىل قوله — الوازع العقل عىل ينطوي ما ومنه — عامة العقل إىل خطابه فمن
اْلبَْحِر ِيف تَْجِري الَِّتي َواْلُفْلِك َوالنََّهاِر اللَّيِْل َواْخِتَالِف َواْألَْرِض َماَواِت السَّ َخْلِق ِيف ﴿إِنَّ البقرة:
ِمن ِفيَها َوبَثَّ َمْوتَِها بَْعَد اْألَْرَض ِبِه َفأَْحيَا اءٍ مَّ ِمن َماءِ السَّ ِمَن هللاُ أَنَزَل َوَما النَّاَس يَنَفُع ِبَما
يَْعِقلُوَن﴾. لَِّقْوٍم َآليَاٍت َواْألَْرِض َماءِ السَّ بنَْيَ ِر اْلُمَسخَّ َحاِب َوالسَّ يَاِح الرِّ يِف َوتَْرصِ َدابٍَّة ُكلِّ

أََفَال ۚ َوالنََّهاِر اللَّيِْل اْخِتَالُف َوَلُه َويُِميُت يُْحِيي الَِّذي ﴿َوُهَو املؤمنون: سورة يف ومنه
تَْعِقلُوَن﴾.

َدْعَوًة َدَعاُكْم إِذَا ثُمَّ ۚ ِبأَْمِرِه َواْألَْرُض َماءُ السَّ تَُقوَم أَن آيَاِتِه ﴿َوِمْن الروم: سورة يف ومنه
الَِّذي َوُهَو * َقاِنتُوَن لَُّه ُكلٌّ ۖ َواْألَْرِض َماَواِت السَّ ِيف َمن َوَلُه * تَْخُرُجوَن أَنتُْم إِذَا اْألَْرِض َن مِّ
اْلَعِزيُز َوُهَو ۚ َواْألَْرِض َماَواِت السَّ ِيف اْألَْعَىلٰ اْلَمثَُل َوَلُه ۚ َعَليِْه أَْهَوُن َوُهَو يُِعيُدُه ثُمَّ اْلَخْلَق ُ يَبَْدأ
َما ِيف َكاءَ ُرشَ ن مِّ أَيَْمانُُكم َمَلَكْت ا مَّ ن مِّ لَُّكم َهل ۖ أَنُفِسُكْم ْن مِّ ثًَال مَّ َلُكم َب َرضَ * اْلَحِكيُم
يَْعِقلُوَن﴾. ِلَقْوٍم اْآليَاِت ُل نَُفصِّ َكٰذَِلَك ۚ أَنُفَسُكْم َكِخيَفِتُكْم تََخاُفونَُهْم َسَواءٌ ِفيِه َفأَنتُْم َرَزْقنَاُكْم
اْلَعاِلُموَن﴾. إِالَّ يَْعِقلَُها َوَما ۖ ِللنَّاِس بَُها نَْرضِ اْألَْمثَاُل ﴿َوتِْلَك العنكبوت: سورة يف ومنه
﴿َوَقالُوا امللك: سورة يف تعاىل كقوله الوازع العقل عىل وينطوي العقل يخاطب ما ومنه

ِعرِي﴾. السَّ أَْصَحاِب ِيف ُكنَّا َما نَْعِقُل أَْو نَْسَمُع ُكنَّا َلْو
النَّْفَس تَْقتُلُوا َوَال ۖ بََطَن َوَما ِمنَْها َظَهَر َما اْلَفَواِحَش تَْقَربُوا ﴿َوَال األنعام: سورة ويف

تَْعِقلُوَن﴾. َلَعلَُّكْم ِبِه اُكم َوصَّ ٰذَِلُكْم ۚ ِباْلَحقِّ إِالَّ هللاُ َحرََّم الَِّتي
َلَعلَُّكْم آيَاِتِه َلُكْم هللاُ ُ يُبنَيِّ ﴿َكٰذَِلَك البقرة: سورة يف املطلقات حق بيان بعد ومنه

تَْعِقلُوَن﴾.
ۗ اْلُقَرٰى أَْهِل ْن مِّ إَِليِْهم نُّوِحي ِرَجاًال إِالَّ َقبِْلَك ِمن أَْرَسْلنَا ﴿َوَما يوسف: سورة يف ومنه
لِّلَِّذيَن َخرْيٌ اْآلِخَرِة َوَلَداُر ۗ َقبِْلِهْم ِمن الَِّذيَن َعاِقبَُة َكاَن َكيَْف َفيَنُظُروا اْألَْرِض ِيف يَِسريُوا أََفَلْم

تَْعِقلُوَن﴾. أََفَال ۗ اتََّقْوا
َجِميًعا ﴿تَْحَسبُُهْم األمم: بني والتدابر الشقاق ألسباب بيانًا الحرش سورة يف ومنه

يَْعِقلُوَن﴾. الَّ َقْوٌم َُّهْم ِبأَن ٰذَِلَك ۚ َشتَّٰى َوُقلُوبُُهْم
خري ألنه بالعقل؛ التذكري إىل وتنتهي بالزجر تبتدئ التي الكثرية اآليات عدا وهذا
ِباْلِربِّ النَّاَس ﴿أَتَأُْمُروَن البقرة: سورة يف تعاىل كقوله اإلنسان؛ ضمري يف للهداية مرجع

تَْعِقلُوَن﴾. أََفَال ۚ اْلِكتَاَب تَتْلُوَن َوأَنتُْم أَنُفَسُكْم َوتَنَسْوَن
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التَّْوَراُة أُنِزَلِت َوَما إِبَْراِهيَم ِيف وَن تَُحاجُّ ِلَم اْلِكتَاِب أَْهَل ﴿يَا عمران: آل سورة يف وكقوله
تَْعِقلُوَن﴾. أََفَال ۚ بَْعِدِه ِمن إِالَّ َواْإلِنِجيُل

ٰذَِلَك ۚ َوَلِعبًا ُهُزًوا اتََّخذُوَها َالِة الصَّ إَِىل نَاَديْتُْم ﴿َوإِذَا املائدة: سورة يف تعاىل وكقوله
يَْعِقلُوَن﴾. الَّ َقْوٌم ِبأَنَُّهْم

يَتَُّقوَن لِّلَِّذيَن َخرْيٌ اْآلِخَرُة اُر َوَللدَّ ۖ َوَلْهٌو َلِعٌب إِالَّ نْيَا الدُّ اْلَحيَاُة ﴿َوَما األنعام: سورة ويف
تَْعِقلُوَن﴾. أََفَال ۗ

أََفَال ۚ َفَطَرنِي الَِّذي َعَىل إِالَّ أَْجِرَي إِْن ۖ أَْجًرا َعَليِْه أَْسأَلُُكْم َال َقْوِم ﴿يَا هود: سورة ويف
تَْعِقلُوَن﴾.

تَْعِقلُوَن﴾. أََفَال ۖ ِهللا ُدوِن ِمن تَْعبُُدوَن َولَِما لَُّكْم ﴿أُفٍّ األنبياء: سورة ويف
يف تقدم ما عليه يدل السياق هذا مثل يف العقل إىل تنبيه الكريمة السور هذه غري ويف

اآليات. هذه
متكرر خطاب الكريم القرآن يف يضارعه الوازع العقل إىل املتكرر الخطاب هذا إنَّ
مجرد من وأعمق أعم وهما والوعي، الفهم به يقوم الذي العقل أو املدرك، العقل إىل مثله
العقل هذا — اللب إىل خطاب فهو الكريم القرآن يف األلباب ذوي إىل خطاب وكل اإلدراك.
باللغة اسمه عليه يدل كما اإلنسان ذهن يف والفهم اإلدراك معدن ألنه — الفاهم املدرك

… العربية
اْألَْلبَاِب﴾ أُولُو إِالَّ يَذَّكَُّر َوَما ۗ َربِّنَا ِعنِد ْن مِّ ُكلٌّ ِبِه آَمنَّا يَُقولُوَن اْلِعْلِم ِيف ﴿َوالرَّاِسُخوَن
هللاَ َفاتَُّقوا ۚ اْلَخِبيِث َكثَْرُة أَْعَجبََك َوَلْو َوالطَّيُِّب اْلَخِبيُث يَْستَِوي الَّ ﴿ُقل .[٧ عمران: آل [سورة
َفيَتَِّبُعوَن اْلَقْوَل يَْستَِمُعوَن ﴿الَِّذيَن .[١٠٠ املائدة: [سورة تُْفِلُحوَن﴾ َلَعلَُّكْم اْألَْلبَاِب أُوِيل يَا
َكاَن ﴿َلَقْد .[١٨ الزمر: [سورة اْألَْلبَاِب﴾ أُولُو ُهْم َوأُوٰلَِئَك ۖ هللاُ َهَداُهُم الَِّذيَن أُوٰلَِئَك ۚ أَْحَسنَُه
َوَمن ۚ يََشاءُ َمن اْلِحْكَمَة ﴿يُْؤتِي .[١١١ يوسف: [سورة اْألَْلبَاِب﴾ ُوِيل ألِّ ِعْربٌَة َقَصِصِهْم ِيف
.[٢٦٩ البقرة: [سورة اْألَْلبَاِب﴾ أُولُو إِالَّ يَذَّكَُّر َوَما ۗ َكِثريًا َخرْيًا أُوتَِي َفَقْد اْلِحْكَمَة يُْؤَت
﴿َوَلُكْم .[١٩٧ البقرة: [سورة اْألَْلبَاِب﴾ أُوِيل يَا َواتَُّقوِن ۚ التَّْقَوٰى الزَّاِد َخرْيَ َفِإنَّ ﴿َوتََزوَُّدوا

.[١٧٩ البقرة: [سورة تَتَُّقوَن﴾ َلَعلَُّكْم اْألَْلبَاِب أُوِيل يَا َحيَاٌة اْلِقَصاِص ِيف
تحيط عقلية، وظيفته الكريم القرآن يخاطبه الذي اللب أنَّ نتبني اآليات هذه ومن
والذكرى. بالذكر ويتعظ الحكمة يتلقى الذي والعقل املدرك، والعقل الوازع، بالعقل
العقل نصيب من أوفر والوعي الفهم من نصيب لهم العقالء من ألناس خطاب وخطابه
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الطيب بني والتمييز العلم يف الرسوخ منزلة إىل يرتقي وال السوء، عن صاحبه يكف الذي
… القول يف واألحسن الحسن بني والتمييز والخبيث،

يعرب الكريم فالقرآن والروية، الرأي زبدة تفكريه من ويستخلص يفكر الذي العقل أما
السياق حسب عىل بمعناه بعضها وينفرد أحيانًا، املعنى يف تشرتك متعددة بكلمات عنه
هذه وسائر والعلم والذكر واالعتبار والتدبر والبرص والنظر الفكر فهو أخرى؛ أحيان يف
كلمة من تستفاد ال ولكنها — قدمنا كما — املدلول يف أحيانًا تتفق التي الذهنية امللكات

… األخرى الكلمات سائر عن تغني واحدة

[سورة تَتََفكَُّروَن﴾ َلَعلَُّكْم اْآليَاِت َلُكُم هللاُ ُ يُبنَيِّ َكٰذَِلَك ۗ اْلَعْفَو ُقِل يُنِفُقوَن َماذَا ﴿َويَْسأَلُونََك
.[٢١٩ البقرة:

َواْألَْرِض﴾ َماَواِت السَّ َخْلِق ِيف َويَتََفكَُّروَن ُجنُوِبِهْم وََعَىلٰ َوُقُعوًدا ِقيَاًما هللاَ يَذُْكُروَن ﴿الَِّذيَن
.[١٩١ عمران: آل [سورة

.[٥٠ األنعام: [سورة تَتََفكَُّروَن﴾ أََفَال ۚ َواْلبَِصريُ اْألَْعَمٰى يَْستَِوي َهْل ﴿ُقْل
لَِّقْوٍم َآليًَة ٰذَِلَك ِيف إِنَّ ۗ الثََّمَراِت ُكلِّ َوِمن َواْألَْعنَاَب َوالنَِّخيَل يْتُوَن َوالزَّ الزَّْرَع ِبِه َلُكم ﴿يُنِبُت

.[١١ النحل: [سورة يَتََفكَُّروَن﴾
[سورة ﴾ ِباْلَحقِّ إِالَّ بَيْنَُهَما َوَما َواْألَْرَض َماَواِت السَّ هللاُ َخَلَق ا مَّ ۗ أَنُفِسِهم ِيف يَتََفكَُّروا ﴿أََوَلْم

.[٨ الروم:
.[٦٥ [سورةاألنعام: يَْفَقُهوَن﴾ َلَعلَُّهْم اْآليَاِت ُف نَُرصِّ َكيَْف ﴿انُظْر

األعراف: [سورة ءٍ﴾ َيشْ ِمن هللاُ َخَلَق َوَما َواْألَْرِض َماَواِت السَّ َمَلُكوِت ِيف يَنُظُروا ﴿أََوَلْم
.[١٨٥

يُْؤِمنُوَن﴾ الَّ َقْوٍم َعن َوالنُّذُُر اْآليَاُت تُْغِني َوَما ۚ َواْألَْرِض َماَواِت السَّ ِيف َماذَا انُظُروا ﴿ُقِل
.[١٠١ يونس: [سورة

.[٦ ق: [سورة ُفُروٍج﴾ ِمن َلَها َوَما َوَزيَّنَّاَها بَنَيْنَاَها َكيَْف َفْوَقُهْم َماءِ السَّ إَِىل يَنُظُروا ﴿أََفَلْم
.[١٧ الغاشية: [سورة ُخِلَقت﴾ َكيَْف اإلِِبِل إَِىل يَنُظُروَن ﴿أََفالَ

.[٧٢ القصص: [سورة وَن﴾ تُبِْرصُ أََفَال ۖ ِفيِه تَْسُكنُوَن ِبَليٍْل يَأِْتيُكم ِهللا َغرْيُ إِٰلٌَه ﴿َمْن
ۖ َوأَنُفُسُهْم أَنَْعاُمُهْم ِمنُْه تَأُْكُل َزْرًعا ِبِه َفنُْخِرُج اْلُجُرِز اْألَْرِض إَِىل اْلَماءَ نَُسوُق أَنَّا يََرْوا ﴿أََوَلْم

.[٢٧ السجدة: [سورة وَن﴾ يُبِْرصُ أََفَال
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.[١٣ عمران: آل [سورة اْألَبَْصاِر﴾ ُوِيل ألِّ َلِعْربًَة ٰذَِلَك ِيف إِنَّ ۗ يََشاءُ َمن ِه ِبنَْرصِ يَُؤيُِّد ﴿َوهللاُ
.[٦٨ املؤمنون: [سورة اْألَوَّلنَِي﴾ آبَاءَُهُم يَأِْت َلْم ا مَّ َجاءَُهم أَْم اْلَقْوَل بَُّروا يَدَّ ﴿أََفَلْم
.[٢٩ ص: [سورة اْألَْلبَاِب﴾ أُولُو َولِيَتَذَكََّر آيَاِتِه بَُّروا لِّيَدَّ ُمبَاَرٌك إَِليَْك أَنَزْلنَاُه ﴿ِكتَاٌب

.[٢٤ محمد: [سورة أَْقَفالَُها﴾ ُقلُوٍب َعَىلٰ أَْم اْلُقْرآَن يَتََدبَُّروَن ﴿أََفَال
ِبأَيِْديِهْم بُيُوتَُهم يُْخِربُوَن ۚ الرُّْعَب ُقلُوِبِهُم ِيف َوَقذََف ۖ يَْحتَِسبُوا َلْم َحيُْث ِمْن هللاُ ﴿َفأَتَاُهُم

.[٢ الحرش: [سورة اْألَبَْصاِر﴾ أُوِيل يَا َفاْعتَِربُوا اْلُمْؤِمِننَي َوأَيِْدي
.[٢٢١ البقرة: [سورة يَتَذَكَُّروَن﴾ َلَعلَُّهْم ِللنَّاِس آيَاِتِه ُ ﴿َويُبنَيِّ

.[١٢٦ األنعام: [سورة يَذَّكَُّروَن﴾ ِلَقْوٍم اْآليَاِت ْلنَا َفصَّ َقْد ۗ ُمْستَِقيًما َربَِّك اُط ِرصَ ذَا ﴿َوٰهَ
[سورة اْألَْلبَاِب﴾ أُولُو يَتَذَكَُّر ََّما إِن ۚ أَْعَمٰى ُهَو َكَمْن اْلَحقُّ رَّبَِّك ِمن إَِليَْك أُنِزَل ََّما أَن يَْعَلُم ﴿أََفَمن

.[١٩ الرعد:
.[١٣ النحل: [سورة يَذَّكَُّروَن﴾ لَِّقْوٍم َآليًَة ٰذَِلَك ِيف إِنَّ ۗ أَْلَوانُُه ُمْختَِلًفا اْألَْرِض ِيف َلُكْم َ ذََرأ ﴿َوَما

.[٤ عبس: [سورة الذِّْكَرٰى﴾ َفتَنَفَعُه يَذَّكَُّر ﴿أَْو
.[٤٣ النحل: [سورة تَْعَلُموَن﴾ َال ُكنتُْم إِن الذِّْكِر أَْهَل ﴿َفاْسأَلُوا

َوَرْحَمًة َوُهًدى ِللنَّاِس بََصاِئَر اْألُوَىلٰ اْلُقُروَن أَْهَلْكنَا َما بَْعِد ِمن اْلِكتَاَب ُموَىس آتَيْنَا ﴿َوَلَقْد
.[٤٣ القصص: [سورة يَتَذَكَُّروَن﴾ لََّعلَُّهْم

.[١٥١ البقرة: [سورة تَْعَلُموَن﴾ تَُكونُوا َلْم ا مَّ َويَُعلُِّمُكم َواْلِحْكَمَة اْلِكتَاَب ﴿َويَُعلُِّمُكُم
إِنَّ َقاَل ۚ اْلَماِل َن مِّ َسَعًة يُْؤَت َوَلْم ِمنُْه ِباْلُمْلِك أََحقُّ َونَْحُن َعَليْنَا اْلُمْلُك َلُه يَُكوُن أَنَّٰى ﴿َقالُوا

.[٢٤٧ البقرة: [سورة اْلِعْلِم﴾ ِيف بَْسَطًة َوَزاَدُه َعَليُْكْم اْصَطَفاُه هللاَ
ِلَقْوٍم اْآليَاِت ْلنَا َفصَّ َقْد ۗ َواْلبَْحِر اْلَربِّ ُظلَُماِت ِيف ِبَها ِلتَْهتَُدوا النُُّجوَم َلُكُم َجَعَل الَِّذي ﴿َوُهَو

.[٩٧ األنعام: [سورة يَْعَلُموَن﴾
.[٩ الزمر: [سورة يَْعَلُموَن﴾ َال َوالَِّذيَن يَْعَلُموَن الَِّذيَن يَْستَِوي َهْل ﴿ُقْل

[سورة َخِبريٌ﴾ تَْعَملُوَن ِبَما َوهللاُ ۚ َدَرَجاٍت اْلِعْلَم أُوتُوا َوالَِّذيَن ِمنُكْم آَمنُوا الَِّذيَن هللاُ ﴿يَْرَفِع
.[١١ املجادلة:

ۚ َواْلِحَساَب ِننَي السِّ َعَدَد ِلتَْعَلُموا َمنَاِزَل َرُه َوَقدَّ نُوًرا َواْلَقَمَر ِضيَاءً ْمَس الشَّ َجَعَل الَِّذي ﴿ُهَو
.[٥ يونس: [سورة يَْعَلُموَن﴾ ِلَقْوٍم اْآليَاِت ُل يَُفصِّ ۚ ِباْلَحقِّ إِالَّ ٰذَِلَك هللاُ َخَلَق َما
.[٦٦ الكهف: [سورة ُرْشًدا﴾ ُعلِّْمَت ا ِممَّ تَُعلَِّمِن أَن َعَىلٰ أَتَِّبُعَك َهْل ُموَىسٰ َلُه ﴿َقاَل
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.[٤ ،٣ الرحمن: [سورة اْلبَيَاَن﴾ َعلََّمُه * اْإلِنَساَن ﴿َخَلَق
.[٥ ،٤ العلق: [سورة يَْعَلْم﴾ َلْم َما اْإلِنَساَن َعلََّم * ِباْلَقَلِم َعلََّم ﴿الَِّذي

يَذَّكَُّر َوَما ۗ َربِّنَا ِعنِد ْن مِّ ُكلٌّ ِبِه آَمنَّا يَُقولُوَن اْلِعْلِم ِيف َوالرَّاِسُخوَن ۗ هللاُ إِالَّ تَأِْويَلُه يَْعَلُم ﴿َوَما
.[٧ عمران: آل [سورة اْألَْلبَاِب﴾ أُولُو إِالَّ

وتبني اإلسالم، يف التفكري فريضة جرم وال تقررت — مجراها جرى وما اآليات— بهذه
ويميز الحقائق، ويدرك الضمري، يعصم الذي العقل هو اإلسالم يخاطبه الذي العقل أنَّ منها
العقل هو وأنه والروية، االدكار ويحسن ويتدبر ويتبرص األضداد، بني ويوازن األمور، بني
يقابل أنه اإلدراك من قصاراه الذي بالعقل وليس والضالل، والعنت الجمود يقابله الذي
َوُسنٍَّة، ُعْرٍف كل ويف والرشائع، األديان جميع يف التكليف يسقط الجنون فإن الجنون؛
بها يعتذر أن ألحد وليس اإلسالم، يف للتكليف مسقط غري والضالل والعنت الجمود ولكن

… بالتقصري املؤاخذة تمنع وال املالمة، تدفع ال فإنها بجنونه، للمجنون يُعتذر كما
عنه تدفع التي املرتبة هذه من أعىل التفكري يف مرتبة إىل به يدين من اإلسالم ويندب
الحكمة فضل ويبدو ورشده، بحكمته يبلغه أن له فيستحب املؤاخذة، عنه تمنع أو املالمة،
تعاىل: قوله عليها يدل الكريم الكتاب يف متعددة آيات من والفهم التعقل مجرد عىل والرشد

.[٢٦٩ البقرة: [سورة َكِثريًا﴾ َخرْيًا أُوتَِي َفَقْد اْلِحْكَمَة يُْؤَت ﴿َوَمن
كما الصالحني، هللا عباد من به علًما ويبتغون الرشد، يطلبون األنبياء أنَّ عليها ويدل

السالم. عليهما وأستاذه موىس قصة يف جاء
خصائصه اختالف عىل بالعقل التنويه أنَّ مرة بعد مرة إليه نثوب أن ينبغي والذي
التنويه هذا كان بل املعاد؛ التكرار قبيل من كثريًا فيه تردد وال عرًضا، القرآن يف يأِت لم
عرف من كل الدين هذا من ويرتقبها وجوهره، الدين لباب يستلزمها منتظرة نتيجة بالعقل

… تقديره يف اإلنسان كنه وعرف كنهه
املخلوق بني واألحبار السدنة فيه يتوسط وال الكهانة، يعرف ال دين اإلسالمي فالدين
أو متسلط ويل من بشفاعة املحراب إىل به يسعى قربانًا اإلنسان عىل يفرض وال والخالق،
ويقيض والتحليل، التحريم يملك وعباده هللا بني فيه ترجمان فال مطاعة، قداسة صاحب
الكهان، طريق من اإلنسان إىل يتجه أمٍر من إذْن الدين هذا يف فليس بالنجاة، أو بالحرمان
أو واملحاريب، الهياكل سلطان من طليًقا حرٍّا اإلنسان عقل إىل إال إذْن الخطاب يتجه ولن
األخرى. العبادات أصحاب به يدين فيما املعبود، اإلله بأمر فيها املحكمني كهانها سلطان

.[١١٥ البقرة: [سورة ِهللا﴾ َوْجُه َفثَمَّ تَُولُّوا ﴿َفأَيْنََما
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املسجد يف من وكل أرضمسجد، فكل … هيكل ال حيث كهانة وال اإلسالم، يف هيكل ال
… هللا يدي بني واقف

العاقل اإلنسان غري إىل — بداهة — الخطاب فيه يتجه لن كهانة وال هيكل بال ودين
… السليم والتفكري القويم الفهم وبني بينه يحول سلطان كل من طليًقا حرٍّا

بعمله، ويحاسبه عنقه، يف طائره إنسان كل يلزم الذي الدين يف الخطاب يكون كذلك
غريه: بعمل أحد يؤخذ فال

َرِهنٌي﴾ َكَسَب ِبَما اْمِرٍئ ﴿ُكلُّ .[١٨ فاطر: [سورة أُْخَرٰى﴾ ِوْزَر َواِزَرٌة تَِزُر ﴿َوَال
[سورة يَُرٰى﴾ َسْوَف َسْعيَُه َوأَنَّ * َسَعٰى َما إِالَّ ِلْإلِنَساِن لَّيَْس ﴿َوأَن .[٢١ الطور: [سورة

.[٤٠ ،٣٩ النجم:
مولود ألنه مولده قبل املرء يجتبي أو بنسبها، القبيلة يجتبي3 دين األديان يف كان فإذا
إنسان اإلسالم يف فليس عمله، من ليست خطيئة عىل يحاسبه دين األديان يف كان أو فيها،
اإلنسان بسعي والهالك النجاة فيه يوكل الذي الدين ولكنه بامليالد، يهلك أو بامليالد، ينجو
يشء بكل هللا أنَّ العقل عمل فيه يبطل وال وعقله، بفهمه هدايته اإلنسان فيه ويتوىل وعمله،
الضالل تبعة يسلبه وال التفكري، عىل القدرة يسلبه ال لإلنسان العقل خلق فإن محيط،

والتقصري.
بالتعقل املتكررة الوصايا فيه وتأتي ووصاياه، اإلسالم جوهر يتناسق النحو هذا وعىل
متفرًقا فيه القول يطرد مما هي وال للمصادفة، فيها موضع ال مقدرة منتظرة والتمييز
عىل السليم املنطق يفرض دين يف «منطقية» لوصايا فإنها مرسوم؛ نسق عىل متصل غري
اإلنسان بني فيه العبادة تصل الذي الدين يكون وهكذا للتعليم، قابل للخطاب مستمع كل
ويطلب عقله، إليه يهديه كما بعمله اإلنسان فيه ويحاسب محاباة، وال واسطة بغري وربه

… والرشاد الحكمة من وسعه يبلغ أن العقل من فيه

يختار. أي يجتبي 3
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واألعذار املوانع

مرضاة عقله يعطل أن املخلوق عىل يمتنع الخالق أوامر من أمًرا بالعقل العمل يكون حني
بالجماعات تحيط الخلق من جمهرة املخلوق هذا كان ولو منه، خوًفا أو مثله، ملخلوق

األجيال. مع وتتعاقب
كما الكريم القرآن يستقصيها كثرية القبيل هذا من العقل تعطل التي واملوانع
كربى موانع ثالثة يف تتجمع قد ولكنها وملكاته، وظائفه بجميع العقل خطاب استقىص
كل من يسلم أن أوشك منها سلم فمن املختلفة، املوانع منها تتشعب التي األصول بمثابة

… سواه رأي إىل يهتدي فال تفكريه، عىل السبيل ويأخذ عقله، عىل يحجر مانع
األعمى واالقتداء بالعرف، تسمى التي السلف عبادة العقل سبيل يف املوانع أكرب

الدنيوية. السلطة ألصحاب املهني والخوف الدينية، السلطة بأصحاب
يقبل وال وأجداده، آبائه سنة عىل ليجري عقله يلغي أن املسلم من يقبل ال واإلسالم
وال والدين، العقل يريض ما غري يف الدين باسم يسخره ملن خنوًعا عقله يلغي أن منه
من أمر يف يكلفه وال األشداء، وطغيان األقوياء، بطش من رهبة عقله يلغي أن منه يقبل
يكلف ال هللا أنَّ موضع غري يف يكرر الكريم القرآن إذ عليه؛ يقدر ال شطًطا األمور هذه

… يستطيعون ما غري خلقه من يطلب وال به، لها طاقة ال ما نفًسا
ُوْسَعَها﴾ إِالَّ نَْفًسا نَُكلُِّف ﴿َال .[٢٣٣ البقرة: [سورة ُوْسَعَها﴾ إِالَّ نَْفٌس تَُكلَُّف ﴿َال
[سورة ُوْسَعَها﴾ إِالَّ نَْفًسا نَُكلُِّف ﴿َوَال .[٤٢ األعراف: سورة ،١٥٢ األنعام: [سورة
َال َربَّنَا ۗ اْكتََسبَْت َما وََعَليَْها َكَسبَْت َما َلَها ۚ ُوْسَعَها إِالَّ نَْفًسا هللاُ يَُكلُِّف ﴿َال .[٦٢ املؤمنون:
ۚ َقبِْلنَا ِمن الَِّذيَن َعَىل َحَمْلتَُه َكَما ا إِْرصً َعَليْنَا تَْحِمْل َوَال َربَّنَا ۚ أَْخَطأْنَا أَْو نَِّسينَا إِن تَُؤاِخذْنَا

.[٢٨٦ البقرة: [سورة ِبِه﴾ َلنَا َطاَقَة َال َما ْلنَا تَُحمِّ َوَال َربَّنَا



إسالمية فريضة التفكري

فإذا الخطأ؛ عن يكف وأن الصواب، يرى أن يسعه ال بعقله يهتدي أحد من وما
كان، حيث القرس من بنفسه ينجو أن وسعه ففي الخطأ، واقرتاف الصواب نبذ عىل ُقرس
كرامته، يهدر من عليه يجنيه الذي الرضر يلقى أن النجاة وبني بينه حيل إذا وسعه ويف
وال للدين معنى وال الحال، هذه يف الرضرين أهون — ريب ال — فذلك ضمريه؛ ويقتل
يف يصيبهم رضًرا يخشوا وال أجسامهم، يصيب رضًرا يخشوا أن للناس جاز إذا للخلق
وليس بقاء، لها ليس التي الحياة دون ما إىل الباقية بحياتهم وينزل وضمائرهم، أرواحهم

مروءة. وال رشف فيها

وتبقى تقوم إنما — الذليل والخوف العمياء والقدرة العرف موانع — كلها املوانع وهذه
«اإلنسانية»، مطالبه أكرم يف إليه يرجع عقل بغري يعيش أن اإلنسان عىل هان ما قائمة
عقباتها، من عقبة كل أمام عقله إىل يرجع يوم األثر عىل تزول ولكنها ضمريه، صالح وهو
حق من بد وال عليه، العقل حق ولكنه يناجزها، أو العقبات تلك يذلل أن عليه يشق وقد
ال حياة إىل وارتكانه العليا، فضيلته اإلنسان سلب من أهون ألنها املشقة؛ أجله من تهون

… منها أرفع هو بما ِعْلمها عىل الحطَّة تُؤثُِر ولكنها تعقل حياة أو تعقل،
وتصده له، ترصد التي املوانع تلك قوى من قوة بكل يقاس اإلسالم يف العقل حق إنَّ
يف العرف ألن السلف؛ عبادة أو العرف قوة اإلسالم صدر يف وأقواها وأولها طريقه، عن
عليها يفرضه بما لحكمه النفوس وتسخري والرعاية، املهابة يف العبادة مبلغ بلغ الجاهلية
أوقاته جميع يف اإلنسان يملك العبادات من رضب إال الواقع يف هي وما العادات، من
لها يكن لم العبادات ولعل الدينية، العبادات سطوة أحيانًا عنه ترتاخى حيث وعالقاته؛
… العادات من السطوة تلك تستمد ألنها إال شابهها وما الجاهلية عصور يف سطوة من

القائم الرسول عىل الحنق أشد وتحنقهم الجاهلية، أهل تثري اإلسالمية الدعوة كانت
واألجداد، اآلباء أحالم بها يسفه أنه دعواته من يحنقهم كان ما وأشد عليه. هللا صلوات بها
ويستخف أحالمنا، يسفه إنه عليه: والتحريض منه الغضب مقام يف يقولون كانوا فقلما
يسفه إنه عنه: يقولون إذ عليه كله وتحريضهم منه، كله غضبهم كان وإنما بعقولنا،
إنها بها: يفخرون التي النسب أصول عن ويقول أسالفنا، بعقول ويستخف آبائنا، أحالم

… الدين أمور من تصنع ما تعقل ال وكانت ضاللة، عىل كانت
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إنما الجائحة السطوة لهذه كله بعقله يعنو1 أن اإلنسان عىل يأبى حني واإلسالم
يمده وإنما املقاومة، واجب عليه يفرض بأن يكتفي وال مقاومتها، يف حقه العقل يعطي
يثريه، وهو ويعينه يكلفه فهو يديها، بني له حجة ال حيث عليها؛ تعينه التي بالحجة
املدد ويعطي العبء، يلقي معني نصري فهو ثورته، يف يشحذه الذي السالح يده يف ويضع

… عليه يعينه الذي
مغمض يوبقك ملا تنقاد وال عينك تفتح أن عليك يجب لإلنسان: اإلسالم يقول وحني
حياتك، شئون من شأن أكرب يف بل شأنك؛ يف تنظر أن لك يحق له: يقول فكأنه العينني،

عليها. درجوا التي للجهالة مستسلمة ضحية يجعلوك أن آلبائك يحق وال
أن له يأبى كما وأجداده، آبائه عىل أعذاره يحيل أن املرء عىل ليأبى اإلسالم وإنَّ
يستمعون الذين عىل لينعي وإنه واألجداد، اآلباء أولئك من والخطايا الذنوب عليه تحال
ال عقيدة وأجدادهم آبائهم من ورثوا ألنهم العقل؛ مؤنة من أنفسهم يعفوا أن الخطاب

… فيها عقل
َكاَن أََوَلْو ۗ آبَاءَنَا َعَليِْه أَْلَفيْنَا َما نَتَِّبُع بَْل َقالُوا هللاُ أَنَزَل َما اتَِّبُعوا َلُهُم ِقيَل ﴿َوإِذَا
إَِىلٰ تََعاَلْوا َلُهْم ِقيَل ﴿َوإِذَا .[١٧٠ البقرة: [سورة يَْهتَُدوَن﴾ َوَال َشيْئًا يَْعِقلُوَن َال آبَاُؤُهْم
يَْعَلُموَن َال آبَاُؤُهْم َكاَن أََوَلْو ۚ آبَاءَنَا َعَليِْه َوَجْدنَا َما َحْسبُنَا َقالُوا الرَُّسوِل َوإَِىل هللاُ أَنَزَل َما
آبَاءَنَا َعَليَْها َوَجْدنَا َقالُوا َفاِحَشًة َفَعلُوا ﴿َوإِذَا املائدة:١٠٤]. [سورة يَْهتَُدوَن﴾ َوَال َشيْئًا
[سورة تَْعَلُموَن﴾ َال َما ِهللا َعَىل أَتَُقولُوَن ۖ ِباْلَفْحَشاءِ يَأُْمُر َال هللاَ إِنَّ ُقْل ۗ ِبَها أََمَرنَا َوهللاُ
نَْعبُُد َقالُوا * تَْعبُُدوَن َما َوَقْوِمِه ِألَِبيِه َقاَل إِذْ * إِبَْراِهيَم َ نَبَأ َعَليِْهْم ﴿َواتُْل .[٢٨ األعراف:
وَن يَُرضُّ أَْو يَنَفُعونَُكْم أَْو * تَْدُعوَن إِذْ يَْسَمُعونَُكْم َهْل َقاَل * َعاِكِفنَي َلَها َفنََظلُّ أَْصنَاًما
آبَاءَُهْم أَْلَفْوا َُّهْم ﴿إِن .[٦٩–٧٤ الشعراء: [سورة يَْفَعلُوَن﴾ َكٰذَِلَك آبَاءَنَا َوَجْدنَا بَْل َقالُوا *
آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا .[٧٠ ،٦٩ الصافات: [سورة يُْهَرُعوَن﴾ آثَاِرِهْم َعَىلٰ َفُهْم * َضالِّنَي
.[٢٣ التوبة: [سورة اْإلِيَماِن﴾ َعَىل اْلُكْفَر اْستََحبُّوا إِِن أَْولِيَاءَ َوإِْخَوانَُكْم آبَاءَُكْم تَتَِّخذُوا َال
ٍة أُمَّ َعَىلٰ آبَاءَنَا َوَجْدنَا إِنَّا ُمْرتَُفوَها َقاَل إِالَّ نَِّذيٍر ن مِّ َقْريٍَة ِيف َقبِْلَك ِمن أَْرَسْلنَا َما ﴿َوَكٰذَِلَك
ِبَما إِنَّا َقالُوا ۖ آبَاءَُكْم َعَليِْه َوَجدتُّْم ا ِممَّ ِبأَْهَدٰى ِجئْتُُكم أََوَلْو َقاَل * ْقتَُدوَن مُّ آثَاِرِهم َعَىلٰ َوإِنَّا

.[٢٤ ،٢٣ الزخرف: [سورة َكاِفُروَن﴾ ِبِه أُْرِسْلتُم

ذلة. يف يخضع أي يعنو 1
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عبادة أو العرف مواجهة يف اإلسالم من استمده الذي العقل حق هذا كان ولقد
ويستوي الحكومة، وقوة العبادة قوة من أكرب قوة اإلسالم صدر يف للعرف وكانت السلف،
أمامهما االستقالل إنَّ نقول: وأن القوتني، هاتني أمام باالستقالل أحق العقل إنَّ نقول: أن

السلف. عبادة أو العرف أمام االستقالل من عليه أوجب
العرص عىل نُقرصه ولم العصور، جميع عىل القول عممنا إذا الصواب نعدو ال ولعلنا
وسلطان الدين رجال سلطان من للناس أظلم السلف عبادة فيه كانت الذي الجاهيل
القائمني من أمرها يتولون من إىل فيها األمر يرجع قد العقيدة حرية فإن بأمره؛ الحاكم

والحدود. الشعائر والية يف عليها القائمني من أو واملحاريب، املعابد يف عليها
حيث أو الحق، ذلك إىل الحاجة تدعو حيث العقل به ك يتمسَّ الذي الحق مجال فهنا
أو الشائع، العرف يعمها أمور من عداه ما دون خاصة االعتقاد أمر يف الخطر يستوجبه

األسالف. عبادة تعمها
الحرية، يف حقه عن وتذهله العقل، لها يخنع2 التي القوى تفاوت يف الرأي كان وأيٍّا
فساد من التحذير أنَّ فيه مرية ال الذي فاألمر بالتبعة؛ والنهوض التمييز يف واجبه عن أو
ما وكثريًا كان، أينما فسادهم من يخىش الذي الخطر يناسب أن خليق واألحبار الكهان

… يكون
سلطان وأبطل الكهانة، فأسقط الفساد؛ هذا من الشامل بالتحذير اإلسالم بدأ وقد
… والغفران واإلدانة والتحليل، التحريم عىل القدرة عنهم ونفى الضمائر، عىل الدين رجال

… خادعون منهم وكثري لخديعتهم، استسلموا الذين وعاقبة سيئاتهم إىل نبه ثم
إِالَّ أُِمُروا َوَما َمْريََم ابَْن َواْلَمِسيَح ِهللا ُدوِن ن مِّ أَْربَابًا َوُرْهبَانَُهْم أَْحبَاَرُهْم ﴿اتََّخذُوا
أَيَُّها ﴿يَا .[٣١ التوبة: [سورة ُكوَن﴾ يُْرشِ ا َعمَّ ُسبَْحانَُه ۚ ُهَو إِالَّ إِٰلََه الَّ ۖ َواِحًدا إِٰلًَها ِليَْعبُُدوا
َعن َويَُصدُّوَن ِباْلبَاِطِل النَّاِس أَْمَواَل َليَأُْكلُوَن َوالرُّْهبَاِن اْألَْحبَاِر َن مِّ َكِثريًا إِنَّ آَمنُوا الَِّذيَن
أَِليٍم﴾ ِبَعذَاٍب ُهم ْ َفبَرشِّ ِهللا َسِبيِل ِيف يُنِفُقونََها َوَال َة َواْلِفضَّ الذََّهَب يَْكِنُزوَن َوالَِّذيَن ۗ ِهللا َسِبيِل

.[٣٤ التوبة: [سورة
هذا لهم ليس ومن كاألحبار، ديني سلطان لهم من القول يعم أن عىل القرآن وحرص
نصيب عن يقل ال السلطان من نصيبًا الدينية السمعة من يستمدون ولكنهم السلطان،

األحبار.

ذلة. يف يخضع أي يخنع 2
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والقسيسني الرهبان من الصالحني فضل من كان ما إىل الكريم القرآن تنبيه عىل وهذا
ۚ نََصاَرٰى إِنَّا َقالُوا الَِّذيَن آَمنُوا لِّلَِّذيَن ًة َودَّ مَّ أَْقَربَُهم ﴿َوَلتَِجَدنَّ فيه: جاء حيث أممهم؛ عىل

.[٨٢ املائدة: [سورة يَْستَْكِربُوَن﴾ َال َوأَنَُّهْم َوُرْهبَانًا يِسنَي ِقسِّ ِمنُْهْم ِبأَنَّ ٰذَِلَك
هناك لبس من فما جاهل، وال عارف عىل تعُرس الفريقني بني التفرقة أنَّ نحسب وما
منه، والحرام الحالل وجدوا أينما يأكلون باملال يهيمون وال يستكربون، ال أناس بني
سواء عن ويصدون بالباطل، الناس أموال ويأكلون والخيالء، للجاه يتصدون أناس وبني

… السبيل

الضمري عىل املستبد الحكم خطر تهوين عىل يتفقون العقائد تاريخ يف كتبوا الذين ويكاد
الحكم ألن األديان؛ رؤساء من الخديعة خطر أو العرف، خطر إىل بالقياس اإلنساني
السلف، حب يستهويه كما باطنه من يستهويه وال خارجه، من الضمري عىل يتسلط املستبد
عقل مشكلة ال مكان مشكلة فهو الدين؛ رؤساء قبل من الخادعة القدوة مع االسرتسال أو

أمني. بمكان منه يلوذ أو مكانه، عن اإلنسان ينفضه أن إما ضمري، أو
الرفض عىل للعقل محرًضا املقاومة، إىل للضمري حافًزا املستبد الحكم يكون ما وكثريًا
التفكري عىل خطٌر التشبث هذا ألن العناد؛ تشبث إىل يؤدي أن منه يخىش ما وأكرب واإلنكار،
يرتك إرادته، بغري للعقل قهًرا حال كل عىل االستبداد يزال وال والتسليم، االستهواء كخطر
له، إيثاًرا للضالل االنقياد غري فهو الخضوع، أو الحيلة أو للمقاومة طليقة اإلرادة له

… للمضللني ومحبة
سلطان مقاومة يف كحقه — اإلسالم بحكم — مقاومته يف العقل حق كان هنا فمن
يف كان إذا مكانه يف الخضوع عىل املسلم يلوم أنه عليه ويزيد األحبار، وسلطان العرف

… سلطانه من بعيد مكان إىل منه يرحل أن وسعه
َواِسَعًة ِهللا أَْرُض تَُكْن أََلْم َقالُوا ۚ اْألَْرِض ِيف ُمْستَْضَعِفنَي ُكنَّا َقالُوا ۖ ُكنتُْم ِفيَم ﴿َقالُوا

.[٩٧ النساء: [سورة ِفيَها﴾ َفتَُهاِجُروا
مواجهة يف النظر باستقالل يأمره اإلسالم أنَّ نذكر حني اإلسالم يف العقل مع ونحن
األديان بني امتاز الذي الدين هو يكون ثم االستبداد، ومواجهة األحبار، ومواجهة السلف،
… األمور لوالة الطاعة وتمحيض الذكر، أهل إىل والرجوع اآلباء، توقري يف الكثرية بوصاياه
تعمل التي لآلالت يكون إنما األوامر من ذلك وغري يؤمرون، فهكذا العقالء أمر فإذا
تُقاد التي البكماء للخالئق يكون أو ويديرونها، يحركونها من أيدي يف واحدة وترية عىل

… َمساق أو َمقادة يف لها رأي وال تُساق، أو
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إنكم لهم: يقال فال األحوال، مختلف بني بالتمييز يؤمروا أن العقالء أمر يكون إنما
وال ومرفوض، مرفوض بني عندهم فرق وال القبول، كل تقبلون أو الرفض، كل ترفضون

… ومقبول مقبول بني
والعقالء بصرية، غري عىل معهم الضالل غري معهم الرب ولكن باآلباء، تربوا أن عليكم

… ذاك وموضع هذا موضع يعرفون الذين هم
ينتفعون ال الذين الذكر أهل ولكن تعلمون، ال كنتم إن الذكر أهل تسألوا أن وعليكم
أن عليه بعسري فليس الذكر أهل من يكن لم ومن لغريهم، التذكرة منهم ترجى ال بذكرهم
وسرية واالستقامة الرشد سرية وبني واملنافقني، منهم الصادقني بني املميزين من يكون

… واالعوجاج الغواية
وال الخالق، معصية يف ملخلوق طاعة ال ولكن منكم، األمر والة تطيعوا أن وعليكم
ولم الطاعة، عىل قدرة له تكن لم ومن بصرية، غري عىل العصيان يرضمها فتنة يف خري
… استطاع ما إليه يأوي متسع الهجرة يف فله الطامة، الفتنة من أمان عصيانه يف يكن

ما عىل تحاسب النفس أنَّ التكاليف جميع يف األمور جميع قوام بل كله، األمر وقوام
بوزر األمة تؤخذ حني كلها األمة تبعة ذلك وراء ومن تطيق، ما بغري تؤمر وال تستطيع،
هذه من مناص فال بحذافريها، األمم مصائر مع بمصريه فرد كل منها ينفرد وال األمة،
خري فيها يقف عيشة يف — الزمن تطاول مع — لألفراد خري وال األمم، حساب يف الوحدة

بيئته. يف رشكائه حساب فيها يحسب وال بابه، عند ورشه الفرد
وال الجميع، يعم الذي األمر تبعة يف واشرتاكه بالعقل الفرد أمر بني تناقض فال
أفرادها به يخاطب كما العقل، بتحكيم تخاطب األمم ولكن اآلحاد، من أحًدا يخص

… االجتماع أطوار يف األمم سنة عىل إال األمم تحاسب وال متفرقني،
للقوة رهبة اإلنسان حق عن ينزل3 الذي العقل يعذر ال اإلسالم إنَّ القول: وصفوة
البرشية الطاقة ولكنها البرشية، الطاقة حدود إال لذلك حدود وال للخديعة، استسالًما أو

تتعداه. ال طاقة من للفرد يكون بما أمرها ينتهي وال األمم، بها تقوم كما عامة

عنه. يتخىل أي اليشء عن ينزل 3
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وحكم والتمييز، النظر تصحيح عىل بها يستعان التي والقواعد األصول يجمع علم املنطق
يف رصيح الكريم القرآن ألن الخالف؛ فيه يجوز ال واضح — املثابة بهذه — فيه اإلسالم

… تفكريه وضالل عقله، تعطيل عىل ومحاسبته والتمييز، بالنظر اإلنسان مطالبة
نعرض أن قبل املوضوع هذا يف مختلفني شيئني بني التفرقة إىل نحتاج أننا بيد
فإنهما اإلقناعي، الخطاب أو والجدل املنطق وهما: تحليل؛ أو بتحريم فيه الفقهاء لفتاوى

… النقيضني الطرفني إىل بهما والتباعد االختالف ينتهي حتى ويتباعدان ليختلفان
والجدل الصحيح، والتمييز املستقيم، النظر طريق من الحقيقة عن بحث فاملنطق
وقد مطلوبة، مصلحة عن والدفاع الكسب إىل يرمي قد بالحجة، واإللزام الغلبة عن بحث

واللجاج. املناقضة مجال يف وإفحامه الخصم عىل للفوز املسابقة مجرد يتحرى
الجدل إىل ونظروا املنطق، فأكربوا األقدمني، اليونان بني والجدل املنطق ظهر وقد
علم وه فسمَّ ترفقوا أو بالسفسطة، — بعد — سموه الذي وهو وإنكار، اشتباه نظرة

… والتأثري اإلقناع معرض يف الزمة صناعة وحسبوه ،Rhetoric الخطابية الرباهني
وجمهرة وتالميذهم الحكماء بني مبجًال معظًما األوىل نشأته يف «السفسطة» اسم وكان
ألن الفيلسوف؛ اسم من شأنًا أعظم «السوفيست» اسم وكان واملعرفة، بالحكمة املعنيني
وفرغ الربة، تلك ألهمته الذي الحكيم فهو «صوفية»؛ الحكمة ربة إىل ينتمي السوفيست

املعرفة. مؤنة من
فيلسوًفا؛ نفسه فسمى وتواضع الدعوى هذه استكرب «فيثاغوراس» الحكيم ظهر فلما
عرصفيثاغوراس من قرن بعد نجم ثم إليها، وصل أنه يزعم وال يطلبها، للحكمة محبٍّا أي
فراح األبديري، Protagoras بروتاغوراس يقودها الحكمة باسم الحذلقة فتنة من ناجم
وعدل وقاء، بال عليه باإلجابة كفيل وهو يشاء، فيما يسأله أن العلم عليه ينكر من يتحدى
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لزعمه أخرى؛ مرة «السوفيست» اسم إىل الحكمة بمحبة يقنع الذي الفيلسوف اسم عن
واستوفاها. الحكمة ملك أنه

هذه ويتحذلق الدعوى، هذه يدعي من كل عىل هنا من «السفسطة» كلمة وغلبت
فانفصلت السياسية، واملناقشات القضائية املنازعات يف بالربهان االشتغال وكثر الحذلقة،
عملهم من يريدونه بما صناعة كل أصحاب ح ورصَّ واملتعلمني، املعلمني باتفاق الصناعتان
الجدل وأنَّ الحقيقة، عن بحث املنطق أنَّ عليه املتفاهم املفهوم من وأصبح وتعليمهم،

عليها. املتنازع الرغبة أو املصلحة عن بحث
كيف ليعرفوا املتعلمون؛ يقصدهم أناس الخطابية الرباهني أو الجدل لتعليم وتصدى
كفالتهم يف أبناءهم اآلباء ويضع واملالحاة، املنازعة مجال يف خصومهم عىل ينترصون
من حظُّها كان أيٍّا ة، بالُحجَّ اإلقناع سبيل يف والتأثري التقايض صناعة عىل ليُدرِّبوهم

… الحقيقة
يف للدفاع يخرجه أن عىل له تلميذ مع اتفق أنه سفسطائي أستاذ عن يحكى ومما
األستاذ طلب العامان انتهى فلما عليه، متفق بأجر عامني خالل العامة واملنازعات القضاء
حق؟ بغري تطلبه أو بعملك، تستحقه هل األجر؛ هذا يف أناقشك بل التلميذ: وقال أجره،
االعرتاف، هذا عىل حجة وسكوتك باعرتافك، فيه لك حق فال تستحقه؛ ال بأنك أقنعتك فإن

دعواي. عىل الربهان أُقيم كيف تعلمني لم ألنك فيه؛ لك حق فال أقنعك لم وإن
الصناعة، هذه يف املطلوب للربهان مثًال — تلميذه كمثال — األستاذ جواب وكان
يف أناقشك إليها؛ خلصت التي النتيجة غري عىل ولكني أناقشك، أن أقبَُل إنني له: فقال
تلميذًا علَّمُت ألنني أمامك؛ أثبته لم إذا مرتني وتعطيه عليك، ثبت إذا مرة فتعطيه حقي
يف يتنازعانه الذي الحق عىل أوًال اتفاقهما مع الربهان، صناعة يف أستاذه به يغلب ما

… النهاية
أصبحوا أنهم الجدل صناعة يف والحقيقة الربهان بني الفصل عىل التفاهم من وبلغ
الحقيقة، عىل تدل أن فيها يشرتط وال تقنع أي خطابية؛ حجة إنها الحجة: عن يقولون
السؤال، توجيه عن معلوم جواب منه يُراد ال أي خطابي؛ سؤال إنه السؤال: عن ويقولون
أنتم هل وطنيون؟ أنتم هل واالستثارة: الزجر معرض يف للسامعني الخطيب كقول
ينتظر ألنه ال مستمعيه عىل بها ليُؤثِّر املتكلم يسألها التي األسئلة هذه أمثال إىل سامعون؟

… عليها الجواب
صيغة يف ورد إذا الحقيقة ينقض قد الخطابي السؤال بأن الصناعة هذه أهل ورصح
أن عليه ُقيض مجرًما أنَّ ذلك عىل أمثلتهم ومن كلمة، أو حرًفا فيها يزيد أن دون الخطاب
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ثالث ويكررها مجرم. أنا فيهم: فينادي بالرسقة؛ نفسه عىل ويشهد حافل، جمع يف يقف
مرات.

يقول فطفق الخطاب، بصيغة ولكن أمروه كما نادى الحافل الجمع يف وقف فلما
صيغة يف فكان الناس؟! أيها مجرم أنا مجرم؟! أنا الناس، أيها ويستنكر: يستفهم كأنه
عبارة يف كلمة أو حرًفا يزيد أن دون عليه، أرادوه الذي لالعرتاف إنكار الخطابية السؤال

… االعرتاف
للبحث املطلوب القويم املنطق من يشء يف ليست — الجدل صناعة — الصناعة هذه
خصومه عىل الغلبة ينشد أنه عالم وهو طالبها يتعلمها صناعة ولكنها الحقيقة، عن
إليها ينساق فقد العمد، هذا عامًدا يتعلمها لم فإن بالباطل؛ أو بالحق املناقشة يف
مجهلًة املكابرة عىل ويرص املصارحة، عىل املغالطة فيؤثر املغالبة، وشهوة الجدل بطبيعة

… فيها مكابرًة أو بالحقيقة،
سواء جرائرها، من سلمت ثم شهواته فيها وغلبت الجدل باب فيها فتح أمة من وما
يف والتمادي اللجاجة تخلقه مما كانت أو الصناعة، تعليم عن ينجم مما اآلفة هذه كانت

… والبغضاء املالحاة
الجدوى وقلة العاقبة، وسوء اللجاجة طول يف «البيزنطي» بالجدل املثل رضب وقد
ينفردوا ولم اآلفة، هذه يف بدًعا يكونوا لم البيزنطيني ولكن والصالح، الحقيقة لطالب
مصطلح غري عىل أو املنطق، مصطلحات عىل أبوابه فتحت كلما طائل غري عىل بالجدل
املجادالت هذه أمثال إىل البيزنطيني سبقوا قد إرسائيل بني فإن والعناد؛ اللدد غري مفهوم
الكتبة طائفة فيهم فوجد إليهم املسيح السيد وجاء والشحناء، الباطل من إال الخاوية
األلفاظ بمغالطات الناس القتناص والرشاك؛ الحيل اختالق غري لها عمل ال والفريسيني

والتمويه. الحذلقة وأالعيب
بني بني قبلهم رصعاها لها كان كما البيزنطيني بني رصعاها اآلفة لتلك وكان
أو واملنطق، بالفلسفة املشتغلني من الوسطى القرون أبناء عىل الجدل آفة فكانت إرسائيل،
… التقاليد عىل والجمود الجهل آفة من عليهم أشد املذهبية واملهاترات الدينية بالتفسريات
مرضاجتماعي اآلفة هذه أنَّ الجدلية باملنازعات امتحنت التي األمم أخبار من ويؤخذ
كان حيث الجدل يزال فال إرسائيل، بني أو اليونان تنحرصيف وال األمم، يف أعراضه تتشابه
بالقشور باملماحكة الناس إغراء وهي: ثالثة؛ وأوبلها وأشهرها الوبيلة، بأعراضه مقرتنًا
ولًعا طائل غري عىل والشحناء البغضاء وإثارة األمور، حقائق من واللباب الجوهر دون
جماعة بعد جماعة اآلراء بني الخالف وإشاعة والصواب، العلم بدعوى واالستعالء؛ بالغلبة
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فرق، إىل الشيعة وتنقسم شيع، إىل األمة فتنقسم الخالف. ذلك عندها يقف نهاية غري إىل
يف قلت وإن واحد رأي عىل واحدة فئة تبقى ال حتى وفروع شعب إىل الفرقة وتنقسم

التفكري. منزلة يف وصغرت العدد،
وملس جميًعا، األعراض هذه فيها فشت اإلسالمية األمم إىل اآلفة هذه انتقلت وملا
تشاؤم من أشد املسلمون بها وتشاءم والدين، العلم بيئات يف أرضارها والعامة الخاصة
السفسطة مجادالت ألن والفريسيني؛ بالكتبة األولني واملسيحيني بالسفسطائيني اليونان
األجانب من إليهم تنتقل ولم أنفسهم، بني من إرسائيل وبني اليونان يف نجمت والتأويل

عنهم. الغرباء
عىل غريبة أمم من املسلمني إىل انتقلت فقد الكالمية ومصطلحاته الجدل فتنة أما
الخاصة بعض ووهم أمرها، من كثرية شبهات األذهان إىل فترسبت الدخالء، الرتاجمة أيدي
خارجها من أعداؤها عليها تواطأ اإلسالمية لألمة مبيتة مكيدة أنها — العامة عن فضًال —
ونوادر األساطري تشبه الدخيلة العلوم هذه نقل عن قصًصا األلسنة وتداولت وداخلها،

واملتخيلني. الرواة
نرص الشيخ عن السيوطي الدين جالل رواه ما املرتددة الشوائع هذه أمثلة ومن
دولتهم قامت العباس بني «إنَّ يقول: حيث املحجة»؛ تارك يف «الحجة كتابه من املقديس
للعرب والبغض الكفر منهم الرؤساء أكثر قلوب ويف فيهم الرياسة وكانت الفرس، عىل
تبارك هللا أنَّ ولوال اإلسالم، بهالك تؤذن التي الحوادث اإلسالم يف فأحدثوا اإلسالم، ودولة
ولكنهم اإلسالم، ألبطلوا القيامة ليوم الظاهرون هم وأهلها ملته أنَّ ملسو هيلع هللا ىلص نبيه وعد وتعاىل

«… هللا شاء إن وعده ينجز وهللا أركانه، وعوروا ثلموه قد
اإلسالم، أرض إىل اليونانية كتب إخراج أحدثوها التي الحوادث «فأول يقول: ثم
بالد إىل الروم أرض من خروجها وسبب املسلمني، أيدي يف وشاعت بالعربية فرتجمت
ملك وكان الروم، ببلد كانت اليونانية كتب أنَّ وذلك برمك، بن خالد بن يحيى اإلسالم
إىل ويرجعوا النرصانية، دين يرتكوا أن اليونانية كتب يف نظروا إن الروم عىل خاف الروم
عليها وبنى موضع، يف الكتب فجمع جماعتهم، وتتفرق كلمتهم، وتتشتت اليونانية، دين

إليها. يوصل ال حتى والجص بالحجر ُمَطْمئنًا بناء
الكتب خرب بلغه زنديًقا، وكان خالد، بن يحيى إىل العباس بني رياسة أفضت فلما
منه يلتمس وال بالهدايا وقته يف كان الذي الروم ملك فصانع الروم، ببلد البناء يف التي
أكثر العربي خادم الرجل هذا إنَّ لهم: وقال بطارقتَه امللُك جمع عليه أكثر فلما حاجة،
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حاجته تكون أن وأخاف حاجة، يلتمس إال أراه وما حاجة، مني يطلب وال هداياه من عيلَّ
عيلَّ. تشقُّ

فلما فليذكرها. حاجة له كانت إن لصاحبك: ُقْل له: قال يحيى رسول جاءه فلما
أَخِرْج إيلَّ، يرسلها البناء تحت التي الكتب حاجتي له: وقال إليه ه ردَّ يحيى الرسوُل أخرب
وجمع فرًحا، استطار كتابه الرومي قرأ فلما إليه. وأردها إليه، أحتاج ما بعض منها
يخلو ال أنه العربي خادم عن لكم ذكرت كنت قد لهم: وقال والرهبان واألساقفة البطارقة
فإن فاسمعوه؛ رأيًا رأيت وقد عيلَّ، الحوائج أخف وهي بحاجته، أفصح وقد حاجة، عن
هو؟ وما فقالوا: كلمتنا، تتفق حتى ذلك يف تشاورنا خالفه رأيتم وإن أمضيته، رضيتموه

رأيك؟ فما فقالوا: ويردُّها، يحب ما منها يستخرج اليونانية الكتُب حاجتُه قال:
أيدي يف وقعت إن خاف أنه إال قبلنا كان من عليها بنى ما أنه علمت قد قال:
إليه بها أبعث أن أرى وأنا جماعتهم، وتبديد دينهم، لهالك سببًا كانت وقرءوها النصارى
من بعدي يكون أن آمن ال فإني رشها، من نحن ونسَلُم بها يُبتلون يردَّها؛ أال وأسأله
أيها رأيت الرأي نعم فقالوا: عليهم، ِخيف فيما فيقعوا الناس، إىل إخراجها عىل يجرتئ

«… فأمضه امللك؛

أصيبت الذي األثر سوء يف الحالني عىل شبهة فال تصح، ال أو التاريخ يف تصح قصة وهذه
التي بالنقمة يشء أشبه فإنها املزيف، املنطق باسم الجدل آفة من اإلسالمية األمة به
عن والشتات بالشقاق ليشغله عليه؛ ها يدسُّ التي باملكيدة أو عدوه، عىل العدو يصبُّها

دينه. ومطالب دنياه، مهام
فمنعوا املسلمني، علماء من والتحريم بالحظر أرادها من أرادها التي هي املحنة وهذه
وتجر القلوب، وتفسد األذهان، تبلبل التي للفرقة واتقاءً للذرائع، ا سدٍّ بالجدل االشتغال
الجد أهل من األبرياء طوائف معهم فيوبقون والبطالة، الفضول أهل املشكالت هذه إىل

بالجدال. وال باملنطق لهم طاقة ال الذين واالستقامة
عن ويعجزون العربية، يجهلون أناس أيدي عىل اليونان مصطلحات دخول وكان
والقياس… الربهان تطبيق يف والغلط الخلط أبواب من آخر بابًا ومعانيه القرآن ألفاظ فهم
لتطبيقها أهًال يكن لم وجوهه ومعرفة لفهمه أهًال املنطق أصحاب من كان فمن
اللغة يعرف كان ومن بالغتها، وأرسار اللغة بذوق لجهله وعباراته؛ القرآن معاني عىل
كما اللغة يجهلون من هؤالء من ورش والقياس. بالربهان املعرفة ذوي من يكن لم
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وطمأنينة املجتمع، سالمة بها ترتبط شئون يف يعرفون ال بما يهرفون ثم املنطق، يجهلون
إلزعاج عمًدا النية ويسيئون واملنطق، اللغة يعرفون من أجمعني هؤالء من ورش الخواطر،

… السليم املجتمع وتقويض املطمئنة، الخواطر
هذه منع إىل ينرصف فإنما الجدل، حرموا الذين اإلسالم علماء عن ورد ما وكل
تتحقق منفعة معها يلمسوا ولم جريرتها، من وتحققوا رشورها، ملسوا التي اللجاجة
اشتغالهم من عليهم أفدح خطب األقوام من قوًما يغري فما بغريه. تتحقق وال بالجدل
بالدين البرص ذوي عند املواقف وأسلم األوزاعي. اإلمام قال كما العمل، وتركهم بالجدل،
الخصومة، يتجنب وأن يصيب، وال املرء يصاب أن واالتهام، املراء وشاع الخصام، احتدم إذا
هللا عبد بن مصعب عن يتناقلونه حسٌن ِشعٌر ذلك وجماع مريب. قول كل فيها يتجنب أو

فيه: يقول الثالث، القرن منتصف قبيل املتوىف الزبريي،

ي��ل��ي��ن��ي م��ا أق��رب ال��م��وت وك��ان ع��ظ��ام��ي رج��ف��ت م��ا ب��ع��د أأق��ع��د
ل��دي��ن��ي غ��رًض��ا دي��ن��ه وأج��ع��ل خ��ص��ي��م م��ع��ت��رض ك��ل أخ��اص��م
ال��ي��ق��ي��ن ك��ال��ع��ل��م ال��رأي ول��ي��س غ��ي��ري ل��رأي ع��ل��م��ت م��ا ف��أت��رك
ال��ي��م��ي��ن وف��ي ال��ش��م��ال ف��ي ت��ص��رف ل��ب��س وه��ي وال��خ��ص��وم��ة أن��ا وم��ا
دج��ي��ن أو ف��ج ب��ك��ل ي��ل��ح��ن ق��وام س��ن��ن ل��ن��ا س��ن��ت وق��د
ال��م��ب��ي��ن ال��ف��ل��ق ك��غ��رة أغ��ر خ��ف��اء ب��ه ل��ي��س ال��ح��ق وك��ان
األم��ي��ن آم��ن��ة اب��ن ب��م��ن��ه��اج «ج��ه��م» م��ن��ه��اج ل��ن��ا ع��وض وم��ا
ف��ج��ن��ب��ون��ي ج��ه��ل��ت م��ا وأم��ا ك��ف��ان��ي ف��ق��د ع��ل��م��ت م��ا ف��أم��ا
ت��ك��ف��رون��ي أن أج��رم��ك��م ول��م ي��ص��ل��ي أح��ًدا ب��م��ك��ف��ر ف��ل��س��ت
ظ��ن��ي��ن م��رت��اب ك��ل ف��ن��رم��ي ج��م��ي��ًع��ا ن��رم��ي إخ��وة وك��ن��ا
ال��ق��ري��ن ع��ن ال��ق��ري��ن وي��ن��ق��ط��ع ب��ي��ت ع��م��اد ي��خ��ر أن ف��أوش��ك

أو باملنع قصد منهم واحًدا تجد ال املوضوع لهذا عرضوا الذين الفقهاء كثرة وعىل
عن العقل ويرصف الجماعة، وحدة يمزق الذي العقام الجدل هذا غري شيئًا التحريم
فيجلوه الغامض إىل يأتي أن يوًما له يتفق وال فيغمضه، الواضح املعنى إىل ويأتي الفهم،
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عنه فتحجب تغشاه ضاللة من العقل ينقذون إنما الواقع يف فهم عليه. خفي ملن ويقربه
عشواء.1 خبط املبني النهار يف يخبط أن ويعيذونه الحقيقة،

املجتهدين؛ األئمة من ثالثة املسألة هذه بحث يف أفاضوا الذين الفقهاء وأكرب
اإلمامني يتابع الدين جالل وآخرهم السيوطي، الدين وجالل تيمية، وابن الغزايل، هم:
أهل من ليس إنه نفسه: عن ويقول والفلسفة، الرياضة علوم يف بهما ويقتدي السابقني،
يشء أعرس فهو الحساب علم وأما …» املحارضة: حسن كتابه يف قال كما العلوم، هذه

أحمله.» جبًال فكأنما به تتعلق مسألة يف نظرت وإذا ذهني، عن وأبعد عيلَّ،
حجج من حجتني يدي بني فنحن تيمية، وابن الغزايل اإلمامني إىل البحث أحيل وإذا
مناقشة للمنطق ومناقشتهما املتأخرين، أو املتقدمني من سابق فيه يسبقهما ال املنطق
التي لألصول تفنيد أو عليها، يقوم التي لألسس هدم مناقشة وليست وتنقيح، تصحيح
وال والربهان، القياس تطبيق يسيئون من عىل الخطأ إثبات يريدان فهما إليها؛ يرجع
اليونان، من جاءت التي الدنيا أو الدين علوم من علم يف والربهان القياس محو يريدان

… املسلمني بني نشأت أو
العالم رشوط من يذكر «املستصفى» كتابه من األول الجزء مفتتح يف فالغزايل
وكان القياس، وإجراء الربهان إيراد ويحسن النظر، بعلم يحيط أن املقلد غري املجتهد
أحاصيل عىل كالمه من فقال العلم، هذا بتحصيل يشتغلون ال أنهم العلماء عىل ينعى
بعلم الكالم علم من الفراغ بعد ابتدأت «إني الضالل: من املنقذ كتابه يف الفلسفة
ذلك منتهى عىل يقف ال من العلوم من نوع فساد عىل يقف ال أنه يقينًا وعلمت الفلسفة،
عىل فيطلعه درجته، ويجاوز عليه يزيد ثم العلم، أصل يف أعلمهم يساوي حتى العلم
من يدعيه ما يكون أن يمكن ذاك فإذ وغائلة، غور من العلم صاحب عليه يطلع لم ما

ا. حقٍّ فساده
كتب يف يكن ولم ذلك، إىل وعنايته همته رصف اإلسالم علماء من أحًدا أََر ولم
ظاهرة مبددة، معقدة كلمات إال عليهم بالرد اشتغلوا حيث كالمهم؛ من املتكلمني
العلوم، حقائق يدعي عمن فضًال عاميٍّ بغافل بها االغرتار يُظن ال والفساد، التناقض
ساق عن فشمرت عماية.2 يف رمي كنهه عىل واالطالع فهمه قبل املذهب رد أنَّ فعلمت

نظره. يف شديد لضعف بوضوح يرى ال الذي وهو األعىش، مؤنث العشواء: 1
ظالم. يف أي 2
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عىل وأقبلت ومعلم، بأستاذ استعانة غري من املطالعة بمجرد العلم ذلك تحصيل يف الجد
التدريس.» من فراغي أوقات يف ذلك

التطبيق، ناحية من يعرتيهم إنما املناطقة خطأ أنَّ الغزايل رأى املنطق دراسة وبعد
الصحيحة، املعرفة يف الرغبة وصدق فهمها، استقامة عىل النظر أصول يف عيب وال
الصواب، منهج عىل فأكثرها املنطقيات «أما الفالسفة: مقاصد كتاب يف قوله ذلك ومن
املعاني دون واإليرادات باالصطالحات فيها الحق أهل يخالفون وإنما فيها، نادر والخطأ

واملقاصد.»
الصحيح، القياس رشط التمست إن «إنك النظر: محك كتاب فاتحة يف كالمه ومن
رباط فإنها األمرين؛ بني للجمع ْقَت ُوفِّ فيها الغلط منارات عىل والتنبيه الصحيح، والحد

كلها.» العلوم
يف يشكك ما إال الكلمات هذه مجاري يف يكن لم «لو امليزان: كتابه ختام يف ويقول
لم فمن للحق، املوصلة هي الشكوك إذ نفًعا؛ به وناهيك للقلب، لتنتدب املوروث اعتقادك
نعوذ والضالل. العمى يف بقي يبرص لم ومن يبرص، لم ينظر لم ومن ينظر، لم يشك

ذلك.» من باهلل
السليم بالتفكري واالهتداء الدرس يستطيع من عىل التقليد يحرم كتبه جميع يف وهو
يتحراه أن املعرفة لطالب ينبغي ملا مثل نفسه عن روى كما وسريته، الدين حقائق إىل
من املنقذ مقدمة يف قال إليها، السعي قاده أو وجدها، أينما الحقيقة عن البحث من
— اآلن إىل العرشين بلوغ قبل البلوغ راهقت منذ شبابي عنفوان يف أزل «ولم الضالل:
خوض غمرته وأخوض العميق، البحر هذا لجة أقتحم — الخمسني عىل السن أنافت وقد
مشكلة، كل عىل وأتهجم مظلمة، كل يف وأتوغل الحذور، الجبان خوض ال الجسور،
ألميز طائفة؛ كل مذهب أرسار وأستكشف فرقة، كل عقيدة وأتفحص ورطة، كل وأقتحم
وال بطانته، عىل أطلع أن وأحب إال باطنيٍّا أغادر ال ومبتدع، ومتسنن3 ومبطل، محق بني
فلسفته، كنه عىل الوقوف وأقصد إال فلسفيٍّا وال ظهارته، حاصل أعلم أن وأريد إال ظاهًرا
عىل وأحرص إال صوفيٍّا وال ومجادلته، كالمه غاية عىل االطالع يف وأجتهد إال متكلًما وال
زنديًقا وال عبادته، حاصل إليه يرجع ما وأرصد إال متعبًدا وال صفوته، رس عىل العثور

وزندقته. تعطيله يف جرأته ألسباب للتنبه وراءه وأتحسس إال متعطًال

املبتدع. وعكسه قبله، كان من سنة عىل يميض الذي املتسنن 3
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وريعان أمري أول من وديدني دأبي األمور حقائق إدراك إىل التعطش كان وقد
تعاىل.» هللا من وفطرة غريزة عمري

الحقيقة يبتغي عقل كالهما اإلسالم، رشعة يف العقل هو الغزايل اإلمام عند فالعقل
مغلًقا بابًا يديه بني أو فوقه يقيم وال أصابها، حيث املعرفة عن يحجم وال كانت، حيث

رآه. بما بصرية يزيده أو رآه، يكن لم ما يريه النور من قبس دون
العقول تسيغه مما هو وال العقل، أعمال من ليس عمًال بالتحريم تناول وإنما
درسها عىل يتوفر وال يدركها، ال التي للمشكالت املقلد العامي تعريض وهو الرشيدة،
منها يعوضه وال التقليد، طمأنينة يسلبه أن لها يعرضه من يجنيه ما وكل وإدراكها،
من يشء املحنة بهذه املقلد العامي ابتالء يف وليس الطوية، وسوء واالضطراب القلق غري

عليه. حجر أو للعقل، مخالفة ُعقباها ووبال مرضتها تجنيبه يف وال العقل،
املقلدين؛ العامة عىل يخشاها كما املتحذلقني الثراثرة عىل الجدل فتنة الغزايل ويخىش
االستفادة عن وعجزهم الجدل، بمضار مصابهم يف منهم رش أو املقلدين كالعامة فهم
تعلم أن بعد املبتدع «وأما اإلحياء: من األول الجزء يف قال وغواياته، مزالقه خوض من
مذهبه، يرتك لم أفحمته إن فإنك الكالم؛ معه ينفع فقلَّما يسريًا؛ شيئًا ولو الجدل من
ُمَلبٌِّس أنت وإنما عنه، عاجز هو ما جوابًا غريه عند أن وقدَّر نفسه، عىل بالقصور وأحال

املجادلة. بقوة عليه
أن قبل بمثله إليه يرد أن فيمكن جدل، بنوع الحق عن ُرصف إذا العامي وأما

«… منهم اليأس وقع تعصبهم اشتد فإذا لألهواء، التعصب يشتد

يرى ولكنه الغزايل، اإلمام بموقف شبيه والجدل املنطق من تيمية ابن اإلمام وموقف
جاء إذا البليد به ينتفع وال الذكي، عنه يستغني اإلنساني العقل يف سليقة املنطق أنَّ
يلغيه إنه عنه: يقال أن فمحال املنطق يف رأيه هذا كان ومن واستعداد. سليقة غري عىل

خلقه. نفوس هللا أودعه تركيبًا يحرم وال الفطرة، يلغي ال ألنه ويحرمه؛
علم الجدل وعشاق املنطق أدعياء بها ناقض التي تيمية ابن كتب يف نظر ومن
يكن ولم القويم، املنطق أصول تطبيق إىل وهداية صحيح، منطق إنشاء بصدد كان أنه
يستخدم فهو تطبيقاته؛ جميع ويف وجوهه، جميع عىل أساسه من املنطق لهدم متصديًا
ويقيسون مواضعها، غري يف الحدود يضعون الذين املناطقة دعوى ليبطل املنطق قضايا
بغري واأللفاظ املصطلحات سبيل يف الحقائق ويهدرون قياسها، بغري والنقائض األشباه

ملعناها. دراية
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القائلني قول يبطل ولكنه الحد، يبطل ال أنه نتبني «الحد» فهم يف لهم تخطئته ومن
وسائر والقضية القياس يف لكالمه مثل الحد عن وكالمه عليه، موقوف التصور أنَّ
اإليمان أهل «نصيحة كتاب من السيوطي لخصه كما يقول وفيه املنطقية، املصطلحات
من عليه الكالُم بالحد، إال ينال ال التصور إنَّ «قولهم: اليونان»: منطق عىل الرد يف

«… وجوه
تكن لم إذا إيجابية أو سلبية والقضية كاملثبت، الدليل عليه النايف أنَّ ريب ال األول:
تحصل ال فقولهم: علم، بال قول فهو علم بال السلب وأما دليل. من لها بد ال بديهية
هذا كان وإذا ذلك؟ لهم أين فمن بديهية. وليست سالبة قضية بالحد إال التصورات
العلم، مليزان أساًسا علم بال القول يكون فكيف أسسوه، ما أول وهو علم، بال قوًال

… فكره يف يزل أن عن الذهن مراعاتها تعصم قانونية آلة أنها يزعمون وملا
الدال القول به ويراد هنا، مرادهم وليس املحدود، نفس به يراد الحد يقال: أن الثاني:
إذا فيقال: باإلجمال، االسم عىل تفصيل وهو هنا. مرادهم وهو املحدود، ماهية عىل
كان فإن حد؛ بغري أو بحد املحدود عرف يكون أن إما فالحاد الحاد، قول الحد كان
وإن التسلسل، أو للدور مستلزم وهو األول، يف كالكالم الثاني الحد يف فالكالم األول

… بالحد إال يعرف ال إنه قولهم: وهو سلبهم، بطل الثاني كان
يعرفون والصناعات األعمال وأهل واملقاالت، العلوم أهل من جميعهم األمم أنَّ الثالث:
غري من واألعمال العلوم من يعانونه ما ويحققون معرفتها، إىل يحتاجون التي األمور
النحو وال الفقه أئمة ال الحدود، بهذه يتكلم العلوم أئمة من أحًدا نجد وال ، بحدٍّ تكلم
فُعِلم علمهم، مفردات يتصورون أنهم مع الصناعات، أهل وال الحساب وال الطب وال

… الحدود هذه عن التصور استغناء
— األشياء أظهر بل أصلهم، عىل مستقيًما ا حدٍّ الناس يعلم ال الساعة إىل الرابع:
حتى وأمثاله، الشمس حدُّ وكذا املشهورة، االعرتاضات فيه — الناطق بالحيوان ه وحدُّ
وكلها ا، حدٍّ وعرشين بضعة لالسم ذكروا الحدود يف متأخروهم دخل ملا النحاة إنَّ
أيًضا وكلها ا، حدٍّ وعرشين بضعة للقياس ذكروا واألصوليون أصلهم، عىل معرتضة

معرتضة.
والكالم األصول وأهل والنحاة واألطباء الفالسفة كتب يف املذكورة الحدود وعامة
يكن لم الحدود عىل موقوًفا األشياء تصور كان فلو القليل. إال منها يسلم لم معرتضة
التصور، عىل موقوف والتصديق األمور، هذه من شيئًا الناس تصور قد الساعة إىل
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عامة من علم آدم بني عند يكون فال تصديق؛ يحصل لم تصور يحصل لم فإذا
… السفسطة أعظم من وهذا علومهم.

الذاتيات من املؤلف الحقيقي بالحد عندهم يحصل إنما الحاجة تصور أنَّ الخامس:
متعرس، أو متعذر إما الحد وهذا والفصل. الجنس من املركب وهو واملميزة، املشرتكة
غالبًا، أو دائًما الحقائق من حقيقة تصور قد يكون فال وحينئذ بذلك، أقروا قد كما

… الحد عن التصور استغناء فعلم الحقائق تصورت وقد
جنس لها التي األنواع وهي املركبة، للحقائق تكون إنما عندهم الحدود أنَّ السادس:
مثله كما — جنس تحت غريه مع يدخل ال ما وهو فيه، تركيب ال ما فأما وفصل،
عندهم. املطلوبة التصورات من وهو عرفوه، وقد حد، له فليس — بالعقل بعضهم
األنواع تلك فمعرفة حد بال هذا معرفة أمكن إذا بل الحد. عن التصور استغناء فعلم

مشهورة. وأشخاصها الجنس، إىل أقرب ألنها أوىل؛
بالحد يحصل الذي التام التصور عىل يتوقف ال التصديق إنَّ يقولون: وهم
الباب. هذا من العقل وتصور بالخاصة، ولو تصور أدنى فيه يكفي بل الحقيقي؛

… الحقيقي الحد عىل يتوقف ال التصور جنس بأن منهم اعرتاف وهذا
عىل ودالالتها ألفاظه بمفردات ذلك قبل عارًفا يكن لم إن الحد سامع أنَّ السابع:
له املوضوع املعنى عىل دال اللفظ بأن والعلم الكالم، فهم يمكنه لم املفردة معانيها
أن امتنع سماعه قبل ومعناه اللفظ ملسمى متصوًرا كان وإن املعنى، بتصور مسبوق

… بسماعه تصوره إنما يقال:
فإن األلفاظ، إىل يفتقر ال املعاني تصور أنَّ فمعلوم الحاد، قول الحد كان إذا الثامن:
بالكلية، مخاطب غري من ذلك يمكنه واملستمع لفظ، بدون يقوله ما تصور قد املتكلم

… بالحد إال املفردات تتصور ال يقال: فكيف
كالطعم الظاهرة بحواسه اإلنسان يتصورها أن إما املتصورة املوجودات إنَّ التاسع:
والحب كالجوع الباطنة أو الصفات، هذه تحمل التي واألجسام والريح واللون
غنية وكلها ذلك، وأمثال والكراهة واإلرادة واأللم، واللذة والحزن، والفرح والبغض،

… الحد عن
املنع، يف أو الطرد يف بالنقض الحد عىل يطعن أن للمعرتض يقولون: أنهم العارش:
تارة وباملعارضة تارة، بالنقض يبطله للحد املستمع كان فإذا آخر، بحد وباملعارضة
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تصور يمكن أنه علم — املحدود تصور بعد إال يمكن ال كليهما أنَّ ومعلوم — أخرى
… املطلوب وهو الحد، بدون املحدود

حد، إىل يحتاج ال بديهيٍّا يكون ما التصورات من بأن معرتفون أنهم عرش: الحادي
يكون فقد اإلضافية، النسبية األمور من نظريٍّا أو بديهيٍّا العلم كون يقال: وحينئذ
أو تواتر أو مشاهدة من بأسبابه إليه لوصوله غريه؛ عند بديهيٍّا رجل عند النظري
هذا عند البديهي يصري فقد ينضبط؛ ال تفاوتًا اإلدراك يف يتفاوتون والناس قرائن،
… حد إىل يحتاج وال لهذا، حصلت التي األسباب بمثل أيًضا كذلك بديهيٍّا ذاك دون

فائدته الحد أنَّ عىل النظار من «املحققون فيقول: الحد تعريف إىل اإلمام ينتقل ثم
وإنما حقيقته، وتعريف املحدود تصوير فائدته ليس فاالسم وغريه، املحدود بني التمييز
من — لهم تقليًدا — سبيلهم سلك ومن أرسطو أتباع اليونانيون املنطق أهل هذا يدعي

وغريهم. اإلسالميني
أدخل وإنما هذا، خالف فعىل وغريهم املسلمني من والكالم النظر أهل جماهري فأما
الذين وهم الخامسة، املائة أواخر يف حامد أبي بعد والفقه الدين أصول يف تكلم من هذا
الطوائف جميع من — النظار سائر وأما اليوناني، املنطق أهل بطريقة الحدود يف تكلموا
بني التمييز الحد يفيد إنما فعندهم: — وغريهم والشيعة والكرامية واملعتزلة األشعرية
وأبي بكر، أبي والقايض األشعري، الحسن أبي كتب يف مشهور وذلك وغريه، املحدود
وأبي والنسفي، الحرمني، وإمام عقيل، وابن يعىل، أبي والقايض فورك، وابن إسحق،

وغريهم. الهيثم بن ومحمد والطويش، الجبار، وعبد هاشم، وأبي عيل،
وقد وضًعا، وضعوها أنهم ريب ال الحد صناعة من املنطق أهل ذكره ما إنَّ ثم
تعرف بعدهم األمم وعامة الوضع، هذا بدون األشياء حقائق تعرف قبلهم األمم كانت
األشياء حقائق يعلمون أنفسهم وجدوا تدبروا إذا وهم وضعهم، بدون األشياء حقائق

«… الوضعية الصناعة هذه بدون

من للعقل وتحرير للمنطق، تصحيح تيمية ابن اإلمام كالم من مجراه جرى وما فهذا
أنَّ ووجهته سوائه، عىل تطلقه وال السليم، النظر عن تعوقه التي املصطلحات قيود
األلفاظ، عباد من املقلدون جعله كما باملنطق مقيًدا العقل وليس بالعقل، مقيد املنطق

املوضوعة. باملصطلحات اللجاجة وأصحاب
باب كل يف ونفيًا إثباتًا يستقصيه أن البحث بفنون الثبت اإلمام هذا إحاطة ومن
يف ندر وما عرصه، يف شاع ما منها سواء مناهجه، من منهج كل وعىل أبوابه، من
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الحديث؛ العرص مخرتعات من بعضهم حسبه حتى األخري الزمن يف وشاع العرص ذلك
واملقادير. باألرقام واملقارنة اإلحصاء، يشبه الذي كاالستقراء

وإحصاءاته الواقع مشاهدات الجدل وأصحاب املنطق أدعياء عىل حججه فمن
والتوفيق والتفاهم، الفهم يف املنطقية املصطلحات جدوى قلة له أثبتت التي املحسوسة
تجدهم «إنك املنطق: نقض كتابه يف قال واالقتناع، اإلقناع من العقول وتقريب اآلراء بني
أنفسهم، يف يجدونه أمر وهذا ويقينًا. علًما الناس وأضعف واضطرابًا، شكٍّا الناس أعظم
باقتداره أحدهم فضيلة وإنما هنا، تذكر أن من أعظم ذلك وشواهد منهم، الناس ويشهده

والجدل. والقدح االعرتاض عىل
صاحبه أحوال وأحسن منفعة، فيه وال بعلم ليس والقدح االعرتاض أنَّ املعلوم ومن
تتكفأ؛ حججهم غالب تجد ولهذا السؤال؛ جواب يف العلم وإنما العامي، بمنزلة يكون أن
السنة إىل أقربهم من أنه مع — األشعري إنَّ قيل: وقد اآلخر، أدلة يف يقدح منهم كل إذ
علم أدلة يعني األدلة، تكافؤ يف كتابًا عمره آخر يف صنف — بذلك وأعلمهم والحديث

فيها. الكالم يحسن التي صناعته هو ذلك فإن الكالم؛
حامد أبي عن ذكرناه كما طريقهم، يف والهدى األدلة بعدم يخربون أئمتهم زال وما
أبو وهذا الكالم.» أهل املوت عند شكٍّا الناس «أكثر الغزايل: حامد أبو قال حتى وغريه،
لكن — واالضطراب والشك الحرية باب — الباب هذا يف الناس أعظم من الرازي هللا عبد
فإنه غريه بخالف التحقيق، دون التشكيك يف يتهم إنه بحيث الباب، هذا يف مرسف هو
بل محض؛ باطل عىل يثبت قد الناس بعض لكن الحق، من نوع عىل ويثبت شيئًا يحقق

الحق. من نوع من فيه بد ال
كان الحموي، واصل ابن والكالم الفلسفة يف وأبرعهم املتأخرين فضالء من وكان
وحجج املقاالت، أذكر ثم وجهي، نصف عىل امللحفة وأضع قفاي، عىل أستلقي يقول:
ولهذا يشء؛ عندي يرتجح ولم الفجر، مطلع حتى وهؤالء هؤالء واعرتاض وهؤالء، هؤالء

الخطابي: أنشد

م��ك��س��ور ك��اس��ر وك��ل ��ا ح��قٍّ ت��خ��ال��ه��ا ك��ال��زج��اج ت��ه��اف��ت ح��ج��ج

هذا؟!» من أعظم يكون وحشو باطل لغو فأي حججهم، حال هذه كانت فإذا
ويشتد ويكثر املنطق، قل كلما يقل الخالف إنَّ فحواه: ما قائًال هذا من استطرد ثم
الحديث أهل يف واالستقرار فالثبات وبالجملة منازعاته. واشتدت مناقشاته، كثرت كلما
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اضطرابًا أعظم املتفلسف بل والفلسفة؛ الكالم أهل عند هو ما أضعاف أضعاف والسنة
عند ليس ما األنبياء عن اه تلقَّ الذي الحق من املتكلم عند ألن املتكلم؛ من أمره يف وحرية
وأمثاله. سينا ابن مثل من أثبت وأمثاله البرصي الحسن أبي مثل تجد ولهذا املتفلسف؛
منهم كل دعوى مع واختالًفا، افرتاًقا الناس أعظم والكالم الفلسفة أهل تجد وأيًضا
الناس أعظم والحديث السنة وأهل الربهان، عليه قام به مقطوع حق يقوله الذي أنَّ
أقرب. واالئتالف االتفاق إىل كان أقرب؛ إليهم الطوائف من كان من وكل وائتالًفا، اتفاًقا
واملعاد اإللهيات يف للفالسفة إذ املتفلسفة؛ من وائتالًفا اتفاًقا أكثر فاملعتزلة
يحصيه ال ما األقوال من األفالك وصفات والرياضيات الطبيعيات ويف بل والنبوات؛
كتاب يف األشعري الحسن أبي مثل األوائل؛ مقاالت جميع يف ذكر وقد الجالل. ذو إال
وابن الفارابي يذكره ما مقاالتهم من الدقائق كتاب يف بكر أبي القايض ومثل املقاالت،

… مضاعفة أضعاًفا وأمثالهما سينا
وائتالًفا اتفاًقا أكثر واألشعرية، والكرامية الكالبية مثل املتكلمني، من اإلثبات وأهل
التلميذ ليكفر حتى بعًضا بعضهم وتكفري االختالف من املعتزلة يف فإن املعتزلة؛ من
ما ذلك من املعتزلة فضائح يف صنف من ذكر وقد الخوارج. بني ما جنس من أستاذه
والحديث القرآن من األنبياء آثار اتباع بسبب إال وائتالًفا اتفاًقا تجد فلست وصفه؛ يطول

… عليه غريه وقدَّم ذلك ترك َمن عند إال واختالًفا افرتاًقا تجد وال ذلك، يتبع وما
أدارها التي وكتبه رسائله من كثرية مواضع يف املسلك هذا تيمية ابن سلك وقد
يسع فال اللفظية، والتعريفات باملصطلحات املتشبثني واملناطقة الجدليني مناقضة عىل
الدليل عىل تعتمد وبراهينه حججه وهذه والربهان. الحجة يحرم أنه به يظن أن منصًفا

ودعاواه. املنطق قضايا به تنتظم ما وكل واملشاهدة، واالستقراء والقرينة
والولع والجدل اللغو به مقصود عنده التحريم إنَّ املنصف: يقوله ما وغاية
املنطق تحكيم من له إنقاذًا املنطق يف للعقل تحكيم وإنه جدوى، غري عىل بالسفسطة
فيه غلبت إذا إال القويم النظر عن له صارًفا العقل يف متحكًما املنطق يكون وال فيه،
للعقول ربقة املثابة بهذه فهو وجواهره. املعنى حقائق عىل والصيغة اللفظ أشكال

… سوائها عىل بها ليستقيموا شباكها؛ من يطلقوها أن للمفكرين ينبغي
مداراة به ويستخف يجهله ألنه املنطق يعادي أن به يظن بالذي تيمية ابن كان وما
له، املتخصصني زمرة من كأنه قوله معارض يف ظاهرة به معرفته فإن عنه؛ لعجزه
ما فيه يكون أن إال للمنطق يتصدى ال هذا ومثل أساليبه، وحذق لدراسته واملتفرغني

… أهله غري من به املشتغلني سيما وال الناس، عىل رضره يخىش
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الغزايل حامد أبو — الجليالن اإلمامان هذان الجدليني للمناطقة تصدى ولقد
التي املكانة عىل اللقب بهذا تلقيبه ويدل اإلسالم، بحجة يلقب وكالهما — تيمية وابن
علماء شأن من فليس الدليل؛ وإقامة االحتجاج عىل بالقدرة املسلمني بني استحقاها
أن إليهم، ويستمعون بهم، ويقتدون يجلونهم، الذين املسلمني شأن من وال اإلسالم
له خلصت من شيئًا املنطق من خرس وما اإلقناع، بينهم ويبطل الحجة، عندهم تسقط
من منطلًقا الصحيح جوهره يف السليم املنطق هي الحجة إقامة فإن القائمة؛ الحجة

… والعناوين األشكال عوائق
وإىل ونواهيه، القرآن أوامر إىل يرجع فيما واحدة عقيدة للمسلمني أنَّ يخفى وال
ومتى تأويالت، وال شيع وال هنا مذاهب فال فيه. والتحريم التحليل نصوص من الرصيح
عىل التعويل حق لإلنسان فوض أو العقل، عىل التعويل بوجوب املبني الكتاب رصح
كما — اإلسالم ولكن الواجب، ذلك يف أو الحق هذا يف ينازع أن ملسلم فليس عقله،
يف برتاث جاءته واللغات، واألجناس األصول متفرقة شعوب به دانت قد — معلوم هو
لبعض وتأويالتها اآليات، لبعض تفسرياتها إىل االختالف هذا فرسى وأفكارها، عاداتها

والعبارات. األقوال
والتفكري، الفهم وأساليب النظر، بمواضع يتعلق فيما االختالف هذا يقع أن ويجوز
الشعوب اختالف عالقة يف بحثوا الذين الغرب وكتاب املسترشقني لبعض خطر وهكذا
ألنها باإلمام آمنت الشيعة طوائف أنَّ بعضهم فظن واالجتهاد، النظر مذاهب باختالف
ما بمقدار والفهم البحث يف العقل حق من وقيدت واألحبار، الرؤساء تقديس ورثت

… واإلرشاد القيادة حق من إليه ووكلت اإلمام، سلطان من أطلقت
مسألة — بذاتها املسألة هذه ألن فيه؛ شك ال وهٌم املسترشقني من الظن هذا ويف
ومن اإلماميون، الشيعة بها اشتغل التي املسائل طليعة يف كانت قد — العقلية الدراسة
ويف والنفس، العقل يف كالمهم اإلسالمية الفلسفة أساطني تلقى اإلماميني الشيعة أفواه

التخصيص. عىل منها أفلوطني ومذهب الحديثة األفالطونية مذهب
ممن أبي «كان الجوزجاني: تلميذه عنه رواه فيما سينا ابن الرئيس الشيخ ويقول
عىل والعقل النفس ذكر منهم سمعت وقد اإلسماعيلية، من ويعد املرصيني، داعي أجاب

… أخي» وكذلك هم، ويعرفونه يقولونه الذي الوجه
أقوال ووعى النهر، وراء فيما نشأ والقدوة باالطالع سينا ابن أستاذ والفارابي
الجمهورية، كتاب يف أفالطون رشوط وبني بينها ومزج اإلمامة، رشوط يف اإلمامية الشيعة
بل والنفسية؛ العقلية الفضائل واجتماع الصفات، كمال يف الخلق صفوة اإلمام فجعل
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يدينون الصفاء إخوان وكان واملرض. الضعف شوائب عن تنزهت التي الجسد فضائل
الرياضة علوم ويف املنطق، يف هذا مع الرسائل ويؤلفون املذهب، كهذا اإلمامة يف بمذهب

… العقلية علومهم من إليها وما والفلك
الشيعة شواغل من كانت — العقلية الدراسات وسائر — املنطقية فالدراسات
العلوم، من علم يف التوسع عن العقل يرصف مما باإلمامة إيمانهم يكن ولم اإلماميني،
فيه تفريًطا عليهم تأخذ ولم الباب، هذا يف إفراًطا املسلمني طوائف عليهم أخذت وربما

عمد. غري عىل إليه يساقون أو يتعمدونه
الرأي ويئول القياس، بهم ينقطع حني املختلفني مرجع عندهم اإلمام كان وإنما
كلها تتحقق ال املعرفة أنَّ ذلك يف وحجتهم املتعلمني، طاقة جاوز فيما املعلم هداية إىل
يلجئون وهم األحوال، من حال يف إليه يصار أن ينبغي القياس وراء شيئًا وأنَّ بالقياس،
اإلمامني بني املشهورة املناقشة من يؤخذ كما الحقيقة، هذه إثبات يف حتى القياس إىل
الزنى؟ أو القتل نعمان؛ يا أكرب أيهما جعفر: اإلمام قال حنيفة؛ وأبي الصادق جعفر
ويف شاهدين، القتل يف هللا جعل فلم جعفر: اإلمام فقال القتل، حنيفة: أبو اإلمام قال
فلم قال: البول، قال: املني؟ أو البول أكرب؛ فأيما قال: ثم هذا؟ لك أينقاس أربعة؟ الزنى
التي األمثلة آخر إىل هذا؟4 لك أينقاس بالغسل؟ املني ويف بالوضوء، البول يف هللا أمر
جميع يف يغني ال القياس أنَّ عىل للداللة قياس الواقع يف وهي … جعفر اإلمام ساقها
من لدعوى إنكار ولكنه للقياس، إنكاًرا هو فليس املتبوع، اإلمام إىل الرجوع عن األحوال

… خالف كل ويفض قضية، لكل يصلح القياس أنَّ يدعي
إثبات من أيرس القتل إثبات أنَّ الواقع ألن بالحجة؛ قاطعة األمثلة إنَّ نقول: ولسنا
املعقول؛ بالدليل يمتنع ال الغسل وطهارة الوضوء طهارة بني االختالف تأويل وأنَّ الزنى،
االختالف مسألة ولكنها وكفى، الجسم من تخرج مادة مسألة ليست هنا املسألة فإن
وهو االضطراب، كذلك فيها، اضطراب ال وحالة كله، الجسم لها يضطرب حالة بني
الذي بالُغسل األخرى يف والتطهر بالوضوء، إحداهما يف التطهري لتفسري يكفي اختالف

… األعضاء جميع يعم
القياس مناقشة يف حتى القياس لزوم بيان يف كان اإلمام ساقه الذي املثل أنَّ إال
أنَّ ظنهم يف أخطأهم كما يشء يف املسترشقني جماعة التوفيق يخطئ ولم إطالقه، عىل

الصادق. جعفر اإلمام مسند 4
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املنطق

اآلراء جملة يخالف رأيًا اإلمامة يف ترى ألنها املسلمني؛ طائفة عىل محظور العقل تحكيم
الباب. هذا يف

والفرق واإلمامية اإلسماعيلية عن أنفسهم املسترشقون يتناقلها التي الروايات ولعل
يف الطائفة هذه إلفراط عندهم؛ صالًحا شاهًدا تكون أن خليقة بالباطنية يسمونها التي
تنكر أو املنطق، تنكر إنها أما … فيه باإلفراط يصفوها أن أرادوا لو باملنطق االشتغال

… الروايات تلك من عنهم تناقلوه مما له شبهة فال والقياس، النظر
موضوع يف الفرق سائر تخالف املسلمني بني فرقة قيام يف — بعد — غرابة وال
الوجوه، من وجه عىل الخالف هذا أمثال من قط تخُل لم الديانات فإن واملنطق؛ العقل
حكم اإلسالم يف يقيدها ال العقل حرية أنَّ بذاتها املسألة هذه يف املقرر الواقع ولكن

… مرجوح مذهب عىل أو راجح مذهب عىل مأثور
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الرابع الفصل

الفلسفة

أنواع من وغريها الرياضة وفلسفة األخالق، وفلسفة اللغة، وفلسفة التاريخ، فلسفة
تلك عليها تقوم التي واألفكار النظريات يف البحث بها يراد حديثة مصطلحات الفلسفة
وغايتها، وجهتها وتبني العلوم، تلك تفرس التي واألفكار النظريات يف البحث أو العلوم،
التي الدراسات غري فرضية فكرية دراسات أنها — إجماًال — الفلسفات بهذه ويراد

… مجراها جرى وما الطبيعة علوم قبيل من املحسوسة والتجارب بالوقائع تقررت
من تشملها قد ألنها جميًعا؛ الفلسفات هذه من أعم هنا نعنيها التي الفلسفة أنَّ إال
يسمى مما املحسوسة، الحقائق وراء فيما البحث إىل وتجاوزها األصول، يف النظر وجهة

… التعميم عىل كله الوجود كنه يف البحث أو الطبيعة، وراء فيما بالبحث أحيانًا
— الطبيعة وراء ما فلسفة — العامة الفلسفة هذه أنَّ املتواتر التاريخ يف ويالحظ

… أخرى أمم يف شيوعها وقل القديمة، األمم بعض يف شاعت
الفلسفة هذه لنشأة صالحة بيئات تكن لم الكبار الدول بالد أنَّ كذلك ويالحظ
غري أسباب إىل بل الحضارة؛ درجات اختالف إىل يرجع ال األمر وأنَّ فالسفتها، ونبوغ

… األوىل الحضارات تواريخ من يؤخذ كما السبب، هذا
عالية درجة عىل كانت الرومانية الدولة وبالد النهرين بني ما وبالد ومرص فالهند
الفلسفة، لشيوع تتسع لم ولكنها والصناعات، العلوم من وافر حظ وعىل الحضارة، من
ذلك مع وهي املسيح، ميالد قبيل عصورها من عرص يف اليونان بالد لها اتسعت كما
وقل الكربى، الدول فيها قامت التي البالد مبلغ والصناعة والعلم الحضارة من تبلغ لم

… الفالسفة ونبوغ الفلسفة شيوع فيها
امتياز عىل عندهم وتدل ترضيهم، بعلة ذلك يعللوا أن يحبون األوروبيون والباحثون

… البرشية السالالت جميع بني األوروبية السالالت



إسالمية فريضة التفكري

غريه دون األوروبي العقل مزايا من مزية املعرفة ملحض املعرفة طلب إنَّ يقولون:
العلم تطلب األوروبية األجناس غري من األمم وإنَّ األجناس، سائر من األمم عقول بني
عىل مطبوعة ألنها بها تهتم وال معاشها، يف منها تستفيده ملا باملعرفة وتهتم ملنفعة،

… لذاتها الحقيقة وطلب التفكري
العلل عداد من العلة هذه إلخراج تكفي ظاهرة هنا العنرصية العصبية ودالئل
عىل حجرت أنها األوروبية لألمم حدث وقد واملعرفة. البحث لوجه الخالصة العلمية
الدول يف سبقتها التي كالظروف سياسية أو اجتماعية ظروف لها عرضت حني الفلسفة

… الرشقية
الفلسفة، عىل األمم إقبال اختالف يف العلة تفسري عن قارص هنا العنرصي فالسبب
كلما والحارض املايض وبني والغرب، الرشق بني واحدة أسباب إىل العلة تلك ترجع وإنما

… والجهات األزمنة تباعد عىل الظروف تشابهت
تستقر الكبرية، األنهار عىل عادة تقوم التي الدول وهي الكبرية، الدول أنَّ والغالب
بمباحث تستأثر الدينية السلطة هذه وأنَّ السياسية، كالسلطة متوارثة دينية سلطة فيها
تتعلق التي املعارف يف يزاحمها بأن ألحد تسمح وال الطبيعة، وراء ما ومباحث العقيدة

التعميم. عىل كله الوجود أصول أو الحياة، وأصول الخلق وأرسار باألرباب
الخامس والقرن الثامن القرن بني أوروبا يف القوية الدينية السلطة هذه ُوِجدت وقد
ومحتكري علمائها بني الفالسفة حظ وساء فيها، الفلسفة ظهور فامتنع للميالد، عرش

انها. وُكهَّ أحبارها من العلم
الرومانية، الدولة يف تقررت اإلمرباطور عبادة أنَّ املسيح السيد ميالد قبل وحدث
ونبوغ الفلسفة ظهور فيها فامتنع شعوبها؛ بني الكهانة سلطان عرفت الدولة وأنَّ
الحضارات دول يف الفلسفة محصول من بأوفر منها محصولها يكن ولم الفالسفة،
اليونانية، الفلسفة بقايا عىل عالة وهي سقطت ثم الرومانية الدولة وقامت الرشقية،
الفلسفة أبواب من عداها عما وتحجم واألخالق، السلوك فلسفة من يحسب ما منها تأخذ

… واألرسار املشكالت من فيه تخوض وما الطبيعة وراء بما املعنية
طريقته عىل بالفلسفة العامة عنايتها يف األمم بني الفارق هذا اإلسالم فرس وقد
صدًرا، الدول أرحب اإلسالم دولة فكانت كهانة، بغري الدولة فيه قامت حني العملية
األمة كانت بل جملتها؛ يف اليونانية والفلسفة عمومها، عىل الفلسفة مع فكًرا وأسمحها
الذي اليوناني العالم بالد من اليونانية الفلسفة مع فكًرا وأسمح صدًرا، أرحب اإلسالمية
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الفالسفة ومصائر اليوناني العالم أبناء بني الفالسفة مصائر من يؤخذ كما فيه، نشأت
اإلسالم. بالد يف املسلمني وغري املسلمني

وأرسطو سقراط، تلميذ وأفالطون سقراط، من يتجمع األكرب الفلسفة «ثالوث» كان
الصوفية، الحكمة إمام فيثاغوراس هذين بعد الفالسفة أشهر وكان أفالطون، تلميذ
عصورهم حكمة عن املعربين — الحكماء هؤالء من وكل الرواقية. الفلسفة إمام وزينون

… أمني قرار عىل يدل ال بمصاب زمنه يف أصيب قد —
بنفسه نجا وأرسطو العبيد، سوق يف بيع وأفالطون باملوت، عليه ُقيض فسقراط
إنه وقيل: باإللحاد، كهانها من كاهن رماه أن بعد سقراط، عاقبة من خوًفا أثينا من
بل االضطهاد؛ من فراًرا نفسه يبخع لم أنه مؤرخيه بعض وزعم البحر، يف بنفسه ألقى

فيه. بنفسه ألقى الذي البحر يف والجزر املد علة تفسري من ا غمٍّ
اآللهة ألن نفسه زينون وبخع فول، مزرعة بجانب قتيًال مات فقد فيثاغوراس أما
مصري وال هذا مصريه عالقة التحقيق عىل تعلم وال تالميذه، لبعض قال كما بذلك، أمرته
كما يدل ال مصري — الوجوه من وجه أي عىل — ولكنه الفلسفية، بالدعوة فيثاغوراس

أمني. قرار عىل أسلفنا
الفالسفة أحوال وبني اليونان فالسفة ألكرب عرضت التي األحوال هذه بني ونقارن
نرى فال اإلسالمية، البالد يف أجنبية وهي اليونانية، بالفلسفة املشتغلني من املسلمني من
منهم أصيب ومن الفلسفية، األفكار أو الفلسفة جراء من املصاب هذا بمثل أصيب أحًدا
حجر أو بالفلسفة حرج من يكن ولم السياسة، كيد من مصابه كان فإنما بمكروه، يوًما

… األفكار عىل
السجن؛ دخل الرئيس، بالشيخ ب امُللقَّ سينا، ابن املرشق يف املسلمني الفالسفة فأشهر
الدولة عالء أصفهان بأمري يلحق أن وأراد عنده، باملقام فربم همدان أمري عند كان ألنه
من رأي عىل له عقوبة يسجنه ولم جواره، إىل ليبقيه همدان أمري فسجنه كاكويه، ابن

آرائه.
الخليفة ب لقَّ ألنه النكبة؛ أصابته املغرب يف املسلمني الفالسفة أشهر رشد وابن
الكلفة ويرفع يحيى» «أبا أخاه يصادق وكان الرببر، ملك بلقب كتبه بعض يف املنصور

وكربائه. وزرائه بني الخاص مجلسه يف وهو أخي» «يا فيناديه الخليفة وبني بينه
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الفيلسوف1 تاريخ يف قلنا كما — دينية أو فكرية مصادره كل يف املؤرخ ويحتاج
الظاهر السبب كان ما فقليًال مضمر؛ واآلخر معلن، أحدهما سببني؛ عن البحث إىل —
عىل يدور آخر سبب الظاهر سببها غري للنكبة كان ما وكثريًا الصحيح، النكبة سبب هو
يرسي كما الشعراء عىل هذا ويرسي السلطان. ذوي تهم سياسية أو شخصية بواعث

اآلحاد. عىل يرسي كما الجماعات عىل ويرسي الفالسفة، عىل
أمور يف ويهرف يتزندق، كان وكالهما إياس بن مطيع ينكب ولم بشار نكب ولقد
فنجا الحماقة؛ هذه يقرتف لم ومطيًعا الخليفة، هجا بشاًرا ولكن يعرف، ال بما الزندقة
باجة ابن سبقه فقد األقدمني؛ لكتب شارح أول رشد ابن يكن ولم بشار، وهلك مطيع
يحسن كان باجة ابن ولكن توسعه، مثل العمل هذا يف يتوسع لم وإن بعضها رشح إىل
ينكب ولم رشد ابن فنكب الصناعة، هذه يحسن يكن لم رشد وابن السلطان، مصاحبة
أبي من بأمر تقدم، كما الكتب، رشح أنه املنكوب الفيلسوف عن يغِن ولم باجة، ابن

الخليفة.
من الطبقة هذه من أعالم رشد وابن سينا ابن غري اليونانية بالفلسفة واشتغل
الشهرة يف الطبقة هذه دون أناس بها اشتغل كما والرازي، والفارابي الكندي طراز
والكتابة البحث عن أحد يصدهم ولم تفكريه، جراء من بسوء أحدهم يصب فلم واملكانة،
ولو ضحاياها، سائر ينال ما منها فينالهم السياسة، حبائل من حبالة تستدرجهم أن إال

… الدين أو الفلسفة مذاهب يف أسهم يكن لم

الدولة جانب من املصادرة وراء كانت كما املتفلسفني دعوات وراء السياسة كمنت وربما
نواحيها من ناحية يف كانت إنما الفلسفة بستار تتسرت كانت التي الزندقة ألن وحكامها؛
يف الفارسية الدولة وإقامة أساسها، من اإلسالمية الدولة هدم إىل ترمي مجوسية ثورة

مكانها.
رشح عىل تطلق كانت التي «زندا» كلمة إىل األقوال أرجح يف الزندقة وتنسب
العلويني من أناس إىل الخلفاء عمد وربما املجوسية، الديانة وتعليقات «زردشت» كتاب
الخالفة يف حقوقها تقيم أرسة من املنتظر أو املعقول خالف عىل بالزندقة، فاتهموهم
كانت الشبهة ولكن الدينية، رسالته عىل واملحافظة — السالم عليه — النبي وراثة عىل

رشد». «ابن العقاد: كتاب راجع 1
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أعوان وكان الفريقني. بني تفاهم غري عىل ولو الدولة مقاومة يف االشرتاك من بهم تلحق
عليها الشبهة بإلقاء العلوية الحركة لتشويه واحدة زمرة يف جميًعا يحرشونهم الدولة

الدينية. الوجهة من
بالفلسفة املشتغلني من أحد يصادر فلم ومكائدها، وشبهاتها السياسة عدا فيما أما
هذا يكن لم وما بها، تشعُّ عىل الفكرية البحوث من بحث يف يخوض أو يتفلسف، ألنه
قدرة وال عليه جناح فال الفتنة، ونرش والدولة الدين بمحاربة مجاهًرا عدوٍّا املتفلسف

اإلسالم. باسم مصادرته عىل أمري أو لخليفة
األجنبية، الفلسفة عىل يصدق كما اإلسالمية الفلسفة عىل أوىل باب من هذا ويصدق
تزول أن تلبث ال السياسة علل من علة لغري الكالم وعلماء املعتزلة بحوث تنقطع فلم

بها. املعتلني بزوال
التي الدينية األرسار أبواب من مغلق باب كل الكالم وعلماء املعتزلة طرق وقد
أصول ويف اإللهية، العقيدة يف فنظروا األوىل؛ الديانات يف القوية الكهانات عليها حجرت
عىل األبواب هذه من باٍب كل يف واآلراء األقوال وعددوا النبوءات، وأحكام والوجود، الخلق
بعض يف منهم بفريق ضاق وإن جميًعا اإلسالُم ووِسعهم بيان، وأرصح مدى، أوسع

األحيان.

سياستهم، يف يخطئون األمراء وأنَّ مناقشاتهم، يف يخطئون الفرق أشياع أنَّ البديهي ومن
مباحث يف اإلسالم حكم فليس والناصح، والخادع واملصيب، املخطئ يتبعه الدين وأنَّ
من إليه يقصدان فيما ذاك أو األمري هذا بحيلة هو وال تلك، يف الفرقة هذه برأي الفلسفة

عليها. املتفق والسنة الكتاب حكم هو اإلسالم حكم وإنما السياسة، مآرب
شئون من شأن يف التفكري عىل تحجر واحدة كلمة السنة يف وال الكتاب يف وليس
عىل مأمونة غري موبقة الفلسفي املذهب يف تكن لم ما مذاهبها من مذهب أو الفلسفة،
وأن شاء، فيما ينظر أن الفيلسوف عىل جناح فال الجماعة، سالمة عىل أو الرشيعة،

… شاء كما نظره وجهة عن يفصح
من أو للعيان، املاثل الواقع من الفكرية الحرية مقياس نلتمس أن لنا بدا وإذا
دليل والسنة الكتاب جانب إىل فهنالك اليومية؛ حياتنا يف لنا تنكشف التي العملية الناحية
واألحاديث. اآليات تأويل إىل يلجئنا وال الواقع، التاريخ بحكم يتقرر اإلسالم حرية عىل
جملة يف أتباعه جملة إىل بها يوحي التي الدين روح من دليله لنا يقرر الواقع وهذا

عصوره.
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للفكر البغضاء فيهم يثري أن جماعاته إىل بها أوحى التي اإلسالم روح من يكن فلم
اإلنسان، حقوق من والحرمان واإلحراق بالتعذيب عقوبتهم لهم يبيح وأن واملفكرين،
إنه فيقال: ساللة أو وطن عىل مقصوًرا اإلسالم روح من الواقعي الدليل هذا يكن ولم
عصور يف جميًعا املسلمني بالد عم ولكنه الساللة، تلك أو الوطن ذلك تراث من مستمد

… الكريم الكتاب وحي غري وحي إىل املنصف املؤرخ به يرجع فال كثرية،
الدين موقف يف تتجىل كما منه، الفالسفة موقف يف اإلسالمي الدين سعة وتتجىل
يونانية بني األجنبية األفكار غمار خاضوا قد املسلمني الفالسفة كبار فإن الفالسفة؛ من
وجود عن وتكلموا واإليمان، العقل مشاكل من مشكلة لكل وعرضوا وفارسية، وهندية
واملجاهل املعالم هذه يف الطويلة سبحاتهم من وخرجوا النفس، ووجود العالم ووجود هللا

… والتأويل التخريج يف أذهانهم يعنتوا أن دون مسلمني فالسفة
أن عليه يعرس فلم وتقديًرا، فكًرا اإلسالم إىل وأفالطون أرسطو ترجم من ومنهم

… الدين حظرية من يخرج أن دون العقل رأي يف املدى أقىص إىل معهما يذهب

الخلق يف قال فيلسوًفا نرى ال — الكبار الفالسفة هؤالء مذاهب من نعلم فيما — ونحن
قول إىل الفلسفي التعبري به جنح أو والوحي، باهلل املؤمن املسلم ينكره ما والخالق
بني املتعارف وأسلوبه العربية، بلغته الدين مسائل عن التعبري تعود الذي السامع يأباه

… املتدينني جمهرة
هم الطبيعة وراء فيما الفلسفة مسائل استوعبوا الذين املسلمني الفالسفة وأكرب
سينا ابن عيل وأبو الفارابي، نرص أبو اإلسالمية: الثقافة مؤرخي بني الغالب الرأي يف
فلسفة من وافر قسط عىل اطلع قد وكلهم املغرب، يف رشد بن الوليد وأبو املرشق، يف
ذهب من فيهم وليس اآلخرين، الحكماء آراء من وطائفة وأرسطو أفالطون الحكيمني
… الفالسفة بلغة تكلم إذا املسلم الفيلسوف إليه يذهب ال الطبيعة وراء فيما رأي إىل

التلمذة من نوًعا سينا ابن لهم تتلمذ الذين املسلمني الفالسفة أول هو «والفارابي
الثاني» «املعلم وكان اليونانية، الفلسفة مضامني فهم يف قرأ بما وانتفع له فقرأ …
الدينية الحكمة مسائل أضاف ألنه بجملتها؛ اإللهية الفلسفة معضالت يف له كامًال معلًما
وقد حسابه، يف والوحي العقل بني التوفيق مسألة وأدخل املنطقية، الحكمة مسائل إىل
أحد جاوز وال الفارابي، بالء أحد فيها يبل فلم اإلسالم يف الحديثة املسائل من كانت
سمى أنه توفيقاته ومن … كثريون املجال هذا يف تبعه وإن إليه انتهى الذي مداه فيها
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العقول فيها التي األفالك وسمى باملالئكة، العقول وسمى األمني، بالروح الفعال العقل
«… األوىل املثل هي األزلية هللا صفات إنَّ وقال: األعىل، باملأل

عليها؛ غبار ال إسالمية فلسفة الفارابي فلسفة أنَّ الثقات جلة عليه اتفق «والذي
نخالها وال ريبة، موضع وال حرًجا الفكري بالبحث املعنيني املسلمني جمهرة فيها ير فلم

«… األديان من بغريه أو باإلسالم متدينًا تُغضب
ويفرس العالم، خلق إنكار من — أرسطو وهو — األول املعلم يربئ الثاني فاملعلم

… والنبوات باهلل املؤمنون يرضاه وجه عىل آراءه
الوجود.» واجب األول والسبب األول»، «السبب هو عنده «فاهلل

وكل سبب، له يشء فكل بحال؛ ينفيه أن يستطيع وال وجوده، يستلزم العقل ألن
األسباب، من سبب يتقدمه ال الذي األول السبب إىل وهكذا عليه، متقدم سبب له سبب

… باطالن وهما والتسلسل الدور يف وقعنا وإال
الختلف تغري أو تكرر لو ألنه يتغري؛ ال بسيط يتكرر، ال واحد األول السبب «وهذا

«… األسباب جميع إليه انتهت وقد الختالفه، سبب عن البحث ووجب
السبب هو العالم يكون أن يمكن وال موجود، كل وجود علة هو األول السبب «هذا
إىل املوجودات تنقسم ثم ومن عليه، متقدم سبب من له بد فال متغري، متكرر ألنه األول؛
أو األول، السبب هو وهذا محالة، ال وجوده العقل يستلزم الوجود» «واجب قسم قسمني؛
التعدد؛ ذلك يقتيض أن دون الكمال صفات بكل ويوصف وتعاىل، سبحانه هللا هو هذا
«… الكمال معناها واحدة صفة هو بل التعدد، يقتيض ال املتعددة النقائص نفي ألن

الوجود إىل بالقوة الوجود من ينتقل ولكنه ممكن، ووجوده سبب، إىل مفتقر «وقسم
االعتبار.» هذا عىل مخلوق فهو واجب، بسبب بالفعل

دعاهم «ومما العالم: بخلق القول إنكار يف أرسطو عن الظنة ينفي الفارابي قال
زماني، بدء له ليس الكون أنَّ والعالم، السماء كتاب يف يذكره ما أيًضا الظن ذلك إىل
ذلك يف فبني تقدم قد إذ كذلك؛ األمر وليس العالم بقدم يقول أنه ذلك عند فيظنون
وعنه الفلك، حركة عدد هو إنما الزمان أنَّ واإللهية الطبيعية الكتب من وغريه الكتاب

اليشء. ذلك يشتمل ال اليشء عن يحدث وما يحدث،
كما بأجزائه فأوًال أوًال يتكون لم أنه زماني بدء له ليس العالم أنَّ قوله ومعنى
بعضها يتقدم أجزاءه فإن بأجزائه، فأوًال أوًال يتكون الذي الحيوان أو مثًال، البيت يتكون
زماني، بدء لحدوثه يكون أن فمحال الفلك، حركة عن حادث والزمان بالزمان، بعًضا

45



إسالمية فريضة التفكري

وعن زمان، بال واحدة دفعة إياه جالله جل الباري إبداع عن يكون إنما أنه بذلك ويصح
«… الزمان حدث حركته

الفعل، إىل اإلمكان من اإلخراج هو الثاني املعلم رأي يف الخلق يكون هذا وعىل
زمان ال الذي هللا علم يف فهو بالقوة الوجود أما للزمان. مصاحبًا بالفعل الوجود ويكون
املتحركات. باملوجودات الزمان يقرتن وإنما آخر، وال له أول ال أبديٌّ هللا ألن مكان؛ وال له
هذا استحسن ولكنه األول، املعلم كالم تفسري يف الثاني املعلم من اجتهاد ريب وال وهذا
أرسطو، تواليف من وظنَّه اه، سمَّ كما الربوبية أو «الثيولوجية» كتاب قرأ ألنه االجتهاد؛

األفرودييس. وإسكندر الصوري ملك وتفسري أفلوطني آراء من وهو
الربوبية يف أقاويله يف نظر «ومن قائًال: السابق الكالم بعد الفارابي استطرد ولهذا
العالم؛ لهذا املبدع الصانع إثباته يف أمره عليه يشتبه لم بأثولوجية املعروف الكتاب يف
جل الباري أبدعها الهيويل أنَّ تبني وهناك يخفى، أن من أظهر األقاويل تلك يف األمر فإن

«… ترتبت ثم سبحانه الباري عن تجسمت وأنها يشء، عن ال ثناؤه
ثم األفرودييس، إسكندر فيه وتوسع أفلوطني، كالم من مستمد الحقيقة يف «وهذا
وال الدين، وبني بينه يوفق ما عليه وزاد األفرودييس، كالم يف فتوسع الثاني املعلم جاء

هللا. مالئكة من الفارابي عند هي التي واألفالك العقول مسألة يف سيما
عليه اعتمد أنه الرواقي، الفيلسوف زينون كالم لبعض الفارابي رشح من ويؤخذ
أرسطو مذهب بني جامًعا الفارابي مذهب كان ولهذا العقول؛ مسألة يف اعتماد أكرب
ومذهب األبدية، املثل عن أفالطون ومذهب الصدور، عن أفلوطني ومذهب الحركة، عن
علم يف األشياء وجدت األزل فمنذ … األجسام يف وانبثاثها العاقلة النفس يف الرواقيني
من فائض عنه، صادر األول فالعقل يعقل؛ وعال جل وهللا وجودها، علة هو وهذا هللا،

وجوده.
املتوالية األفالك عقول بعده وتأتي األكرب، الفلك يحرك الذي هو األول العقل وهذا

«… السفلية واملوجودات العلوية املوجودات بني الصلة يعقد الذي العارش العقل إىل
العقول هذه وجود وثانيتها اإللهي، الوجود أوالها مراتب: ثالث إذن «فالوجود
الواحد عن الكثرة تعددت كيف نفهم هنا ومن الفعال. العقل وجود وثالثتها املتدرجة،

واملحسوسات.»2 املجردة املعاني بني الصلة جاءت وكيف يتعدد، ال الذي
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هي والعدم والصورة األولية املادة أنَّ — أرسطو عند كما — فعنده سينا ابن «أما
يف يحدث لم مخلوق والعالم الطبيعية، األجسام كل تصدر عنها التي الثالثة األصول
أن وإما جميًعا، الوجود ممكنة تكون أن إما الكائنات هذه إنَّ فحواه: ما يقول زمان،
يحتاج املمكن ألن جميًعا؛ الوجود ممكنة تكون أن ومحال الوجود، واجبة جميعها تكون
جميًعا؛ الوجود واجبة تكون أن ومحال الفعل، حيز إىل اإلمكان حيز من تخرجه علة إىل
أن بد وال لرتكيبها، علة إىل تحتاج مركبة وبني محرك، إىل تحتاج متحركة بني ألنها

أجزاؤها. تسبقها
ال الذي هو الوجود وواجب الوجود، واجب وبعض الوجود، ممكن بعض إذن فهي
مسبوًقا؛ الوجود واجب يكون أن املحال ومن املحال. يف يوقعنا عدمه ألن عدمه؛ نتصور
املركب أجزاء ألن مركبًا؛ يكون أن املحال ومن بالوجود، أوىل إذن يكون يسبقه الذي ألن
عن منزه بسيط جوهر وهو أول، فهو واإليجاد، للرتكيب فاعل إىل وتحتاج تسبقه

«… الرتكيب
ألن الوجود؛ ممكن أو الوجود، واجب عن كالمه يف مبدًعا سينا ابن يكن «ولم
أبدع قد سينا ابن ولكن املتكلمني، وبعض املعتزلة سبقه كما إليه، سبقه قد الفارابي
بني وفق وبذلك بغريه؛ واجب ولكنه بذاته، وممكن بذاته واجب إىل الوجود تقسيم
يف كان ألنه بغريه؛ واجب ولكنه بذاته، ممكن العالم فإن وخلقه، العالم بقدم القائلني

«… يكون أن بد ال هللا علم يف كان وما هللا، علم
فوجد العالم تحرك … العالم مع وجد الزمان ألن زمان؛ يف حادثًا العالم «وليس
الوجود من هللا فأخرجه هللا، علم يف وجد ألنه وجوده كان وإنما الحركة، هذه مع الزمان
فالعالم محل. وال وقت به يحيط ال رسمٌد بالذات، قديٌم وهللا بالفعل، الوجود إىل بالقوة
سبق وهو هللا، بذات مسبوق بالحركة كان وكما قديم، — هللا إرادة يف كان كما —
أو بها أرسطو قال كما األوىل بالحركة سينا ابن يقول وهنا الزمان. يحده ال رسمدي

األوىل.»3 بالعلة
الخالف عليها ثار التي باملسائل نُلمُّ رشد، ابن مذهب تلخيص إىل االستطراد وقبل
دون التعبري عىل خالًفا أكثره وكان سينا، وابن الفارابي عرص بعد والفقهاء الفالسفة بني
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بالجزئيات، هللا وعلم العالم، قدم هي: أربع؛ مسائل عىل كله ويدور الجوهرية، املعاني
… املوت بعد النفس وخلود هللا، وصفات

ملا مطابقة ليست املسائل هذه من مسألة كل يف آراء رشد البن كانت وقد …»
كان آراء ولكنها املغايرة، كل لها مغايرة وليست الوسطى، القرون يف األوروبيون فهمه
يجوز عما بها يخرج وال دينه، حدود بها يلتزم أن عىل الحرص كل حريًصا الفيلسوف
هذا يف التوفيق من أصابه ما مبلغ وسنرى للمسلمني. يُعلِّمه وأن يعتقده أن للمسلم

التوفيق:

أو قدمه مسألة وأما املقال: فصل كتابه يف العالم قدم عن رشد ابن يقول
الحكماء وبني األشعرية من املتكلمني بني عندي فيها االختالف فإن حدوثه؛
بعض عند وبخاصة التسمية، يف لالختالف راجًعا يكون يكاد املتقدمني
طرفان املوجودات: من أصناف ثالثة هنا ها أنَّ عىل اتفقوا أنهم وذلك القدماء،

الواسطة. يف واختلفوا الطرفني، تسمية يف فاتفقوا الطرفني، بني وواسطة
عن أعني يشء؛ وعن غريه يشء من ُوجد موجود، فهو الواحد الطرف فأما
التي األجسام حال هي وهذه … عليه متقدم والزمان مادة، ومن فاعل سبب
وغري والنبات والحيوان واألرض والهواء املاء تكون مثل بالحس، تكونها يدرك
محدثة تسميتها عىل واألشعريني القدماء من الجميع اتفق الصنف فهذا ذلك،
يشء، عن وال يشء من يكن لم موجود فهو لهذا، املقابل الطرف وأما …
قديًما، تسميته عىل الفرقتني من الجميع اتفق أيًضا وهذا زمان، تقدمه وال
وموجده الكل فاعل وهو وتعاىل، تبارك هللا وهو بالربهان، يدرك املوجود وهذا

قدره. وتعاىل سبحانه له والحافظ
يكن لم موجود فهو الطرفني هذين بني الذي الوجود من الصنف وأما
هو وهذا فاعل، عن أي يشء، عن موجود ولكنه زمان، تقدمه وال يشء، من
… للعالم الثالث الصفات هذه وجود عىل متفق منهم والكل بأرسه، العالم
الزمان إذ ذلك؛ يلزمهم أو عليه، متقدم غري الزمان أنَّ يسلمون املتكلمني فإن

4«… واألجسام للحركات مقارن يشء عندهم
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كعلم يكون أن يتنزه هللا علم أنَّ فيه يقرر رشد فابن بالجزئيات، هللا علم وأما
عىل علمه يتوقف وال يشء، كل يعلم هللا فإن املعلوم؛ حدوث بعد يحدث الذي اإلنسان

… األشياء هذه من جزء بعد جزء حدوث
لها يكن ولم اإلغريق، الفالسفة عند بحث موضع تكن فلم الصفات، مسألة وأما
الطويل الجدل أثارت ولكنها الوسطى، القرون يف األوروبيني فالسفة عند كبري شأن
الفالسفة بعض أنَّ فيها الجدل ومثال املسلمني، والفالسفة واملعتزلة الكالم علماء بني
ذاته ألن هللا؛ ذات عىل بزائدة ليست الصفات وإنَّ ذاته، غري هي هللا صفات إنَّ يقولون:
تعدد بني ليوفقوا عليهم يردون الفالسفة هؤالء وغري تتعدد، ال كاملة وتعاىل سبحانه

… هللا ووحدانية الصفات
أرسطو مذهب إىل الرجوع ينبغي رشد ابن عند النفس بخلود القول «ولتمحيص
من فأصح أرسطو5 نرصَّ األكويني توما أنَّ من قيل ما صح إذا ألنه والعقل؛ النفس يف
يخالف ما كل من تنقيته يف واجتهد حنيًفا، مسلًما جعله أي حنَّفه؛ رشد ابن أنَّ ذلك

اجتهاده. غاية اإلسالمية العقيدة
مًعا والعقل النفس معنى تشمل عندنا الروح كلمة أنَّ ذلك عىل رشد ابن أعان وقد
ذلك، بمثل الروح تقرن وقلما كالمنا، يف والذم بالرش تقرن فالنفس معانيها، معظم يف
الروحاني؛ وعن الروح عن ذلك يقال أن النادر فمن العموم، عىل رشيرة نفس قيل فإذا

ذاك. من وأصفى أرشف الروحانيات ألن
ووضح النفس، كتاب ويف األخالق كتاب يف والعقل النفس عن أرسطو تكلم وقد
السعادة عن األخالق كتاب يف قال كما الروح، عىل أيًضا ينطبق أنه العقل عن كالمه يف
مما ا جدٍّ أرفع كانت ربما الحياة هذه مثل قال: ثم التأمل، سعادة وهي لإلنسان، العليا
فيه ما بمقدار يحياها بل إنسانًا؛ باعتباره الحياة هذه يحيا ال ألنه اإلنسان؛ يستطيعه

اإللهية. النفحة من
الجانب ذلك عمل بني كالفرق الطبيعي تركيبنا وبني اإللهية النفحة هذه بني والفرق
بالنسبة إلهية مثاله عىل فالحياة إلهيٍّا العقل كان وإذا األخرى، الفضائل وعمل اإللهي
نشتغل أن بًرشا دمنا ما لنا ينصحون الذين أولئك نتبع أال وعلينا اإلنسانية، املعيشة إىل
عمل نعمل أن استطعنا ما علينا بل الفانني؛ عمل نعمل أن فانني دمنا وما البرش، بهموم

نرصانيٍّا. جعله أي 5
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قل وإن — فينا ما أرفع مرتبة إىل نسمو حتى عروقنا من عرق كل نحفز وأن الخالدين،
«… عداه يشء كل من وأكمل ألقدر — وصغر

للوظيفة مرادفة مصطلحاته أكثر يف تكون أن فتكاد أرسطو عند النفس «أما
من ويسخر شهوانية، نفًسا الحيوان وإىل نامية، نفًسا النبات إىل ينسب ولهذا الحيوية؛
عن السؤال أنَّ ويرى الحيوان، إىل تنتقل قد اإلنسان نفس إنَّ يقول: الذي فيثاغوراس
صورة فلوال وصورتها، الشمعة بني العالقة عن كالسؤال والجسد النفس بني العالقة
لحًما اإلنسان لكان اإلنسان نفس ولوال شمعة، تكن ولم ودهنًا شحًما لكانت الشمعة

باإلنسان.»6 يكن ولم وعصبًا وعظاًما
من هو فليس كله، الروح عالم يبقى حيث اإلنساني الروح ببقاء يؤمن رشد «وابن
العالم، هذا يف لإلنسان بروح يؤمنون ال املاديني الفالسفة هؤالء ألن املاديني؛ الفالسفة
لقدرة منه إنكاًرا األجساد بعث ينكر من اإللهيني الفالسفة بني وليس آخر، عالم يف أو
باهلل، آمن ومن األعىل. بالعالم أشبه املفارقة األرواح إنَّ يقولون: ولكنهم بعثها، عىل هللا

7«… امللحدين من هو فما األعىل والعالم بالبعث وآمن هللا، بقدرة وآمن
من اإلسالم وموقف اإلسالم، من الفالسفة موقف تلخص الرسيعة العجالة هذه
الثقافات لقاء عن تنقبض لم اإلسالمية العقيدة أنَّ املوقفني كال من ويبدو الفالسفة،
تضيق أال الشاملة العقيدة بهذه وأحرى األوىل. املفاجأة يف بها التقائها عند األجنبية
فال وعقولها؛ معارفها بني العالقة واستفاضة األمم، اتصال بعد الثقافات من بثقافة
الدعوة صدر يف منها كموقفه األخرية العصور يف الحكماء حكمة من اإلسالم موقف يزال

والشعوب. األقوام مختلف بني الدعوة شيوع من قليلة أجيال وبعد اإلسالمية،
حقائق يف تفكري ألنها بالفلسفة؛ يضيق ال أنه — باألمس كموقفه — اليوم وموقفه
الفلسفية املذاهب ولكن املتواترة، فرائضه من واألرض السماوات يف التفكري ألن األشياء؛
عقيدة عىل تثريب وال حني. بعد حينًا ويخالفه باإلسالم، يضيق ما فيها يظهر قد
انحراف، عىل أو سواء عىل عقل كل بموافقة تطالب ال العقائد ألن العقول؛ بعض تخالفها

… سواه عن عقًال تصد ال أنها سماحة من وَحسبُها

للمؤلف. رشد ابن رسالة تراجع 6

للمؤلف. رشد ابن رسالة تراجع 7
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الِعْلم

يف بالنظر اإلنسان يدركها التي املعارف جملة هو الكريم القرآن به أمر الذي الِعْلم
هذا يف موجود كل هنا الخلق ويشمل … يشء من خلق وما واألرض السماوات ملكوت

… حياة ذي غري أو حياة ذي الكون
[سورة ءٍ﴾ َيشْ ِمن هللاُ َخَلَق َوَما َواْألَْرِض َماَواِت السَّ َمَلُكوِت ِيف يَنُظُروا ﴿أََوَلْم
* ُرِفَعْت َكيَْف َماءِ السَّ َوإَِىل * ُخِلَقْت َكيَْف اْإلِِبِل إَِىل يَنُظُروَن ﴿أََفَال .[١٨٥ األعراف:
.[١٧–٢٠ الغاشية: [سورة ُسِطَحْت﴾ َكيَْف اْألَْرِض َوإَِىل * نُِصبَْت َكيَْف اْلِجبَاِل َوإَِىل
ِبَما اْلبَْحِر ِيف تَْجِري الَِّتي َواْلُفْلِك َوالنََّهاِر اللَّيِْل َواْخِتَالِف َواْألَْرِض َماَواِت السَّ َخْلِق ِيف ﴿إِنَّ
ِمن ِفيَها َوبَثَّ َمْوتَِها بَْعَد اْألَْرَض ِبِه َفأَْحيَا اءٍ مَّ ِمن َماءِ السَّ ِمَن هللاُ أَنَزَل َوَما النَّاَس يَنَفُع
يَْعِقلُوَن﴾ لَِّقْوٍم َآليَاٍت َواْألَْرِض َماءِ السَّ بنَْيَ ِر اْلُمَسخَّ َحاِب َوالسَّ يَاِح الرِّ يِف َوتَْرصِ َدابٍَّة ُكلِّ

.[١٦٤ البقرة: [سورة
فهم يعلم، أن الواجب فمن يوجد ما وكل موجود، كل يتناول اإلسالم يف فالعلم
الصالة عبادة من أعم عبادة ألنه والشعائر؛ الفرائض ألداء يراد الذي العلم من أعم علم
يعرف وأن خلقه، يف هللا رس إىل اإلنسان يهتدي أن هلل عبادة خري كان إذ والصيام؛

… حوله ومن نفسه يف الوجود حقائق
عىل أشد واحد «فقيه العبادة: هذه فضل يف — السالم عليه — النبي قال ولهذا

عابد.» ألف من الشيطان
وإنَّ الكواكب، سائر عىل البدر ليلة القمر كفضل العابد عىل العالم فضل «إنَّ وقال:

«… األنبياء ورثة العلماء
يرجع.» حتى هللا سبيل يف فهو العلم طلب يف خرج «من وقال:
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كفضيل العابد عىل العالم «فضل فقال: وعالم، عابد رجالِن السالم عليه له وذُكر
أدناكم.»1 عىل

العلم وفريضة والحكمة املعرفة فضل يف وردت التي النبوية األحاديث غري وهذا
يف املتكرر املعنى هذا عىل ونبيه هللا أوامر فيه اجتمعت مما ومسلمة، مسلم كل عىل

… النبوية األحاديث من شتى ومناسبات الكريم، القرآن من شتى مواضع
علمائه موقف من يتبني — عامة العلوم من أو — العلم من اإلسالم وموقف
والضعف، القوة بني األجيال به تعاقبت الذي تاريخه، من حقبة كل يف املجتهدين
جهلت متخلفة، عصور اإلسالمية باألمم مرت فقد والجمود؛ والنشاط والتأخر، والتقدم

الدين. فضل جهلت كما العلم فضل فجهلت نفسه، اإلسالم فيها
استمدوا مجتهدين، أئمة من واملغرب املرشق بني تاريخه قط يخل لم اإلسالم ولكن
فحفظوا والطوارق، املحن تستنزفها ال التي الحيوية القوة تلك ينبوع من الفكر حرية
وأوجبوا — مقاصده من مقصد يف العلم رسالة وبني بينها فرق وال — الدين هذا رسالة
أن يعنيه ضالته هي كأنها الحكمة إىل ينظر وأن العلم، وجد حيث يتعلم أن املسلم عىل

هللا. رسول من تعلم كما بها»، أحق فهو وجدها «وأينما ويجدها، عنها يبحث
املسلمني جماعة حثهم يف الكتاب أمانة يؤدون أنهم جميًعا املجتهدون األئمة واعتقد
عىل إسالمية، قرآنية معرفة فهي صحيحة معرفة فكل وجدوها، حيثما املعرفة طلب عىل
فيه محتواة املعرفة أنَّ ترى فئة بني الكريم، الكتاب إىل والنسبة تفسريها يف اختالفهم
عائق يعوقه ال بالكتاب املؤمن مطالب من مطلب املعرفة أنَّ ترى وفئة وتفصيًال، إجماًال

… أصابها حيثما بها ويهتدي ويحققها، يتحراها أن منه
تقدمت ما بعد بيان إىل يحتاج ال — وسنة كتابًا — العلم من اإلسالم موقف إنَّ

… واألحاديث اآليات تلك من إليه اإلشارة
واألحكام، النصوص جانب إىل والتقاليد األخالق يف ينبث روح الدين أنَّ نعتقد ولكننا
يف نافع عمل األديان من لدين يحسب وال الواقع، يف الدين عمل يظهر الروح هذا ومن
يصدرون روح من إليهم يوحيه بما أتباعه، بني العمل هذا له يثبت لم ما البرش حياة

وآداب. خالئق أو أفعال من يتعمدوه ولم تعمدوه فيما عنه

عيل. بن الرحمن لعبد الرسول حديث من األصول جامع إىل الوصول تيسري من الثالث الجزء يراجع 1
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سماحًة الطويل املتشعب تاريخه يف يرتاءى أتباعه بني بثه الذي اإلسالم وروح
املعارف من الستباحتهم الخلق؛ من ألوف عىل انصبت التي النقمة تلك من تعصمهم
دونهم يستأثرون الذين انهم ُكهَّ أو الدينية، معتقداتهم عليهم تحرمه ما والدراسات
والجهالة الجمود عصور يف اإلسالمي الروح سماحة كانت وربما املعتقدات، تلك بتفسري
الذي الدين ألن والحضارة؛ القوة عصور يف أتباعه سماحة من اإلسالم فضل عىل أدل
من بالهداية أقمن العلم عن محجوبون جامدون وقومه واآلداب األخالق يف عمله يعمل

… عليه قائًما السند هذا كان ولو والحضارة، القوة من سند وله يعمل دين
الحديثة العلوم من املسلمني موقف يف ظاهر األخرية العصور يف اإلسالم وروح
العلوم تلك عىل اإلقبال إىل قواهم حفزوا الذين املجتهدين، األئمة موقف يف كظهوره
العرصية العلوم فإن الكريم؛ القرآن أوامر من أمًرا بها العمل واعتبار فيها، والتبسط
عىل تغري اإلسالمي العالم عىل حربًا كلها أوروبا كانت يوم األوروبية العلوم باسم عرفت
البقية عىل وتعفي وسلطان، دولة من فيهم قام ما وتقوض شعوبه، وتستذل بالده،

واالستسالم. التسليم يف تمانع بقية والسلطان للدولة تخلفت حيث الباقية
القارة من وارد لكل عداء املسلمني نفوس يف يتمثل أن العداء بهذا خليًقا فكان
من تجد لم األوروبية الحضارة علوم ولكن املعتدين، األوروبيني إىل منسوب وكل الباغية،
ترحيب كل إال األوىل، املصادمة أو املفاجأة تخلقها التي الطبيعية، املقاومة بعد املسلمني
ولم اإلفراط، من التحذير إىل بحاجة كانوا — املصادمة تلك بعد — ولعلهم وتقدير،
ما تحصيل يف والتفريط واالنقباض اإلعراض من التحذير إىل جدية بحاجة يوًما يكونوا
عليهم، بها يعتدي ممن بها أحق هم مرتقبة ضالة كأنها القوم، معارف من استطاعوه

واالستسالم. التسليم أجلها من ويسومهم
كل يف العلوم تلك وبني الكريم القرآن بني التوفيق محاولة من يحذر إنما واإلفراط
بل املراجعة، يحتمل عرًضا أصحابه يعرضه ومما اليقني، ثبوت ثبت مما ودقيق جليل

… واإللغاء النقض يحتمل
معلوم بكل واإلحاطة والتعلم والنظر بالبحث يأمرنا كتابنا أنَّ نعلم أن الحق فمن
مطابق العقول تستنبطه ما كل أنَّ نزعم أن الحق من ليس ولكن العقول، عن يصدر
أول يستنبطونها التي العلماء آراء من كثريًا فإن ومعانيه؛ ألفاظه يف مندرج للكتاب،
يبطل، ما منها ويبطل يصح، ما منها يصح التي النظريات من يحسب أن يعدو ال األمر

… حني إىل حني من النظر وإعادة التعديل عن الدوام عىل تستغني وال
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الرجوع يف يتوخى الذي السديد املنهج رشح يف اإلفاضة عن يغني األمثلة من وقليل
اآلراء أحدث من يقتبس ما األمثلة هذه وأنفع القرآنية، اآليات إىل الحديث العلم بنظريات

… الكتاب وآيات النظريات بني والتوفيق التأويل يف
يف السبع السيارات أنَّ له خطر من الحديث العرص يف التأويل أصحاب فمن
التأويل هذا وخطأ الكريم. القرآن يف السبع بالسماوات املقصودة هي الشمسية املنظومة
ولم بينها، األرضية الكرة أدخلوا السبع السيارات ذكروا الذين الفلكيني ألن ظاهر؛

للسماء. مقابلة األرض يجعلوا
معروفة تكن لم أخرى سيارات عن كشفوا قد املتأخرين الفلكيني أنَّ عىل وهذا
السيار هذا عن الكشف وكان وبلوطس، ونبتون وأرانوس النجيمات فلك وهي لألقدمني،
أجرام الشميس الفلك هذا يف تزال وال ،١٩٣٠ عام مارس شهر قبل يظهر فلم متأخًرا،
الشمس حول بعضها ويدور السيارات، عداد يف تدخل — والشهب كاملذنبات — سماوية

… وبلوطس ونبتون ألرانوس حسبت التي الدورات مدة من أقرص مدة يف
واإلسالم، الهيئة كتاب صاحب الشهرستاني هللا هبة األستاذ االعرتاض لهذا تنبه وقد
التي كوكبًا عرش باألحد الكريم القرآن يف إليها مشار الشمسية السيارات أنَّ له فبدا
الكشوف بعد السيارات أنَّ يعلم — الهيئة بعلم ملعرفته — ولكنه يوسف، سورة يف ذكرت
واملشرتي وزحل وأرانوس ونبتون بلوطس وهي: عرشة: بإحدى وليست عرش األخرية
النجيمات: إىل اإلشارة بعد مستدرًكا فقال وعطارد، والزهرة واألرض واملريخ والنجيمات
قلت: عرشة؟ إحدى تعد فلماذا تسع، من أكثر ليست شمسنا سيارات إنَّ قلت: «فإن
النجيمات إىل املنفلقة السيارات زيادة بعد التسعة ولكن التعليق، هذا من يقني عىل لسنا
سابًقا، عدادها يف كانت ألنها السيارات؛ عداد يف اآلن اندراجها عدم يرضنا ال عرشة تكون
أو عرفت عدمت، أو بقيت السيارات من لشمسنا كان ما إىل نظر إذا مقام يف كاٍف وهو

جهلت.»
ذهب أنه الرأي هذا اتخاذ عىل الشهرستاني للفاضل ا حقٍّ املشجعات من وكان
ملسو هيلع هللا ىلص األمي النبي سأل يهوديٍّا «أنَّ والزمخرشي النيسابوري تفسري يف قرأ أن بعد إليه
وقابس وذبال وطارق «جريان ملسو هيلع هللا ىلص: فقال املنام، يف يوسف شاهدها التي النجوم عن

اليهودي.»2 فأسلم الكتفني.» وذو ووثاب وفرع ورضوح ومصبح وفليق وعمودان

الشهرستاني. هللا لهبة واإلسالم الهيئة كتاب من ص٢٣٢ 2
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بينهما بطريقني جابر عن الخصال يف الصدوق بابويه ابن رواها الرواية «وهذه
أََحَد َرأَيُْت ﴿إِنِّي تعاىل: قوله تفسري يف جابر عن القمي الحافظ ورواها يسري، اختالف

يسري.» بتغيري النجوم تلك سمى ثم َكْوَكبًا﴾ َعَرشَ
من بد ال السماء نجوم بني من النجوم اختصاص «إنَّ الشهرستاني: األستاذ قال
ويؤيده … النجوم سائر فيها يشرتك ال اليسري العدد بهذا مختصة بصفة يكون أن
ورد وقد أرضنا، فالجريان … شمسنا سيارات عىل األسامي هذه من كثري انطباق أيًضا
عرشة الثالثة املقالة يف تفصيله مرَّ كما الخرب، هذا غري يف أرضنا عىل الجارية إطالق
يف ما عىل الصبح كوكب الطارق فإن الزهرة؛ والطارق … األرضني تعدد مسألة من

وحديثًا. قديًما الزهرة غري الصبح كوكب يف يقصدون ال والعرب القاموس،
أيًضا وعطارد للطراوة، الفاقد النحيف عىل اللغة يف يطلق َقطام وزن عىل والذبال
ما عىل اللغة يف يطلق والقابس الشمس، من قربه شدة من الطراوة فاقد الجفاف كثري
من الشديدة الحرارة تكتسب أيًضا فلكان ونجمة عظيمة، نار من الشديد الحر يكتسب
سميت ولذلك فلكان؛ من ُمفرط قربها فإن الشمس، أعني لهبًا؛ منها أعظم نرى ال نار

بركان. وُمعرَّبه النار، يثري جبل اسم ، مرَّ كما فلكان، فإن االسم، بهذا فلكان نجمة
عليه أشعتهما تقوم قمرين عن ينفك ال فإنه مريخ؛ عىل انطباقه يحتمل والعمودان
بعد كونها حسبوا التي العظيمة السيارة عىل ينطبق املنفلق بمعنى والفيلق كالعمودين،
من رشحها ويؤخذ املشرتي، نجيمات بها أعني دوَّارة؛ صغار قطع إىل وتفسخت مريخ،
السابق النظام عىل شمسنا سيارات عىل لالنطباق قابلة أنها والحاصل املسألة. هذه غرة

إلخ.» … إلخ … املريخ ثم فلكان، ثم عطارد، ثم الزهرة، ثم أرضنا، من املبدوء
اآلية يف جاء الذي للعدد تأويله يف النحو هذا عىل الهيئة كتاب صاحب ويميض
الرشوح تفصيل يف ينبغي كما التفسري، يف التوسع عند به يحاط أن يصح مما القرآنية،
مسألة يف القرآن بحكم الجزم سبيل عىل يذكر وال الرواية سبيل عىل يذكر ولكنه الوافية،
نحرص وال اآلراء، وتعدد واملناقشة للمراجعة عرضة منها كان ما وبخاصة املسائل، من
الكريم القرآن موقف عىل مًعا يدالن التأويالت هذه يف والخطأ الصواب ألن إال روايته عىل
دينهم يف مانع وال العلمية، النظريات دراسة يف عندهم حرج فال املسلمني، عند العلم يف

… التنزيل آليات مطابقة كأنها يتقبلوها أن يمنعهم

سورة يف الدخان آية إىل السديمية بالنظرية املفرسين بعض رجوع التأويل بهذا وشبيه
َقاَلتَا َكْرًها أَْو َطْوًعا ائِْتيَا َولِْألَْرِض َلَها َفَقاَل ُدَخاٌن َوِهَي َماءِ السَّ إَِىل اْستََوٰى ﴿ثُمَّ فصلت:
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[سورة أَْمَرَها﴾ َسَماءٍ ُكلِّ ِيف َوأَْوَحٰى يَْوَمنْيِ ِيف َسَماَواٍت َسبَْع َفَقَضاُهنَّ * َطاِئِعنَي أَتَيْنَا
.[١٢ ،١١ فصلت:

البالس فصلها ثم ،Swedenborg نربج سويد بها قال فكرة السديمية والنظرية
غازية مادة من أي — السديم من نشأت الشمسية املنظومة أنَّ خالصتها ،Laplace
حول فدارت تفرقت، كثرية أجزاء الكبري جرمها من وأفلتت وتجمدت بردت — ملتهبة
السماء يف النجوم نشأة وأنَّ املركزية، والحركة الجاذبية بفعل الكبري الجرم وحول نفسها
… الشمسية منظوماتنا تشبه التي املنظومات قبيل من تكن لم وإن النشأة، لهذه مماثلة
حرارة أشد تكون ال املنطلقة الغازات ألن بقاطعة؛ وليست شائعة الفكرة وهذه
من أوسع فضاء يف الحرارة منها ترسبت انطلقت كلما هي إذ املتجمعة؛ األجرام من
تصورها التي للحركة موافقة تجمعها بعد الغازات حركة وليست املتجمعة، الكرة حيز
ثم سديًما، تسمى كانت التي السحب حقيقة عن ظهر عما فضًال النظرية، هذه أصحاب

املاليني. بمئات تعد النجوم من جماعات أنها تحقق
أصل يف جازم بقول البت قبل السديمية النظرية يف جازم بقول البت يستطاع وال
داخلها، عىل الضغط وتعاظم وتكاثفها البرتادها تنفجر التي النجوم ويف الكونية، األشعة
من كانت أو املتفجرة، النجوم مادة من السدم كانت فربما خارجها. إىل باطنها واندفاع
الذين عند أصولها يف الحركات هذه مصدر هو الفضاء كان أو الكونية، األشعة تجمع

واحد. يشء واألثري الفضاء أنَّ يرون
يتعاورها3 فروًضا بها نعدو أن ينبغي فال الفروض، هذه يف القول مقطع كان وأيٍّا
تزال وال الزمن، مع أدواتها تتيرس التي واملشاهدات الكشوف حسب عىل والنقض الثبوت

… أوائلها يف اليوم
الزمن بها يتباعد التي الفروض هذه يف املستقبل وعىل املايض عىل الحكم ويتساوى
اتسعت ما رأيني بني فيها حسم وال الحالني، عىل فيها يقني فال املكان؛ بها يتباعد كما

… فرضني بني للخالف
طنطاوي الشيخ املجتهد العالم قال كما تقديره، يف يقول أن قائل عىل حرج وال
تربز عالم ألف ستني اليوم العوالم تلف من شاهدوا «وقد اآلية: يفرس وهو جوهري
يف الفرنجية الكتب من لك نقلته كما السديمية، الحالة عىل تزال وال جديد من للوجود

ذاك. إىل ومرة هذا، إىل مرة يتداولها أي يتعاورها 3

56



الِعْلم

مراحل قطع ما ومنها تكونه، أول يف هو ما العوالم تلك من أنَّ ورأوا املكان، هذا غري
وستربز فيه، نحن الذي الشميس كعاملنا عوالم وهي التمام، قارب ما ومنها تكوينه، يف
يف وستستمر دخانًا األصل يف وكانت وأرضها، وسياراتها شمسنا برزت كما للوجود

نوبتان. ومدتها التكوين،
للبداية نوبة نقول أن األمر غاية النوبتان، تكون كيف نعرف أن نقدر ال ونحن
يف يكن لم التكوين أنَّ وفائدته العامة، الجمل من القول هذا ويكون للنهاية، ونوبة

«… واحدة لحظة
عهدتها وعليه بها، يقول قائل عىل والتقديرات الفروض هذه يف حرج ال نقول:
النظرية بفروض أحًدا نلزم أن الحرج كل الحرج ولكن الحقيقة، عن البحث سبيل يف

… التنزيل بآيات اإليمان دعائم من كأنها السديمية

نحو التأويل فيها جرى جغرافية تاريخية صبغة له آخر بمثل األمثلة هذه من ونكتفي
كتعداد التكوين؛ أصول أو الفلكية النظم منزلة إىل فيه األمر يرتق لم وإن الجري، هذا
يف تعاىل لقوله الرياضة معلمي من فاضل تأويل وذلك السديمية. النظرية أو السيارات
َعنْيٍ ِيف تَْغُرُب َوَجَدَها ْمِس الشَّ َمْغِرَب بََلَغ إِذَا ﴿َحتَّٰى القرنني: ذي قصة من الكهف سورة

.[٨٦ الكهف: [سورة َحِمئٍَة﴾
تشغل موحلة مياه «إنها ويقول: Toundras التوندرا يذكر الفاضل املعلم فإن
Lena ولينا ،Ienissi وأينيس ،Obi أوبي األنهار أحواض من السفىل األجزاء صيًفا

الجليد.» من املدى واسع سهل إىل شتاء تستحيل بسيربيا،
طني به أو أسود، طني به أو موحل، ماؤها عني يف «أي اآلية: تفسري يف يقول ثم
صيًفا، التوندرا منطقة إال هكذا فيها املاء شأن ما األقاليم يف يعرف وليس الرائحة، كريه
اختفاء للنظر يلوح حتى نهايتها عىل األفق انطباق حد إىل فيها االتساع شأن ما وال

… لها؟ القرآن إرادة عن يمنع الذي ما إذن هي. إال عندها الشمس
لينا مجرى من الرشق يف وكان سيربيا، يرتاد القرنني ذو كان بذلك األخذ تقرر إذا
الرياضية الجغرافيا تقول إذ نفسه؛ القصص يف يأتي مما أيًضا ذلك وسيتأيد األسفل،
يف ساعة و٢٤ ساعة ١٢ بني زمنه فيكون الشمايل، الكرة نصف يف الصيف نهار بطول
نهاًرا البقاع وأطول الشمالية، القطبية الدائرة إىل االستواء خط من املختلفة العروض

القطب. إىل أقربها
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يف ساعة وعرشين أربع عىل يزيد النهار إنَّ أيًضا: الرياضية الجغرافيا وتقول
يف واحًدا شهًرا النهار يكون إذ الشمالية؛ القطبية الدائرة شمايل عروضها التي األماكن
درجة، °٧٣ َ ٤٠ عرض يف أشهر وثالثة ،°٦٩ َ ٥١ عرض يف وشهرين ،°٦٧ َ ٢٣ عرض
شمال يف مأهولة مدنًا هناك إنَّ السياسية: الجغرافيا وتقول القطب، يف أشهر وستة
فركوينسك مثل سيربيا، يف التوندرا منطقة من الرشق ويف الشمالية، القطبية الدائرة

الشهر. فوق فيها النهار فيكون شماًال، درجة ٦٨ عرض Verko Yansk
فوق فيها النهار فيكون درجة، °٧٠ َ ٥٦ عرض Ust-Yonsk أوستيانسك ومثل
َوَجَدَها ْمِس الشَّ َمْطِلَع بََلَغ إِذَا ﴿َحتَّٰى الكريم: القرآن ويقول الثالثة، من وأقل الشهرين،
عليه، الشمس ترشق مكانًا بلغ بمعنى ِسْرتًا﴾ ُدونَِها ن مِّ لَُّهم نَْجَعل لَّْم َقْوٍم َعَىلٰ تَْطلُُع
اآلية احتمال أفهم يجعلني والذي ليل. ورائها من لهم ليس قوم عىل تظهر فوجدها
حكاية يفيد بما يشعر الذي «وجد» بكلمة التعبري أوًال: النقط؛ من يأتي ما املعنى لهذا
ثالثًا: وبعد، وراء دون: معاني من أنَّ ثانيًا: املكان، ذلك يف شاهده ما وصف أو الحال،
عنه وعرب ِلبَاًسا﴾ اللَّيَْل ﴿َوَجَعْلنَا تعاىل: قوله يف لباس بأنه الليل عن عربَّ القرآن أنَّ
ِمنُْه نَْسَلُخ اللَّيُْل لَُّهُم ﴿َوآيٌَة تعاىل: قوله يف باللحم الجلد التصاق بالنهار يلتصق بأنه
النََّهاَر﴾، اللَّيَْل ﴿يُْغِيش تعاىل: بقوله النهار ضوء ويسرت يغطي بأنه عنه وعرب النََّهاَر﴾
يتبع بأنه وعربَّ يَْغَشاَها﴾، إِذَا ﴿َواللَّيِْل تعاىل: بقوله الشمس ضوء ويسرت يغطي وبأنه
اللَّيَْل ُر ﴿يَُكوِّ تعاىل: بقوله النهار عىل يلتف وبأنه َحِثيثًا﴾، ﴿يَْطلُبُُه تعاىل: بقوله النهار

النََّهاِر﴾. َعَىل
الحقيقة، لهذه الكريم القرآن بإرادة االعتقاد إىل نفيس وجهت املجتمعة املعاني هذه
وبه العظيم، القرآن آيات تحققت وبالعلم املعنى، هذا عنارص تجمعت ملا العلم ولوال

4«… معانيه من خفي ما أيًضا يتحقق
به والوقوف نظره، من مانع ال املؤلف من حسن اجتهاد التفسري هذا إنَّ ونقول:
رحالته وعرفت القرنني ذو عرف إذا يقينًا التفسري هذا يتقرر فإنما باليقني؛ الجزم دون
أن بني فيه مختلف القرنني ذا أنَّ يذكر الباحث والكاتب غريها. يف أو الوجهة هذه يف

حمري. ملوك من ملًكا أو املقدوني، اإلسكندر يكون

هي: واآليات الرياضة، معلم الديك أمني محمد لألستاذ لطيفة رسالة كريمتني. آيتني إشارة يف بحث 4

.٥ الزمر: سورة ،٥٤ األعراف: سورة ،٤ الشمس: سورة ،٣٧ يس: سورة ،١٠ النبأ: سورة
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فهو النهرين، وادي وعىل اليمن عىل سلطان له ملًكا يكون أن إىل أقرب أنه وعندنا
إىل واآلخر األمام، إىل أحدهما القرنني؛ ذي التاج البيس ومن اليمن، كملوك الذوين من
بها تأتي أخرى فروض تنقضه قد فرض ولكنه األقدمني، العراق ملوك كبعض الخلف
يتقبلون كما يتقبلوه أن املسلمني وإلزام به القطع يجوز فال الزمن، مع األثرية الكشوف

التنزيل. حقائق
ويتبعه التفسري هذا أمثال املجتهد يذكر أن العلمية القرآن آداب أجمل ملن وإنه
يقول الكريم القرآن إنَّ … عليم» علم ذي كل وفوق أعلم، «وهللا هللا: إىل العلم بتفويض
َطاِئٍر َوَال اْألَْرِض ِيف َدابٍَّة ِمن ﴿َوَما األنعام: سورة يف جاء كما يشء، يف يفرط لم الكتاب إنَّ
وَن﴾ يُْحَرشُ َربِِّهْم إَِىلٰ ثُمَّ ۚ ءٍ َيشْ ِمن اْلِكتَاِب ِيف َفرَّْطنَا ا مَّ ۚ أَْمثَالُُكم أَُمٌم إِالَّ ِبَجنَاَحيِْه يَِطريُ

.[٣٨ األنعام: [سورة
كثري: ابن تفسري يف جاء كما املحفوظ اللوح هو هنا الكتاب أنَّ عىل املفرسين وأكثر
كان سواء وتدبريه، رزقه من جميعها من واحًدا ينىس وال هللا، عند علمهم الجميع أي
ُمْستََقرََّها َويَْعَلُم ِرْزُقَها ِهللا َعَىل إِالَّ اْألَْرِض ِيف َدابٍَّة ِمن ﴿َوَما كقوله: بحريٍّا؛ أو بريٍّا

.[٦ هود: [سورة ِبنٍي﴾ مُّ ِكتَاٍب ِيف ُكلٌّ ۚ َوُمْستَْوَدَعَها
وال الكريم. بالقرآن هنا الكتاب يفرس — الرازي ومنهم — املفرسين بعض ولكن
أنه يعنون فإنهم يشء؛ كل عىل الكتاب باشتمال املقصود تأويل يف القولني بني نزاع
والفضيلة، والقوة العلم طلب ومنه ودنياه، دينه يف إليه يحتاج يشء كل إىل اإلنسان يهدي
يعلمه ال هللا، علم يف إجماًال بل تفصيًال؛ يشء كل عىل يشتمل الكتاب إنَّ أحد: يقول وال
أحد عنه يسأل ال عنه مسئول فهو معنًى اإلجمال ذلك من فهم فَمن بمقدار. إال الناس
واملؤاخذة بالعلم، األمر عىل فيه نزاع ال الذي اإلجماع ويتفق وبرهانه. بحجته إال غريه

فيه. التفريط عىل
فيها واالجتهاد بنٌي، فيها املستقيم فالقسطاس املسألة؛ هذه يف الوجه كان وأيٍّا
الكهانة بأرسار يختلط علم كل يأبى اإلسالم فإن عليه، شبهة ال قائم حد إىل ينتهي
إليه يهتدي تنجيم، وال حجاب بغري رصاح علم فهو املسلم به يؤمر علم فكل والكهان،

عليه. قادر بالنظر مأمور كل
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الفنون لنصيب الصحيح باملقياس ليست والِبيَع املعابد يف والتماثيل األنصاب كثرة
تتسع كانت الوثنية املعابد ألن البيعة؛ أو املعبد يف به يدان الذي الدين من الجميلة
الجمال معاني إىل الهداية يف لألديان الصالح بالنموذج وليست والتماثيل، لألنصاب
والشعائر البشعة، العبادات من تخلو ال جملتها يف وهي الجميلة، الفنون عىل والحض

واحد. شعور يف والجمال تجتمع ال التي والعقائد القبيحة،
عن يقال فال الحياة؛ إىل الدين بنظرة الدين من الجميل الفن نصيب يقاس إنما
الحياة، إىل زرية نظرة له كانت إذا إحياءها يتقبل أو الجميلة الفنون يحيي إنه دين
وانحراف مرذول، رجس كأنه ومتاعه الجسد وإىل زرية، وصمة كأنها إليها ينظر وكان

والكمال. الروح عالم عن باإلنسان
نعمة وكانت مطالبه، من الجمال كان إذا الجميل الفن يزدري إنه دين عن يقال وال

عليه. واجبة بل به؛ املتدين رشعة يف مقبولة الحياة
عليها، والحض وتزكيتها، الحياة نعمة بقبول انفرد قد األديان بني واإلسالم
األديان من وغريه بشكرها، ويؤمر رفضها، املسلم عىل يحرم التي هللا نعمة من وحسبانها
بالتحريم القاطع الترصيح أو مًعا، واإليجاب التحريم عن السكوت فإما اثنتني: بني

والتأثيم.
ويحسب بالجمال، هللا ويصف يحرمها، من ويزجر الزينة، يحل فإنه اإلسالم أما

عباده. عىل نعمته وسوابغ قدرته آيات من الجمال
زينة. السماء خلق ويف زينة، األرض خلق ففي
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الكهف: [سورة َعَمًال﴾ أَْحَسُن أَيُُّهْم ِلنَبْلَُوُهْم لََّها ِزينًَة اْألَْرِض َعَىل َما َجَعْلنَا ﴿إِنَّا
﴿أََفَلْم .[١٦ الحجر: [سورة ِللنَّاِظِريَن﴾ َوَزيَّنَّاَها بُُروًجا َماءِ السَّ ِيف َجَعْلنَا ﴿َوَلَقْد .[٧

.[٦ ق: [سورة َوَزيَّنَّاَها﴾ بَنَيْنَاَها َكيَْف َفْوَقُهْم َماءِ السَّ إَِىل يَنُظُروا
َجَماٌل ِفيَها ﴿َوَلُكْم واملنفعة. البأس يطلب كما اإلنسان يطلبه جمال هللا خالئق ومن

.[٦ النحل: [سورة ُحوَن﴾ تَْرسَ َوِحنَي تُِريُحوَن ِحنَي
… الدين بأمر تحريمه يف يقيض ال آثم فهو الناس عىل الزينة هذه حرم من وكل
.[٣٢ األعراف: [سورة الرِّْزِق﴾ ِمَن َوالطَّيِّبَاِت ِلِعبَاِدِه أَْخَرَج الَِّتي ِهللا ِزينََة َحرََّم َمْن ﴿ُقْل
كأنها العبادة محراب يف الزينة تجب بل تفرتقان؛ وال تتفقان والعبادة والزينة
َمْسِجٍد﴾ ُكلِّ ِعنَد ِزينَتَُكْم ُخذُوا آَدَم بَنِي ﴿يَا اإلسالم. يف قربان ال حيث هللا إىل قربان

.[٣١ األعراف: [سورة
ملعاني كلها مرددة حياته عن أثر وفيما السالم عليه عنه روي فيما النبوية والسنة
من بنصيب األخذ تحريم عن والنهي الزينة، وإباحة النعمة، تزكية يف القرآنية اآليات
وسمائه. أرضه يف الجمال آيات ومحبة خلقه، محاسن بتعظيم هلل والتعبد الدنيا، الحياة

الجمال.» يحب جميل هللا «إنَّ السالم: عليه قال
فاطر: [سورة يََشاءُ﴾ َما اْلَخْلِق ِيف ﴿يَِزيُد تعاىل: قوله تفسري من ورد فيما وقال

.[١
الحسن. والشعر الحسن، والصوت الحسن، الوجه هو إنه

فليكرمه. شعر له من وقال:
الثياب. جيد كل الريح جيد كل يحب هللا إنَّ وقال:

صم تفعل؛ «ال له: فقال النهار ويصوم الليل يقوم أنه أصحابه بعض وأخربه
«… ا حقٍّ عليك لجسدك فإن ونم؛ وقم وأفطر،

لم ولكنها الروايات، فيها واختلفت األثر، يف األحاديث هذه أمثال تواترت وقد
الجسد بحق لإليمان مصداق كلها الكريم النبي حياة ألن ومؤداها؛ معناها يف قط تختلف

الروح. حق مع
ألحد يسوغ ال السوية القويمة النظرة هذه والجمال الحياة إىل ينظر الذي والدين
وقًعا ويَحُسن الحياة، ل يُجمِّ يشء عن نهيًا أو الجميل، الفن من ليشء تحريًما به يظن أن
عبادة منع يف اإلسالم لتشديد الخطأ هذا إىل الظنة سبقت وإنما واألسماع. األبصار يف
تنهي كلمة الكتاب يف ترد ولم واألنصاب، التماثيل من لعبادتها يصنع ما ومنع األوثان،
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يف قاطع قول — السالم عليه — النبي عن يثبت ولم الجميل، الفن أعمال من عمل عن
نفوس يف إليها النكسة منه تخىش ما أو الوثنية، للعبادة يصنع ما غري صنعة تحريم

… بجهالتها يفتنون ومن أتباعها
فتح بعد الكعبة دخل ملا — السالم عليه — النبي «أنَّ مكة: أخبار يف األزرقي روى
قال: … يدي تحت ما إال فيه صورة كل امِح … شيبة يا عثمان: بن لشيبة قال مكة

وأمه». مريم بن عيىس عن يده فرفع
أن بعد إال الكعبة يدخل لم — السالم عليه — النبي أنَّ يقابلها الرواية وهذه
— أنه وصح الرواية حقت فإن عليها؛ املنقوشة أو فيها، القائمة الصور منها أزيلت
للصور تحريم ذلك يف فليس بعضها، بإزالة وأمر الصور، بعض ترك قد — السالم عليه
— بأمره الكعبة من أزيلت قد الصور وكانت األخرى الرواية حقت وإن إطالقها، عىل
تفيض التي الحكمة فهو عليه، هللا صلوات فعله فما إليها، دخوله قبل — السالم عليه
دعوات من سلفها ما إىل النكسة فيها تخىش دعوة كل أوائل يف الحيطة رضورة بها
فيما الواجبة الحيطة هذه مثل عن تستغني هذا عرصنا يف دعوة من وما محظورة.

الغابرة. العهود نكسات من تحذره
فيما وذلك القرآن، آيات من فيه شك ال بما ينقطع الكعبة صور يف الخالف أنَّ عىل
موجب هو بل عليه؛ إنكار وال — السالم عليه — سليمان عىل هللا نعمة بيان من ورد
َحاِريَب مَّ ِمن يََشاءُ َما َلُه ﴿يَْعَملُوَن اآليات: هذه يف جاء كما جميًعا القوم من للشكر
ِعبَاِدَي ْن مِّ َوَقِليٌل ۚ ُشْكًرا َداُووَد آَل اْعَملُوا ۚ رَّاِسيَاٍت َوُقُدوٍر َكاْلَجَواِب َوِجَفاٍن َوتََماِثيَل

.[١٣ سبأ: [سورة ُكوُر﴾ الشَّ
فأما الرضر. من خشية وال رضر ال حيث تحريم ال أنه اإلسالم يف العامة والقاعدة
املباح. عن ونهي للمصلحة، فوات ألنه للتحريم؛ جواز وال تحريم، فال املحققة املنفعة مع
«الهداية»، مجلة صاحب املحدثني من التصوير موضوع يف البحث تناول وممن
أو زمان كل يف التحريم تعميم املراد ليس «إنه يقول: حيث جاويش؛ العزيز عبد األستاذ
هللا اختص اللذين والتعظيم العبادة جانب أمن متى الحجر لذلك معنى ال فإنه أمة؛ كل
كما رشعية، حقوق حفظ يف سببًا يكون قد أنه مع مطلًقا التصوير يحرم وكيف بهما.
حتى املأل عىل الحكومة تعرضها التي املجهولني واألموات الغرقى صور يف الشأن هو
املعجلة الديون وحلول الزوجية، وأحكام املواريث، أحكام هناك فتقوم ذووهم، يعرفهم

ذلك. ونحو
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والنصابني املحتالني، اللصوص من األمة تحذير يف سببًا التصوير يكون وقد
ويرشدوا أثرهم، يقتفوا حتى للمأل صورهم فتنرش الحكومة، أعني عن املسترتين
كما خليقته، يف تعاىل هللا حكم أرسار به تعرف ما الصور ومن معاهدهم. إىل الحكومة

والترشيح. الطبيعي التاريخ كتب تحتويها التي وأجزائها الحيوانات صور يف
املصابني أو باطنة، بعلل املرىض عالج عىل يساعد ما التصوير رضوب من أنه كما
األصولية القواعد ومن الشهرية. رنتجن بأشعة كالتصوير ونحوها؛ الرصاص ببنادق
بعض عليها تتوقف الصور كانت فإذا واملقاصد؛ الغايات أحكام للوسائل أنَّ الرشعية
من شك وال اتخاذها كان علمية مسائل كشف أو طبية، معالجات أو رشعية، أحكام
إذا فأما مباًحا. اتخاذها كان املباح واللهو الزينة ملجرد كانت وإن رشًعا، فيه املرغوب
صانُعها ُمعذَّب قطًعا، حرام فهي ذلك؛ ونحو والتربك والعبادة للتعظيم تتخذ كانت

«… ُمتَّخذها وُمعذَّب
تحف من تحفة أمام وجهه يزوي وعامتهم خاصتهم املسلمني من أحًدا نعلم وال
اإلمام — عبده محمد الشيخ كان وقد الوثنية، العبادات إىل النكسة تؤمن حيث الفن
النادرة، آثارها حفظ ويستحسن عنها، ويكتب الفن، معاهد يزور — املجتهد املصلح

اإلنسانية. النفس خفايا وتصوير العلم، حفظ قبيل من ألنها النفيسة؛ وتحفها
مجلة نرشته الرحالت، تلك يف بتوقيعه الرحالت فصول من فصل ذلك يف كتبه ومما

فيه: يقول صقلية، جزيرة يف واآلثار الصور دور عن «املنار»

ويوجد الورق، عىل املرسومة الصور حفظ عىل غريب حرص القوم ولهؤالء
كالصقليني الصغرى؛ األمم عند يوجد ال ما الكربى األمم عند اآلثار دار يف
ذلك اقتناء يف تنافس ولهم رسمتها، التي واليد رسمها، تاريخ يحققون مثًال،
مائتني تساوي ربما مثًال روفائيل رسم من الواحدة القطعة إنَّ حتى غريب،
املهم وإنما بالتحقيق، القيمة معرفة يهمك وال املتاحف، بعض يف اآلالف من
ترك ما أفضل من أتقن ما وعد النقوش، لهذه األمم اقتناء يف التنافس هو

للمتأخر. املتقدم
قيمة، أغىل كان ذلك من املرتوك قدم وكلما التماثيل، يف الحال وكذلك
يف السبب تدري كنت إذا … ملاذا؟ تدري هل حرًصا. أشد عليه القوم وكان
شعر خصوًصا تحريره، يف واملبالغة دواوينه، يف وضبطه للشعر، سلفك حفظ
تعرف أن أمكنك وترتيبه؛ بجمعه — هللا رحمهم — األوائل ُعني وما الجاهلية
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فإن والتماثيل، الرسوم من املصنوعات هذه عىل القوم محافظة يف السبب
الذي الرسم من رضب والشعر يسمع، وال يرى الذي الشعر من رضب الرسم

يرى. وال يسمع
الشئون يف األشخاص أحوال من حفظت قد والتماثيل الرسوم هذه إنَّ
تسمى أن به تستحق ما املتنوعة املواقع يف الجماعات أحوال ومن املختلفة،
الفرح حال يف الحيوان أو اإلنسان ويصورون البرشية، واألحوال الهيئات ديوان

والتسليم. والطمأنينة والرىض
تمييز عليك يسهل ال متقاربة األلفاظ هذه يف املدرجة املعاني فهذه
باهًرا، ظاهًرا الفرق فتجد مختلفة رسوم يف تنظر ولكنك بعض، من بعضها
والفزع والجزع والخشية، والخوف والفزع الجزع حالة يف مثًال ويصورونه
بل واحد؛ سطر يف عينني جمع يف طمًعا هنا أجمعهما ولم املعنى، يف مختلفان

حقيقة. مختلفان ألنهما
والخشية، الخوف وبني بينهما الفرق لتحديد ذهنك تعترص ربما ولكنك
الهيئة وما الجزع، يكون ومتى الفزع، يكون متى تعرف أن عليك يسهل وال
الرسم إىل نظرت إذا فأما تلك. أو الحال هذه يف الشخص عليها يكون التي
كما نفسك، بها تتمتع لك بارزة الحقيقة تجد فإنك الساكت، الشعر ذلك وهو
يف املرصحة االستعارة تحقيق إىل نفسك نزعت إذا حسك فيها بالنظر يتلذذ
بجانب الهول أبي صورة إىل فانظر شجاًعا، رجًال تريد أسًدا؛ رأيت قولك:

أسًدا. الرجل أو رجًال األسد تجد الكبري الهرم
عىل الصنعة لصاحب وشكر الحقيقة، يف للعلم حفظ اآلثار هذه فحفظ
فليس تفهم لم إذا وأما بغيتي، فذلك شيئًا هذا من فهمت كنت إن فيها. اإلبداع
أو الرسامني أو اللغويني بأحد وعليك هذا، من بأطول لتفهيمك وقت عندي

… ذرعه من ذلك كان إذا عليك غمض ما لك يوضح املفلقني الشعراء

فيقول: والتماثيل، الصور هذه يف الرشعي الحكم إىل اإلمام األستاذ يستطرد ثم

الصور هذه حكم ما وهي: الكالم، هذا قراءة عند مسألة لك تعرض ربما
البرش هيئات تصوير من ذكر ما منها القصد كان إذا اإلسالمية الرشيعة يف
أو جائز أو حرام هذا هل الجسمانية؟ أوضاعهم أو النفسية، انفعاالتهم يف
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محققة والفائدة رسم، قد الراسم إنَّ لك: فأقول واجب؟ أو مندوب أو مكروه
األذهان. من محي قد الصورة أو التمثال وتعظيم العبادة ومعنى فيها، نزاع ال
سؤاًال ترفع أن وإما الواقعة، ظهور بعد نفسك من الحكم تفهم أن فإما
عذابًا الناس أشد «إنَّ حديث: عليه أوردت فإذا مشافهة. يجيبك وهو املفتي إىل
يغلب فالذي الصحيح، يف ورد مما معناه يف ما أو املصورون»، القيامة يوم
تتخذ الصور وكانت الوثنية، أيام يف جاء الحديث إنَّ لك: سيقول أنه ظني عىل
صورته ترسم َمن بمثال التربك والثاني: اللهو، األول: لسببني؛ العهد ذلك يف

الصالحني. من
يف وامُلصوَّر ملحوه، اإلسالم جاء مما والثاني الدين، يبغضه مما واألول
العارضان، هذان زال فإذا به، لإلرشاك ُممثل أو هللا، عن شاغل الحالني
يف والشجر النبات تصوير بمنزلة األشخاص تصوير كان الفائدة؛ وقصدت
يمنعه ولم السور وأوائل املصاحف حوايش يف ذلك ُصنع وقد املصنوعات،
فائدة وأما النزاع، موضع املصاحف نفس يف الفائدة أنَّ مع العلماء، من أحد

ذكر. الذي الوجه عىل فيه نزاع ال فمما الصور

الغناء فن أو — السماع فن إىل النظر عند تزول الوثنية العبادة شبهة أنَّ عىل
كان ما إال منها ليشء تحريم وال عليها، غبار ال التي الفنون من ألنه — واملوسيقى
يعم بل الجميل، الفن يخص ال هنا فالتحريم للشهوات؛ مثريًا أو بالخالعة، ممتزًجا
أو الخليع اللباس يحرم وقد اختالفها. عىل باملحظورات يمتزج ما وكل والشهوة الخالعة
ما يمنع ولكنه الكالم، يمنع أو الكساء، يمنع التحريم هذا إنَّ يقال: فال الخليع الحديث

عداه. ما ويبيح ممنوع، هو
يقرءوه أن ينهاهم ما قداسته يف يرون ال القرآن برتتيل مأمورون واملسلمون
وطمأنينة أثره، بالغ عىل معوانًا ذلك يف يرون بل واملحاريب؛ املساجد يف مرتًال ويسمعوه
الكالم. سائر من منغوًما األسماع يطرق ما الشأن ذلك يكون أن وأحرى إليه. اإلصغاء
بن كعمر رجل يمنعه أن الناس أوىل لكان يعاب؛ أو يكره ما الغناء يف كان ولو
هللا ريض ولكنه دينه، أحكام رعاية يف غريه وعىل نفسه عىل وشدته رصامته يف الخطاب
عفان بن عثمان موىل نائل رواه ما ذلك يف أخباره ومن إليه، ويدعو الغناء يبيح كان عنه
عمرة، أو حج يف عمر مع سافرناها سفرة يف عفان بن عثمان موالي مع «خرجت قال:
ومعنا معنا، شبان يف الزبري وابن عباس وابن وكنت أيًضا، عمر وابن وعثمان عمر وكان

66



الجميل الفن

فانتِه.2 نهاك فإن اْحُد؛ قلنا: عمر؟! مع قال: لنا، اْحُد ليلة:1 ذات له فقلنا النهري رباح
ِذْكر. ساعة هذه فإن كف؛ عمر: له قال السحر كان إذا حتى فحدا،

عمر؟! مع قال: العرب، نصب لنا انصب رباح، يا قلنا: الثانية الليلة كانت فلما
السحر كان إذا حتى العرب نصب لنا فنصب فانتِه. نهاك إن باألمس: قلنا كما فقلنا
القيان، غناء غننا رباح، يا له: قلنا الثالثة الليلة كانت فلما أمس، قاله ما عمر له قال
هذا فإن كف؛ له: قال أن تركه ما فوهللا فغنَّى، فانتِه. نهاك إن قلنا: عمر؟! مع فقال:

القلوب.» ينفر
إىل معهم فقام بأبيات، يغني ثم العرص بنا يصيل إماًما لنا إنَّ فقالوا: قوم وجاءه

التالية: األبيات فأنشده األبيات، تلك واستنشده منزله،

ت��ع��ب��ي ي��ب��غ��ي ال��ل��ذات ف��ي ع��اد ن��ب��ه��ت��ه ك��ل��م��ا وف��ؤداي
ب��ي ب��رح ف��ق��د ت��م��ادي��ه ف��ي اله��يً��ا إال ال��ده��ر أراه ال
ال��ل��ع��ب ف��ي ك��ذا ال��ع��م��ر ف��ِن��ي ال��ص��ب��ا؟ ه��ذا م��ا ال��س��وء ق��ري��ن ي��ا
أرب��ي م��ن��ه أدرك أن ق��ب��ل وم��ض��ى م��ن��ي ب��ان وش��ب��اب
واره��ب��ي وخ��اف��ي ال��م��ول��ى ات��ق��ي ال��ه��وى ك��ان وال ك��ن��ت ال ن��ف��س!3

كان من قال: ثم يبكي وصار الهوى، كان وال كنت ال نفس يقول: عمر فجعل
… هكذا فليغن ُمغنِّيًا؛ منكم

وعبد الجراح، بن عبيدة وأبو جبري، بن خوات ومعه للحج خرج أنه عنه وروي
عبد أبا دعوا عمر: فقال رضار، شعر من يغني أن خواتًا القوم فسأل عوف، بن الرحمن
عمر: فقال السحر، كان حتى أُغنِّيهم زلت فما خوات: قال فؤاده، بنيات من فليغن هللا؛

أسحرنا. فقد خوات؛ يا لسانك ارفع
يبالغ لم املحظور عن النهي يف رصامة الخلفاء أشد كان الخطاب ابن إنَّ قال: ومن
إىل يستمع ذا هو وها ومحبوه، عارفوه له يأباه أو يأباه ما عنه يقل ولم وصفه، يف

السفر. يف لإلبل الغناء وهو الحداء، من األمر فعل اْحُد: 1
ينتهي. انتهى من األمر فعل انته: 2

نفيس. يا أي نفس 3
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الغناء ينكر وال الناس، بني الجميلة الفنون أعم من فنني إىل فيستمع بالشعر الغناء
قال. كما القلوب» «ينفر لهو عىل اشتمال إذا ينكرهما وإنما لذاته، الشعر وال لذاته،

الكريم، القرآن يف الشعراء عن ورد ملا الشعر أمر يف البال عىل يخطر خاطًرا ولعل
… يهيمون واد كل ويف الغاوون، يتبعهم وأنهم

— النبي عن يقولون كانوا الذين املرشكني عىل الرد يف قيلت إنما الصفة هذه ولكن
والشعر، النبوة بني للفرق بيان ففيها شاعر، أنه وتارة ساحر، أنه تارة — السالم عليه
يدل اآلية إىل والرجوع الغواية، تتبعه الذي والكالم الرشد، إىل يهدي الذي الكالم وبني
… الصالحات يعمل مؤمن شاعر بها يوصف فال الصفة، بتلك املقصودين الشعراء عىل
َما يَُقولُوَن َوأَنَُّهْم * يَِهيُموَن َواٍد ُكلِّ ِيف أَنَُّهْم تََر أََلْم * اْلَغاُووَن يَتَِّبُعُهُم َعَراءُ ﴿َوالشُّ

.[٢٢٤–٢٢٧ الشعراء: [سورة اِلَحاِت﴾ الصَّ وََعِملُوا آَمنُوا الَِّذيَن إِالَّ * يَْفَعلُوَن َال
أنَّ — الداري تميم موىل الحسن أبو روى كما — اآلية هذه نزول عند حدث وقد
يبكون وهم هللا رسول إىل جاءوا مالك بن وكعب رواحة، بن هللا وعبد ثابت، بن حسان
آَمنُوا الَِّذيَن ﴿إِالَّ ملسو هيلع هللا ىلص: النبي فتال … شعراء أنَّا اآلية هذه أنزل حني هللا علم قد فقالوا:

اِلَحاِت﴾. الصَّ وََعِملُوا
لبعض الوزن يتفق قد إذ موزون؛ كالم ألنه وال شعر، ألنه عنه منهيٍّا الشعر فليس
بعض إىل منسوبًا األلويس محمود للسيد املعاني روح تفسري يف جاء كما الكتاب، آيات
ترصف؛ بأدنى موزونًا يكون مما القرآن يف جاء ما عليه تأولوا إنهم يقول: إذ املتأولني؛

.[٣٣ اإلرساء: [سورة هللاُ﴾ َحرََّم الَِّتي النَّْفَس تَْقتُلُوا ﴿َوَال تعاىل: كقوله
َقْوِم ِمن َكاَن َقاُروَن ﴿إِنَّ سبحانه: وكقوله الطويل، من شطًرا االعتبار بهذا ويكون

املديد. من ويكون [٧٦ القصص: [سورة ﴾ ُموَىسٰ
ويكون [٢٥ األحقاف: [سورة َمَساِكنُُهْم﴾ إِالَّ يَُرٰى َال ﴿َفأَْصبَُحوا وجل: عز وكقوله

البسيط. من
من ويكون [٦٠ هود: [سورة ُهوٍد﴾ َقْوِم لَِّعاٍد بُْعًدا ﴿أََال وتعاىل: تبارك وقوله
ويكون [٥٦ األحزاب: [سورة تَْسِليًما﴾ َوَسلُِّموا َعَليِْه ﴿َصلُّوا وعال: جل وقوله الوافر،

الكامل. من
البيت يشبه ما منه استخرجوا وقد البحور، سائر من استخرجوه مما ذلك غري إىل
[سورة ْؤِمِننَي﴾ مُّ َقْوٍم ُصُدوَر َويَْشِف َعَليِْهْم ُكْم َويَنُرصْ ﴿َويُْخِزِهْم تعاىل: كقوله التام

.[١٤ التوبة:
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منهيٍّا الشعر وليس عنه، منهيٍّا املرسل الكالم يف يكون أن يتفق الذي الوزن فليس
أو بالسوء، يجري كالم كل يف ينكر ما الشعر يف املنكر وإنما منظوم، وزن ألنه عنه
— النبي يسمعه كان فقد الشعر، من ذلك عدا وما إليه، النفوس ويستدرج به يغرى

املسلمني. وأئمة الراشدون الخلفاء يحفظه وكان عليه، ويجيز — السالم عليه
واللغة العلم متون نظمت كما موزونة، بحور يف اإلسالمي الفقه أحكام نظمت وقد
وغري للفنون يعرض حرًجا يكن لم ما الجميل الفن هذا يف حرج فال البحور، هذه يف

… الفنون
استحدث فما اإلسالم، صدر يف أبيحت التي الفنون عىل الفنون من الحديث ويقاس
حكم عىل فيه فاملعول يومئٍذ معهوًدا يكن لم وما مثلها، مباح فهو ذلك بعد قبيلها من
فيه، رضر وال الرضورة إليه تدعو ما يباح والفتنة، الرضر واجتناب واملنفعة، الرضورة

لوجوده. مسوغ وال إليه، حاجة وال الرضر، منه يخىش ما ويحظر
أي — الحبشة زفن شهد أنه — السالم عليه — النبي عهد يف مثًال حدث وقد
قبيل من كان فما — عنها هللا ريض — عائشة السيدة معه وشهدته — القومي رقصها

… عليه جناح فال العامة املناظر هذه

أن املرأة نهيه من الكريم القرآن يف ورد ما الحديث التمثيل فن يف املراجعة وموضع
كتب أسهبت وقد منها. ظهر ما إال للغرباء زينتها تبدي وأن الجاهلية، تربج تتربج
ما «إال فقال: النسفي اإلمام ولخصها الزينة، من ظهر بما املقصود بيان يف التفسري
ففي والقدمان، والكفان الوجه وهو ظهوره، عىل والعادة الجبلة جرت ما أي منها، ظهر
كشف إىل الحاجة ومن بيديها، األشياء مزاولة من ا بدٍّ تجد ال فاملرأة ، بنَيِّ حرٌج سرتها
وظهور الطرقات يف امليش إىل وتضطر والنكاح، واملحاكمة الشهادة يف خصوًصا وجهها،

«… منهن الفقريات وخاصة قدميها،
— عنها هللا ريض — عائشة السيدة إىل مرفوع حديث كثري ابن الحافظ تفسري ويف

قالت:

عنها فأعرض رقاق ثياب وعليها ملسو هيلع هللا ىلص النبي عىل دخلت بكر أبي بنت أسماء إنَّ
هذا.» إال منها يرى أن يعلم لم املحيض بلغت إذا املرأة إنَّ أسماء، «يا وقال:

… وكفيه وجهه إىل وأشار
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الرضر أمن مع للرضورة إال زينتها تبدي أن لها يباح ال املرأة أنَّ عليه واملتفق
ويؤمن الفتنة، فيها تمتنع الحاالت من حالة يف لظهورها رضورة ثبتت فإذا والفتنة،

عليه. خالف ال معلوم الحالة هذه يف الرشع فحكم الرضر؛ فيها
وأنه اإلسالمية، الرشيعة من املقبول باملباح يضيق التمثيل فن أنَّ الحق من وليس
يشهد الحديث التمثيل تاريخ فإن عنها؛ وخروج فيها ترخص بغري يزدهر وال يحيا ال
القرن يف وازدهر ونما الحياة إىل عاد قد التمثيل ألن الواقعة؛ للحقيقة الزعم هذا بمخالفة
وقد والكفني، الوجه غري املرأة من تبدي ال أوروبا يف النساء أزياء كانت يوم عرش، السابع
القرون كمالبس يومئذ املرأة مالبس وكانت الطوال، األكمام أو بالقفاز الكفني تحجب
يقظة إبان يف عندهم تعذر وربما قوامها، تسرت حتى وسطها حول تفيض الوسطى
عن والفهم الحفظ عن وعجزها بالقراءة لجهلها املرسح؛ عىل املرأة تظهر أن التمثيل
الرخصة، هذه من أيرس رخصة اإلسالم مباحات من لها وإنَّ منها. مقربة عىل امللقن

املجال. هذا من أرحب ومجاًال
حكمة يف النظر من والحذر الحياة، نبذ أبناءها تعلم عقيدة بالتمثيل ضاقت وربما
إىل يحتكم وأن الحياة، يحب أن به يدين َمن يعلم الذين الدين أما … والتحليل التحريم

والجمال. الحياة فنون من سواه عىل أو الفن هذا عىل منه خوف فال فكره؛
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املعجزة

مكان تجد أين «البالس»: املشهور الفلكي العالم سأل أنه بونابرت» «نابليون عن يروى
العناية يسمى ملا مكانًا أدري لست «البالس»: فأجابه السماوات؟ نظام يف اإللهية العناية

الجاللة. صاحب يا النظام ذلك يف اإللهية
وخصائص الحركة بقوانني األفالك دوران يفرس أن يستطيع أنه الفلكي العالم يريد

تفسري. إىل ذلك بعد عنده حاجة وال الطبيعية، املادة
يعرف أن أحرى العالم ألن «البالس»؛ علم يف برجل أحرى كان الجواب هذا وغري
العجب يبطل أن يصح مما لها ألفته فليست املألوفة، املشاهدات هذه من العجب موضع

ألوف. بعد املرات من ألوًفا أمامه تتابعت ولو منها
عن هذا كوننا من الخارجني أحد إليه وتحدث آخر، كون يف «البالس» كان لو تُرى
يتوقع كان أتُراه الوترية، هذه عىل املادة وخصائص النظام، هذا عىل الكواكب دوران
املعاد وتكرير الحاصل، تحصيل قبيل من يشء أنه ويَرى سماعه، قبل عنه يحدثه ما

والسؤال؟ الرشح عن مستغٍن
قابلة حركة الخريطة عىل يصور أن األزل أوائل يف الفلكي العالم لذلك قيل لو تُرى
يرتدد وال ارتجاًال، الصورة هذه يرتجل أكان ودوافعه، وجواذبه دورانه يف الفلك لتنظيم

والتقديرات؟ الفروض شتى وبني بينها
هنالك تكن لم لو املنطقية باملستلزمات وليس متكررة، مشاهدات الفلك نظام إنَّ

سواه. عىل تكون وال النحو، هذا عىل لتكون وتختارها تستلزمها قدرة
تستلزم ال ولكنها يتساويان، ال األشياء من واألكرب األصغر أنَّ تستلزم عقولنا إنَّ
دائرة املتحركات تميض أو الحركة، من الحرارة تأتي أو الحرارة، من الحركة تأتي أن

األحوال. من غريها يف وساكنة األحوال، بعض يف
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منها صورة عىل يحدث ما وكل بديهيات، وال بمستلزمات وليست مشاهدات هذه
الفهم عن بنفسه مستغٍن غري التفسري، إىل محتاج فهو أخرى صورة عىل يحدث وال

والتعليل.
وتسأله: وقع، ألنه فيقول: اإلناء؟ انكرس ملاذا تسأله: الذي الطفل من نضحك ونحن

الجواب هذا بعد سؤاًال عقله يكلف وال هكذا. فيقول: وقع؟ إذا ينكرس ملاذا
نابليون. لسؤال محصوله يف «البالس» جواب هو «وهكذا»

تحرك إذا الكوكب يدور أن الحتم من وهل وقع؟ إذا اإلناء ينكرس أن الحتم من هل
يف تنشأ وأن نظام، دوراته من يرتكب أن دار إذا أخرى مرة الحتم من وهل وانجذب؟

حياة؟ النظام هذا
هنا ها الكبري الفلك وعالمة الكبري. الفلك عالمة رأي يف هكذا غري يشء وال هكذا،

التكسري. هي واحدة كلمة بإعادة اإلناء كرس تفسري عن يستغني صغري طفل
الدوران، هذا يدور أن بد وال الدوران، هذا يدور ألنه الدوران؟ هذا الفلك يدور ملاذا

الدوران. هذا يدور رأيته ألنني إال لذلك سبب وال
أمام كونها ملجرد عينيه أمام التي باألعجوبة يستخف هازل فهو هذا قال ومن

إنسان. يراه وال يراه ال مما األعجوبة تكون أن يريد كأنه عينيه،
وموقًفا «البالس»، فهم من أعمق فهًما الكريم القرآن من ليتعلم الجهالء أجهل وإنَّ
قائمة املعجزة أنَّ كتابه من يتعلم فإنه املحدود؛ موقفه من أصدق الكون مشاهد أمام

… ويؤمن بعينيه، جال حيثما حواليه
اْلبَْحِر ِيف تَْجِري الَِّتي َواْلُفْلِك َوالنََّهاِر اللَّيِْل َواْخِتَالِف َواْألَْرِض َماَواِت السَّ َخْلِق ِيف ﴿إِنَّ
َوبَثَّ َمْوتَِها بَْعَد اْألَْرَض ِبِه َفأَْحيَا اءٍ مَّ ِمن َماءِ السَّ ِمَن هللاُ أَنَزَل َوَما النَّاَس يَنَفُع ِبَما
لَِّقْوٍم َآليَاٍت َواْألَْرِض َماءِ السَّ بنَْيَ ِر اْلُمَسخَّ َحاِب َوالسَّ يَاِح الرِّ يِف َوتَْرصِ َدابٍَّة ُكلِّ ِمن ِفيَها

.[١٦٤ البقرة: [سورة يَْعِقلُوَن﴾
… العجب إىل تدعو معجزة فهو رؤيته ونكرر نراه ما فكل

عمل تبطل التي املعجزة هي وليست لفهمها، العقل يعمل التي املعجزة ولكنها
العقول.

التي املعجزات بدين وليس نظر، حيثما العقل يراها التي املعجزات دين واإلسالم
التسليم. إىل القاهر باإلفحام وتضطره الرؤية، عن العقل تكف

تطلب، أن ينبغي التي املعجزة نطلب كي معجزتان املعجزة أنَّ ندرك أن وعلينا
… العقالء من أحًدا تجدي ال التي املعجزة طلب عن ونتورع
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إليها، التفت حيثما يريدها من بها يلتقي موجودة العقل إىل تتجه التي فاملعجزة
تهديه فلن بتفكريه يقتنع لم ومن بتفكريه، يقتنع ال من تقنع التي املعجزة غري ولكنها

ضالل. من املعجزة
املعجزات دين فهو األمور، بني واملوازنة للفهم مستجيب متناسق دين واإلسالم
العقل، دين ألنه تقنعه؛ وال العقل تفحم التي املعجزة بدين ليس ولكنه يشء، كل يف

فيه. فريضة والتفكري
النواميس تلك تقرير إىل الدعاة إيمان من أشد الكونية بالنواميس املسلم ويؤمن
خلقه. يف هللا سنة النواميس بأن يؤمن ألنه التجريبية؛ العلوم أو العرصي العلم باسم

.[٤٣ فاطر: [سورة تَبِْديًال﴾ ِهللا ِلُسنَِّت تَِجَد ﴿َفَلن
مشاهد حادث هو مما بأعجب ليست ألنها املعجزة؛ بإمكان كذلك يؤمن ولكنه
نشهد التي القدرة من أعظم قدرة إىل بمحتاجة هي وليست والبصائر، األبصار أمام
املسلم عرف يف املعجزات تسمى وقد ساعة. وكل يوم كل أمامنا يتكرر ما بدائعها من
— العرص هذا يف علمناه فيما تعودنا ألننا ينكرها؛ أن ألحد يجوز فال العادات، بخوارق
من اليوم وهي العادات، خوارق من األقدمني تقدير يف كانت كثرية أموًرا — األقل عىل
اآلن لنا املعلوم من أكثر وهو نجهله، فيما يجوز نعلمه فيما جاز وما املتواترة، املمكنات

بكثري.
الرسعة من تبلغه ما الحركة تبلغ أن األقدمني عند العادات خوارق من كان فمما
التجارب تلك من كثري يف األمد صغر من يبلغه ما املكان يبلغ وأن العرصية، تجاربنا يف
األميال من املاليني عرشات عىل يزيد ما املحسوسة الرسعة من نعد فأصبحنا املحسوسة،
تعيش القرياط من مليون من جزء عن يقل ما املكان من ونحرص الواحدة، الثانية يف

واألجرام. األفالك وربوات الخالئق، جمهرة منه وتنمو الحية، والخاليا األجسام فيه
وينترش الثانية، من جزء ألف من جزء يف يحدث الحدث هذا بأن القول وأصبح
هذا كان وقد األربع. الجهات يف األميال من األلوف بألوف تحسب الفضاء من آفاق عىل
وبعضهم تعودوه، فيما الخوارق ومنكري العادات، عباد من املحدودين رأي يف مستحيًال
يؤمن جاهل تقديًرا منهم وأسلم بديهة، منهم وأصح املفكرين. الفالسفة من معدودون
لكثري واالحتمال التقدير واتساع الحياة، وأرسار الخلق، بخفايا معها ويؤمن باملعجزة،

والعيان. الواقع حكم يف واملمتنعات والطوارق الغرائب من
يمتنع واحدة صورة عىل الجمود من له أرض بآفة يصاب ال اإلنساني العقل فإن
أن وإما مشاهدتها، وكرر تعودها كما عنده األشياء تكون أن فإما عداها، ما كل عنده
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يتفتح عقل النظر صحة إىل العقل هذا من وأدنى املستحيالت. عداد يف عنده تحسب
واملألوف. املحسوس يحرصها ال شتى صور عىل األشياء وجود الحتمال

املستحيل من وال عام، يف يتم أن تعودنا ما ثانية يف يتم أن عقًال املستحيل من فليس
ال وكذلك الفساح، اآلفاق غري يف يحدث ال أنه نظن كنا ما الشعرة قيد يف يحدث أن عقًال
نراه أن تعودنا ما الفسيح واألمد الطويل الزمن يف فيتم هذا ينعكس أن عقًال يستحيل

الصغري. واألمد القصري الزمن يف
فيها ينمو كيف املتحركة الصور إىل ننظر أن االحتمال لهذا املقربة األمثلة ومن
كيف الفرس قوائم إىل ننظر وأن ملحات، يف رسيًعا أمامنا يرتفع وهو أيام يف بطيئًا النبات
يستغرقه ما مثل البيضاء اللوحة عىل الوقت من فيستغرق األرض، من الحافر يرتفع
املشاهد الحس من العقل يأخذ أن النظر هذا من نستفيد وإنما املضمار. نهاية إىل العدو
والقول يشء، واملكان الزمان يف الواحد الحادث وقوع اختالف أنَّ منه يتعلم درًسا

آخر. يشء واحدة هيئة غري يف وقوعه باستحالة
يدعي ألنه اإلثبات؛ لزمه باستحالتها قال ومن العادات، خوارق يف استحالة فال

… دليل بغري عقًال االستحالة
مستحيل؛ بالغيب اإللهام إنَّ العلم: باسم يقول أن عىل مثًال، يجرؤ، أحد من «وما
عالم يستطيع ال كثرية بأمور يجزم أن ذلك قبل عليه وجب باستحالته جزم إذا ألنه
باستحالة يجزم الذي العالم عىل ويجب قويم. سند أو حجة عىل معتمًدا يقررها أن أمني
حقيقة — ثم من — وعرف الزمن، حقيقة عرف أنه لنا يقرر أن بالغيب اإللهام
اإلنسان عقل غري العقل عنرص من الكون تجريد يقرر أن ذلك مع عليه ويجب املستقبل،
هو أو واملستقبل، والحارض املايض يف موجود هو هل الزمن؟ حقيقة هي فما والحيوان.
بالبعيد إحاطتها مدى وما الواحدة؟ اللحظة هذه هي وما يزول؟ ثم واحدة لحظة يوجد
عدم هو أو اآلن موجود املستقبل وهل األكوان؟ هذه يف الشاسعة األمكنة من والقريب

وجود؟ له يكن لم أن بعد العدم يوجد وكيف لحظة؟ بعد لحظة يوجد
كذبًا، العلم عىل يدعي العلم باسم األقوال هذه من قول يف يجزم الذي العالم إنَّ
املستقبل وجود ننفي كنا وإذا … اآلفاق هذه يف للنظر يصلح ال ضيق عقل عن وينم
يدخل ال به والعلم مستحيل، غري فالغيب بينة، أو حجة إىل مستنًدا به مقطوًعا نفيًا
أن من أكرب األكوان هذه يف العقل عنرص كان وإذا املعقوالت، غري أو املمنوعات باب يف
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جائز أو ا، جدٍّ جائز اإلنسان عقل إىل منه املعرفة فانتقال وحده، اإلنسان رأس يحرصه
والعقول.»1 األمكنة تباعد عىل األفكار بني االنتقال كجواز األقل عىل

أن له فليس األبدي، العقل وجود املقنع بالدليل ينفي ال اإلنساني العقل كان وإذا
القدرة من أو كله، باألبد العلم من األبدي العقل ذلك يستطيعه مما يشء باستحالة يجزم
بالنسبة الخوارق ألن العادات؛ خوارق عىل القدرة من أو يشاء، من إىل به اإليحاء عىل
حدث ما تغيري عىل قدرته ليست إذ واإلبداع، كاإلنشاء عنده التغيري وألن كالعادات؛ إليه

قريب. زمن أو بعيد زمن يف مرة ألول الخلق عىل قدرته دون
ال ممكنة فهي االعتقاد، ومن التفكري من موضعها يف املعجزة يضع واإلسالم
من هداية له تكن لم من تهدي ال ولكنها يشء، لكل املبدع الخالق عىل فيها استحالة

… تفكريه واستقامة بصريته
من خريًا دينًا منها يعرف ولم إليها، ينظر ولم والسماء األرض آيات به مرت فمن

ضالل. عىل ضالًال إال الخارقة اآلية تزيده فلن والتعطيل؛ الوثنية دين
القرآن يف جاء كما باملعجزات يطالبونه ملن — السالم عليه — النبي جواب كان وقد
أَْو * يَنبُوًعا اْألَْرِض ِمَن َلنَا تَْفُجَر َحتَّٰى َلَك نُّْؤِمَن َلن ﴿َوَقالُوا اإلرساء: سورة من الكريم
َكَما َماءَ السَّ تُْسِقَط أَْو * تَْفِجريًا ِخَالَلَها اْألَنَْهاَر َر َفتَُفجِّ َوِعنٍَب نَِّخيٍل ن مِّ َجنٌَّة َلَك تَُكوَن
تَْرَقٰى أَْو ُزْخُرٍف ن مِّ بَيٌْت َلَك يَُكوَن أَْو * َقِبيًال َواْلَمَالِئَكِة باهللِ تَأِْتَي أَْو ِكَسًفا َعَليْنَا َزَعْمَت
إِالَّ ُكنُت َهْل َربِّي ُسبَْحاَن ُقْل ۗ نَّْقَرُؤُه ِكتَابًا َعَليْنَا َل تُنَزِّ َحتَّٰى ِلُرِقيَِّك نُّْؤِمَن َوَلن َماءِ السَّ ِيف
ا بََرشً هللاُ أَبََعَث َقالُوا أَن إِالَّ اْلُهَدٰى َجاءَُهُم إِذْ يُْؤِمنُوا أَن النَّاَس َمنََع َوَما * رَُّسوًال ا بََرشً
َمَلًكا َماءِ السَّ َن مِّ َعَليِْهم َلنَزَّْلنَا ُمْطَمِئنِّنَي يَْمُشوَن َمَالِئَكٌة اْألَْرِض ِيف َكاَن لَّْو ُقل * رَُّسوًال
يَْهِد َوَمن * بَِصريًا َخِبريًا ِبِعبَاِدِه َكاَن َُّه إِن ۚ َوبَيْنَُكْم بَيْنِي َشِهيًدا باهللِ َكَفٰى ُقْل * رَُّسوًال
.[٩٠–٩٧ اإلرساء: [سورة ُدونِِه﴾ ِمن أَْولِيَاءَ َلُهْم تَِجَد َفَلن يُْضِلْل َوَمن ۖ اْلُمْهتَِد َفُهَو هللاُ
َلَقالُوا * يَْعُرُجوَن ِفيِه َفَظلُّوا َماءِ السَّ َن مِّ بَابًا َعَليِْهم َفتَْحنَا ﴿َوَلْو الحجر: سورة ويف

.[١٥ ،١٤ الحجر: [سورة ْسُحوُروَن﴾ مَّ َقْوٌم نَْحُن بَْل أَبَْصاُرنَا ُسكَِّرْت إِنََّما
هللِ اْلَغيُْب ََّما إِن َفُقْل ۖ رَّبِِّه ن مِّ آيٌَة َعَليِْه أُنِزَل َلْوَال ﴿َويَُقولُوَن يونس: سورة ويف

.[٢٠ يونس: [سورة اْلُمنتَِظِريَن﴾ َن مِّ َمَعُكم إِنِّي َفانتَِظُروا

والنبوءات. الطوالع فصل نهاية يف للمؤلف النور» «مطلع كتاب راجع 1
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موىس قصة يف جاء كما البينة الحجة من يسخر كان من اآليات من سخر وقديًما
َوَمَلِئِه ِفْرَعْوَن إَِىلٰ ِبآيَاِتنَا ُموَىسٰ أَْرَسْلنَا ﴿َوَلَقْد الزخرف: سورة من — السالم عليه —
[سورة يَْضَحُكوَن﴾ نَْها مِّ ُهم إِذَا ِبآيَاِتنَا َجاءَُهم ا َفَلمَّ * اْلَعاَلِمنَي َربِّ َرُسوُل إِنِّي َفَقاَل

.[٤٧ ،٤٦ الزخرف:
بسعيهم عجلوا الكهنة أنَّ — السالم عليه — املسيح سرية من األناجيل يف جاء بل
برسالته، اإليمان إىل الناس تقود أن وأشفقوا بآياته، علموا حني املسيح السيد إلهالك

عليه. الصرب أو له، االستماع إىل يدعوهم أن أحرى كان ما له الكيد إىل فدعاهم
اإلنسان، يعلمه وال هللا يعلمه يشء أنها الغيبيات وجملة الغيب يف املسلم وعقيدة
الغطاء له وانكشف عرفها لو العقل ضد هي فليست تلغيه؛ وال العقل تناقض ال ولكنها

محدود. غري مطلق الغيب وعالم محدود ألنه اإلنسان؛ عقل فوق ولكنها عنها،
بما اإليمان يرفض إنه يقول: فكأنما املحدود بغري اإليمان يرفض إنه قال: ومن
ال الذي الكمال مرتبة دونه ناقص بمعبود الهدى عىل إيمان ال إذ اإليمان؛ يستحق

الحدود. تحرصه
بالعقول يُدَرك ما وفوق فوقه هو وما العقل ضد هو ما بني عظيم الفارق أنَّ إال
هو وما سواه، ويف فيه يفكر أن ويمنعه ويعطله يلغيه العقل ضد هو فما املحدودة؛
له وينبغي الوقوف، له ينبغي حيث يقف ثم ذرعه، غاية إىل املدى له يطلق العقل فوق
إال يدركه ليس وما يدركه ما يفهم أن العقل من كان إذ ويتدبر؛ يفكر وهو الوقوف

باإليمان.
وفاق. عىل واإليمان بالعقل إليه انتهى فقد املبلغ هذا اإلنسان بلغ وحيثما
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األديان أمام

لتفضيلهم عقلية أسبابًا يذكروا أن باألنبياء املؤمنني املتدينني من الكثريين عىل العسري من
التعليل من عندهم ما وغاية يعتقدونها، ال التي األديان سائر عىل يعتقدونه الذي الدين
األخرى بالعقائد يؤمنون وال نبيهم، عقيدة ألنها العقيدة؛ بهذه يؤمنوا أن التفضيل لهذا
إيمانهم بعد ينكرونهم ملاذا يقولون وال بهم، يؤمنون ال آخرين أنبياء عقائد ألنها

معقول! سبب إىل اإلنكار هذا يردوا أن يستطيعون وال بأمثالهم،
يكون أن يكاد بعض دون األنبياء لبعض اختيارهم تعليل عن العقيل العجز وهذا
فإن الرساالت، سائر دون برسالة يؤمن من إليها يضطر عنها محيص ال رضورة
تنحرص ولن بها، اإليمان ومسوغات فضائلها من تخلو لن جميًعا األنبياء رساالت
واإليمان األمم وتفاوت الزمن، تقادم مع واحدة، رسالة يف اإليمان ومسوغات الفضائل
واملعتقدات. الرشائع لقبول وضمائرهم عقولهم تهيأت منذ للناس وهدايته هللا بوجود

ال الذي املتدين لتفكري مالزمة رضورة بالدين اإليمان تعليل عن العقيل فالعجز
أن قبل عنهم غيبة يف لعباده الهادي اإلله كان كأنما واحد، دين غري يف الحق يعرف

األديان. من سلف ما بني الوحيد الدين ذلك يتنزل
ويعيب العقل يعيب الذي العجز ذلك من تحميه عقيدته من عصمة له واملسلم
هذه أمثال يف التفكري يتعرس حيث األخرى؛ األديان أمام التفكري دين فهو مًعا، العقيدة

املتدينني. بني املواقف
وال — السالم عليه — محمد قبل سلفت التي الرساالت بجميع يؤمن املسلم ألن
ينكره وما الزمن، مقتضيات الختالف نفسها النبوية الرشائع نسخته ما إال منها ينكر
اختلطت التي العبادات أوشاب من أو خرافاتهم، من إليه املتدينون أضافه ملا العقل

جيل. إىل جيل من الجاهلية والعقائد الوثنية ببقايا
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عليهم. هللا صلوات وبنيه إبراهيم رسالة قبل نوح برسالة املسلم يدين
يَا َقاَل * أَِليٌم َعذَاٌب يَأِْتيَُهْم أَن َقبِْل ِمن َقْوَمَك أَنِذْر أَْن َقْوِمِه إَِىلٰ نُوًحا أَْرَسْلنَا َّا ﴿إِن

.[١–٣ نوح: [سورة َوأَِطيُعوِن﴾ َواتَُّقوُه هللاَ اْعبُُدوا أَِن * ِبنٌي مُّ نَِذيٌر َلُكْم إِنِّي َقْوِم
من متعددة آيات يف جاء كما بعده من والنبيني إبراهيم برساالت املسلم ويدين
َوإِْسَماِعيَل إِبَْراِهيَم إَِىلٰ أُنِزَل َوَما إَِليْنَا أُنِزَل َوَما باهللِ آَمنَّا ﴿ُقولُوا الكريم: الكتاب سور
نَُفرُِّق َال رَّبِِّهْم ِمن النَِّبيُّوَن أُوتَِي َوَما َوِعيَىسٰ ُموَىسٰ أُوتَِي َوَما َواْألَْسبَاِط َويَْعُقوَب َوإِْسَحاَق

.[١٣٦ البقرة: [سورة ُمْسِلُموَن﴾ َلُه َونَْحُن نُْهْم مِّ أََحٍد بنَْيَ
َوأَْوَحيْنَا ۚ بَْعِدِه ِمن َوالنَِّبيِّنَي نُوٍح إَِىلٰ أَْوَحيْنَا َكَما إَِليَْك أَْوَحيْنَا َّا ﴿إِن النساء: سورة ويف
َوَهاُروَن َويُونَُس َوأَيُّوَب وَِعيَىسٰ َواْألَْسبَاِط َويَْعُقوَب َوإِْسَحاَق َوإِْسَماِعيَل إِبَْراِهيَم إَِىلٰ

.[١٦٣ النساء: [سورة َزبُوًرا﴾ َداُووَد َوآتَيْنَا ۚ َوُسَليَْماَن
أَن َلنَا َكاَن َما ۚ َويَْعُقوَب َوإِْسَحاَق إِبَْراِهيَم آبَاِئي ِملََّة ﴿َواتَّبَْعُت يوسف: سورة ويف
يَْشُكُروَن﴾ َال النَّاِس أَْكثََر َوٰلَِكنَّ النَّاِس َوَعَىل َعَليْنَا ِهللا َفْضِل ِمن ٰذَِلَك ۚ ءٍ َيشْ ِمن باهللِ َك نُّْرشِ

.[٣٨ يوسف: [سورة
التفكري باب أمامه يتفتح املرسلني األنبياء هؤالء برساالت املسلم إيمان ومع
بني التمييز له ويحق يتفاضلون، واملرسلني األنبياء أنَّ باعتقاده العقل، إىل واالحتكام

… واألزمنة األمم تعدد عىل الهداية عموم من فيها وما حجة، من لها بما دعواتهم
.[٥٥ اإلرساء: [سورة َزبُوًرا﴾ َداُووَد َوآتَيْنَا ۖ بَْعٍض َعَىلٰ النَِّبيِّنَي بَْعَض ْلنَا َفضَّ ﴿َوَلَقْد
َدَرَجاٍت﴾ بَْعَضُهْم َوَرَفَع ۖ هللاُ َكلََّم ن مَّ نُْهم مِّ ۘ بَْعٍض َعَىلٰ بَْعَضُهْم ْلنَا َفضَّ الرُُّسُل ﴿ِتْلَك

.[٢٥٣ البقرة: [سورة
بأسمائها تُذكر لم التي والدعوات الرساالت من يعلم فيما العقل حرية املسلم ويملك
َعَليَْك﴾ نَْقُصْص لَّْم ن مَّ َوِمنُْهم َعَليَْك َقَصْصنَا ن مَّ ﴿ِمنُْهم كثريون: هللا رسل ألن كتابه؛ يف

.[٧٨ غافر: [سورة
واجب بني يوفق حني كافة والرساالت األديان أمام عقله يهمل أن يسعه ال فاملسلم
أو الخرافة أوشاب من بها اختلط عما اإلعراض وواجب وقواعدها، أصولها يف بها اإليمان
الوحيد مرجعه وهو الواجبني، هذين بني التوفيق يف األول مرجعه هو العقل ألن الضاللة؛
التفكري عن له غنى فال عليه، الكريم القرآن يقصصها لم التي الرساالت تمحيص يف
عىس يجوز، ال وما رفضه يجوز ما بني والتمييز الصالح، وغري منها الصالح لفهم فيها

هدى. غري عىل أو بينة بغري يستنكره فال اإللهية الهداية رساالت من يكون أن
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لها حجة وال — السالم عليه — محمد بنبوة وكذبت األنبياء ببعض أمم صدقت وقد
نصدق ولم أنبياؤنا، ألنهم األنبياء بهؤالء صدقنا إننا تقول: أن إال يسألها من بها تجيب
بعظمة وال السرية، بقداسة األنبياء بني يفرقون ال فهم عندنا. بنبي ليس ألنه بمحمد
إذ ومعانيها؛ آدابها يف الهداية بفضيلة وال بها، املهتدين وكثرة الهداية بشيوع وال األثر،
تكذيب لهم يسوغ أن خليق هو تقديرهم يف يعتمدونه الفوارق هذه من فارق من ما
التي الكتب يف عنهم وتحدثوا وصفوهم كما صدقوهم من مع — السالم عليه — محمد

عليها. يعولون
أنه التكوين سفر من التاسع اإلصحاح يف — السالم عليه — نوح عن جاء فمما
كنعان أبو حاٌم فأبرص خبائه، داخل وتعرى فسكر الخمر من ورشب فالًحا، يكون «ابتدأ
ومشيا أكتافهما، عىل ووضعاه الرداء ويافث سام فأخذ خارًجا، أخويه وأخرب أبيه، عورة
ابنه به فعل ما علم خمره من نوح استيقظ فلما أبيهما، عورة يبرصا فلم الوراء، إىل

إلخوته.» يكون العبيد عبد كنعان ملعون فقال: الصغري
املغارة يف «فسكن وبنتيه: لوط عن التكوين سفر من عرش التاسع اإلصحاح يف وجاء
علينا ليدخل رجل األرض يف وليس شاخ، قد أبونا للصغرية: البكر وقالت وابنتاه، هو
فسقتا نسًال. أبينا من فنحيي معه ونضطجع خمًرا أبانا نسقي َهلُمِّ األرض. كل كعادة
باضطجاعها يعلم ولم أبيها، مع واضطجعت البكر ودخلت الليلة، تلك يف خمًرا أباهما
أبي، مع البارحة اضطجعت قد إني للصغرية: قالت البكر أنَّ الغد يف وحدث بقيامها، وال
أباهما فسقتا نسًال. أبينا من فنحيي معه؛ اضطجعي فادخيل أيًضا، الليلة خمًرا نسقيه
وال باضطجاعها يعلم ولم معه، واضطجعت الصغرية وقامت أيًضا، الليلة تلك يف خمًرا
أبو وهو موآب، اسمه ودعت ابنًا، البكر فولدت أبيهما، من لوط ابنتا فحبلت بقيامها؛
عمون بني أبو وهو عمي، بن اسمه ودعت ابنًا، ولدت أيًضا والصغرية اليوم، إىل املؤبيني

اليوم.» إىل
الغالمان، «فكرب وأخيه: يعقوب عن السفر ذلك من والعرشين الخامس اإلصحاح ويف
الخيام، يسكن كامًال إنسانًا ويعقوب الربية، إنسان … الصيد يعرف إنسانًا عيسو وكان
يعقوب وطبخ يعقوب. تحب فكانت رفقة وأما صيًدا. فمه يف ألن عيسو؛ إسحاق فأحب
هذا من أطعمني ليعقوب: عيسو فقال أعيا، قد وهو الحقل من عيسو فأتى طبيًخا،
بكوريتك، اليوم بعني يعقوب: فقال — أدوم اسمه دعي لذلك — أعييت قد ألني األحمر
فحلف اليوم، يل احلف يعقوب: قال بكورية؟ يل فلماذا املوت، إىل ماٍض أنا عيسو: فقال
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وقام ورشب، فأكل عدس، وطبيخ خبًزا عيسو يعقوب فأعطى ليعقوب، بكوريته فباع له،
البكورية.» عيسو واحتقر ومىض،

عيناه وكلت شاخ «ملا إسحاق أنَّ والعرشين السابع اإلصحاح يف ذلك بعد ويجيء
أعرف ولست شخت، قد إنني ابني، يا له: وقال األكرب، ابنه عيسو دعا أنه النظر، عن
صيًدا، يل وتصيَّد الربية إىل واخرج — وقوسك جعبتك — عدتك خذ فاآلن وفاتي، يوم
وكانت أموت. أن قبل نفيس تباركك حتى آلكل؛ بها وائتني أحب، كما أطعمة يل واصنع
صيًدا يصطاد كي الربية إىل عيسو فذهب ابنه، عيسو مع إسحاق تكلم إذ سامعة رفقة

به. ليأتي
قائًال: أخاك عيسو يكلم أباك سمعت قد إني قائلة: ابنها يعقوب فكلمت رفقة وأما
اسمع ابني، يا فاآلن وفاتي. قبل الرب أمام وأباركك آلكل أطعمة يل واصنع بصيد، ائتني
املعزى، من جيدين جديني هناك من يل وخذ الغنم، إىل اذهب به: آمرك أنا فيما لقويل
وفاته، قبل يباركك حتى ليأكل أبيك إىل فتحرضها يحب، كما ألبيك أطعمة واصنعهما
يجسني ربما أملس؛ رجل وأنا أشعر، رجل أخي عيسو ذا هو أمه: لرفقة يعقوب فقال
عيلَّ لعنتك أمه: له فقالت بركة، ال لعنة نفيس عىل وأجلب كمتهاون، عينه يف فأكون أبي

يل. خذ واذهب فقط، لقويل اسمع ابني، يا
رفقة وأخذت يحب، أبوه كان كما أطعمة أمه فصنعت ألمه، وأحرض وأخذ فذهب
ابنها يعقوب وألبست البيت، يف عندها كانت التي الفاخرة األكرب ابنها عيسو ثياب
الذي والخبز األطعمة وأعطت املعز، جديي جلود عنقه ومالسة يديه وألبست األصغر،
يا أنت من ذا، أنا ها فقال: أبي، يا وقال: أبيه إىل فدخل ابنها، يعقوب يد يف صنعت
من وُكْل اْجلْس ُقْم كلمتني، كما فعلُت قد بكرك، عيسو أنا ألبيه: يعقوب فقال بني؟

بني. يا لتجد أرسعت الذي هذا ما البنه: إسحاق فقال نفسك، تباركني لكي صيدي
ابني، يا ك ألجسَّ تقدم ليعقوب: إسحاق فقال يل، يرس قد إلهك الرب إنَّ فقال:
صوت الصوت وقال: فجسه أبيه إسحاق إىل يعقوب فتقدم ال؟ أم عيسو ابني هو أأنت
أخيه، عيسو كيدي مشعرتني كانتا يديه ألن يعرفه؛ ولم عيسو. يدا اليدين ولكن يعقوب،
ابني صيد من آلكل يل قدم فقال: هو، أنا فقال: عيسو؟ ابني هو أنت هل وقال: فباركه
تقدم أبوه: إسحاق له فقال فرشب، خمًرا له وأحرض فأكل، له فقدم نفيس، تباركك حتى

ابني. يا وقبلني
حقل كرائحة ابني رائحة انظر، وقال: وباركه ثيابه رائحة فشمَّ وقبَّله، فتقدم
وخمر؛ حنطة وكثرة األرض، دسم ومن السماء، ندى من هللا فليعطك الرب، باركه قد
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ليكن أمك. بنو لك ويسجد إلخوتك، سيًدا كن قبائل. لك وتسجد شعوبًا، لك ليستعبد
مباركني. ومباركوك ملعونني، العنوك

أبيه، إسحاق لدن من خرج قد ويعقوب يعقوب، بركة من إسحاق فرغ عندما حدث
ألبيه: وقال أبيه إىل بها ودخل أطعمة، أيًضا هو فصنع صيده، من أتى أخاه عيسو أنَّ
أنت؟ من أبوه: إسحاق له فقال نفسه، تباركني حتى ابنه صيد من ويأكل أبي ليقم
الذي هو فمن وقال: ا جدٍّ عظيًما ارتعاًدا إسحاق فارتعد عيسو. بكرك ابنك أنا فقال:
مبارًكا. ويكون نعم وباركته؟ تجيء أن قبل األكل من فأكلُت إيلَّ به وأتى صيًدا اصطاد
باركني ألبيه: وقال ا، جدٍّ ومرة عظيمة رصخة رصخ أبيه كالم عيسو سمع فعندما
دعي اسمه إنَّ أال فقال: بركتك، وأخذ بمْكٍر أخوك جاء قد فقال: أبي، يا أيًضا أنا
أما قال: ثم بركتي، أخذ قد اآلن وهو بكورتي أخذ مرتني؛ اآلن تعقبني فقد يعقوب؛
جميع له ودفعت لك، سيًدا جعلته قد إني لعيسو: وقال إسحاق فأجاب بركة؟ يل أبقيت

ابني؟ يا إليك أصنع فماذا وخمر، بحنطة وعضدته عبيًدا، إخوتك
ورفع أبي، يا أيًضا أنا باركني أبي؟ يا فقط واحدة بركة ألك ألبيه: عيسو فقال
مسكنك، يكون األرض دسم بال ذا هو له: وقال أبوه إسحاق فأجاب وبكى، صوته عيسو
تجمح حينما يكون ولكن تستعبد، وألخيك تعيش، وبسيفك فوق، من السماء ندى وبال

«… عنقك من نريه تكرس أنك
منها نذكر كثرية، قصص القديم العهد يف — السالم عليه — داود عن يُْروى ومما
يف جاءت التي القصة وهي القتال، أثناء وزوجته أوريا قائده مع قصته الصدد هذا يف
العام تمام عند «وكان يقول: حيث الثاني؛ صمويل كتاب من عرش الحادي اإلصحاح
بني فأخرجوا إرسائيل، وجميع معه وعبيده يوآب أرسل داود أنَّ امللوك خروج وقت يف

ربة. وحارصوا عمون
ومىش رسيره، عن قام داود أنَّ املساء وقت يف وكان أورشليم، يف فأقام داود وأما
املنظر جميلة املرأة وكانت تستحم، امرأة السطح عىل من فرأى امللك، بيت سطح عىل
امرأة اليمام بنت بسبع هذه أليست واحد: فقال املرأة، عن وسأل داود فأرسل ا، جدٍّ
من رة ُمطهَّ وهي معها واضطجع عليه فدخلت وأخذها، رسًال داود فأرسل الحثي؟ أوريا

بيتها. إىل رجعت ثم طمثها،
أرسل يقول: يوآب إىل داود فأرسل حبىل، إني داود: وأخربت فأرسلت املرأة، وحبلت
سالمة عن داوُد فسأل إليه، أوريا فأتى داود، إىل أوريا يوآب فأرسل الحثي. أوريا إيلَّ

81



إسالمية فريضة التفكري

رجليك. واغسل بيتك، إىل انزل ألوريا: داود وقال الحرب، ونجاح الشعب وسالمة يوآب
امللك. عند من حصة وراءه وخرجت امللك، بيت من أوريا فخرج

فأخربوا بيته، إىل ينزل ولم سيده عبيد جميع مع امللك بيت باب عىل أوريا ونام
فلماذا السفر؟ من جئت أما ألوريا: داود فقال بيته، إىل أوريا ينزل لم قائلني: داود
الخيام، يف ساكنون ويهودا وإرسائيل التابوت إنَّ لداود: أوريا فقال بيتك؟ إىل تنزل لم
وأرشب، آلكل بيتي إىل آتي وأنا الصحراء، وجه عىل نازلون سيدي وعبيد يوآب وسيدي
أقم ألوريا: داود فقال األمر، هذا أفعل ال نفسك، وحياة وحياتك امرأتي! مع وأضطجع

أطلقك. وغًدا أيًضا، اليوم هنا
وأسكره، ورشب أمامه فأكل داود ودعاه وغده، اليوم ذلك أورشليم يف أوريا فأقام
الصباح، ويف ينزل. لم بيته وإىل سيده، عبيد مع مضجعه يف ليضطجع املساء عند وخرج
يف أوريا اجعلوا يقول: املكتوب يف وكتب أوريا، بيد وأرسله يوآب، إىل مكتوبًا داود كتب

ويموت. فيُرضب ورائه من وارجعوا الشديدة، الحرب وجه
البأس رجال أنَّ علم الذي املوضع يف أوريا جعل أنه املدينة يوآب محارصة يف وكان
ومات داود، عبيد من الشعب بعض فسقط يوآب، وحاربوا املدينة، رجال فخرج فيه،
أوريا امرأة سمعت فلما الحرب، أمور بجميع داود وأخرب يوآب فأرسل الحثي، أوريا
بيته، إىل وضمها داود أرسل املناحة، قضت وملا بعَلها، ندبت رجلُها أوريا مات قد أنه

الرب.» عني يف فقبح داود فعله الذي األمر وأما ابنًا. له وولدت امرأة، له وصارت
قيل الذي هوشع قصة التوراة يف املذكورين األنبياء عن الروايات هذه أمثال ومن
زنًى امرأة لنفسك خذ اذهب لهوشع: الرب قال هوشع، الرب كلم ما «أول إنَّ كتابه: يف
فحبلت دباليم، بنت جومر وأخذ فذهب الرب. تاركة زنى زنت قد األرض ألن زنًى؛ وأوالد
عىل يهوا بيت أعاقب قليل بعد ألنني يزرعيل؛ اسمه ادع الرب: له فقال ابنًا، له وولدت
يف إرسائيل قوس أكرس أني اليوم ذلك يف ويكون إرسائيل، بيت مملكة وأبيد يزرعيل، دم
أعود ال ألني لورحامة؛ اسمها ادع له: فقال بنتًا، وولدت أيًضا حبلت ثم يزرعيل. وادي

«… نزًعا أنزعهم بل أيًضا، إرسائيل بيت أرحم
أيًضا اذهب يل: الرب «وقال النبي: فيه يقول تاٍل إصحاح اإلصحاح هذا يتبع ثم
آلهة إىل ملتفتون وهم إرسائيل لبني الرب كمحبة وزانية صاحب حبيبة امرأة أحبب
وبحومر فضة شاقل عرش بخمسة لنفيس فاشرتيتُها الزبيب، ألقراص ومحبون أخرى،
لك؛ كذلك وأنا لرجل، تكوني وال تزني وال كثرية أياًما تقعدين لها: وقلت شعري، ولثك
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تمثال، وبال زيجة، وبال رئيس، وبال بلد، بال كثرية أياًما سيقعدون إرسائيل بني ألن
«… وترافيم أفود وبال

وإثباته؛ لنفيه نتعرض أو نناقشه وال أوردناه ما منها نورد إليها وما األخبار هذه
من نبينه بما له صلة ال الذي الديني الجدل يف لنخوض الفصول هذه نكتب لم ألننا
أمام اإلنسان منهج منها لنستخلص األخبار تلك نورد ولكننا اإلسالم، يف التفكري فريضة

غريه. من يتعلمه كما اإلسالم أمام ومنهجه اإلسالم، من يتعلمه كما األديان
— السالم عليهما — ومحمد عيىس برسالة ويُكذِّبون النبوات، هذه يقبلون فالذين
حجة عندهم تقام ال وحدها، اإلسالم نبي برسالة ويكذبون جميًعا يقبلونها الذين أو

ومعانيها. آدابها يف الهداية بفضيلة وال األثر، بعظمة وال رَي، السِّ بقداسة النبوة
لغري شيئًا منها يرفض وال الرساالت، جميع يقبل أن املسلم يُعلِّم فإنه اإلسالم أما
وإذا الرسالة، لصالح ينبغي أو النبوة، لصفة ينبغي مما عليه الحجة ويقيم يفقهه سبب
يدعوه ألنه يفضله وإنما وكفى؛ دينه ألنه يُفضله ال فهو األديان، سائر عىل اإلسالم ل فضَّ

عامة. األديان يف إليه يُدعى مما عنده خري هو ما إىل دينية عقيدة كل يف
أحد، كفًوا له يكن ولم يولد، ولم يلد لم واحد رب املسلم به يدين الذي فاإلله
لقبيلة ربٍّا وليس وجدوا، منذ األنبياء بهداية الخالص باب لهم فتح العاملني، رب وهو
بني عامة من عداها ما دون بالحظوة وتُخصُّ وحدها، الخالص لها يكتب عشرية أو

اإلنسان.
واملوعظة بالبينة العقل ترشد التي الهداية نبوة هي املسلم بها يدين التي والنبوة

املجهول. من بالحماية أو املسكتة، باملعجزة تفحمه وال الحسنة،
له فضل ال التي بالوساطة ال بعمله ينجو مكلف مخلوق املسلم عقيدة يف واإلنسان
عقيدة بني مفاضلة وكل األولني. اآلباء مرياث من األوزار يحمل وال وزره، ويحمل فيها،
ويطمنئ العقل، يفهمها فضيلة عىل قائم وسببها سبب، إىل فمردها املسلم عند وعقيدة
فيما العقل يصدم ال اختالف ولكنه والشهادة، الغيب فيها يختلف وقد الضمري. إليها

مداه. غاية إىل انتهى إذا يتممه بما يفوقه وإنما لديه، تقرر
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واإلجماع. والسنة الكتاب ثالثة: اإلسالمي الدين يف واألحكام الرشائع مصادر
قياس من عليه اشتمل بما الذكر وأهل األمر أويل اجتهاد عىل اإلجماع ويقوم
جميع يف عليها ينطبق خاص بحكم تتقيد لم مصالح أي مرسلة؛ مصالح أو واستحسان
إىل املسلمون فيها ينظر التي املتغرية العوارض من ولكنها األزمنة، وجميع األحوال

… وأزمنتها أحوالها بحسب مصالحهم
تعارض فال بها، والعمل املصادر هذه جميع من األخذ يف املسلم عىل واجب والفهم
األوامر من تلقاه بعدما — املسلم ألن منها؛ كل يف الفهم وجوب يف واالجتهاد النص بني
يستطيع ال — والبصرية العقل إىل واالحتكام والتدبري التفكري عليه توجب التي اإللهية
ومن وأسبابه، االتباع مواضع بني تفرقة وال فهم بغري النص باتباع مطالب أنه يعتقد أن

يشء. يف اإلسالم من هو فليس فهم، بغري العمل يعني بالنص العمل إنَّ قال:
التفكري؛ ومنها االستطاعة، وهو واحد: رشط يف تتساوى اإلسالم يف كلها والفرائض
إال نفًسا هللا يكلف وال االستطاعة، رشط يف والتفكري والزكاة والحج الصالة بني فرق فال

.[١٧٣ البقرة: [سورة َعَليِْه﴾ إِثَْم َفَال َعاٍد َوَال بَاٍغ َغرْيَ اْضُطرَّ ﴿َفَمِن وسعها:
حاالت من حالة فهو التقليد أما املقررة. األصول من أصل الدين أمور يف والتفكري
يكون وقد يستطيعه. وال عنه يعجز َمن بالفهم االجتهاد من تعفي التي الرضورة
للزكاة املستطيعون وكذلك للصالة، املستطيعني من عدًدا أقل لالجتهاد املستطيعون
االستطاعة يف الفرق ولكن عليها، يقدرون أو صالتهم يؤدون ممن عدًدا أقل هم والحج
منه الخالص عىل يعمل وال العاجز يلتزمه محتوًما واجبًا الفريضة عن العجز يجعل ال

استطاع. كلما
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إيجاب فال عنه؛ املنهي والحرام يستطاع ال الذي الواجب بني ظاهر الفرق إذ
أن هللا خلق عىل يحرم من اإلسالم يف الناس ورش بالفكر. لالجتهاد تحريم وال للتقليد،
يفكرون ال الذين بعاقبة وأنبأهم والتدبر، بالتفكري هللا أمرهم أن بعد ويتدبروا يفكروا
هللا خلق عىل قىض ألنه جميًعا؛ الناس عىل االجتهاد يحرم من ا رشٍّ ومثله يتدبرون، وال

والصالح. والعلم العقل نعمة من بالحرمان الزمان آخر إىل
فقد الزمان، آخر إىل والعلم العقل نعمة الناس عىل يحرم أن لنفسه أباح ومن
باطل؛ عىل أو حق عىل املجتهدون يدعيه ما كل من الدعوى يف أبعد اجتهاًدا برأيه اجتهد
ينهى فهو إليها، الوسيلة يبتغوا أن املجتهدون يتحرى حيث لعباده؛ هللا أوامر يلغي فإنه

يطيعوه. أن عاجزين أو قادرين واجتهدوا هللا، به أمرهم ا عمَّ برأيه الناس
هو بل األحكام، يف النص يشبه ما أو النص من عوًضا اإلسالم يف التفكري وليس
األخرى، الفرائض فهم من عليها يتوقف وملا لذاتها، مطلوبة عليها، منصوص فريضة
إىل مضطر غري بتكاليفه، النهوض عىل قادر وهو يهمله أن املسلم عىل محظور وكلها

التقصري. عىل ُمحاسٌب ُمقٌرص فهو رضورة لغري تَركه فإْن تركه،
ونعني — التعبري هذا صح إن — وتقليًدا وعرًفا ا نصٍّ اإلسالم يف االجتهاد وقع وقد
نبي األولني وأول الصالح. السلف من والتابعني باألولني القدوة حسن هنا بالتقليد
فيها اشتدت التي العصور يف تبعهم ومن الراشدون الخلفاء ثم السالم، عليه اإلسالم
أحرى الصالح الخلف من املشاهدة القدوة عن البعد فإن االجتهاد؛ إىل املسلمني حاجة
يكن ولم ألزمنتهم، يصلح فيما التفكري إىل املسلمني بني الذكر وأهل األمور والة يلجئ أن

األولني. أزمنة يف معهوًدا
فضالة، بن هللا عبد عن داود، أبو رواه فيما عليه هللا صلوات النبي اجتهاد فمن
الصلوات عىل «وحافظ علمني: فيما فكان ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول علمني قال: حيث أبيه، عن
أجزأ فعلته أنا إذا جامع بأمر فُمرني أشغال؛ فيها يل ساعات هذه إنَّ فقلت: الخمس.»
فقال: العرصان؟ وما فقلُت: لغتنا من كانت وما العرصين.» عىل «حافظ فقال: عني،

غروبها.» بعد وصالة الشمس طلوع قبل «صالة
وفد أنَّ العاص، أبي بن عثمان عن أحمد، اإلمام رواه فيما النبوي االجتهاد ومن
أال فاشرتطوا لقلوبهم، أرق ليكون املسجد؛ فأنزلهم ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عىل قدموا ثقيف
وال الزكاة، منهم تؤخذ وال للجهاد، يخرجوا ال أي — يحبوا وال يعرشوا وال يحرشوا
تعرشوا، وال تحرشوا، أال «لكم ملسو هيلع هللا ىلص: فقال غريهم، عليهم يستعمل وال — للصالة يحبون

فيه.» ركوع ال دين يف خري وال غريكم. عليكم يستعمل وال
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«سيصدقون ذلك: بعد يقول هللا رسول سمع أنه جابر عن داود أبو ويروي
ويجاهدون.»

أتى أنه منهم، رجل عن عاصم، بن نرص عن مسنده، يف أحمد اإلمام رواه ومما
منه. ذلك فقبل صالتني، إال يصيل ال أنه عىل فأسلم ملسو هيلع هللا ىلص النبي

باهلل يرشكن ال «أن علينا: فقرأ ملسو هيلع هللا ىلص بايعنا قالت: عطية أم أنَّ البخاري يف وجاء
أن فأريد فالنة؛ «أسعدتني فقالت: يدها امرأة فقبضت النياحة، عن ونهانا شيئًا»،
ورجعت فأسعديها.» «فاذهبي لها: قال السالم عليه أنه النسائي رواية يف وجاء أجزيها.»

فبايعها.
الدعوة رسول الجتهاد وإنه قليل، غري النبوي االجتهاد وقائع من هذا وأشباه
حيث فيها بالتشدد ألحقهم كذلك وإنه الدعوة، هذه بتيسري الناس أحق اإلسالمية؛

املرتخصون. يرتخص
يف الصديق بكر أبي األول الخليفة عهد منذ اجتهدوا فقد الراشدون الخلفاء أما
ابن أحمد اإلمام وأجمل سابقة. لها تسبق ولم نص، فيها يرد لم التي املرسلة املصالح
تنقيح «رشح كتابه يف فقال املصالح، تلك قبيل من فيه اجتهدوا ما القرايف إدريس
— عليهم هللا رضوان — الصحابة أنَّ املرسلة باملصالح العمل يؤكد «ومما الفصول»:
فيه يتقدم ولم املصحف كتابة نحو باالعتبار، شاهد لتقدم ال املصلحة ملطلق أموًرا عملوا
أمر بها يتقدم ولم — عنهما هللا ريض — لعمر بكر أبي من العهد ووالية نظري، وال أمر
واتخاذُ للمسلمني، السكة وعمُل الدواوين، وتدويُن شورى، الخالفة ترُك وكذلك نظري، وال
مسجد بإزاء التي األوقاف وهد — عنه هللا ريض — الخطاب بن عمر ذلك فعل السجن.
— عنه هللا ريض — عثمان فعله ضيقه. عند املسجد يف بها والتوسعة ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول
إىل هشام نقله ثم — عنه هللا ريض — عثمان فعله بالسوق. الجمعة يف األذان وتجديد

املصلحة.» ملطلق ا جدٍّ كثري وذلك املسجد،
يف فعل كما املوجبة، العلة لزوال النص فيه ورد فيما مًعا وعمر بكر أبو واجتهد
هللا صلوات — هللا رسول من يأخذونه سهم لهم وكان قلوبهم، للمؤلفة الزكاة سهم
مرداس، بن عباس ومنهم عقيدتهم، وضعف اإلسالم ضعف أيام لقلوبهم تألًفا — عليه
وىل فلما معاوية، وابنه حرب، بن سفيان وأبو حصن، بن وعيينة حابس، بن واألقرع
لهم: وقال الكتاب فمزق عمر إىل بذلك لهم فكتب هذا، سهمهم يسألونه جاءوه الصديق
بيننا فالسيف وإال أسلمتم فإن عنكم، وأغنى اإلسالم هللا أعز فقد بكم؛ لنا حاجة ال
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أو الخليفة أنت ندري ال وهللا ويسألونه: يستثريونه الصديق إىل رجعوا فلما وبينكم.
عىل الجوهرة كتاب يف تفصيله جاء كما عمر فعله ما وأمىض شاء. إن هو بل قال: عمر؟

القدوري. مخترص
النص خالف الفاروق إنَّ يقال: أن الفهم سوء «ومن اإلسالم: حقائق كتاب يف قلنا
املؤلفة عن بحث وإنه ينبغي، كما النص فهم يف اجتهد إنه يقال: وإنما القضية، هذه يف
لم فإن واملسلمني، لإلسالم مصلحة مع يكون إنما القلوب تأليف ألن يجدهم؛ فلم قلوبهم
وأصحابهما واألقرع عيينة أنَّ ولو العطاء، يستحقون مؤلفة هناك يكن لم تأليف يكن
أن قبلوا ملا اإليمان ضعاف ألنهم العطاء يستحقون قلوبهم املؤلفة من أهم يومئذ: ُسئلوا

العطاء.» ديوان يف يثبتوا
الجوزية قيم ابن اإلمام رواه ما النص وجود مع االجتهاد باب يف ذلك من وأبني
املجاعة: عام يف الرسقة حد إسقاط عن قال حيث املوقعني؛ إعالم عن كتابه يف مفصًال
املجاعة.» عام يف السارق عن القطع أسقط — عنه هللا ريض — الخطاب بن عمر «إنَّ
عام وال عذق يف اليد تقطع ال قال: عمر عن حدثه قال: املتتابعة األسناد ذكر أن وبعد
وعام النخلة، العذق فقال: الحديث هذا عن حنبل بن أحمد سألت السعدي: قال سنة.
ال مجاعة يف رسق إن قلت: لعمري، إي فقال: به؟ نقول ألحمد: فقلت املجاعة، سنة

وشدة. مجاعة يف والناس ذلك عىل الحاجة حملته إذا ال، فقال: تقطعه؟
بن لحاطب غلمة إنَّ … حاطب غلمان يف عمر قضية نحو عىل وهذا السعدي: قال
الرحمن عبد إىل فأرسل فأقروا، عمر بهم فأتى مزينة، من لرجل ناقة رسقوا بلتعة أبي
عىل وأقروا مزينة، من لرجل ناقة رسقوا حاطب غلمان إنَّ له: فقال فجاء، حاطب بن
عمر، ردَّهم بهم وىلَّ فلما أيديهم. فاقطع اذهب الصلت، بن كثري يا عمر: قال أنفسهم،
أكل لو أحدهم إنَّ حتى وتجيعونهم تستعملونهم أنكم أعلم أنني لوال وهللا أما وقال:
توجعك، غرامة ألغرمنك أفعل لم إذ هللا، وايم أيديهم. لقطعت له؛ حلَّ عليه هللا حرَّم ما
ثمانمائة. فأعط اذهب عمر: قال بأربعمائة، قال: ناقتك؟ أريدت بكم مزني، يا قال: ثم

جميًعا. الفصلني يف عمر موافقة إىل أحمد وذهب
يف فإنه بالرأي. أخذًا النص ترك الفاروق إنَّ يقال: أن الخطأ ملن إنه أيًضا: نقول
غري فعل أنه ولو االضطرار، مع إثم وال إثم، غري يف الحد يقم فلم بالنص عمل الواقع
موضعه. يف كإسقاطه منكر موضعه غري يف الحد إقامة ألن حاشاه؛ آثًما، لكان فعل ما
الحدود يدرأ فلم إماًما كان ومن الربيء. عقاب من ا رشٍّ أهون اآلثم إطالق كان وربما
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حدود عىل املجرتئ فهو اإلثم، معها يبطل التي الرضورة حساب يحسب ولم بالشبهات،
برهان. بغري الحدود ترك من حكم وحكمه هللا،

والنصوص النبوية الدعوة عرص يف الزم االجتهاد إنَّ يقال: أن املعكوس الفهم ومن
الناس أمام الدعوة وصاحب حارضة، النبي أحاديث من والسنة تتوارد، الكتاب من
أيديهم بني الوحيد املوئل وهو االجتهاد، فيحرم العهد ذلك ينقيض ثم ويجيبهم، يسألونه
مراء؛ وال املعكوس الفهم من فهذا واألحكام. بالفرائض العمل وتصحيح النصوص لفهم
املسألة هذه يف الصحيح والفهم إليه، الحاجة عند االجتهاد عن باالستغناء يقيض ألنه
وأصحابه خلفائه من الراشدون فيه وتابَعه — السالم عليه — النبي صنعه ما أنَّ الجليلة
وعمله. بسريته يقتدوا أن الناس أوىل من قدوة ولهم مثله، يصنعوا أن املسلمني عىل وجب
وتطهر الذمم، تصح حني يصح االجتهاد إنَّ يقال: أن املعكوس الفهم يف بهذا وشبيه
الفساد، عم إذا يصح وال يبطل ولكنه الصالحون، ويكثر العقائد، وتسلم الضمائر،
تكثر عهد الفساد عهد أنَّ فالواقع والنيات، باألعمال اليقني وضعف الضمائر، وزاغت
الرضورات فيه وتكثر الحدود، إقامة عند يدرأها أن للحاكم ينبغي التي الشبهات فيه

العقاب. توقيع عند بأقدارها يقدرها أن عليه يجب التي
يف الشبهات ودرء موضعه، يف الحد إقامة عىل املحاسب املسئول هو األمر وويل
أو عقاب، من يُجريه فيما الرضورات تقدير عىل املحاسب املسئول وهو مواضعها،
موضع يف الجزاء وضع فيه يتساوى الذي الواجب هذا أمانة وعليه جزاء، من يُسقطه
يف األمور يجري أن ثقة بالحاكم يكن لم فإن الجزاء، وضع يف العفو ووضع اإلعفاء،
القول لغو فمن الضمائر، وتسلم الذمم، فيهم تصح أن ثقة بالناس يكن ولم مجراها،

يقام. وفيما األحكام، يقيم فيمن الجدل يطول أن
التأخري أدوار من اعرتاه ما عىل أنه جملته يف اإلسالمي العالم تاريخ من ويتبني
فإذا صوره، من صورة أية يف االجتهاد بمنع القائلني آلراء طويًال يستمع لم والجمود
ويعملون باالجتهاد، يقولون أئمة من البلدان سائر يخل لم بالده من بلد يف التقليد غلب
العاملني وكثرة فيها، البحث كثرة عىل كثرتها تدل كثرية وهي أبوابه، من باب كل يف به

بها.
من نص فيه يرد لم فيما رأيًا املجتهد يرى أن وهو القياس، االجتهاد: أبواب فمن

واملقصد. العلة يف للمشابهة النصوص؛ من ورد ما عىل قياًسا والحديث الكتاب
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ترجيًحا النصوص إىل مستندين حكمني بني املفاضلة وهو االستحسان، أبوابه: ومن
يف املرشوط السبب إىل وأقرب بالقصد، أوىف منهما الراجح ألن اآلخر؛ عىل الحكمني ألحد

إجرائه.
نظري، لها يسبق ولم بنص تتقيد لم التي املصالح وهي املرسلة، املصالح ومنها:
املسئول اإلمام فيها فيترصف الحاالت، من حالة يف األمة مصلحة به تتحقق عمل ولكنها

فواتها. من الرضر ويمنع املصلحة، تلك يوافق بما
كان فيه السياسة عمل أنَّ نعلم أن الحق فمن االجتهاد، بمنع قول من يكن ومهما
يف خطرها لها مسألة وهذه الرشيعة. أو العقيدة وبواعث الدين عمل من وأفعل أقوى
وأن أصولها، إىل بها نرجع أن حقيقٌة فهي اإلسالم، يف التفكري فريضة عن البحث هذا

وأزماتها. حوادثها من تتكشف التي غاياتها إىل بها نذهب
الدعوة عرص يف تردد كما االجتهاد بمنع القائلني قول اإلسالمي العالم يف يرتدد فلم
إليها وينسب اإلسماعيلية، الدعوة أو الباطنية، الدعوة باسم أحيانًا تعرف التي الفاطمية،
حني. إىل أمره إخفاء «التقية» اقتضت إذا ا ورسٍّ جهًرا له واملبايعة املستور، باإلمام اإليمان
من ويعلم بالهداية، يقوم إمام من يخلو ال العالم هذا أنَّ اإلمامية املذاهب وخالصة
جميًعا هؤالء ألن املقلدين؛ عامة من أو العلماء، خاصة من أحد يعلمه ال ما الدين أرسار
معنى عندهم وهو منه، بطن بما لهم علم وال الكتاب، نصوص من ظهر ما يعلمون إنما
حقائقها عىل إليها يهتدي فال أحرف.» سبعة عىل نزل القرآن «إنَّ يقول: الذي الحديث

اإللهام. بأمانة هللا اختصه الذي اإلمام غري
مسترت إمام إىل الحاجة وينكر الباطنية، هذه ليقاوم «الظاهرية» مذهب نشأ وقد

واألحاديث. اآليات ظاهر من يتعلموه أن وسعهم يف ليس ما الناس يعلم
الظاهري سليمان بن داود بغداد يف به فقام املرشق، يف الظاهرية مذهب ونشأ
عيل اإلمام يد عىل املغرب يف مبلغه والشيوع القوة من يبلغ لم ولكنه (٢٠١–٢٧٠ه)،
الدعوة كانت إذ (٣٨٤–٤٥٦ه)؛ الظاهري حزم ابن باسم املشهور سعيد، بن أحمد بن
إفريقيا من املغرب بالد يف وأشيعها أقواها عىل — اإلسماعيلية اإلمامية أو — الفاطمية
َمن عىل اإلنكار شديد األموية، للدولة التعصب شديد أمويٍّا حزم ابن وكان الشمالية،
ممن أي «ناصب»، إنه عنه: بعضهم قال حتى الفاطميني، أو العلويني من يقاومونها

العداء. ويناصبونهم البيت آل شيعة يعادون
ال وجهر فيه، باطن ال ظاهر هللا دين أنَّ «واعلموا الفصل: كتاب يف حزم ابن قال
وكل برهان، بال يتبع أن إىل يدعو َمن كل واتَّهموا فيه، مشاحة ال برهان كله تحته، رس
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يكتم لم ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أنَّ واعلموا ومخارق، دعاوى فهي وباطنًا، ا رسٍّ للديانة ادَّعى من
ابن أو عم أو ابنة أو زوجة من به الناس أخص أطلع وال فوقها، فما كلمة الرشيعة من
كان وال الغنم، ورعاة األسود أو األحمر عن كتمه الرشيعة من يشء عىل صاحب أو عم
شيئًا كتَمهم ولو إليه. كلهم الناس دعا ما غري باطن وال رمز وال رس السالم عليه عنده
وضح وال سبيله، يبن لم قول وكل فإياكم كافر؛ فهو هذا قال ومن أُمر، كما بلَّغ ملا

عنهم.» هللا ريض — وأصحابه ملسو هيلع هللا ىلص نبيكم عليه مىض عما تعوجوا وال دليله،
يف فقال اإلمامة، يف الوراثة مسألة بتقريرها: حزم ابن لهج التي املسائل من وكان
وال فيها، التوارث يجوز ال أنه يف املسلمني من أحد بني خالف «ال أيًضا: الفصل كتاب
بني خالف وال األمرين، كال أجازوا فإنهم الروافض؛ حاشا يبلغ، لم ملن تجوز ال أنها يف

المرأة.» تجوز ال أنها يف أحد
رسول فعل «كما املوت مرض يف كانت ولو العهد والية ينكر ال حزم ابن ولكن
بن بعمر امللك عبد بن سليمان فعل وكما بعمر، بكر أبو فعل وكما بكر، بأبي ملسو هيلع هللا ىلص هللا
اإلمام، اتصال من فيه ملا غريه؛ ونكره نختاره الذي هو الوجه وهذا قال: العزيز، عبد
غريه يف يتوقع مما والشغب االختالف من يتخوف ما ورفع وأهله، اإلسالم أمر وانتظام

فوىض.» األمة بقاء من
يف حتى العهد بوالية املبايعة جواز أي — الرأي هذا لتعزيز حزم ابن اختار وقد
صالحه يف الشيعة من أو السنة أهل من املسلمون يختلف ال أمويٍّا خليفة — املوت مرض

الريض: الرشيف فيه قال الذي العزيز عبد بن عمر وهو وتوقريه،

ل��ب��ك��ي��ت��ك أم��ي��ة م��ن ف��ت��ى ـ��ي��ن ال��ع��ـ ب��ك��ت ل��و ال��ع��زي��ز ع��ب��د اب��ن ي��ا
ب��ي��ت��ك ي��زك ول��م ي��ط��ب ل��م وإن ـ��ت ط��ب��ـ ق��د إن��ك أق��ول أن��ي غ��ي��ر

الباطنية، الدعوة إلدحاض أصًال أساسها عىل قامت الظاهرية أنَّ عىل يدل ومما
يختص أن ينكر وإنما املسلمني، جميع عىل يوجبه بل االجتهاد؛ يبطل ال حزم ابن أنَّ
نصوص من عامة للمسلمني ينكشف وال به، ينفرد بعلم يفتي واحد إمام باالجتهاد
ال أحًدا يقلد أن ألحد يحل «ال : امُلحىلَّ من األول الجزء يف يقول فهو واألحاديث؛ اآليات
معرفة يريد فإنما دينه عن سأل فمن طاقته، حسب االجتهاد له أحد وكل ميتًا، وال حيٍّا
أن الربية أهل أجهل كان إن عليه ففرض الدين. هذا يف — وجل عز — هللا ألزمه ما

موضعه. أهل أعلم عن يسأل
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قوًال وقال الباطل، ادعى فقد للمفتي العامي تقليد وجوب ادَّعى «ومن يقول: أن إىل
قول ألنه باطل؛ فهو هكذا كان وما قياس، وال إجماع وال سنة، وال قرآن قط به يأِت لم

دليل.» بال
يختص أن إال منه متحرج غري العقل تحكيم يف متوسًعا حزم ابن يكون هذا وعىل
اإلبطال، كل النص ألفاظ فهم يف الترصف يبطل ال وهو املسلمني، جمهرة دون أحد به
ال مستحيل أنه يرد ال الذي العقيل بالدليل اتضح إذا اللفظ ظاهر عن العدول يجيز بل

اإللهي. باألمر املقصود هو يكون أن يجوز
أن واجب تعاىل هللا كالم «إنَّ الفصل: كتاب من الثاني الجزء من يقول ذلك ويف
رضورة أو إجماع أو نص يأتي أن إال البتة، ظاهره عن يحال وال ظاهره، عىل يحمل
فاالنقياد آخر. معنًى إىل ظاهره عن نقل قد وأنه ظاهره، عىل ليس منه شيئًا أنَّ عىل حس
ال وأخباره تعاىل هللا كالم ألن الرضورة؛ أو اإلجماع أو النص ذلك أوجبه ملا علينا واجب
برهان أبطله ما وكل الحق، إال يقول ال تعاىل وهللا بحق، إال يأتي ال واإلجماع تختلف،

بحق.» فليس رضوري
الظاهر غري معنًى إىل اللفظ ظاهر عن العدول يُجيز فيما هذا حزم ابن ورأُي
واملصالح واالستحسان القياس يف يخالفهم ولكنه بالرأي، القائلني مذهب من ا جدٍّ قريٌب
أن عامة املسلمني يمنع وال االجتهاد، عىل يحجر ال — املخالفة هذه مع — وهو املرسلة،
والجاهل العالم عىل العقل إىل الرجوع يفرض بل الدين، أمور يف عقولهم إىل يرجعوا

منه. ويتعلم يسأله من يجد أن يستطيع الذي
يصد أنه املسلمني، بالد يف وتقرر دام لو الظاهري املذهب نتائج من يخىش ما وغاية
الفكرية، القيادة بأمانة االضطالع عن النافع االجتهاد عىل القادرين العلماء من فريًقا
ال أو يحسن بما األمر والة عىل واملشورة علموه، ما الناس تعليم عن يصدهم ال كان وإن
تقتضيه بما املرسلة املصالح تدبري يف العنت بعض وعليهم الترشيع، مواطن يف يحسن

للرضورات. موافقة من
املغرب، يف السياسة دواعي ابتعثتها التي املذاهب أهم الظاهري املذهب هذا ولعل
امليض إىل الحثيث الحافز بزوال فشيئًا شيئًا الزوال يف وأخذ ضعف ثم حينًا، شاع وقد

إليه. والتنبيه نرشه يف
الخلفاء أنَّ الظاهري املذهب نرش إىل الحثيثة الدعوة عن أغنى فقد املرشق، يف أما
املذاهب علماء من طائفة عىل الجراية فيها ويجرون املدارس، يبنون كانوا واألمراء
األئمة طبقة يف كان من وفيهم االجتهاد، أصحاب من غريهم فيها يشرتك ال األربعة،
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األئمة أتباع عددهم يف قاربوا ربما به يأتمون أتباع له وكان والصالح، العلم يف األربعة
لها تفرض التي املعاهد يف تدرس ال مذاهبهم ولكن وأحمد، ومالك والشافعي حنيفة أبي

واألمراء. الخلفاء وهبات الدولة، خزائن من الجراية

املدرسة يف الفقه علماءَ املستعصِم الخليفة بأمر السابع القرن أوائل يف األمر وانتهى
من كتابًا يدرسوا وال قبلهم، من األئمة أقوال عىل دروسهم يقرصوا أن املستنرصية
أستاذ الجوزي الدين جمال فقال الخليفة، أمر وأبلغهم الوزير فدعاهم لتالميذهم، كتبهم
يرتب إنه املالكي: املذهب أستاذ الرشمساحي وقال الرأي، هذا عىل إنه الحنبيل: املذهب
الدين شهاب وقال مدونة، رشوح أي تعليقة؛ ألصحابه وليس الخالف، مسائل يف النقط
إنَّ الحنفي: املذهب أستاذ اللمغاني الرحمن وعبد الشافعي، املذهب أستاذ الزنجاني

رجال. ونحن رجاًال كانوا املشايخ
وجرى فأطاعوه، أمره إليهم وأعاد إليه، دعاهم الخليفة إىل إجابتهم الوزير رفع فلما
واألصول، الفقه مسائل يف بآرائهم القائلني شأن فتضاءل الكربى، املدارس يف ذلك مثل
يُختار ومنهم الدولة، معاهد يف الطالب يتعلمها التي املذاهب دروس عىل اإلقبال وكثر

… الدواوين وعمال املساجد وخطباء واملعلمون القضاة
الشيخ عن البلقيني أستاذه سأل زرعة أبا الشيخ أنَّ الجوامع جمع رشح يف جاء

االجتهاد؟! آلة استكمل وقد يقلد كيف السبكي: الدين تقي
التي للوظائف إال ذلك عن االمتناع أنَّ عندي ما قلت: ثم عني، فسكت الشيخ: قال
وُحرم يشء، ينله لم واجتهد ذلك عىل خرج من وأنَّ األربعة، املذاهب فقهاء عىل تجري
ذلك. عىل ووافقني فتبسم البدعة. إىل ونُسب استفتائه، عن الناس وامتنع القضاء، والية
اإلسالمي العالم عىل رانت ثم بقليل، بعده وما للهجرة السابع القرن يف هذا كان
يشء كل يف وتواكلوا وتقليًدا، اجتهاًدا العلم عن الناس فانقطع والضعف، الجمود غاشية
يستحق أو بنفسه يثق من وقل النفس، عىل االعتماد وقل وصغائرها، األمور جالئل من
وجرت ادعاه، لو إليه يصغي ومن االجتهاد، الدعاء يتقدم من وندر غريه، من الثقة
وافقوا وما الوالة خالف ما الناس يباِل ولم واالنقياد، االتباع عىل جميًعا الحياة أحوال

املأثور. العرف سنن أو الدين سنن من
األمم عىل والقوارع الرضبات فيها تتابعت قرون، أربعة نحو الفرتة هذه وطالت
من رسائرها يف كمنت التي الحياة، بقايا الطويل السبات بعد فيها تيقظت حتى اإلسالمية
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ويجتهدون يجاهدون الغيورين، القادة من رهط منها أمة كل يف فنبغ عقيدتها، وحي
الخمول عهود من املسلمون وتعلم الدين، حظرية إىل اإلسالم بدأ كما بها ويعودون
املتناقضني طرفيها من فحواها والتقدم، العزة عهود من تعلموها كالتي دروًسا والنكسة
بمكانهم يحتفظون املسلمني وأنَّ مقرتنان، الحياة عن والعجز االجتهاد عن العجز أنَّ

التفكري. بفريضة احتفظوا ما العالم أمم بني
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العارش الفصل

التصوف

للتصوف املميزة الخاصة عن نسأل اإلسالمي التصوف بها انفرد التي الخاصة تمييز قبل
هي؟ ما عامة؛

اسم عليه ويطلقون الرس، أو الخفاء من يشتق املسيحية الغرب أمم يف فالتصوف
هي عندهم له املميزة فخاصته الخفية، املعاني أو «الرسية» أي ،Mysticism «مستسزم»

الظواهر. وراء املغيبة األرسار يف والتعمق البواطن، يف البحث
أنه الشائع فالقول إطالقه، وسبب اشتقاقه يف مختلف العربي التصوف واسم
املتعبدين، النساك بزي يتزيَّا يتخشن؛ الذي هو املتصوف وأنَّ الصوف، من مأخوذ

واملتعة. الرتف عن وابتعاد وتقشف زهد أنه املعنى هذا عىل له املميزة وخاصته
للزمخرشي البالغة أساس يف جاء كما صوفة، إىل منسوب الصويف إنَّ بعضهم: ويقول
آل لهم: ويقال بهم، يفيضون أي عرفات، من الحاج يجيزون صوفة آل «وكان وغريه:
إليهم نسبوا الصوفية ولعل ويتنسكون، الكعبة يخدمون وكانوا صفوان، وآل صوفنا
«إنما إبليس: تلبيس كتاب يف الجوزي ابن رواه ومما والتعبد.» النسك يف بهم تشبيًها
برأسه لتعلقن عاش لنئ فنذرت ولد، ألمه يعيش كان ما ألنه مرصوفة؛ بن الغوث سمي

بعده.» من ولولده صوفة له فقيل ففعلت، الكعبة، ربيط ولتجعلنه صوفة،
الخاصة عىل يدل ال التشبيه سبيل عىل منقول اسم فالصويف التخريج هذا صح وإذا

العامة. الدينية الخدمة يف املماثلة قبيل من إال اإلسالم بعد للصوفية املميزة
الحكمة بمعنى اليونانية من مستعارة الكلمة أنَّ يرجحون املحدثني من وآخرون
الحكمة. أي و«سويف» اإلله، أي «ثيو» هما: كلمتني؛ من اللغة تلك يف مركبة وهي اإللهية،
يطلب الصويف ألن الفلسفة؛ وهي العقلية، الحكمة ملعنى مقابل إذن التصوف ومعنى
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القائلون عليه يعتمد سند أقوى اللفظ يف املقاربة كانت وربما الدين، طريق من الحكمة
اليونانية. اللغة من استعارته إىل

الرسول، عهد عىل كانوا الذين الصفة أهل إىل منسوب التصوف أنَّ الكثريون ويرجح
التعرف كتاب يف جاء كما الصفاء، من الكلمة يشتقوا أن أنفسهم الصوفيون ويحب
وقال آثارها، ونقاء أرسارها، لصفاء صوفية الصوفية يت ُسمِّ «إنما التصوف: أهل ملذهب
شعًرا املعنى هذا البستي الفتح أبو ونظم هلل.» قلبه صفا من الصويف الحارث: بن برش

فقال:

ال��ص��وف��ي س��م��ي ح��ت��ى ف��ص��وف��ي ص��اف��ى ف��ت��ى غ��ي��ر االس��م ه��ذا أن��ح��ل ول��س��ت

اللغة، وال التاريخ تحقيق يقصدون ال الصوفية لكلمة التخريج هذا آثروا والذين
الصوفية كعادة القريب اللفظ من البعيد املعنى الستخراج الجناس يستخدمون ولكنهم
اختيارهم إىل األسماء أقرب ثم من فهو اإلشارات، من يريدونه ما الكلمات تحميل يف
أن عىس التي املتعددة الخواص بني لهم املميزة الخاصة عىل أدلها ولعله وإيثارهم،

عليهم. تصدق
الذين التفكري وفالسفة الصوفية بني مشرتكة صفة األرسار طلب يف فالتعمق
الباطن، الوعي ودائع عن ينقبون الذين النفس وعلماء البعيدة، الحقائق عىل يغوصون

اإلنسانية. الرسيرة وغرائب
للصوفية؛ مميزة خاصة يكن لم الدنيا يف والزهد التخشن عىل دل إن الصوف ولبس
ال من الزاهد أنَّ وفهموا وافيًا، الدنيا من نصيبهم أخذوا الصوفية أقطاب من أناًسا ألن
وال سبب.» هللا مع يملكه ال من «الزاهد مرسوق: قال كما أو ملكها، وإن الدنيا تملكه

األسباب. يملك أن عليه ضري
أهل من طائفة وهم الصوفية، حكماء يعمله عمل الدينية بالحكمة واالشتغال
ربما بل حكمائهم؛ من تحسب وال مسلكهم، تسلك التي الكثرية طوائفهم مع التصوف
إسحاق بن محمد بكر أبو اإلمام ذكرهم وقد املعامالت، يف يكتب من علمائهم من وجد
املذكورون األعالم هم «هؤالء بعضهم: تسمية بعد «التعرُّف» كتاب يف فقال الكالباذي
سمعوا االكتساب. علوم إىل املواريث علوم جمعوا الذين بالفضل، لهم املشهود املشهورون
ولم ومصنفاتهم، كتبهم بذلك تشهد القرآن، وعلم واللغة والكالم الفقه وجمعوا الحديث،
عن يغني الشهود ألن علًما؛ ذكرنا من بدون يكونوا لم وإن العرص وأهل املتأخرين نذكر

عنهم.» الخرب
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للخدمة ينقطعون وال الناس بني يعيشون وقد الصوف، يخلعون قد فالصوفية
يشتغلون ال أو واملكاسب، املعامالت يف يكتبون أو اإللهية، الحكمة يف يكتبون وقد الدينية،
من يحسبوا لم — هلل القلب صفاء هي — واحدة صفة عنهم غربت إذا ولكنهم بالكتابة،
املشهورة. سماتهم من أخرى بسمة التصوف أهل عداد يف أنفسهم يسلكوا ولم الصوفية،
يف الطمع عىل ال الحب عىل باهلل اإليمان مزية هي الخاصة الصوفية املزية إنَّ
بيئته يف املثايل الفرد مثل ذلك يف ومثلهم والعقاب، الحساب من الخوف عىل أو الثواب،
من الحذر يجاوز ال الذي االجتماعي بواجبهم يقنعون عامة الناس فإن االجتماعية؛
االجتماعية البيئة يخدم املثايل الفرد ولكن املجتمع، خريات يف واألمل القانون، مخالفة
الجزاء، سوء مع عملها عىل وتثابر تعمل بل الجزاء؛ إىل تنظر ال التي الغرية من بباعث

العقاب. من اليقني مع أو
الطاعة مجرد عىل ال املحبة عىل قائمة صلة هي إنما وربه الصويف بني الصلة وكذلك
ينتظر وال به، يؤمر ما فوق عنده من يعطي املحب فإن نواهيه؛ من والخوف ألوامره،
أعبدك أنني تعلم كنت إن «اللهم العدوية: رابعة مع يقول وكلهم إليه، ليستجيب الطلب
نارك؛ من رهبة أعبدك أنني تعلم كنت وإن جنتك، نعيم فاحرمني جنتك؛ يف طمًعا

بنارك.» فعذبني
ابن قال كما اإللهية، الصلة هذه عن الحب بكلمة عرب شعًرا منهم نظم من وكل

عربي:

وإي��م��ان��ي دي��ن��ي ف��ال��ح��ب رك��ائ��ب��ه ��ه��ت ت��وجَّ أنَّ��ى ال��ح��ب ب��دي��ن أدي��ن

النون: ذو قال كما أو

أوط��اري ح��ب��ك ص��دق م��ن ق��ض��ي��ت وال ص��ب��اب��ت��ي إل��ي��ك م��ات��ت وم��ا وأق��ض��ي

اليافعي: قال كما أو

ال��ع��وال��م ج��م��ي��ع ع��ن وغ��ب��ن��ا س��ك��رن��ا ع��ي��ون��ن��ا ال��ج��م��ال ذاك ش��اه��دت ف��ل��و
ك��ات��م ك��ل ال��ه��وى ب��م��ك��ن��ون وب��اح م��ح��ب��ة ش��راب م��ن ن��ش��اوى وم��ل��ن��ا
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كما الكرم يخلق أن قبل خلقت التي املحبة بخمر يسمونه الذي هو «السكر» وهذا
الفارض: بن عمر قال

ال��ك��رم ي��خ��ل��ق أن ق��ب��ل م��ن ب��ه��ا س��ك��رن��ا م��دام��ة ال��ح��ب��ي��ب ذك��ر ع��ل��ى ش��رب��ن��ا
ج��س��م وال وروح ن��ار وال ون��ور ه��وا وال ول��ط��ف م��اء وال ص��ف��اء

هللا من بنعمة إال املحبة يلهمون ال ألنهم الجزاء؛ حق توليهم ال املحبة أنَّ ويرون
العدوية: رابعة تقول ذلك ويف املحبة، من املزيد يستوجب منه وفضل

ل��ذاك��ا أه��ٌل ألن��ك وح��بٍّ��ا ال��ه��وى ح��بَّ ح��ب��ي��ن: أح��ب��ك
ِس��واك��ا ��ن ع��مَّ ب��ذك��رك ف��ُش��غ��ل��ي ال��ه��وى ح��ب ه��و ال��ذي ف��أم��ا
أراك��ا ح��ت��ى ل��ل��ح��ج��ب ف��ك��ش��ف��ك ل��ه أه��ل أن��ت ال��ذي وأم��ا
وذاك��ا ذا ف��ي ال��ح��م��د ل��ك ول��ك��ن ل��ي ذاك وف��ي ذا ف��ي ال��ح��م��د وم��ا

كثرة العربية اللغة وسعته ما اإللهي الحب شعر من وسعت لغة نعرف ولسنا
واألردية والرتكية كالفارسية اإلسالمية؛ األمم لغات إليها أضيفت فإذا األساليب، يف وتعدًدا
بال العالم لغات جميع يف منه املنظوم عىل الشعر هذا ديوان رجح املاليا، أهل ولغات

املعابد. يف ترتل التي الدينية األناشيد استثناء
دخول بعد تستغن لم ولكنها وأناشيدها، قصائدها بكثرة قديًما الهند اشتهرت وقد
اإلسالمي الشعر برتجمة واألناشيد القصائد تلك من ذخريتها توفري عن إليها اإلسالم
الرسدار وترجم «أكرب»، أستاذه قصائد تاجور فرتجم وصلواتها، دعواتها يف واقتباسه

اإلنجليزية. اللغة إىل هللا عبد األنصاري دعوات Singh كندراسنج جو
لنا يرس ألنه بالتهنئة؛ جدير املرتجم «إنَّ الرتجمة: مقدمة يف غاندي املهاتما وقال
العالم اإلسالم أعطى ولقد اإلنجليزية. باللغة األنصاري هللا عبد الصويف أقوال نقرأ أن
الذي الوقت هذا يف ليحسن وإنه واملسيحيني، الهنديني عند يقلون ال الصوفيني من نخبة
املتدينة العقول أخرجته ما بخري أنفسنا نُذكِّر أن الدين صورة يف الجحود لنا يعرض
الكون أنَّ برئها يف تظن التي الضفدعة كتلك نظل وأال قالته، ما وخري األديان، بجميع
الحقيقة تحتوي التي هي وحدها ديانتنا أنَّ لنا يخطرن فال جدرانها. عند ينتهي كله

«… وباطل زيف عداها ما وأنَّ كلها،
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ذلك يستغرب فال اإلسالم، بالد يف الكثرة بهذه التصوف شيوع يكون أن وينبغي
بني املعابد ومراسم الكهانة فيها تتوسط بأديان تدين التي البالد يف يستغرب كما
املخلوق بني الصلة باستقالل يسمح الذي الوحيد الدين هو اإلسالم ألن ومعبوده؛ املرء
سادن، من وساطة بغري فرًدا بضمريه هللا إىل يتوجه أن فيه العابد ويستطيع والخالق،

محراب. يف شعائر وال
فليس الضمري، واستقالل الحب رشيعة عىل باهلل االتصال طريق للمسلم تفتح ومتى
استطالع يف التعمق من وال الطريق، هذا من اإللهية الحكمة طلب عن يحجبه ما دينه يف
والخفايا، العجائب من وأرضه هللا سماء بني وفيما الكون، يف األرسار وكشف الحقائق

التعميم. عىل التفكري فريضة ومن نبيه، وصايا ومن كتابه، آيات من تعلَّم كما
اإلسالم بالد يف الكثرة بهذه املسلمني من الصوفية يكون أن آخر لسبب وينبغي
به نبا إذا للفرد فيه مالذ فال الدنيا، عن واالنقطاع الرهبانية يرفض اإلسالم ألن كافة؛
ويتخذ ضمريه، إىل يلجأ أن إال العقيدة يف طريقته يخالف ما قومه عىل وأنكر مجتمعه،

هللا. يدي بني سواه عليه يحاسب وال نفسه، عليه يحاسب الذي مذهبه لنفسه
من أخرجت قد األخرى فالديانات الدنيا، عن واالنقطاع الصوفية بني فرقنا فإذا
يختلف األمر أنَّ إال مراء، بغري اإلسالم أخرجهم ممن أكثر املنقطعني والنساك الرهبان
املسلمني بني واألقوال اآلراء ذوي الصوفيني عدد فإن اإلسالمية؛ الصوفية عن الكالم عند
مألت اإلسالم يف املتصوفة أقوال جمعت وإذا األخرى، الديانات جميع يف أمثالهم من أكثر

املتدينون. عرفه اإللهية الحكمة أبواب من باب كل وطرقت الكبار، األسفار
كما — الصوفية فإن املتصوفني، بعدد يتَّسع كما بأنواعه اإلسالمي التصوف ويتَّسع
له كان قد مذاهبها من مذهب وكل أنواعها، من نوع وكل ومذاهب، أنواع — واضح هو
أناس باإلسالم دان فقد بالبداهة؛ مفهومة مسألة وتلك اإلسالمية. األمم بني وأشياع أئمة
الساميني، من وإخوانهم العرب به دان كما والحاميني، والطورانيني والفرس الهنود من
لكل اإلسالم يتسع أن عجب فال الصوفية؛ الوجهة يف أثره مزاج ولكل مزاجها، أمة ولكل

املتدينون. عرفه الصوفية الحكمة أنواع من نوع
القلب ونوع واملعرفة، العقل نوع عظيمان: نوعان املوضوع حيث من فالصوفية
وينبذها، يتخطاها نوع نوعان: كذلك الدنيا من موقعها حيث من والصوفية والرياضة،
هذه وكل وعال. جل الخالق إىل الخلق من ويتأدى هللا، إىل منها ويصل فيها يميش ونوع

أوفاه. عىل اإلسالم يف ُعرف املذاهب
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وال األفذاذ، الفالسفة عداد يف يحسب من املعرفة طالب العقليني الصوفية فمن
موضوًعا نعرف وال التفكري، قوة يف الغزايل عقل يفوق عقًال الفالسفة عقول يف نعرف
ذا إنَّ قيل: وقد عربي، بن الدين محيي إليه يلتفت لم اإللهية الحكمة موضوعات من
يف الباحثني من كان وإنه الكيمياء، علوم يف حيان بن جابر طبقة يف كان املرصي النون

الفرعونية. اآلثار طالسم
الشكوك يتهيبون وال حدوده، غاية إىل بالعقل يذهبون العقليون الصوفيون وهؤالء
بلغوا متى ولكنهم اليقني، مراتب أول الشك إنَّ الغزايل: بلسان يقولون بل واالعرتاضات،
اشتغالهم وليس اإليمان. إىل كله أمرهم فأسلموا الوجدان، نشوة مَلكتهم غايته بالعقل
ألنها بأفكارهم؛ يشتهرون وإنما النفسية، بالرياضة يشتغلوا أن لهم مانًعا بالعقل
شهرتهم عىل بالفكر شهرتهم وتغلب وقرائهم، ومريديهم تالميذهم وبني بينهم الصلة

بالرياضة.
قمع عىل النفس برياضة املبارشة املعرفة يلتمسون فهم القلبيون الصوفيون أما
زمامها ملك فإذا النور؛ وبني بينه الحائل هي اإلنسان شهوات أنَّ وعندهم الشهوات،
عن النفس صفاء وأغناه العارفني، مرتبة إىل ووصل النور، له تكشف قيودها من وأفلت

الباحثني. وبحوث الدارسني، دراسة
وهم ألنها يرفضها؛ نوع تقدم: كما نوعان بالدنيا عالقتها حيث من والصوفية
معدن أنه األنظار إىل ليخيل الخسيس املعدن عىل يوضع الذي كالطالء مزيفة وغشاوة
وغواياتها، بتجاربها نفسه ويمتحن ليبتليها، الدنيا غمار يخوض آخر ونوع نفيس،

جميل. هللا يخلقه ما وكل هللا، خلق ِمن ألنها جميلة أنها وعنده
يرى أن حرج املسلم عىل وليس اإلسالم، إىل أنواعها أقرب الصوفية من النوع وهذا
— موىس مع الخرض قصة فإن ظاهرها؛ من أجمل صادًقا وباطنًا خداًعا، ظاهًرا للدنيا

والنيات. األحكام يف والبواطن الظواهر بني التفرقة عىل كلها تدور — السالم عليهما
ويرضبون العليا. حقائقها عن تحجبه ألنها الدنيا مطامع يقاوم املسلم الصويف أنَّ إال
إذا ولكنه املاء، من الري يطلب أن عليه حرج فال الصحراء؛ يف الظمآن بالغزال لذلك املثل
فليَعلم الظمأ أصابه فإذا الهالك؛ إىل فانقاد الرساب، خداع من يسلم لم نفسه عن غفل
رشاب ال رساب بني يقولون كما وليفرق الرساب، موارد من حذر عىل وليكن املاء، موارد

الشهوات. قمع من تستفاد التي الرياضة هي وتلك حوله. رساب ال رشاب وبني فيه،
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أشخاص عىل الكالم به ويقصدون التصوف يف األوروبيون يبحث ما وكثريًا
التصوف هذا يف يبحثون ما وقليًال اإلسالمية، البالد يف ظهروا الذين املتصوفني

اإلسالم. بها يسمح التي التصوف مذاهب به ويقصدون
وغري وثنية عبادات قبله من فيها كانت شاسعة أقطار يف انترش قد اإلسالمي فالدين
من اإلسالمية بالعقائد بعضها واختلط األقطار، تلك أبناء إىل بعضها ترسب وقد وثنية،
أناس أقوال يف فاقرتن األخالط، تلك من التصوف يسلم ولم واالستمرار، الوراثة طريق

يجوز. ال وما يجوز بما اإلسالم إىل املنتسبني من
يف منترشين مذهبني املذاهب تلك من ينكر اإلسالم إنَّ يقال: أن يمكن الجملة وعىل
فال الوجود، بوحدة القائل املذهب ينكر كما الحلول، مذهب ينكر عمومها؛ عىل الصوفية
الذات بفناء القائلني مذهب يقر وال إنسان، جسد يف هللا بحلول يقول مذهبًا اإلسالم يقر
الشهوات، بفناء ه فرسَّ الفناء عن املسلم املتصوف تحدث وإذا اإللهية، الذات يف اإلنسانية

واألرواح. القلوب من محلها هللا محبة وحلول األنانية فناء أو
هذه مجموعة هو هللا بأن يقول أو الوجود، بوحدة يقول مذهبًا اإلسالم يقر وال
وإذا هللا. هو والسفلية العلوية ومخلوقاته وأرضه بسمائه كله الكون وأنَّ املوجودات،
الفضائل وحدة عنده فهي الوجودية، الوحدة معاني من معنًى املسلم املتصوف أجاز

التوحيد. ووحدة اإللهية
الحقيقة غري من الرشيعة إنَّ فيقول: والباطن الظاهر بني الصويف املسلم يوفق وقد
الدنيوية األمور بني يوفق وقد وفسوق، إباحة الرشيعة غري من الحقيقة وإنَّ وكذب، رياء
بل شيئًا؛ يملك ال من الزاهد فليس الطرفني، بني معتدل جميل بمذهب األخروية واألمور

بحال. لها مملوك غري للدنيا مالك فهو يشء، يملكه ال من عنده الزاهد
القول من يربءون املتأخرين من الصوفية الطرق إىل واملنتسبون املتصوفة وظل
وجوهها عىل بها يقول من ويعتزلون التكليف، وإسقاط الوجود، ووحدة بالحلول،
وصدر شيوخهم، فيه استشري الذي القانون يف ذلك ولوحظ الوثنية. الديانات من املنقولة
وتقرر ميالدية)، هجرية/١٩٠٣ ١٣٢٠ (سنة الصوفية الطرق بالئحة املرصية الديار يف
التكليف سقوط أو االتحاد أو بالحلول يقول من كل «إنَّ الخامس: بابه من الثانية املادة

كافة.» الصوفية الطرق من يطرد
أوهم الذي هو الدخيلة والصوفية اإلسالمية الصوفية بني الفاصل الفارق وهذا
األفالطونية من أو وفارس، الهند من مستعار كله التصوف أنَّ املسترشقني من فريًقا
عىل يصدق ال ولكنه الوجود، وحدة ومذهب الحلول مذهب عىل يصدق قول وهو الحديثة،
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الظواهر؛ وراء من الحقائق عن والكشف اإللهي، الحب عىل تقوم التي الصوفية مذاهب
يتصل لم ولو إليها ويصل كتابه، من املسلم يتعلمها اإلسالم، يف أصيلة الصوفية فهذه
بني مشرتك قسط اإلنسانية الروح أشواق ألن أفلوطني؛ فلسفة أو الرباهمة بفلسفة قط
دون االستيعاب كل واحدة عقيدة تستوعبها ولم األمم، من أمة به تنفرد ال آدم بني

الدينية. العقائد سائر
باإلسكندرية، األفلوطينيني وصوفية القديمة الهند صوفية مازجت العربية والصوفية
لتقرير واألسانيد التواريخ تعقب إىل بنا حاجة وال منها، أخذت كما إليها أضافت ولكنها
الكريم، القرآن آيات يف مبثوثة اإلسالمية الصوفية عنارص فإن البينة، الحقيقة هذه

واألفلوطينية. البوذية صوفية عليها تفرعت التي باألصول محيطة
خالصة فيقرأ اْلبَِصريُ﴾، ِميُع السَّ َوُهَو ۖ ءٌ َيشْ َكِمثِْلِه ﴿َليَْس أن: كتابه يف يقرأ واملسلم
مباين هللا إنَّ يقول: حيث توما القديس كتب يف الالهوت دارس يعلمه الذي العلم
بما يعلم وال هو، ليس بما يُعلم أو مشابهتها، عن واإلبعاد بالتنزيه يعلم وإنه للحوادث،
أصول توما القديس منه استقى الذي األول املصدر كان أيٍّا صفاته، أو ذاته يف عليه هو

العقيدة. هذه
الذاريات: [سورة ِبنٌي﴾ مُّ نَِذيٌر نُْه مِّ َلُكم إِنِّي ۖ ِهللا إَِىل ﴿َفِفرُّوا كتابه: يف املسلم ويقرأ

.[٥٠
تكدر العالم مالبسة أنَّ يؤمنون حني البوذيني املتصوفة تالميذ يعلمه ما فيعلم

النجاة. باب هو هللا إىل الفرار أو منه الفرار وأنَّ الروح، سعادة
.[٣٥ النور: [سورة َواْألَْرِض﴾ َماَواِت السَّ نُوُر ﴿هللاُ كتابه: يف املسلم ويقرأ

﴿َونَْحُن .[١١٥ البقرة: [سورة ِهللا﴾ َوْجُه َفثَمَّ تَُولُّوا َفأَيْنََما ۚ َواْلَمْغِرُب ُق اْلَمْرشِ ﴿َوهللِ
.[١٦ ق: [سورة اْلَوِريِد﴾ َحبِْل ِمْن إَِليِْه أَْقَرُب

هللا، وجود هو الحقيقي الوجود إنَّ يقولون: حني التفسري إال املتصوفة يزيد فال
ن مِّ ﴿َوإِن كائن: كل له يصل مكان كل يف قائم ألنه نفسه؛ من اإلنسان إىل أقرب وإنه

.[٤٤ اإلرساء: [سورة تَْسِبيَحُهْم﴾ تَْفَقُهوَن الَّ َوٰلَِكن ِبَحْمِدِه يَُسبُِّح إِالَّ ءٍ َيشْ
يرى كما الخلق، من مانعة إرادته وليست مريد، فعال فهو ويأمر، يخلق وهللا
حادث: مخلوق أو حديث، اختيار منها ينشأ ال القديمة اإلرادة إنَّ يقولون: إذ الفالسفة؛

.[٥٤ األعراف: [سورة اْلَعاَلِمنَي﴾ َربُّ هللاُ تَبَاَرَك ۗ َواْألَْمُر اْلَخْلُق َلُه ﴿أََال
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إياه؛ يلهمه ما إال هللا من يدرك ال اإلنسان عقل أنَّ كتابه من املسلم يعلمه ومما
َشاءَ﴾ ِبَما إِالَّ ِعْلِمِه ْن مِّ ءٍ ِبَيشْ يُِحيُطوَن َوَال ۖ َخْلَفُهْم َوَما أَيِْديِهْم بنَْيَ َما ﴿يَْعَلُم تعاىل: ألنه

.[٢٥٥ البقرة: [سورة
وعالم الحقيقة عالم أو الباطن، وعالم الظاهر عالم بني ما الخالف يعلم ومنه
عليهما — وموىس الخرض من كان فيما الخالف لهذا واضًحا مثًال يقرأ ألنه الرشيعة؛
لَُّدنَّا ِمن َوَعلَّْمنَاُه ِعنِدنَا ْن مِّ َرْحَمًة آتَيْنَاُه ِعبَاِدنَا ْن مِّ َعبًْدا ﴿َفَوَجَدا خالف: من — السالم
تَْستَِطيَع َلن إِنََّك َقاَل * ُرْشًدا ُعلِّْمَت ا ِممَّ تَُعلَِّمِن أَن َعَىلٰ أَتَِّبُعَك َهْل ُموَىسٰ َلُه َقاَل * ِعْلًما
َصاِبًرا هللاُ َشاءَ إِن َستَِجُدِني َقاَل * ُخْربًا ِبِه تُِحْط َلْم َما َعَىلٰ تَْصِربُ َوَكيَْف * َصْربًا َمِعَي
* ِذْكًرا ِمنُْه َلَك أُْحِدَث َحتَّٰى ءٍ َيشْ َعن تَْسأَْلِني َفَال اتَّبَْعتَِني َفِإِن َقاَل * أَْمًرا َلَك أَْعِيص َوَال
إِْمًرا َشيْئًا ِجئَْت َلَقْد أَْهَلَها ِلتُْغِرَق أََخَرْقتََها َقاَل ۖ َخَرَقَها ِفينَِة السَّ ِيف َرِكبَا إِذَا َحتَّٰى َفانَطَلَقا
تُْرِهْقِني َوَال نَِسيُت ِبَما تَُؤاِخذِْني َال َقاَل * َصْربًا َمِعَي تَْستَِطيَع َلن إِنََّك أَُقْل أََلْم َقاَل *
نَْفٍس ِبَغرْيِ َزِكيًَّة نَْفًسا أََقتَْلَت َقاَل َفَقتََلُه ُغَالًما َلِقيَا إِذَا َحتَّٰى َفانَطَلَقا * ا ُعْرسً أَْمِري ِمْن
َسأَْلتَُك إِن َقاَل * َصْربًا َمِعَي تَْستَِطيَع َلن إِنََّك لََّك أَُقل أََلْم َقاَل * نُّْكًرا َشيْئًا ِجئَْت لََّقْد
أَْهَل أَتَيَا إِذَا َحتَّٰى َفانَطَلَقا * ُعذًْرا لَُّدنِّي ِمن بََلْغَت َقْد ۖ تَُصاِحبْنِي َفَال بَْعَدَها ءٍ َيشْ َعن
ۖ َفأََقاَمُه يَنَقضَّ أَن يُِريُد ِجَداًرا ِفيَها َفَوَجَدا يَُضيُِّفوُهَما أَن َفأَبَْوا أَْهَلَها اْستَْطَعَما َقْريٍَة
َلْم َما ِبتَأِْويِل َسأُنَبِّئَُك ۚ َوبَيْنَِك بَيْنِي ِفَراُق ذَا ٰهَ َقاَل * أَْجًرا َعَليِْه َالتََّخذَْت ِشئَْت َلْو َقاَل
أَِعيبََها أَْن َفأََردتُّ اْلبَْحِر ِيف يَْعَملُوَن ِلَمَساِكنَي َفَكانَْت ِفينَُة السَّ ا أَمَّ * َصْربًا َليِْه عَّ تَْستَِطع
أَن َفَخِشينَا ُمْؤِمننَْيِ أَبََواُه َفَكاَن اْلُغَالُم ا َوأَمَّ * َغْصبًا َسِفينٍَة ُكلَّ يَأُْخذُ ِلٌك مَّ َوَراءَُهم َوَكاَن
ا َوأَمَّ * ُرْحًما َوأَْقَرَب َزَكاًة نُْه مِّ َخرْيًا َربُُّهَما يُبِْدَلُهَما أَن َفأََرْدنَا * َوُكْفًرا ُطْغيَانًا يُْرِهَقُهَما
َفأََراَد َصاِلًحا أَبُوُهَما َوَكاَن لَُّهَما َكنٌز تَْحتَُه َوَكاَن اْلَمِدينَِة ِيف يَتِيَمنْيِ ِلُغَالَمنْيِ َفَكاَن اْلِجَداُر
ٰذَِلَك ۚ أَْمِري َعْن َفَعْلتُُه َوَما ۚ رَّبَِّك ن مِّ َرْحَمًة َكنَزُهَما َويَْستَْخِرَجا ُهَما أَُشدَّ يَبْلَُغا أَن َربَُّك

.[٦٥–٨٢ الكهف: [سورة َصْربًا﴾ َليِْه عَّ تَْسِطع َلْم َما تَأِْويُل
منهم فريق به يختص ال الذي كتابهم يف املسلمني جميع يقرؤها بينات آيات وهذه
األرسار واستخراج التصوف، عىل مطبوعون أناس — شك وال — وبينهم فريق، دون
وما اآليات تلك تفسري إىل هؤالء عمد فإذا الكلمات، طوايا من الروحانية واملعاني الخفية
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خواطر به شغلت الذي التصوف لباب إىل الوصول من عليهم أيرس فليس معانيها، يف
األحوال.1 جميع يف الحكماء

ينتهي ال فهو الظواهر، وراء من الحقائق عن بالكشف املسلم الصويف آمن وإذا
إباحة أو التكليف، من به تأمره ما إسقاط أو الرشيعة، إسقاط إىل بينهما التفرقة من
ما وتكشف تتممها بل الرشيعة؛ تنقض ال عنده الحقيقة ألن املحرمات؛ من تحظره ما
قضية كل يف الخرض فعل كما ظواهرها أسباب من خفي ما وتظهر حكمتها، من استرت

فيها. الرشيعة حكم عن حقيقتها من له فكشف صاحبه، عىل خفيت
إىل ويحجون ويصومون، ويصلون الفرائض يقيمون الصوفية أقطاب كان وقد
فقال: املعرفة بحديث الجنيد القاسم أبي أمام رجل وتحدث الصدقات، ويعطون البيت،
الجنيد: فقال هللا، إىل والتقوى الرب باب من الحركات ترك إىل يصلون باهلل املعرفة أهل إنَّ
ويزني يرسق والذي عظيمة، عندي وهذه األعمال، بإسقاط تكلموا قوم قول هذا إنَّ
فيها. رجعوا وإليه هللا، عن األعمال أخذوا باهلل العارفني وإنَّ هذا. يقول ممن حاًال أحسن
يف ألوكد وإنه دونها، بي يحال أن إال ذرًة الرب أعمال من أنقص لم عام ألف بقيُت ولو

حايل.2 يف وأقوى معرفتي،
الصلوات، تعجيل عىل «وأجمعوا التصوف»: أهل ملذهب «التعرف كتاب صاحب قال
عند املفرتضات جميع أداء تعجيل ويرون بالوقت، التيقن مع عندهم األفضل وهو
يف الصالة تقصري ويرون لعذر، إال فيها والتفريط والتأخري التقصري يرون ال وجوبها،
السفر يف الفطر ورأوا الصالة، أتم مقر له يكن ولم منهم السفر أدمن ومن السفر،
الزاد يشرتطون وال كان، وجه أي من اإلمكان عندهم الحج واستطاعة ويصومون، جائًزا
يُقلُّه حال له يكن لم فمن ومال؛ حال اثنان: االستطاعة عطاء: ابن قال فقط، والراحلة
مما ذلك وغري والحرث والتجارات الحرف من املكاسب إباحة عىل وأجمعوا يبلغه. فماٌل

الرشيعة.» أباحته
يندسون الذين واللصقاء األدعياء أوزار التصوف عىل تُحمل أن اإلنصاف من وليس
سلمت والحديث القديم يف نحلة من ما فإنه وفضوًال؛ جهًال أو واحتياًال، نفاًقا صفوفه يف
الكاملة حقيقته عىل التصوف ولكن أهلها، غري من إليها ينتمون الذين اللصقاء أوزار من

للمؤلف. األوروبية» الحضارة يف العرب «أثر كتاب من 1

للسلمي. الصوفية طبقات 2
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فضيلة هو املرتبة هذه وبلوغ واملعرفة، الحب عىل باهلل اإليمان يف الضمري حرية هو
برسيرته يلوذ أن له ويرس الروحية، السيطرة عقال من الفرد ضمري أطلق الذي اإلسالم
هللا. يدي بني ورقيبه حسيبه غري رقيب أو حسيب فيه يداخله ال الذي األمني املالذ هذا
الجماعات، من جماعة يف وال األزمنة، من زمن يف املالذ هذا مثل عن غني وال
عن املضللة الجماعات بني بالقلق الصوفية الضمائر فيها تبتىل التي األزمنة سيما وال
هذه مثل ففي األقدمني؛ بقايا من املألوف عىل جموًدا أو الدين، بحقيقة جهًال سوائها،
وهو جماعته، بني إليه ويأوى به، يعتصم مالذ عن اإلنسان ضمري يستغني ال األزمنة

لشئونها. معتزل غري هدايتها، عىل حريص فيها، عامل
أصول فإن دينه، أصول يف يشء ابتداع إىل األحوال هذه أمثال يف باملسلم حاجة وال
مجاراة أو رهبة، أو رغبة، يأباه ملا يستسلم أن تنهاه الضمري حرية عىل قائمة األوىل دينه

يعلمون. ال األكثرون كان إذا األكثرين، لعرف
تراث وقضيضها بقضها الصوفية أنَّ يحسبون الحارض العرص أبناء من أناًسا وإنَّ
يف يستغني لن اإلنسان أنَّ — غًدا وسيعلمون — يوم كل يعلمون ولكنهم مهجور، قديم
الزمة رضورة النفس رياضة ألن نواحيها؛ من ناحية يف الصوفية عن واحًدا يوًما حياته
اإلنسان زمام إفالت هو فإنما الحارض العرص يف الناس يلقاه ما وأكرب الجسد، كرياضة
عن جسده سياسة يف له غنى وال الزمام، ذلك عن يوًما له غنى وال يديه، من العرصي
يف شأنه ذلك يكون أن وأحرى برضاه. الشدة بعض وعن باختياره، الحرمان بعض

النفوس. سياسة
يسمو التي الضمري بحرية وأواله بالتصوف، املجتمعات أحق اإلسالمي واملجتمع
الثواب بحظ يقنع ولم واملعرفة، الحب عىل باهلل اإليمان لنفسه آثر كلما اإلنسان إليها
وال القديم، العرص يف أناس بها اعتصم التي الرهبانية له يأبى اإلسالم ألن والعقاب؛

الحارض. عرص يف «الوجودية» املذاهب بعض له يرىض
الدين، صومعة إىل فيهجره بمجتمعه يتربم اليقظان الضمري صاحب كان وقديًما
التي الوجودية بمذاهب بها فاعتصموا بمجتمعاتهم، املغرب يف الناس بعض تربم وحديثًا
إىل تارة قيوده من منطلًقا االجتماعي، العرف طغيان عليه اشتد كلما الفرد إليها يلجأ
غري واسًعا مسلًكا الفرد لضمري يفتح اإلسالم ولكن الوجدان، عزلة إىل وتارة اإلباحة،
وال نفسه أعماق يف صومعته له ويقيم ورش، خري من فيها بما الوجودية وغري الرهبانية

… وأرضني سماوات من وسع بما الكون حدود غري لها حدود
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يفارقونها، ال الفسيحة رحابه يف وهم املتصوفة عقائد اإلسالم سماحة وسعت جرم ال
الصوفية أقطاب من جمهرة اإلسالم عصور يف ونشأ إليها، أتوا حيثما دنياهم يعتزلون وال
يف وال عددها، وفرة يف العاملية النحل أبناء من جمهرة تضارعها ال واملرتيضني املتفكرين

… حكمتها ذخائر
ضحية منهم أحد يذهب لم العربي، العالم يف املتصوفة من الضحايا كثرة وعىل
الحالج عىل باملوت فيهما ُقيض اللتني املشهورتني القضيتني استثناء بغري قط ملذهبه
هذه إىل اإلسالم يف التصوف نشأ منذ السنني مئات يف ثالث لهما يكن ولم والسهروردي،
فيما والندرة الغرابة لوال الشهرة هذه لتشتهرا كانتا ما القضيتني هاتني ولعل األيام.
الواقع يف وهما الصوفية، ضحايا من والسهروردي الحالج أنَّ صح ولو قبيلهما، من هو
بعد نفسه، عىل منهما كل جناه فيما كبري إرص وعليهما السياسة، وضحية الفتنة ضحية

… دعواه يف واللجاجة توبته، من اليأس
القضيتني إحدى أنَّ يذكر أن الرجلني مصري يف الصحيحة العلة عن الباحث وعىل
الحالج وأنَّ الصليبية، الحروب إبان يف حدثت األخرى وأنَّ القرامطة، فتنة إبان يف حدثت
واألعداء، األحزاب فيها واتخذا قريب، من السياسة بمعارك اختلطا قد والسهروردي
اإلغضاء طول بعد مرتاجعني وال متحرجني غري الريبة ومواضع الشبهة مواقع واقتحما
مثل قومه من ولقي به اتُّهما ما بمثل أحد يُتَّهم ولم لهما. التوبة معاذير وتمهيد عنهما،

… السماح هذا ومثل املداراة، هذه
كما كالمه ورواية قضيته، يمس فيما أخباره رواية عىل الحالج قضية يف نزيد وال

… وقصائده كتبه يف جاء
اسمه مجوسيٍّا جده «كان بغداد: تاريخ يف الخطيب عيل أحمد بكر أبو الحافظ قال
فخالط بغداد وقدم بتسرت، وقيل بواسط، الحسني نشأ فارس. بيضاء أهل من محمى
املكي. وعمًرا النوري، الحسني وأبا محمد، بن الجنيد مشيختهم من وصحب الصوفية
وقبله فيهم، يُعدَّ أن وأبى منهم، يكون أن الحالج نفى فأكثرهم فيه، مختلفون والصوفية
وإبراهيم الشريازي، خفيف بن ومحمد البغدادي، عطاء بن العباس أبو متقدميهم من
ابن قال حتى كالمه، له ودونوا حاله، له وصححوا النيسابوري، النرصاباذي محمد بن
الشعبذة إىل نسبه الصوفية عن نفاه ومن رباني. عالم منصور بن الحسني خفيف:
وكان فيه. ويَغلون إليه، يُنسبون أصحاب اآلن إىل وله عقله. يف الزندقة وإىل فعله، يف

«… التصوف طريقة عىل وشعر منطق، وحالوة عبارة، حسن للحالج

106



التصوف

للناس يخرج أنه ومنها السحر، أخبار من عنه اشتهر ما بعض الخطيب روى ثم
مملوءة فيعيدها الهواء إىل يده ويمد الشتاء، يف الصيف وفاكهة الصيف، يف الشتاء فاكهة
أكلوه، بما الناس ويخرب القدرة، دراهم ويسميها أحد»، هللا هو «قل مكتوب: عليها دراهم

ضمائرهم. يف بما ويتكلم بيوتهم، يف صنعوا وما
أن وأمره أصحابه خاصة من رجًال بعث أنه قبيلها، من متكررة أخبار يف وروى
قد رآهم فإذا والزهد، والصالح العبادة لهم يظهر وأن بالجبل، البالد من بلد إىل يذهب
قد أنه أيام بعد لهم يظهر ثم عمي، قد أنه لهم أظهر واعتقدوه وأحبوه عليه أقبلوا
تفعلون، مما يشء ينفعني ال إنه الخري، جماعة يا لهم: قال مداواته يف سعوا فإذا ح، تكسَّ
ال شفاءك إنَّ له: يقول وهو املنام يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول رأى قد أنه أيام بعد لهم يظهر ثم
يديه، عىل شفاءه الرجل فأظهر البلد، دخل حتى الحالج وأقبل القطب. يد عىل إال يكون
بينهم يقيم أن إليه يتوسلون والعامة الكرباء من البلد أبناء ووراءه الحالج منه وخرج

… يشاء ما منهم وله
رأى حامًدا الوزير أنَّ كثري، وابن األثري وابن الخطيب ومنهم له، املؤرخون ونقل
القايض وسأله البيوت، يف تتخذ عنده من مناسك بمناسكه ويبدل الحج، فيه يسقط كتابًا
قد القايض وكان البرصي. للحسن اإلخالص كتاب من قال: هذا؟ لك أين من عمر: أبو

قال. مما يشء فيه وليس الكتاب قرأ
مثل أؤلف أن يمكنني ويقول: القرآن يسمع كان أنه املؤرخون، وتناقله إليه، ونُسب

القرآن. بها يعارض سوًرا يديه بني صفحات يف يخط وهو وشوهد هذا.
فقالت: سليمان ابنه امرأة عنها حدثت بيته، أهل مع مسلكه يف شبهات به ولحقت
كان فلما معنا، وهو السلطان دار يف معي الحالج وابنة السطح يف نائمة ليلة كنت
ألوقظك جئتك إنما فقال: منه، كان ملا ُمنكرة مذعورة فانتبهت غشيني، وقد الليل يف
بحيث الدرجة عىل صار فلما هو، ونزل بنته، ومعي الدار إىل نزلت أصبحنا وملا للصالة.
كالمي وسمع هللا؟ لغري أحٌد أَويَسجُد لها: فقلت له! اسجدي بنته: قالت ونراه يرانا
كمه يف يده وأدخل إليه، ودعاني قالت: األرض، يف وإله السماء يف إله نعم، فقال: لها
… طيبك يف هذا اجعيل قال: ثم مرات، هذا وفعل إيلَّ، فدفعه مسًكا، مملوءة وأخرجها

عىل قدموه الحالج أنَّ إليه انتهى العباس بن حامد الوزير أنَّ عليه القبض وسبب
الحاجب، القشوري نرص غلمان وعىل السلطان، دار يف والحجاب الحشم من جماعة
الحاجب وقف جوفه يف باهلل للمقتدر علة وعرضت النواحي، يف وتفرقوا أصحابه وانترش
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عىل يده ووضع له، فأذن إليه، إدخاله يف واستأذنه الحالج، له فوصف خربها، عىل نرص
باهلل املقتدر والدة ولحق العلة، زالت أن فاتفق عليه، وقرأ فيه العلة كانت الذي املوضع
للحالج وقام موتها، بعد العهد لويل ببغاء أحيا أنه عنه وشاع فشفاها، العلة تلك مثل

… والحاشية والخدم املقتدر والدة وعند الدار، يف سوق بذلك
وقوله الحق، هو إنه األزل: طاسني كتاب يف قوله فمنه كالمه، من عليه أخذ ما أما

أبيات: يف

ح��ي ك��ل وه��م ع��ل��ى ي��خ��ف��ى ح��ت��ى يَ��دقُّ س��رٍّ س��رَّ ي��ا
ش��ي ب��ك��ل ش��يء ل��ك��ل ت��ج��ل��ى ب��اط��نً��ا وظ��اه��ًرا
َع��ي وف��رُط ش��كٍّ وُع��ظ��ُم ج��ه��ل إل��ي��ك اع��ت��ذاري إنَّ
إل��ي إذن اع��ت��ذاري ف��م��ا غ��ي��ري ل��س��ت ال��ك��ل ج��م��ل��ة ي��ا

وقوله:

ال��ث��اق��ب اله��وت��ه س��ن��ى س��ر ن��اس��وت��ه أظ��ه��رن��ا م��ن س��ب��ح��ان
وال��ش��ارب اآلك��ل ص��ورة ف��ي ظ��اه��ًرا خ��ل��ق��ه ف��ي ب��دا ث��م
ب��ال��ح��اج��ب ال��ح��اج��ب ك��ل��ح��ظ��ة خ��ل��ق��ه ع��اي��ن��ه ل��ق��د ح��ت��ى

وهي للهجرة، الرابع القرن وأوائل الثالث القرن أواخر بني الحالج حركة وكانت
وأتباع أشياع بينهم وله الحنابلة، وشغب الزنج وثورة القرامطة فتنة أيام وافقت فرتة
من والفقهاء القضاة وتحرج مرة، بعد مرة التُّهم إليه فاتجهت األمصار، يف متفرقون
واملطاولة، اإلغضاء من سنوات بعد وحوكم عليه، القاطعة الحجة تقوم حتى إدانته
ثمانني نحو منهم وكان األرض، يف املفسدين عقاب يستوجب بما القضاة عليه فشهد
شهادتهم فأعادوا عليه، القصاص إجراء قبل أخرى مرة فسئلوا القصاص، ساحة يف

… الناس من مسمع عىل جهري بصوت
عنه، قيل ما وال قاله ما نمحص وال الحالج، قضية ندرس ال الكتاب هذا يف ونحن
األنصار، وتأليب الجموع، جمع إىل باالستهواء توسل امللك يف طامع مشعوذ أنه فيجوز
ودواوين الخالفة، كقرص والترصيف؛ التدبري مقامات وعند البالد، أطراف يف نرشهم ثم

… فرصتها سنوح عند للوثبة توطئة الوزارة،
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عمًدا ويستدعونها للشبهات، يتعرضون الذين «املالمتية» زمرة من أنه ويجوز
عليهم الناس لثناء طلبًا النسك؛ مظنة من أنفسهم وإبراء خطاياهم، عن للتكفري وقصًدا؛

…
بالتلفيق عليه فأثبتوا األمر، والة أزعجت خفية لعلة عليه مفرتى رجل أنه ويجوز

… يقرتفها لم جريمة واإلكراه
بالفكر صدًرا يضيق أنه املدعني دعوى اإلسالم عن ينفي الوجوه هذه من وجه فكل
من إنسانًا ينكب أن األمر والة من وزير أو ألمري عنَّ فإذا الروحية، واملعاني الصويف
تستحق التي بالتهمة اتهامه من مناص له يكن لم والطريقة، الرأي يف الختالف خصومه
أو األرض، يف واإلفساد الفتنة تهمة وأكربها دنيوية، أو دينية رشيعة كل يف العقاب

… الجماعة دستور عىل والخروج بالسلم اإلخالل
منصور بن حسني قضية من موجزة نسخة السهروردي الدين شهاب وقضية
يقع أن مظنونًا أو منه، يقع أن مظنونًا كان وفيما فعًال، منه وقع فيما سواء الحالج،

… وأحواله نزعاته يف أمثاله من

حلب مدينة وهو ميادينها، أخطر ويف الصليبية، الحروب عرص يف السهروردي عاش
الحالج اشتهر كما السهروردي واشتهر الدين. صالح امللك بن الظاهر امللك عاصمة
من اآلخرون ويحسبها السحر، من بعضهم يحسبها التي واألعاجيب الخوارق بأعمال

… الكرامات
وأبواب والسيمياء واملنطق األوائل علوم يعاني «كان أنه الزاهرة النجوم يف جاء

«… النرينجيات
من أكثر علمه وكان العبارة، فصيح الذكاء، مفرط كان أنه األطباء طبقات يف وجاء

السيمياء.» علم يعرف إنه «يقال: فيه: جاء ثم عقله،
يف كان «إنه العجم: فقهاء بعض عن منقوًال األعيان وفيات يف خلكان ابن وروى
باب عىل التي القرية — القابون إىل وصلنا فلما قال: دمشق، من خرجوا وقد صحبته
للشيخ: فقلنا تركماني، مع غنم قطيع لقينا — حلب إىل يتوجه َمن طريق يف دمشق
واشرتوا خذوها دراهم، عرشة معي فقال: نأكله، رأًسا الغنم هذه من نريد موالنا، يا
رفيق فلحقنا قليًال، ومشينا بها رأًسا منه فاشرتينا تركماني هناك وكان غنم. رأس بها
هذه يساوي بيعكم؛ عرف ما هذا فإن منها، أصغر خذوا الرأس؛ هذه ردوا وقال: لنا
الرأس خذوا لنا: قال ذلك الشيخ عرف فلما وإياه، نحن وتقاولنا ذلك. من أكثر الرأس
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قلبه، ويُطيِّب معه يتحدث الشيخ وبقي نحن فتقدمنا وأرضيه. معه أقف وأنا وامشوا
يلتفت ال وهو به ويصيح خلفه يميش الرتكماني وبقي وتبعنا، تركه قليًال أبعدنا فلما
بيد وإذا وتخليني؟ تروح أين وقال: اليرسى يده وجذب بغيظ لحقه يكلمه لم فلما إليه،
الرتكماني فبهت يجري، ودمها الرتكماني يد يف وبقيت كتفه عند من انخلعت قد الشيخ
ولحقنا، اليمنى بيده اليد تلك وأخذ الشيخ فرجع وخاف، اليد فرمى أمره، يف وتحري
يف رأينا إلينا الشيخ وصل فلما عنه، غاب حتى إليه يلتفت وهو راجًعا الرتكماني وبقي

غري.» ال منديًال اليمنى يده
لبعض عنه أفصح والعظمة السيادة إىل الحالج كطموح طموح للسهروردي وكان
«اجتمعت عنه: حدث فيما قال الذي اآلمدي الدين سيف الشيخ ومنهم صحبه،
قال: هذا؟ لك أين من له: فقلت األرض، أملك أن بد ال يل: فقال حلب يف بالسهروردي
يناسب وما للعلم اشتهاًرا يكون هذا لعل فقلت: البحر، ماء رشبت كأني املنام يف رأيت

العقل.» قليل العلم كثري ورأيته نفسه، يف وقع عما يرجع ال فرأيته هذا،
تهم ولكنها النبوة، يدَّعي كان أنه بها أُدين التي التهم من نسب فيما إليه ونسب
ملتبسة أيامه أواخر يف سريته من إلينا وصلت التي الروايات ألن أنباؤها؛ تتحقق لم
باختياره، صربًا مات إنه إحداها: تقول روايات؛ ثالث موته عن رويت لقد حتى متضاربة،
صلبه. بعد بالسيف مقتوًال مات إنه غريها: وتقول خنًقا، مات إنه أخرى: رواية وتقول

… دفنه قبل به التشهري من قيل ما مع قتله، مشهد عىل الروايات تتفق وال
خوفهم وأبلغوه الدين، صالح إىل أمره رفعوا الفقهاء أنَّ املتواترة القصة أنَّ غري
للمناظرة دعوته إىل األمر فانتهى ملكه، سياسة وعىل الظافر، امللك ابنه عقيدة عىل منه
السالم عليه — محمد بعد نبي إرسال إنَّ املناظرة: تلك يف قاله مما فكان امللك، بحرضة

… مستحيل غري —
نعلم أن العسري من فليس منها، واسترت بدا بما القصة أخبار جمع تعرس وإذا
الشعوذة مصطنع اللسان، ذرب الحكمة، قليل الفطنة، كثري شاب نفسه عىل يجنيه ما
لها يتهيأ ملن مفتوحة النبوة دعوى وأنَّ الدنيا، بملك موعود أنه إليه ويخيل واالستهواء،

بالكرامة. أو بالربهان اإلقناع عىل وقدرته وفصاحته بمعرفته

أنَّ الصدد: بهذا إليه أشاروا أو املؤرخون كتبه مما وال البال عىل يخطر مما وليس
الصوفية أدب من وليس والقصاص، املحاكمة ذرائع من ذريعة كانت الصوفية الفكرة
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إىل يشاء من بها يتذرع العامة بني الشبهات من لشبهة الحقيقة طالب يتعرض أن
… عليه التهمة وإثبات اتهامه

ألنهما باإلسالميات؛ املعنيني بني الشهرة هذه اشتهرتا قد — بعُد — والقضيتان
مثال فهي بانفرادهما، قاطعة الندرة هذه تكن لم فإن اإلسالم، أمم تواريخ يف نادرتان
التفكري، لحرية فيها شأن وال الخطر، مزالق إىل الدعاة بعض فيها ينساق التي للحوادث
ويتورط لها، يتصدى من بها يرتطم والريبة الحرج أوقات يف السياسة مآزق ولكنها

… ألوزارها ضحية أنه لقوم تراءى وإن وزرها بعض من يسلم وقلما فيها،

هو فليس يريده، من ويصلح به، يصلح الذي موضعه التصوف وضع قد اإلسالم إنَّ
ملن الزمة الطبائع بعض يف موجودة نفسية ملكة ولكنه بممنوع، هو وليس بواجب،
القيم ومعايري األخالق مقاييس تفرتق حني لهم تكون ما وألزم طبائعهم، يف وجدت
هذه من مجتمعه وبني بينه ما افرتق إذا الفرد فإن مجتمعاتهم، وبني بينهم الروحية
ضمريه وفاق عىل فضائله صاغ أو — اإلسالم يف رهبانية وال — بالرهبانية تجنبه القيم
ال الذي اإلسالم رشيعة هي وتلك ربه. وبني بينه عليه حسيب ال مجتمعه يف مقيم وهو

… هللا طاعة يف مخلوق عىل ملخلوق فيه سلطان
تفريط ال أمانة فتلك روحية، أو خلقية ملكة من اإلنسانية للنفس تكن ومهما
امللكة إحياء يجوز وقد للضياع. ويسلمها فيها يفرط الذي املجتمع يف خري وال فيها،
عوامل من غريها عىل قدرة كل يف التخصص يجوز كما أخرى، ملكات عىل الصوفية
التخصص فإما منها، فكاك ال التي التخصص الزمة ولكنها والعقول، الطبائع يف القدرة

… واالنقطاع اإلهمال وإما واالحتفاظ،
واستنكار يشء إيجاب — القرآنية الفلسفة كتاب يف قلنا كما — التخصص يف وليس
وال والروح. والذوق الذهن يف ملكة كل من واالستفادة التعميم سبيل هو وإنما يشء،
عىل وفضلوه له تخصصوا منهم أناًسا ألن املسلمني؛ جميع عىل التنسك اإلسالم يوجب
القدر وهو بيَّناه، الذي بالقدر يجيزه ولكنه األخرى، الجسد مطالب أو الروح مطالب

… اإلنسان حياة تدبري يف عنه غنى ال الذي
تنال، أن ينبغي ولكنها واحد، إنسان ينالها أن من وأكرب أكثر اإلنسانية فامللكات

تنال؟ أن يمكن فكيف
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إذا التوزيع هذا أو التخصص هذا يتأتى وال والتوزيع، بالتخصص إال تنال ال إنها
عىل جميًعا منها أقساط له تكون أن أحد كل وألزمنا التحصيل، يف جميًعا بينها سوينا

… سواء حد
وال إحصاؤها يسهل ال التي الروحية أو العقلية امللكات عىل هنا القول نقرص وال
محدودة وهي والجسد، الحس ملكات ومعها امللكات، هذه به نعم ولكن تحصيلها،

… الناس جميع يف متقاربة
للنمو قابلة — والروحية العقلية امللكات عن فضًال — الجسدية امللكات فهذه

… شهدناه إذا إال نصدقه وال بال عىل لنا يخطر ال الذي الحد إىل واملضاعفة
أشياء يف قدمه أصابع يستخدم أكتع رجًال الناس من ألوف معنا ورأى رأينا وقد
ويصنع الثقاب، عيدان ويشعل بها، يكتب اليدين؛ بأصابع صنعها عن الكثريون يعجز
يف الخيط ويسلك الحارضين، عىل ويديرها ويرشبها، األقداح يف ويصبها القهوة، بها
أو باليمني يصنع ما كل بالقدم يصنع أن ويوشك املمزق، الثوب ويخيط اإلبرة، سم

… باليسار
يتسلمون العامة املسابقات يف البليارد العبي الناس من ألوف معنا ورأى ورأينا
إال يرتكونها ال ولعلهم — تزيد أو إصابة وخمسني مائة بعد إال يرتكونها ال ثم العصا،
يريدون، حيث إىل األكر3 بها يوجهون وهم — اآلخرين لالعبني مجاملة أو تعب، من
لم إذا اللعبة تحسب وال بعضها، يف األكر تدخل ال مرسومة، خطوط بني ويرسلونها
بسلك األكر يجرون الالعبني هؤالء إنَّ قائل: لك قال لو بحيث اآلخر، بعضها يف تدخل

… يقول ما تصدق أن لك لجاز خفي؛
آثار يف ينظر من ورأينا شاء، حيث فتقع مسافات عىل بالحربة يقذف من ورأينا
من ورأينا املئات، بني وضعه تعدد ولو عرشات، بني واحًدا أثًرا منها فيخرج األقدام
أمتار مسافة عىل الحيوان أو اإلنسان عنق بها فيطوق الطويل الحبل يف باألنشوطة يرمي

…
إليه تبلغ الذي الكمال آماد هي وهذه املحدودة، الجسدية امللكات هي هذه
يكسبوا أن جميًعا الناس عىل حكمنا إذا القول فما والتوزيع، واملرانة بالتخصص
العمل عن به ونعطلهم خطأ، أيَّما بهذا نخطئ إننا امللكات؟ هذه من ملكة أعضاءهم

كرة. جمع األكر: 3
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امللكات هذه من ملكة أتقن ألنه إنسان عىل حجرنا إذا كذلك نخطئ ولكننا املفيد،
… اآلخرون يتقنها أخرى ملكات عىل نفسه يف جار ولو الجسدية،

فما والتخصيص، باملرانة املعهودة حدودها الجسدية بالقوى جاوزنا قد كنا فإذا
عند تقف وال التقارب، هذا الناس يف تتقارب ال وهي العقلية أو الروحية بالقوى الظن

الحدود؟! هذه
عليه، وننحى4 نلومه فلماذا جسده، عىل يؤثرها الروحية القوة طالب كان وإذا
عىل أو العقل، فنون يف املهارة عىل اللعب يف املهارة آثر إذا الالعب عىل ننحي ال ونحن

الروح؟ مطالب يف الكمال
أن واجبنا فمن أجمعني، به اقتدوا إذا الناس يرض ألنه جسده عىل يجوز من ملنا إذا
إال هؤالء بني واحد من فما اآلراء؛ من رأي ذي وكل فن، ذي وكل ملكة، ذي كل نلوم

أجمعني. به اقتدوا إذا الناس يرض وهو
االجتماعية، الحقائق بعض عن الفكر تحجب الجسد نوازع أن فيه جدال ال ومما
األرسة وهموم العيش شواغل أنَّ فيه جدال ال ومما املصفاة، الكونية الحقائق عن فضًال
عىل الباقية اإلنسانية الحياة عن فضًال اليومية، الحياة يف اإلصالح مطالب بعض عن عائق
كحق حق له البدنية؛ القوة كطالب الروحية القوة طالب أنَّ فيه جدال ال ومما الدهور، مر
عىل ولسنا اإلنسان، ملكات من يشاء ما استكمال يف األثقال وحامل واملالكم املصارع
نقصت إذا املصارع نلوم ال ألننا عيشه؛ لذات أو جسده عىل جار أنه عليه أخذنا إذا حق
لفسد مصارعني الناس كل أصبح ولو الروح. ملكة أو العلم، ملكة أو الفن، ملكة فيه
… البقاء أردنا إذا لها املتفرغني من بد وال هذا، مع املصارعة من بد ال ولكن الناس، كل
وبطل الدنيا، لفسدت الدنيا شواغل عن ُمعرضني متصوفني كلهم الناس أصبح ولو
النفوس، بعض يف النزعة هذه من بد ال ولكن الحياة، يف الزهد ومعنى الحياة معنى
القصد ثمرة أو التخصص، ثمرة وفقدنا الروح، مطالب يف األعىل الشأو عن قرصنا وإال

األبدان. وثروة العقول، وثروة الروح، ثروة لنا ينظم الذي الحيوي
الروحية، املطالب هذه من مطلب كل يف القرآن برشيعة مكفول الحيوي والقصد
وال اإلباحة، هذه من بد وال املسلمني، جميع عىل تُفرض ال وهي يطيقها، ملن مباحة فهي
… الحالتني كلتا يف الرضر ويمنع يفيد الذي بالقدر يجريان فإنهما اإلعفاء؛ هذا من بد

اللوم. نوجه أي — الثانية النون بسكون — ننحي 4
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تختلفان، ديانتني إحدى فهي والفكرية االجتماعية املذاهب لقبول الديانة اتسعت إذا
… الوجهة هذه يف التناقض حد بينهما االختالف ويبلغ

للمطالب أتباعها بضمائر وتتجرد الدنيا، أعمال من يدها تنفض ديانة إما فهي
الدنيوية. غري األخروية املطالب أو الروحية

واسعة أسس عىل االجتماعي اإلصالح قواعد وتقيم الدنيا، إىل تنظر ديانة هي أو
ومطالب دواعيها، حسب عىل لتطبيقها األوقات يتخريوا أن الناس عىل توجب ثم النطاق،

… فيها تتجدد التي البيئات
وإن الديانة، من نصيبه يتطلب اإلنساني املجتمع أنَّ الديانات بني املقابلة يف واملقرر
بل وفردية، جماعية الديانات ألن االجتماعية؛ للسياسة تتعرض نصوص عىل تشتمل لم
عن بأعمالها تنعزل ال األفراد ضمائر ألن ظهرانيها؛ بني بالقيام وأوىل للجماعة ألزم هي
أو الحياة، تلك تنتظم والفساد الصالح من فيها ما وعىل االجتماعية، الحياة يف رشكائها

… النظام فيها ينتقض
يف العقيدة سوء عىل جوهرها يف تقوم ألنها دنيوية»؛ «غري ديانة الربهمية كانت وقد
للمجتمع تعرضت ولكنها وخفاياها، مظاهرها عىل الوهم وغلبة ببطالنها، واإليمان الدنيا،
الناس وداخلت واملعيشة، الحكم يف بمزيتها منها طبقة كل وميزت طبقات، إىل فقسمته

… يتحركونها حركة أو يعملونه، عمل يف تفارقهم فال واملطاعم املساكن يف
ترجع بيئة يف نشأت ألنها االجتماعية؛ للسياسة وال للترشيع تتعرض لم واملسيحية
القديم، الزمن يف الرشائع أم إنها عنها: قيل التي الرومانية الدولة إىل املدنية برشائعها
كله؛ الدين عىل الرشيعة اسم يطلق الذي اليهودي الهيكل إىل الدينية برشائعها وترجع
دعوى املسيحية ظالل يف ظهرت هذا ومع الترشيع، عىل كله قائم عنده االعتقاد ألن
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أعم الدينية للسلطة مراسم فيها وظهرت اإللهي، الحق عىل حكمهم أقاموا الذين امللوك
… غريها يف الدين سلطة من وأقوى

يف سواءً تكن لم وإن االجتماعية، آثارها يف سواءٌ العميل الواقع يف فالديانات
الدنيوية» «غري الديانات اصطدمت ما وكثريًا االجتماع، ملسائل تعرض التي نصوصها
مناقضة الروحية الحياة تجعل أساسها من ألنها بينهما؛ تفرقة غري عىل الدنيوية باملذاهب

… تسري سنة أية وعىل كانت، كيفما الدنيوية للحياة
ولكنه الدين، طبيعة من ليس اجتنابها ألن االجتماع؛ مسائل يتجنب لم واإلسالم
إىل ووكل البرشية، الجماعة يف اإلنسان عقيدة تدركها أن ينبغي كما املسائل بهذه عني
الجماعة وتستوحيه زمانه، يقتضيه كما االجتماعي الصالح وبني بينها ق توفِّ أن عقيدته
تهتدي كما املصلحة بني النهاية يف فارق وال دينها. قواعد ومن رضوراتها، من كلها

… الدين يوجبها كما واملصلحة الجماعة، إليها
فعالقة الحارض، العرص يف والغايات املبادئ معروف واقع يشء االجتماعية واملذاهب
الذهنية؛ والفروض النظريات يف الخوض إىل به حاجة ال واقعي يشء كذلك بها اإلسالم
اإلسالمي الدين نصوص وبني املذاهب هذه جميع بني النزاع أو الوئام مواضع ألن
بحوث عنها كشفت كما العمل تجارب عنها كشفت وقد يريدها، ملن معلومة مسطورة

… الباحثني
الكربى، أصولها عىل تتفرع كثرية الفكرية املذاهب ومعها االجتماعية املذاهب هذه
وبخاصة فروعها، يف البحث عن فيها البحث أغنانا األصول هذه منها عددنا إذا ولكننا
مذاهب أمهات يف الكربى والقواعد اإلسالم، يف الكربى القواعد عىل البحث يدور حني

… اآلونة هذه يف والفكر االجتماع
بها تحيط ثالثة أصول إىل اآلونة هذه يف تتالقى قد االجتماعية املذاهب أصول إنَّ

… والعاملية واالشرتاكية، الديمقراطية، وهي: مناحيها؛ جملة يف
الوجودية ومذهب التطور، مذهب الحارض العرص يف ذكًرا فأكثرها الفكر مذاهب أما

… بعنوانها اتَّحدت وإن بمقاصدها املتعددة مذاهبها أو
للوحدة يعمل أو لالشرتاكية، يعمل أو للديمقراطية، يعمل أن املسلم يمنع الذي فما

العاملية؟
الوجودية يقبل أو التطور، مذهب يقبل أن دينه أحكام من املسلم يمنع الذي وما

املثىل؟ صورتها يف
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أربعة منذ — ألنه واألقدمني؛ املحدثني أتباعها من بالديمقراطية أحق املسلم إنَّ
عىل الديمقراطية اسم يصدق ال التي األوىل الديمقراطية بمبادئ يدين — قرنًا عرش
الحقوق، بني واملساواة بالشورى، والحكم الفردية، التبعة وهي: بغريها، النظم من نظام

… بالقانون واملحاسبة
بَيْنَُهْم﴾ ُشوَرٰى ﴿َوأَْمُرُهْم .[٢١ الطور: [سورة َرِهنٌي﴾ َكَسَب ِبَما اْمِرٍئ ﴿ُكلُّ
النَّاُس أَيَُّها ﴿يَا .[١٠ الحجرات: [سورة إِْخَوٌة﴾ اْلُمْؤِمنُوَن ََّما ﴿إِن .[٣٨ الشورى: [سورة
ِهللا ِعنَد أَْكَرَمُكْم إِنَّ ۚ ِلتََعاَرُفوا َوَقبَاِئَل ُشُعوبًا َوَجَعْلنَاُكْم َوأُنثَٰى ذََكٍر ن مِّ َخَلْقنَاُكم إِنَّا
اإلرساء: [سورة َرُسوًال﴾ نَبَْعَث َحتَّٰى ُمَعذِِّبنَي ُكنَّا ﴿َوَما .[١٣ الحجرات: [سورة أَتَْقاُكْم﴾

.[٢٤ فاطر: [سورة نَِذيٌر﴾ ِفيَها َخَال إِالَّ ٍة أُمَّ ْن مِّ ﴿َوإِن .[١٥
نظم من يرتضيه ما اختيار يف الحق صاحب فهو املبادئ بهذه املسلم آمن ومتى
عىل الحكم يطلب أن — املصلحة واجب مع — الدين واجب عليه فرض بل الديمقراطية؛

… األوىل املبادئ هذه لها تتوافر التي النظم من نظام

ألنه الصالحة؛ االشرتاكية مذاهب من مذهب عن يصده ما املسلم عقيدة يف وليس
ويفرض عامة، األسواق يف التجارة احتكار وينكر واحدة، طبقة يف الثروة احتكار ينكر
رهينًا الفرد حق ويجعل واملحرومني، والضعاف العجزة من أبنائه كفالة املجتمع عىل
من يأخذ أن عليه تحرم لم املبادئ بهذه عقيدته سمحت ومن الجماعة. بمصلحة

… واالشرتاكيون االشرتاكية توجد أن قبل له أباحته ما االشرتاكية
ُدوَلًة يَُكوَن َال ﴿َكْي الطبقات: سائر دون طبقة يف املال حرص عن اإلسالم ينهى

.[٧ الحرش: [سورة ِمنُكْم﴾ اْألَْغِنيَاءِ بنَْيَ
َسِبيِل ِيف يُنِفُقونََها َوَال َة َواْلِفضَّ الذََّهَب يَْكِنُزوَن ﴿َوالَِّذيَن والفضة: الذهب كنز ويمنع

.[٣٤ التوبة: [سورة أَِليٍم﴾ ِبَعذَاٍب ُهم ْ َفبَرشِّ ِهللا
من برئ فقد الغالء؛ به يريد يوًما أربعني طعاًما احتكر «من الرشيف: الحديث ويف

منه.» هللا وبرئ هللا،
الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا بالديون: التجارة طريق من بالباطل األموال أكل اإلسالم ويحرم
عمران: آل [سورة تُْفِلُحوَن﴾ َلَعلَُّكْم هللاَ َواتَُّقوا ۖ َضاَعَفًة مُّ أَْضَعاًفا الرِّبَا تَأُْكلُوا َال آَمنُوا

.[١٣٠
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اإلسالمية، السنن إىل آرائهم يف يستندون اشرتاكيون فقهاء اإلسالم يف ظهر وقد
يحرمون الذين الظاهري، املذهب فقهاء ومنهم إليه، يدعون ملا غريها سنًدا يعرفون وال
بناء، من عليها ملا األجر يكون وأن بناء، أرض تكون أن إال عمل بغري األرض تأجري
كتابه يف يقول الذي الظاهري، حزم ابن الفيلسوف االشرتاكيني الفقهاء هؤالء وأشهر
وأعوانه بآلته املرء يزرعها أن إما أوجه: ثالثة أحد عىل إال يحل ال األرض زرع «إنَّ املحىل:

شيئَا. منها يأخذ وال زرعها، لغريه يبيح أن وإما وحيوانه، وبذره
وإما فحسن، كراءٌ لألرض منه يأخذ أن دون واألعوان والحيوان اآللة يف اشرتكا فإن
األرض لصاحب ويكون بجزء، وآلته وأعوانه وحيوانه ببذره يزرعها ملن أرضه يعطي أن
أقل، أو أكثر ذلك نحو أو الربع، أو الثلث وإما النصف، إما ى؛ مسمٍّ تعاىل هللا يخرج مما
أصاب ما قل للزارع، الباقي ويكون ذلك، كل من يشء األرض صاحب عىل يُشرتط وال
أبى فمن جائزة، الوجوه فهذه عليه. يشء وال له يشء فال شيئًا؛ يصب لم فإن كثر، أو

أرضه.» فليمسك
تجوز الدين من حجة إىل الفيلسوف الفقيه فيه يستند مذهٌب هذا حزم ابن ورأُي
أمثال يستنبط الذي فالدين غريه، عند قاطعة تكن لم فإن كتابه، يف له فصَّ ما عىل عنده
عىل االشرتاكية عن به املؤمنني يصد إنه عنه: يقال ال الرأي ذلك أحكامه من حزم ابن
احتكار يمنع ممن وأعدل أوسط هو ما فيها وليس الطرفني، بني الوسطى طريقتها
يف اإلجماع مذهب وهو العامة. الثروة من معلومة حصة للمحرومني ويجعل الثروة،

الزكاة. وهي الخمس؛ فرائضه إحدى تقوم وعليه اإلسالم، رشيعة

منها؛ مذهب يستوعبه وال االجتماع، مذاهب يستوعب أن الدين رسالة يناسب ملما وإنه
جيل، بعد جيًال والتبديل التعديل ويعرتيها وتذهب، تأتي االجتماعية املذاهب هذه ألن
العمل خطط من خطة تغريت كلما الوجود بحقيقة اإليمان يقني يتغري أن يعقل وال
مجراها يف وإجرائها بها العمل عند صوابها من يبلغ مهما االجتماعية، املصالح يف

… املوقوت
يعوق أنه عليه أخذوا الغربيني من اإلسالم ناقدي أنَّ هذا أمثلة من يساق ومما
تثمري يف الربا من حرمه بما والتعمري، التثمري ومرافق والرشكات، املصارف أعمال
التثمري أعمال من عمًال قط يحرك لم اإلسالم ألن بصحيح؛ النقد هذا وليس القروض،
يف بالباطل الناس أموال أكل من ويربأ القروض، إىل يحتاجون بمن اإلرضار من يخلو
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رسالة تنقيض وال وخطئه، بصوابه ينقيض حال أية عىل النقد هذا ولكن مباح، عمل غري
إطالقها. عىل الدين

الغد إىل وينظر وامتداد، اتساع عىل يقيسها من ا حقٍّ األديان مصالح يقيس وإنما
واملصالح العصور ختام كأنه فيها األحكام من بحكم يقيض فال اليوم، إىل ينظر كما
ويلحقه ينقيض، أن يوشك األموال أصحاب أيدي يف الكربى الثروات عرص فهذا جمعاء،
حيازة بمنع آخرون فيه ويقول الثروات، ملوارد األمة بملك االقتصاديون فيه ينادي عرص

… كان ما كائنًا األقدار من قدر عىل فوائدها عن فضًال العامة، األموال
وقروضها والرشكات املصارف عرص يف االقتصاد مذاهب اإلسالم استوعب وقد
هذه وتميض املرشوع، العرف يف الربيئة مصالحها من مصلحة يعوق أن دون وفوائدها
الجميع، أيدي يف الثروة مذاهب يستوعب أن بعدها يئوده فال غريها، مىض كما املذاهب
أو رضر من وآخًرا أوًال يمنعه ما إال منها يمنع ال اآلحاد، أيدي يف الثروة مذاهب وال

… رضار

يرى ما واالشرتاكية الديمقراطية مذاهب من يتخذ أن يمنعه ال املسلم دين كان وإذا
مبلغ وليس اعتقاده، يف الخلق غايات من وغاية آماله، من أمل العاملية فالوحدة صالحه،

… دينه من مانع يمنعه ال رأي أنها فيها األمر
العرف عىل وتصطلح لتتعارف والقبائل الشعوب خلق قد — جالله جل — فالخالق
التقوى: بغري أبنائها بني تفاضل ال واحدة أرسة فتجمعها الرشيدة، واملعرفة الحسن،
إِنَّ ۚ ِلتََعاَرُفوا َوَقبَاِئَل ُشُعوبًا َوَجَعْلنَاُكْم َوأُنثَٰى ذََكٍر ن مِّ َخَلْقنَاُكم إِنَّا النَّاُس أَيَُّها ﴿يَا

.[١٣ الحجرات: [سورة أَتَْقاُكْم﴾ ِهللا ِعنَد أَْكَرَمُكْم
من ساللة يصطفي هللا بأن يؤمن امرئ عىل العاملية بالوحدة اإليمان يسهل وال
أرومة إىل انتسابها غري ميزاتها يف لها تحسب فضيلة لغري السالالت سائر دون البرش

… معلومة
العصور مايض يف النجاة بأن يؤمن امرئ عىل العاملية الوحدة بهذه اإليمان يسهل وال

… محدودين ألناس محدود زمن غري يف يكمل لم رشط عىل موقوفة قسمة ومقبلها
دعوة سمع من لكل قسمة النجاة أنَّ ويعلم العاملني، برب يؤمن الذي املسلم ولكن
الغابرين عىل اإلنسانية األخوة رواق يبسط واآلخرين، األولني من لها فاستجاب الهداية
… األديان من دين َهْدي عىل هللا اتقى إنسانًا الرضوان حظرية من يطرد وال والحارضين،
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اْآلِخِر َواْليَْوِم باهللِ آَمَن َمْن اِبئِنَي َوالصَّ َوالنََّصاَرٰى َهاُدوا َوالَِّذيَن آَمنُوا الَِّذيَن ﴿إِنَّ
البقرة: [سورة يَْحَزنُوَن﴾ ُهْم َوَال َعَليِْهْم َخْوٌف َوَال َربِِّهْم ِعنَد أَْجُرُهْم َفَلُهْم َصاِلًحا وََعِمَل

.[٦٢
جميع عىل ينبسط كما واألقوام األجناس جميع عىل اإلنسانية األخوة رواق وينبسط
كما بالتقوى، إال حبيش عىل لقريش وال أعجمي، عىل لعربي فضل فال والديانات، امللل
من األخوين بني وليس وآله، صحبه وإىل قومه، إىل القريش العربي النبي أحاديث يف جاء

… والصالح الخري ميزان يف راجح عمل ذي لغري رجحان العظيمة األرسة هذه

التطور مذهب وهو — الحديثة الفكرية املذاهب يف النظر عىل له عون املسلم عقيدة ويف
عند تصح التي نتائجه بقبول يقيده أن دون مبادئه، قبول عىل دينه أعانه فربما —

… آخرين عند تصح وال أناس،
يف النظر وليس األصلح، وبقاء البقاء تنازع من أهم مبدأ التطور مذهب يف وليس
لناس يتفق ال والدنيا الدين صالح أنَّ كتابه يف يقرأ من عىل محظوًرا املبدأين هذين
ويحميه صاحبه، يحمي اإليمان وأنَّ دافع، بغري الناس عن يُدفع ال الفساد وأنَّ عفًوا،

هللاُ. ويَنُرصه هللاَ يَنُرص ال ملن إيمان فال صاحبه،
َعَىل َفْضٍل ذُو هللاَ َوٰلَِكنَّ اْألَْرُض لََّفَسَدِت ِببَْعٍض بَْعَضُهم النَّاَس ِهللا َدْفُع ﴿َوَلْوَال
َصَواِمُع َمْت لَُّهدِّ ِببَْعٍض بَْعَضُهم النَّاَس ِهللا َدْفُع ﴿َلْوَال .[٢٥١ البقرة: [سورة اْلَعاَلِمنَي﴾
َلَقِويٌّ هللاَ إِنَّ ۗ ُه يَنُرصُ َمن هللاُ نَّ َوَليَنُرصَ ۗ َكِثريًا ِهللا اْسُم ِفيَها يُذَْكُر َوَمَساِجُد َوَصَلَواٌت َوِبيٌَع

.[٤٠ الحج: [سورة َعِزيٌز﴾
طني، من ساللة من اإلنسان خلق هللا أنَّ الخلق مسألة يف املسلم يعتقده ما وأول
متواردة آيات يف جاء كما أطواًرا، نوعه أبناء سائر مع وأنشأه نباتًا، األرض من وأنبته

التنزيل: من
ثُمَّ * ِكنٍي مَّ َقَراٍر ِيف نُْطَفًة َجَعْلنَاُه ثُمَّ * ِطنٍي ن مِّ ُسَالَلٍة ِمن اْإلِنَساَن َخَلْقنَا ﴿َوَلَقْد
َلْحًما اْلِعَظاَم َفَكَسْونَا ِعَظاًما اْلُمْضَغَة َفَخَلْقنَا ُمْضَغًة اْلَعَلَقَة َفَخَلْقنَا َعَلَقًة النُّْطَفَة َخَلْقنَا
﴿ٰذَِلَك .[١٢–١٤ املؤمنون: [سورة اْلَخاِلِقنَي﴾ أَْحَسُن هللاُ َفتَبَاَرَك ۚ آَخَر َخْلًقا أَنَشأْنَاُه ثُمَّ
اْإلِنَساِن َخْلَق َ َوبََدأ ۖ َخَلَقُه ءٍ َيشْ ُكلَّ أَْحَسَن الَِّذي * الرَِّحيُم اْلَعِزيُز َهاَدِة َوالشَّ اْلَغيِْب َعاِلُم
ۖ رُّوِحِه ِمن ِفيِه َونََفَخ َسوَّاُه ثُمَّ * ِهنٍي مَّ اءٍ مَّ ن مِّ ُسَالَلٍة ِمن نَْسَلُه َجَعَل ثُمَّ * ِطنٍي ِمن

120



والفكرية االجتماعية املذاهب

ا ﴿مَّ .[٦–٩ [سورةالسجدة: تَْشُكُروَن﴾ ا مَّ َقِليًال ۚ َواْألَْفِئَدَة َواْألَبَْصاَر ْمَع السَّ َلُكُم َوَجَعَل
.[١٤ ،١٣ نوح: [سورة أَْطَواًرا﴾ َخَلَقُكْم َوَقْد * َوَقاًرا هللِ تَْرُجوَن َال َلُكْم

نباتًا، األرض من نبت وأنه طني، من ساللة من اإلنسان بنشأة املسلم آمن فإذا
تلك نشأة من الصادق العلم يثبته ما يتقبل أن عليه جناح فال أطواًرا، خلقه اتصل ثم
معنى كان أيٍّا القويم، السوي الخلق هذا وبني وماء، طني من األرض مادة بني الساللة

… باليقني اإليمان مأخذ معناها يأخذ أن مسئول غري الثابت، الخرب يف الساللة
املسلم الستعداد التمثيل يف الفكرية املذاهب عن ينوب أن التطور مذهب ويكاد
جوانب من جانب كل يف يتغلغل واحد مذهب هو إذ عمومها؛ عىل املذاهب تلك يف للنظر
من لها يعرض فيما اإلنسانية الحياة شعب من شعبة كل عىل تطبيقه ويجري العلم،
عائق للعقل يعرض يكد لم العقل أمام التفكري مسالك له تمهدت فإذا واألطوار، الِغرَي1

… عليه ينطبق أو فيه ينطوي آخر مذهب دون

اآلراء بني الشائع العموم هذا يف التطور يشبه الفكرية املذاهب من آخر مذهب والوجودية
نواحي من ناحية كل يف تتشعب كثرية وجوديات حقيقتها يف الوجودية فإن والتطبيقات،
ألنه الوجود؛ يف الفرد بحق االعتزاز هي واحدة، قاعدة غري يف تلتقي وال واالعتقاد، النظر
وجود ال إذ الصحيح؛ الوجود صفة عليه تصدق الذي الثابت الكيان هو الوجوديني عند
هي متفرقة أفراد كلها ولكنها واألقسام، والفصائل واألجناس لألنواع الذهن غري يف
… املنطقيني اصطالح يف و«املاهيات» األسماء من عليها يطلق ما دون بذواتها املوجودة
النوع وجود وبطالن الفرد بوجود الزاعمني زعم يدحض أن حرج الفكر عىل وليس
من الوجوديون بها يخرج التي النتيجة يف تحته طائل ال كله فهذا والعيان، الحس يف
هذه قدر عىل الواجب الحق صاحب وأنه مسئول، الفرد أنَّ نتيجتها وإنما املقدمة، تلك
أعماله عىل يحاسب ألنه الضمري؛ سلطان غري لسلطان يدين أال خليق وأنه املسئولية،
يف العقل حق هو وذلك السلطان، ذوي أمر وال الجماعة أمر عنه يغني وال ونياته،
طاعة أو السلف، بطاعة منه يعتذر أن يغنيه ال العقل واجب فيه هو بل اإلسالم؛
وهذا الحق، هذا إىل اإلنساني العقل وصل وقد واألحبار. الرؤساء طاعة أو الجماعة،
التفرقة يف العقام الجدل طريق من إليه يصل أن قبل اإلسالمية العقيدة بفضل الواجب

املاهيات. ووجود الذوات وجود بني

التقلُّبات. — الياء وفتح الغني بكرس — الغري 1
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الفكرية. املذاهب وهذه الدين بني سواء كلمة من — خاصة الثقافة عصور يف — بد وال
الرسالتني هاتني يف رأي من يكن مهما املذاهب؟ رسالة هي وما الدين، رسالة هي فما
املسائل يف مجالها الفكرية للمذاهب يطلق أن ينبغي الدين إنَّ نقول: أن وسعنا ففي
إنَّ الباقية. املسائل يف حرمته للدين ترعى أن ينبغي الفكرية املذاهب وإنَّ املتجددة،
أول عند ليطرحها عقيدته يحمل الذي ذلك باملتدين وليس باٍق، والدين تذهب املذاهب

… يومه مشكالت يف خواطره ويوائم يروقه مذهب
السواء الكلمة هذه قال قد اإلسالم أنَّ نتبني حرض، وما مىض فيما الواقع وباستقراء
من أصًال يقرر لم ألنه وزيادة؛ فكريٍّا مذهبًا العهود تلك يف كان وأنه كثرية، عهود يف
اإلنسان روح من اإليمان إىل وكله الذي الجانب وألن تفكريه، يف العقل عىل يحجر أصوله

الدين. كلمة من باالتباع أوىل كلمة يقول أن الفكر يستطيع ال الذي الجانب هو
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الُعرفوالَعادات

عادات لهم تأصلت والبداوة الحضارة أبناء من شتى أمم ظهوره عند اإلسالم يف دخلت
تباعدت كما وآدابها عاداتها يف األمم تلك بني املسافة وتباعدت موروثة، وآداب عريقة،
والفراعنة والكنعانيني والفينيقيني والبابليني الفرس خلفاء ومنها وتخومها، مواقعها يف

… النيل ووادي النهرين وادي بني املتالحقة البوادي أو البادية وقبائل والرببر،
واآلداب واألرشبة واألطعمة واملواسم واملراسم األزياء فيه تعددت شاسع عالم
مختلف إىل تنتمي التي شعوبها بني الواسعة القارة يف اليوم تعددت كما واملصطلحات،
ما لكل اإلسالم أكناف يوسعوا أن األوىل اللحظة من املسلمون فتعود واألقوام، العنارص
اإلسالمي العالم وأصبح ومراسم، شعائر ومن وعادة، عرف من الشاسع العالم هذا يف

واألشكال. الظواهر اختالف إىل النظر عند اإلنساني للعالم عندهم مرادًفا
العالم عن بأصحابها تنعزل التي التقاليد جمود من السمحة النظرة هذه وأعفتهم
يتحرج فلم الناس، عن معزل يف طويًال زمنًا وأتباعه الدين أقام كلما أحيانًا، اإلنساني
والعبادات. بالعقائد املساس وهو واحد، يشء غري يف واألشكال الظواهر تلك من املسلمون
يبالون وال عنه، يسألون ال مباح حل فهو واملذبح الهيكل من بعيًدا الناس زاوله ما وكل
شواطئ إىل الصني تخوم من اإلسالمية الرقعة احتوتها التي األمم منزع فيه ينزعوا أن

… األقىص املغرب
الدهاقني، موائد وعىل األديرة يف وأكلوا الطيلسان، ولبسوا بالنريوز، املسلمون احتفل
القبط بناء من البيوت وسكنوا والدنانري، بالدراهم وتعاملوا والفيلة، الرباذين وركبوا
… العاملني دين اإلسالم أنَّ بذلك فحققوا لها، عداد ال أزياء يف واحد بدين وعاشوا والروم،
األوىل، اإلسالمية الدولة ومن الدعوة من صدًرا العرف يف السماحة هذه والزمتهم
من املعيشة شئون يف ديني حل إىل تحتاج دينية مشكلة الفرتة هذه يف يعرفوا فلم
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مع إال املشكالت هذه تظهر ولم الناس، معامالت يف شائع مسلك أو وملبس، مأكل
من السيطرة وخوف الداخل، من الفتنة خوف اإلسالمية؛ األمة كيان عىل الخوف ظهور

… األعداء
أعدائهم، غلبة من يهددهم وفيما بينهم فيما بالحرج شعروا حني املسلمون وتحرج
من به يشعروا أن قبل ظهرانيهم بني يتوارى الذي الدخيل من الحرج بهذا وشعروا

… واملكيدة بالقوة ويخضعهم عليهم، يغري الذي الدخيل
أنَّ علموا حني مظاهرها يف عليها غبار ال التي واملراسم العادات ينكرون أخذوا
التي للدولة والتمهيد تالزمها، التي العقيدة لرتويج ورائها من يتسرت ِملَّتهم يف الدخيل
تستأنف بيزنطية أو مجوسية ظاهرة كل إىل حذر عىل تلفتوا هنا ومن عليها. تقوم
غريبة حركة كل يسبق والحرام الحالل عن السؤال وكاد اإلسالمية، البيئة يف ظهورها
وإىل اإلسالم. يف دخولها قبل القديم الزمن يف املغلوبة األمم بمراسم ترتبط — مريبة —
املسلمني. غري أو املسلمني بني كانت حيث األعجمية املراسم يف الشك يرجع الحذر هذا

األمم وخضوع الدولة، زوال بعد والعادات الظواهر من للغريب اإلنكار هذا اشتد ثم
التمسوا الذين املصلحني جهود يغلب أن الحذر هذا وكاد عليها، املغرية للدولة اإلسالمية
فيما األعداء بأولئك التشبه إىل أقوامهم فحفزوا اإلسالم، أعداء أدركها حيث من القوة

… والصناعات العلوم أسلحة من أجادوه
يتعودوه لم تحرًجا الدور هذا يف األجنبية واألشكال الظواهر من املسلمون تحرج
الحرج بهذا شعروا ألنهم والحذر؛ الفتنة أيام يف أو القوة، أيام يف تاريخهم من سلف فيما
من والحذر الدخيل فتنة من والنفور الشك إىل أدعى وهما والخضوع، الهزيمة عرص يف

… املغلوب الكيد صاحب
عقابيله من املسلمون ينُج لم كبري رش فيه كان وإن كله، ا رشٍّ التحرج ذلك يكن ولم

… اآلن حتى بالنجاة يصدقون بعضهم يكد ولم النفس، بشق إال
من املسلم يستمدها سجية وهي اإلسالم، حصانة من صادر التحرج ذلك بعض
يف تجعله وال الدنيا، من الدين تفصل ال التي عقيدته شمول ومن بضمريه، استقالله

… الدنيا يف وال الدولة يف تبًعا يكون أال أحرى فهو تبًعا، الدين
ملن يخضع أن املعيشة عمل عن العقيدة يفصل الذي الدين صاحب عىل هان وربما
بروحه والفرار الدنيا، باحتقار ذلك عن يتعزى ألنه واللغة؛ والجنس الدين يف يخالفونه
هللا أنَّ روعه يف وتلقي العزاء، هذا له تأبى املسلم عقيدة ولكن األخرى، الحياة إىل منها
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عىل عالمة األرض يف التمكني كان ُمذْ حوزته، ومناعة مكانته يف تفريطه عىل محاسبه
السواء. عىل املعايش وشئون الحياة شئون يف به العمل وصدق اإليمان، صدق

[سورة تَْشُكُروَن﴾ ا مَّ َقِليًال ۗ َمَعاِيَش ِفيَها َلُكْم َوَجَعْلنَا اْألَْرِض ِيف َمكَّنَّاُكْم ﴿َوَلَقْد
اْألَْرِض ِيف َليَْستَْخِلَفنَُّهْم اِلَحاِت الصَّ َوَعِملُوا ِمنُكْم آَمنُوا الَِّذيَن هللاُ ﴿َوَعَد .[١٠ األعراف:
بَْعِد ن مِّ َلنَُّهم َوَليُبَدِّ َلُهْم اْرتََىضٰ الَِّذي ِدينَُهُم َلُهْم َوَليَُمكِّنَنَّ َقبِْلِهْم ِمن الَِّذيَن اْستَْخَلَف َكَما
اْألَْرِض ِيف اْستُْضِعُفوا الَِّذيَن َعَىل نَُّمنَّ أَن ﴿َونُِريُد .[٥٥ النور: [سورة أَْمنًا﴾ َخْوِفِهْم

.[٥ القصص: [سورة اْلَواِرثِنَي﴾ َونَْجَعَلُهُم ًة أَِئمَّ َونَْجَعَلُهْم
أنه علم حوزته عليه واستبيحت الدولة، منه وضاعت باملسلم، الهزيمة حاقت فإذا
هذه من الخالص يف األمل غري إليه يطمنئ عزاء من له يبق ولم ودينه، دنياه خرس قد
وتباعد الغالب، يف النفور وداخله إليها، والسكون فيها، االستغراق من والحذر املهانة،
بها، اللهج من بدًال فيها محاكاته من فتحرز وتفكريه، بشعوره وأحواله عاداته وعن عنه
معالم وطمست الهزيمة، استذلتها التي املغلوبة األمم من يحدث كما بمشابهتها والولع
عن بها قناعًة واألشكال الظواهر محاكاة من املموهة العزة تستعري فراحت استقاللها،

… الدارسة1 املعالم وإحياء باملقاومة، تنال التي الصادقة العزة
إىل املسلمني نبه من أول كان — خلدون ابن — اإلسالمي التاريخ فيلسوف ولعل
أنَّ األذهان يف فوقر والهزيمة، بالغلبة التسليم تمام من وعدَّها املغلوبني، يف الخلة هذه
أمل غري عىل بالسيادة والتسليم الفناء عوارض أول وأشكاله ظواهره يف الغالب محاكاة

… الخالص يف
األجنبية، العادات من التحرج شعور املسلم استمد اإلسالمية العقيدة حصانة فمن
بالفناء تؤذن التي املحاكاة بواعث عىل القضاء من فيه ما بمقدار خريًا التحرج هذا فكان

… بالسيادة والتسليم
ودراية فهم عىل بها يعتصمون ملن بالسالمة الكفيلة السليمة الحصانة هذه ولكن
جميًعا الفضائل يصيب ما فأصابها والخمول، الجمود بعوارض امتزجت أن تلبث لم
العقول، عىل الحرية ورانت2 الهمم، وسقطت العزائم، خارت كلما والتشويه املسخ من
واليرس، القوة أسباب يف الغالبني محاكاة من املحنة بهذه أصيبوا الذين املسلمون فتحرج

األيام. طمستها التي القديمة أي الدارسة: 1
سيطرت. أي رانت 2
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القومية املعالم بمحو ويؤذن بالزوال، األمة كيان يهدد فيما محاكاتهم من تحرجوا كما
… واألحداث األيام تتابع عىل

عجًزا الواقع يف تركته ما باختيارها تركت أنها إليها فخيل بالنفوس، العجز واستبد
العجزة يسوق مما األسباب هذه تكون حني سيما وال بأسبابها، وجهًال املحاكاة، عن

والصناعات. العلوم تحصيل عىل والتوافد السعي إىل قهًرا املتواكلني
اإلسالم، صدر يف سؤال موضوع تكن لم أمور عن التساؤل كثر الفرتة هذه يف
هل الكربيت؛ يف االستفتاء بعد االستفتاء وسمع األيام، هذه يف سؤال موضع هي وليست
التليفون؛ وعن املساجد؟ يف به اإلضاءة تجوز هل االستصباح؛ غاز وعن قدحه؟ يجوز
تعليمها يجوز هل الطبيعة؛ وعلوم الجغرافيا وعن الدينية؟ املعاهد يف وضعه يجوز هل
يخشون مغلق سجن يف العالم هذا يف يعيشون كأنهم املتحرجني لهؤالء والح للتالميذ؟

… محبوس مارد أو مرتبص شيطان منه فينطلق فيه؛ يشء إىل أصبًعا يمدوا أن
منهج عىل األقدام وثبتت النفوس، يف الثقة تجددت ريثما إال الغاشية هذه تدم ولم
أنَّ وأيقنوا دينهم، حصانة من املسلمون استمده الذي الحرج وطأة فخفت اإلصالح،
علم بكل املسلم غري من أوىل املسلم وأنَّ تفرتقان، ال الحديث العلم وطرق التقدم طرق

والتفكري. بالفهم مطالب الخلق، أرسار عن بالبحث مأمور ألنه املعرفة؛ علوم من
حرٍج، غري يف اإلحراج تخلق الجمود من رواسب والخمول الجهل مع وتخلفت
كلما أحيانًا وتفيد اإلصالح، طريق يف الحثيث السري إىل الحاجة تدعو حيث كثريًا وترض
نفع لغري جديد يشء كل عىل الهجوم قبل واألناة الروية بعض إىل املتعجلني اضطرت

… القديم يخالف أنه إال فيه
مآرب فيها يكن لم لو زالت مما أرسع تزول كانت الجمود رواسب أنَّ الظن وأغلب
والزوال للنقص مواردهم وتتعرض ببقائها، منافعهم ترتهن الحاكمني من لفئة ولبانات

تحويل. أو تبديل من الراهنة الحالة عىل يطرأ بما
ألن اإلسالمي؛ العالم أرجاء يف اإلصالح طالب قبلة والقاهرة اآلستانة كانت وقد
الثقافة عاصمة والثانية اإلسالمية، الخالفة مقر اإلصالح نهضات مستهل يف كانت األوىل
خفية بواطن من كلتيهما يف التقدم حركات من حركة تخل ولم قرون، عدة منذ الدينية
املشايعني الحكام وجماعة اإلصالح، دعاة بني الشقاق حولها من يثار التي الظواهر غري
كان وبما والتشهري، العنت من أصابهم ما أشد الدعاة أولئك أصاب هؤالء ومن للقديم،
والقادة األئمة عىل الدهماء الستثارة األعوان تسخري عىل اقتدروا والسطوة الجاه من لهم
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تهمة الجهالء بني تفشيًا وأرسعها وأيرسها واألباطيل، بالتهم وأحاطوهم املصلحني،
… الدين إفساد عىل األعداء مع التواطؤ وتهمة الكفر،

الحضارة، مجاراة إىل رؤساءه الشعب سبق لآلستانة الخاضعة العثمانية البالد ففي
الدولة ولكن بالعقيدة، لها مساس ال التي املعيشة شئون يف العرصي العرف ومسايرة
الجنود مالبس بتغيري السلطان أمر حني ثوراتها أخطر من لثورة تعرضت العثمانية
هذه قادة ألن الحديثة؛ الجيوش يف العرصي النسق عىل كتائبهم وتنظيم «اإلنكشارية»،
القديم بقاء آثروا — للسلطان املنافسني املالك البيت أعضاء بعض ورائهم وِمن — الفرق
فض يتبعه أن الحديثة الكتائب يف واألنظمة املالبس تبديل من وأوجسوا قدمه، عىل
نظام تعديل من أراد فيما تنارصه منشآته من بقوة السلطان وتزويد اإلنكشارية، كتائب

… الوراثة
وعىل — اإلصالح أئمة وبني وحواشيه، الخديو بني أشده عىل الخالف كان مرص ويف
الخالف باطن وكان — املرصية الديار مفتي عبده محمد الشيخ اإلمام األستاذ رأسهم
التعليم وبرامج األزهر، بالجامع التدريس ووظائف األوقاف، أموال عىل الرقابة حول
ذريعة ولكنها قليل، وال كثري يف وحواشيه الخديو تعني ال سفاسف عىل وظاهره فيه،
بسوء املصلحني واتهام األصيل، الخالف موضوع حول الغبار إثارة يف يستخدمونها

… املخلصني وأعوانه األمر ويل عىل واالفتيات الطوية، وفساد النية،
التي الفتوى معركة السفاسف حول الصاخبة املعارك هذه من اشتهر ما وأشهر
الديار مفتي سأل الرتنسفال من رجًال أنَّ الوجيزة وخالصتها الرتنسفال، بفتوى عرفت
خلف الصالة جواز وعن الجنوبية، أفريقيا يف والطعام اللباس عادات بعض عن املرصية
طعام وجواز القلنسوة، لبس بجوار هللا رحمه الشيخ فأفتاه املذاهب؟ اختالف مع اإلمام
لَُّكْم﴾ ِحلٌّ اْلِكتَاَب أُوتُوا الَِّذيَن ﴿َوَطَعاُم الكريم: القرآن بنص حالل ألنه الكتاب؛ أهل
خلفه الصالة عىل لالعرتاض وجه وال إمامته تجوز املسلم اإلمام وأنَّ ،[٥ املائدة: [سورة
وال املسلمني، جماعة يفرق مذهب كل بأتباع مسجد تخصيص ألن املذاهب؛ اختلفت وإن

… األولني سري أو والحديث القرآن من أصل إىل يستند
الفقهية اآلراء من بنبذة اإليجاز، مع ولو نُلمَّ، أن الرسالة هذه غرض من بنا ويخرج
ليس إذ الرتنسفالية؛ الفتوى صدور بعد وتربيًرا وتشهريًا ا وردٍّ نقًدا الُكتَّاب تداولها التي
بنا وما املذاهب، جدل من نحوه نحا وما الفقهي الجدل يف نخوض أن هنا غرضنا من
ممن حملتها يف الغالة كان وال الفقه، قضايا من تكن لم القضية ألن ذلك؛ إىل حاجة من
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األحناف األئمة خلف الصالة أو األوروبية، املوائد عىل األكل أو القلنسوة، لبس ينكرون
حاشية مع الجامعة الصلوات يف الجمع أيام يتفق كما واملالكيون، الشافعيون وفيهم

األمري.
وعىل الرتنسفال، فتوى يف األجوبة وكتابة األسئلة ورود قبل بالحملة اإلنذار بدأ وقد
اليومية، الراوي صحيفة صاحب إليها رفعه فيما يومئذ الخالفة دار إىل الخرب وصل ذلك
وغريها الفتوى إىل أشار وقد الحني، ذلك يف مرص خديو عىل وعيونها أعوانها من وهو

فقال: الدينية الغرية ثياب يف الخفية السياسة معارك من

نفوذ إسقاط يف كاٍف الفتوى ظهور مجرد أنَّ — الخديو أي — يظن وكان
النتيجة وأنَّ … ذلك خالف له فظهر عزله، إىل التوصل أو الديني، املفتي
آلتُها دينية سلطة لنفسه يجعل أن يريد الخديو سمو أنَّ تقدم ما كل من
البابا تهاب أوروبا إنَّ وقال: كثريين، بهذا حدَّث وقد األوقاف. وماليتُها األزهر،
محمد الشيخ دام ما وإنه علينا، سهلة وهذه الدينية، السلطة ألجل والسلطان
ويف األعىل، األوقاف مجلس ويف األزهر، يف وعضًوا املرصية، للديار مفتيًا عبده
هذه طريق يف العقبة هو فاملفتي … عمل ذلك يف له يتم فلن القوانني، شورى

ا.3 جدٍّ كبري وحزبه السلطة،

العالم أحداث عىل املعقبني أذهان يف أوقعت التي هي املصطنعة املعارك وهذه
سبب، لغري القديم عىل الجمود يف ويغلو حرج، غري من يتحرج املسلم أنَّ اإلسالمي
ووصاياها. أوامرها من املستفادة وآدابها العقيدة وسنن العرف موروثات بني ويخلط

الذين الجامدين عىل النعي كتابه من تعلم قد املسلم أنَّ ينفيه وهم هذا وكل
كانوا وإن عليها وجدوهم ألنهم بهم؛ ويقتدون أسالفهم، لعادات عقولهم يستعبدون
خري عىل األرض أنحاء يف تفرقوا الذين األولني املسلمني سرية جاءت ثم يعقلون، ال
دون والرببر والديلم والرتك والفرس الروم من األمم أبناء فعارشوا السماحة، تكون ما
فيه يكن لم ما العرف أساليب من بأسلوب وال املعيشة، أنماط من بنمط يتحرجوا أن

… والعبادة بالعقيدة مساس

منه. صورة اإلمام األستاذ تاريخ من األول الجزء ويف باشا. طلعت يوسف تقرير 3
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وليس موروثة، عادة ألنها موروثة عادة عىل املؤمن يجمد أن اإلسالم روح من فليس
اإلسالم روح من يعتصم ولكنه جديدة، عادة ألنها جديدة عادة يرفض أن روحه من
غمارها، يف الفناء إىل به تجنح وال بروعتها، تَُهوله فال الغلبة، سحر من تعيذه بحصانة
ألمة كان وما فيها، تزهد وال األمم، تتمناها لإلسالم مفخرة وتلك لقيادتها. واالستسالم
كان ولو يساملها عمن تحجزها وال عدوها، وبني بينها الحواجز تقيم حصانة يف تزهد أن

عنها. غريبًا
ويأمر بالعفو، يأخذ أن وعادة سلوك من الخلق مع آثره فيما املسلم وسبيل

الجاهلني. عن ويعرض بالعرف،
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هل يتساءلون: الناشئني من ألناس هاٍد جواب فيها يكون أن عىس الفصول هذه كتبنا
عىل اإلسالمية عقيدته يقيم أن العرصي اإلنسان يستطيع وهل والدين؟ الفكر يتفق

التفكري؟ من أساس
هذين من كل عىل «نعم» بكلمة للجواب تعزيًزا الفصول هذه تكون أن ونرجو
وسند الفكر، من سند وله باإلسالم املفكر يدين ونعم والدين، الفكر يتفق نعم السؤالني،

اإليمان. من
نود السؤالني، هذين يتمم آخر سؤاًال بها نضيف أن ونود الخاتمة هذه نكتب ولكننا
باإليمان أحق دينًا فيه ويرى العرص؟ هذا يف بالدين اإلنسان عقل يؤمن هل نسأل: أن

اإلسالم؟ من به
ال طويل بحث فذلك الفكر، بمعرفة وجدانه أعماق يف بالدين اإلنسان يؤمن أن أما
من مبينًا جليٍّا يتضح — النية خلوص مع — ولكنه صفحات، وال سطور يف يستقىص
صلة من له بد ال املحدود، غري الوجود هذا من جزء اإلنسان أنَّ وهي واحدة، حقيقة
مع املتغرية العلوم تحرصها التي الحسية الصالت هذه من غوًرا أبعد به تربطه عميقة

… والسنني العصور
هذا من النهاية دون ينقطع محدود اإلنسان فكر إنَّ الصلة؟ هذه تكون فكيف
أو فكره؟ انقطاع عند كله بالوجود صلته تنقطع فهل حدود، له ليست الذي الوجود

باإليمان. إال تكون لن ذلك وراء الصلة أنَّ يقينًا علًما ويعلم نهايته، حدود يعلم
طريق بعد — بد وال النهاية، يبلغ ولم نهايته إىل بالفكر ذهب ألنه يؤمن؛ أن بد ال

… يستقصيه ال ولكنه الفكر، إليه يهتدي طريق من الفكر—
اإلسالم؟ دين من أفضل اإلنسانية للجماعة يختاره دين فأي بهذا، املفكر آمن وإذا



إسالمية فريضة التفكري

يرتكه أن منه يريد غريه بدين املسلم عىل يشري فالذي موجود، دين اإلسالم إنَّ
اآلحاد، ومطالب الجماعة بمطالب منه وأوىف االعتقاد، درجات يف منه أرفع بعقيدة ليَِديَن
األديان؟ سائر ويف اإلسالم يف نظر إذا منه خريًا يعتقده الذي فما املسلم، يعتقده ما وهذا
ال محيط، يشء بكل وهو يشء كمثله ليس العاملني، رب أنه اإلله يف املسلم يعتقد
أحد عىل أحًدا يميز وال فريق، دون فريًقا بالنجاة يختص وال ذرية، دون ذرية يحابي

… والتقوى العمل بغري
بإذن إال الغيب يعلم وال هللا، علَّمه ما يعلم هداية، رسول أنه النبي يف املسلم ويعتقد
نفًعا ألحد يملك وال واألعاجيب، بالخوارق التصديق عىل يقرسها وال العقول يخاطب هللا،

… خسار من عليها يجنيه وما خري، من لنفسه يكسبه ما إال ا رضٍّ وال
يصدق حني جميًعا يصدقهم بالهداية، هللا رسل أنهم كافة األنبياء يف املسلم ويعتقد
أحد يهلك فال وينذرون؛ يبرشون عليه، يصيل حني جميًعا عليهم ويصيل نبيه، برسالة
حيلة بغري فيه تأخر أو الزمان يف سبق ألنه النجاة تفوته وال نذير، بغري هللا خالئق من

… التأخري أو السبق يف له
صالًحا عمل إن نيته، وعن عمله عن مسئول مخلوق أنه اإلنسان يف املسلم ويعتقد
وينجيه يقرتفه، لم بذنب يؤاخذه وال بذنبه، هللا يؤاخذه فعليها، أساء وإن فلنفسه،

… بثوابها ينهض لم بكفارة ينجيه وال بتوبته،
أكرمهم وأنثى، ذكر من واحدة أرسة أنهم عامة اإلنسان بني يف املسلم ويعتقد
باألعمال ويتعارفون باألنساب، يتكاثرون لعباده، أنفعهم هلل وأتقاهم أتقاهم، هللا عند
يتساءلون. هم وال يومئذ بينهم أنساب فال الحساب موازين لهم نصبت فإذا واألسباب،
محرابه هللا، وجه فثم كان أينما وخالقه، املرء بني عهد أنه الدين يف املسلم ويعتقد

يشاء. بما إال يباح ال حرم وضمريه والسماء، األرض بني الصالة أقام حيث
إنسان يعتقده فيما منها خري عقيدة من له فما العقيدة هذه بغري املسلم آمن فإذا

هللا. مشيئة يف أو هللا، خلق يف أو هللا، أنبياء يف أو هللا، يف
بإله… تؤمن وال بيشء تعتقد ال له: قيل فقد باإلسالم تعتقد ال له: قيل وإذا

يوجب اإلسالم وأنَّ اإلسالم، يوجب التفكري أنَّ يعلم أن الحالني عىل للمسلم ويحق
… التفكري

من انتهى الذي العقل ذو عنه ينحرف الواسعة العقل مناحي من منًحى ذلك
الفكر بقسطاس تُعاب نهاية وهي املعتقدات، وإنكار األديان، نبذ إىل وتقديراته بحوثه
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استقام التي للرضورات التقدير سوء يف عيبها ينحرص وال تفكري، سوء ألنها نفسه؛
… التاريخ وقبل التاريخ يف وجدت منذ اإلنسانية الجماعة بناء عليها

ما وليس العدم، إىل انتهى … يشء غري إىل انتهى أنه القارص التفكري هذا عىل يعاب
الفكر ومنها املوجودات، بجميع محيط أبدي أزيل مطلق وجود هو بل عدًما؛ الفكر وراء
العقل عن منقطًعا ليبقى ال اإليمان، ليدركه ولكن بداهة، الفكر يدركه ال واملفكرون،

… والشعور والوجدان
الجماعة لرضورات تقدير سوء ألنه كذلك يعاب القارص الفكر هذا إنَّ قلنا: وإذا

… يتأمل أن ويريد يتأمل من عند الهني بالعيب هذا فليس اإلنسانية،
… برهان وأي برهان اإلنسانية الجماعة يف العقيدة إىل النفوس حاجة إنَّ

أيقدح البقاء؛ يف النوع مصلحة عىل األبوي الحنان كربهان لكن الواقع، من برهان
الغريب نظرة إليه ينظرون وال كله، النوع بعني األبناء إىل ينظرون أنهم اآلباء حنان يف

الحنان؟ هذا من املجرد
ولنوعه لعقله األمني اإلنسان وعىل الواقع، يف وحق العقل، يف حق الجماعة برهان
من القضية عىل الطارئ السائل بحث ال املسئول بحث عنه ويبحث الحق، لهذا يفطن أن

… بعيد
يرعاها كما جماعته يف القداسة حرمة يرعى أن ولنوعه لعقله األمني اإلنسان وعىل
يصونه ومما يتوخاه، مما الجماعة سالمة تكون أن الضمري سالمة فمن ضمريه، يف

… ويحميه
… املاليني بمئات تعد إنسانية جماعة اليوم العالم ويف

… قوية بحصانة منها ويعتصمون قويمة، بعقيدة يعيشون مسلم مليون أربعمائة
… اإلسالم1 هو هذا

… تموت أو كيانها عن فتذود عقيدتها عن تذود حية بنية
عليها يوجب ما وأوجب أعدائه، وجوه يف فلتصنه أعدائها، وجوه يف اإلسالم صانها
وأنها وقرارها، ديارها للجماعة وتحمي وأعماقه، آفاقه للضمري تطلق أنها الصيانة هذه
بديل فال دين؛ من بد وال دين، اإلسالمية للجماعة يكن فإن وإيمان، وتفكري ووجدان لُبٌّ

… إليه الفكُر ويهديها الفكر، إىل يهديها دين من لها

الكتاب. هذا من األوىل الطبعة صدور عند الخمسينيات يف املسلمني عدد إىل يشري العدد هذا 1
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