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مقدمة

البرشية. الجماعات لوازم من الزمة الدين
حاجة أو وطنية، مصلحة ألنه البرشية الجماعات لوازم من الزمة الدين يكن ولم

نوعية.
األوطان. وجود قبل وجد قد الدين ألن

يف أسبابها وتتوافر زمن، كل يف أغراضها تتحقق «بيولوجية» النوعية الحاجة وألن
الدين. إىل حاجة يف وسائلها وتوافر أغراضها، تحقق بعد اإلنسان يزال وال حالة، كل

سالالته، من ساللة وكل النوع، أفراد من فرد كل يف واحدة النوعية اإلنسان وغرائز
وال النوع تنحرصيف ال غاية إىل الدين من يتجه ألنه اختالف؛ أكرب يختلف الدين يف ولكنه
مكانه تقرير بل وكفى، النوع حفظ منها الغرض وليس غريها، دون غرائزه عىل تتوقف

الحياة. هذه يف أو الكون، هذا يف
بالحياة. النوع من يتعلق فاإلنسان

الحياة. بمعنى الدين من يتعلق ولكنه
النوع وشيجة ألن نوع؛ آداب أو نوع، غريزة أو نوع، له ليس إنسان يوجد ولن
يوجد وقد الحياة، معنى يفوته إنسان يوجد قد ولكن باختياره، عنه ينفصل مما ليست
ٌه وتََوجُّ النوعية، الحياة وعن الفردية، الحياة إعراضعن أنه عىل الحياة معنى يفهم إنسان

الحياِة. ِمَن آخَر ٍب َرضْ إىل
نوعية غريزة من تحول إنه إذن: يقال فال عقيدة، إىل عقيدة من اإلنسان يتحول وقد
آمن إنه إذن: يقال بل التحويل، وال التحول تقبل ال الغريزة هذه ألن نوعية؛ غريزة إىل

الحياة. مصدر أو الحياة وبني جميًعا، الخالئق بني جديدة بعالقة
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نوع؛ أفراد من فرد ألنه ذلك يطلب ال فهو األبدية الحياة الدين من طلب إذا واإلنسان
ال ثم انتهاء، بغري البقاء مكفول أنه اإلنسان يقدر وقد السنني، ألوف يبقى قد النوع فإن
بحياة يتصل أن ويريد يزول، ال معنى لحياته يريد ألنه األبدية؛ طلب عن ذلك كل يغنيه

مداه. أوسع يف كله الكون

أو علمية دروًسا منها يريدون ألنهم البرشية؛ الجماعات لوازم من الزمة العقيدة وليست
صناعية. حيًال

اإلنسان. خارج قوة إىل تلجئه ال اإلنسان، يف كامنة والعلم الصناعة قوة فإن
أحدهم ينكر بل واحدة، عقيدة يعتقدون وال واحًدا، علًما يعلمون قد إنسان ألف وإن

اإلنكار. أشدَّ اآلخر عقيدة
اإلنسان يعلم وقد بغريب، غريب عالقة تكون قد واملعلوم العالم بني العالقة أن كما
ألنه يعتقد فإنما اعتقد فإذا فيه، عارض أو عنه غريب بأنه يشعر وهو الكون، من أرساًرا
وليس بحياته، الحياة موصول بأنه ويؤمن بالغريب، الكون يف ليس بأنه يشعر أن يريد

فيه. بالعارض
وإنما الصناعية، والحيل العلمية الدروس مقياَس الصالحة العقيدة مقياُس وليس
سبيل عن تصدهما وال والقريحة، بالعقل تنهض أنها صالح من الصالحة العقيدة حسب
االجتماع. وأطوار الحضارة، يف التقدم وبني معتقديها بني تحول وال والصناعة، العلم

وال واحد، إنسان عمر تعيش ال البرشية الجماعات أن الصالح هذا يف يالحظ أن وينبغى
واحدة. طبقة تنحرصيف

من كثري يف يختلفون أجيال عرشة فيها يشرتك أجيال لعرشة تصلح التي فالعقيدة
والعادات. األحوال

وال واألدنياء، واألعلياء والعامة الخاصة فيها يشرتك املاليني بها يدين التي والعقيدة
فريق. لكل أو طبقة لكل مستقلة نسخة منها تصاغ

ألعمار تصلح وأن مجتمعني، هؤالء لكل تصلح أن الصالحة العقيدة من يُْطَلُب فالذي
ونصوص السنوات بربامج يستبدل مما وال تارة، بعد تارة يخلع مما ليس ألنها أعمار؛ بعد

الدساتري.
لحياة — القرآنية الفلسفة أو — اإلسالمية العقيدة صالح هو الكتاب هذا وموضوع
ال الذي الدين من حاجتها منها تستمد بها تدين التي الجماعات وأن البرشية، الجماعات
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مقدمة

الزمن ملجاراة استعدادها وال والحضارة، العلم إىل حاجتها منها تفوتها ال ثم عنه، غنى
مجراه. بها اتجه حيثما

الدين موضوع يف العربي» «البيان لجنة أعضاء من الفضالء بعض مع نتحدث كنا
بها، تدين التي األم إىل بالنسبة الحياة فلسفة هي الدينية العقيدة إن فقلنا: والفلسفة،
العقيدة تصلح كما لالعتقاد تصلح الفلسفة وأن جوهرها، يف الفلسفة تعارض ال وأنها
قرآنية فلسفة املسلم منها يستخرج القرآن من كثرية بآيات ذلك عىل واستشهدنا للفلسفة!

والضمري. الفكر أغراض من غرض يف البحث وبني بينه تحول ال
فيلسوف وسع يف فليس الدين، وموضوع الفلسفة، موضوع بني العالقة كانت وأيٍّا
حقيقة — ثم من — وأنها البرش، جميع بني وجدت قد األديان أن ينىس أن النظر صادق

الحياة. هذه ظواهر من يراه ما معنى يفقه عقل بها يستخف ال كونية
هذا يف الكتاب هذا فألفت كتاب، موضوع البحث هذا يكون أن بعضهم عيلَّ فاقرتح
اسم وكان غرضه، بيان إىل األسماء أقرب ألنه القرآنية؛ الفلسفة باسم وسميته املوضوع،
االسم هذا أن يل فخطر الحديث، ذلك سياق يف اقرتحت التي األسماء من القرآن» «فلسفة
النحو، فلسفة كدراسة فلسفية لدراسة موضوًعا القرآن نتخذ أننا الذهن إىل يوحي قد
منه املقصود وإنما عنه، نتحدث كنا مما املقصود هو هذا وليس التاريخ، أو البيان، أو
الفالسفة عالجها التي املسائل جملة يف فلسفيٍة مباحَث عىل يشتمل الكريم القرآن أن
وال االعتقاد باب يف اإلسالمية الجماعة تغني القرآنية الفلسفة هذه وأن الزمن، قديم من
الذي الرضر وتمنع االعتقاد، رضورة تحقق لذلك وهي والتقدم، املعرفة سبيل عن تصدها

الضمري. وحرية الفكر، حرية عن عقائدهم تصدهم من به يبتىل
هذا. غري الدين من يطلبوا أن للفالسفة وال للعلماء وليس

— يجهلوا أن يستطيعون —وال يجهلون ال فهم باهلل؛ اإليمان يف رأيهم من يكن فمهما
يف كان ولو اآلحاد، من أحد مشيئة تخلقها ال كونية، رضورة — قدمنا كما — اإليمان أن

واألنبياء. الرسل قدرة
واملوطن، والزمن، الجنس، يف اختالفهم كان كيفما االعتقاد عىل الناس أجمع فإذا
من واتفاًقا عرًضا والحني الحني بني يقع مما هو وال فرد، عمل هذا فليس — واملصلحة
نرش يف واألنبياء الرسل يفلح ال الكون، قوى صميم من باعث ولكنه والتدبري، الحيلة فعل

التكوين. ورس الخلق، لحكمة مطابقة الدعوة تلك يف يكن لم ما دعوته
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مواجهة يف وزن له يقام ال األديان حقائق عىل املنكرون به يعرتض اعرتاض وكل
فيها. شك ال التي الواقعة الظاهرة هذه

يبطل وال يتخيلوه، أن يمكن كما أو تخيلوه، كما اإللهي الوحي ينفي ال هو بل
األحوال. من بحال البرشية الجماعات بني االعتقاد رضورة

أمور أنها عىل دليًال الخاصة بعض عقائد أو العامِة، بعِض عقائِد من يتخذون إنهم
هداية عىل والقدرة والحكمة، بالعلم، األديان أصحاب يصفه الذي هللا، عند من تصدر ال

والصغري. الكبري يف الصواب إىل العقول
أولئك قياس يف اإللهي الوحي يثبت فكيف اإللهي؛ للوحي املبطل هو هذا كان فإذا

العلماء؟ أو الفالسفة
العلمية الدروس وتطابق الخاصة، بها يدين كما العامة بها يدين بعقيدة أيثبت

جديد؟! بكشف نفسها تنقض عندما تطابقها كما اليوم
سنوات بضع كل أو سنة كل — العلمي أو — الصناعي املعمل تدخل بعقيدة أيثبت

واالمتحان؟! للفحص
اإلنسان يغريها التي املوسمية األزياء من مجموعة ولكنها بعقيدة ليست بعقيدة أيثبت

الضمري؟! ببواطن يمزجها وال تارة، بعد تارة
عىل بل تخيلوه، الذي النحو عىل يثبت ال — ثبت متى — اإللهي الوحي فإن كال؛
املعلومات. واختالف األجيال واختالف العقول اختالف مع األديان، عليه عهدنا الذي النحو
ومطالب الحياة لدواعي موافقة ذلك وبعد إيمان، هو وإيمان عقيدة، هي عقيدة
يكون وهكذا اإلطالق، عىل صحت إن العقيدة، تصح وهكذا الشعور، وخلجات الفكر،

إيمان. كان إن اإليمان،
بهم فإذا املادية، الفلسفة باسم الحديث العرص يف األديان يبطلون أناًسا رأيت وقد
فيه عما يستغنون وال لوازمه، من الزمة وكل خواصه، من خاصة كل الدين من يستعريون
يجردونه ثم والشعور، التصديق مجرد غري لها سند ال التي واالعتقاد، اإليمان عنرص من
إىل به يرجعوا ولم اصطناًعا، اصطنعوه ألنهم النفس؛ أعماق يف يبثها التي قوته من

األصيل. مصدره
املادة، غري يشء بكل يكفروا أن شيعتهم من يطلبون املادية الفلسفة بهذه فاملؤمنون
يف منها دورة كل تنحل متسلسلة، دورات يف املادة، هذه من تنشأ األكوان أن يعتقدوا وأن

انتهاء. غري إىل دواليك ثم دواليك، وهكذا جديدة، دورة يف الرتكيب إىل لتعود نهايتها؛
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عن نبوءتهم صحت متى األرض، هذه عىل املقيم، النعيم ينتظروا أن منهم ويطلبون
ببضع بعدها أو السنة هذه يف االجتماعية الطبقات زالت فإن االجتماعية؛ الطبقات زوال
إليه وتنتهي والسماوات، األرض دامت ما يدوم الذي األبدي، الفردوس بداية فتلك سنوات

باألديان. املؤمنني عقيدة يف القيامة بيوم تنتهي كما التاريخ أطوار
أتم تسليًما وال التصديق، هذا من أغرب تصديًقا أتباعه األديان من دين يكلف وال

التسليم. هذا من
العرساء. الخبيثة «الرأسمالية» وهو شيطانه؛ من املادية الفلسفة دين يخلو وال

املاكر الشيطان هذا من كيد فهو سوء، فكرة أو سوء، عمل من الدنيا يف ما فكل
امَلِريِد.

بركات مكانه يف وتحل ويحول، يزول سوء فكرة أو سوء عمل من فيها ما وكل
إىل الشيطان ذلك وذهب الرحمة، مالئكة إىل األمر صار متى ورضوانها، املادية الفلسفة

الجحيم. قرارة
— املادية الفلسفة أصحاب أيدي عىل — الروسية البالد يف العقيدة هذه طبقت وملا
جميع يف اإلنسان اعتقده ما كل عن بها واستغنوا الحقائق بحقيقة ظفروا أنهم إليهم ُخيَِّل

واألوطان. األديان عقائد سيما وال األزمان،
الحرب يف األوىل صدمتهم يصطدموا لم ولكنهم … كله لألبد بل كله، للزمن وادخروها
ُمثَُلُه، يستعيدون الوطن إىل ولجئوا اإلفالس، كل األبد» «عقيدة أفلست حتى األخرية العاملية
بالصلوات ورحبوا القومي» «بالجهاد فنادوا بها، ويتمسحون يستجدونها الديانة وإىل
زعماء حرضة يف القساوسة رؤساء واجتمع ارتيادها، عىل املصلني وشجعوا املعابد، يف

القديم. نظامه إىل الكنيسة بمجلس العودة ليعلنوا الشيوعي؛ املذهب
بأوهام يدور مما وأصدق أعمق العقيدة أرسار أن البالغة العربة هذه وفحوى
ال صالح بزاد البرشية الجماعات تمد الحياة وحوافز القوة من ذخرية وأنها منكريها،
ليعبث تخلق ولم عملها، لتعمل خلقت «الرضورية» الذخرية هذه وأن غريها، من تستمدها
ال عارضة، نزعة برأسه طارت أو الوهم، من طائف بأحدهم طاف كلما العابثون، بها

امتحان. عىل تثبت

الروح وبني والتعطيل، اإليمان بني الحياة معاني فيه تتصارع الذي العرص هذا ويف
املالذ؛ تخطئ وال املثىل بعقيدتها اإلسالمية الجماعات تلوذ والقنوط، األمل وبني واملادة،
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العلم خريات من شيئًا تحرمها وال خري، من الدين يعطيه ما كل تعطيها عقيدة ألنها
والحضارة.

الكتاب. هذا يف نبينه أن نرجو الذي وهذا
.١٣٦٦ سنة القعدة ١٩٤٧/ذي سنة أكتوبر يف القاهرة

العقاد محمود عباس
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َواْلِعْلُم اْلُقرآُن

وغامض يتم، ناقص بني تزال فال التقدم، سنة عىل الزمن مع اإلنسانية العلوم تتجدد
يندر وال اليقني، إىل يرتقى وتخمني الصواب، من يقرتب وخطأ يتجمع، وموزع يتضح،
الباحثون ويستأنف ثبوت، بعد تتزعزع أو رسوخ، بعد تتقوض أن العلمية القواعد يف

قرون. عدة منها املفروغ الحقائق من حسبوها أن بعد فيها تجاربهم
لجيل منها مسألة ظهرت كلما العلم مسائل تطابق أن العقيدة كتب من يطلب فال
العلوم، تلك تفصيالت كتبهم من يستخرجوا أن معتقديها من يطلب وال البرش، أجيال من
محاوالت عىل تتوقف التفصيالت هذه ألن والدراسة؛ التجربة معامل يف تعرضعليهم كما

زمانه. وأحوال حاجاته، عىل تتوقف كما وجهوده، اإلنسان
األرضواستدارتها؛ بدوران القول أنكروا ألنهم األخرية؛ العصور يف أناس أخطأ وقد

اآليات. بعض ألفاظ من فهموه ما عىل اعتماًدا
بالسيارات السبع السماوات فرسوا حني خطئهم مثل فأخطئوا بعدهم أناس وجاء
صح إذا — السبع» «األرضني وأن سبع، عرشال أنها ظهر ثم الشمسية، املنظومة يف السبع

التفسري. إىل حاجة يف تزال ال — تفسريهم
ثابت واالرتقاء التطور مذهب أن زعموا الذين أولئك الخطأ يف هؤالء عن يقل وال
لََّفَسَدِت ِببَْعٍض بَْعَضُهم النَّاَس ِهللا َدْفُع ﴿َوَلْوَال تعاىل: كقوله القرآن؛ آيات بعض يف



القرآنية الفلسفة

ِيف َفيَْمُكُث النَّاَس يَنَفُع َما ا َوأَمَّ ۖ ُجَفاءً َفيَذَْهُب الزَّبَُد ا ﴿َفأَمَّ تعاىل: قوله أو اْألَْرُض﴾،1
اْألَْرِض﴾.2

يزال ال واالرتقاء التطور مذهب ولكن األصلح، وبقاء البقاء، تنازع تؤيدان اآليتني ألن
التي واالرتقاء التطور لسنة عرضة بل والتصحيحات، الشكوك من لكثري عرضة ذلك بعد

تفسري. إىل تفسري من به تنتقل
من اخرتعوه ما كل القرآن من أخذوا األوروبيني إن يقال: أن كذلك الخطأ ومن
اْستََطْعتُم ا مَّ َلُهم وا ﴿َوأَِعدُّ للمسلمني: حثٍّا فيه؛ جاء الكريم القرآن ألن الحديث؛ السالح
السنني مئات اآليات هذه سمعوا املسلمني إن لهم: يقال فقد اْلَخيِْل﴾3 رِّبَاِط َوِمن ُقوٍَّة ن مِّ

فاخرتعوها. يسمعوها لم األوربيني وإن األسلحة، تلك يخرتعوا فلم
ليس أو يجهلوه أن األوروبيني يضري وهل الزم؟ غري أو الزم إذن اإلسالم فهل

يتبعوه؟ ولم اخرتعوه ما يخرتعوا أن بضارهم
من يسيئون ألنهم الجاهل؛ الصديق من يُحسبوا أن املتعسفني هؤالء بأمثال وخليق
يشعرون. ال وهم أنفسهم، وزر إسالمية عقيدة عىل ويحملون اإلحسان، يقدرون حيث

وخري الضمري، يخاطب عقيدة كتاب ألنه االدعاء؛ هذا مثل إىل بالقرآن حاجة ال كال،
من حكًما يتضمن وال التفكري، عىل يحث أن العلم مجال يف العقيدة كتاب من يطلب ما
استطاع ما العلوم، من االستزادة وبني بينه يحول أو تفكريه، يف العقل حركة يشل األحكام

استطاع. حيثما
األديان. كتب من كتاب يف قط يُكفل لم كما كتابه، يف للمسلم مكفول هذا وكل

وسائل من وسيلة خلقه يف ما آيات إىل الصحيح والنظر السليم، التفكري يجعل فهو
اْألَْلبَاِب ُوِيل ألِّ َآليَاٍت َوالنََّهاِر اللَّيِْل َواْخِتَالِف َواْألَْرِض َماَواِت السَّ َخْلِق ِيف ﴿إِنَّ باهلل: اإليمان
َواْألَْرِض َماَواِت السَّ َخْلِق ِيف َويَتََفكَُّروَن ُجنُوِبِهْم وََعَىلٰ َوُقُعوًدا ِقيَاًما هللاَ يَذُْكُروَن الَِّذيَن *

النَّاِر﴾.4 َعذَاَب َفِقنَا ُسبَْحانََك بَاِطًال ذَا ٰهَ َخَلْقَت َما َربَّنَا
الطبيعة. عالم يف يفكر كما النفس عالم يف يفكر أن عىل املسلم يحث وهو

.٢٥١ البقرة: 1
.١٧ الرعد: 2
.٦٠ األنفال: 3

.١٩١ ،١٩٠ عمران: آل 4
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َواْلِعْلُم اْلُقرآُن

ِباْلَحقِّ إِالَّ بَيْنَُهَما َوَما َواْألَْرَض َماَواِت السَّ هللاُ َخَلَق ا مَّ ۗ أَنُفِسِهم ِيف يَتََفكَُّروا ﴿أََوَلْم
ى﴾.5 َسمٍّ مُّ َوأََجٍل

جميع عن يغني الذي التفكري وهي واحدة؛ عظة واملصدقني املخالفني يعظ وهو
تَتََفكَُّروا﴾.6  ﴿َكٰذَِلَك ثُمَّ َوُفَراَدٰى َمثْنَٰى هلِلِ تَُقوُموا أَن ۖ ِبَواِحَدٍة أَِعُظُكم ََّما إِن ﴿ُقْل العظات:
َلَعلَُّهْم ِللنَّاِس بَُها نَْرضِ اْألَْمثَاُل تَتََفكَُّروَن﴾.7  ﴿َوتِْلَك َلَعلَُّكْم اْآليَاِت َلُكُم هللاُ ُ يُبنَيِّ

يَْفَقُهوَن﴾.10 ِلَقْوٍم اْآليَاِت ْلنَا َفصَّ يَْعَلُموَن﴾.9  ﴿َقْد ِلَقْوٍم اْآليَاِت ُل يَتََفكَُّروَن﴾.8  ﴿َونَُفصِّ
ِمنُكْم آَمنُوا الَِّذيَن هللاُ ﴿يَْرَفِع العلم: بفضيلة يرتفع كما بفضيلة املسلم يرتفع وال
يَْعَلُموَن﴾.12 َال َوالَِّذيَن يَْعَلُموَن الَِّذيَن يَْستَِوي َهْل َدَرَجاٍت﴾.11  ﴿ُقْل اْلِعْلَم أُوتُوا َوالَِّذيَن
ََّما ِعْلًما﴾.13  ﴿إِن ِزْدِني رَّبِّ ﴿َوُقل العلم: من وألزم أقوم هي نعمة ربه املسلم يسأل وال

اْلُعَلَماءُ﴾.14 ِعبَاِدِه ِمْن هللاَ يَْخَىش
تستقيم الذي املعنى بهذا الطبيعية العلوم يوافق أو العلم، يطابق الكريم فالقرآن
تتابعت أو العلمية، القواعد تبدلت كلما واألظانني، للنقائض تتعرض وال العقيدة، به

التخمني. يبطل يقني أو القديم، ينقض بجديد الكشوف
ولوجها عىل ويحثهم املعرفة، أبواب للمسلمني يفتح أنه الكربى اإلسالم وفضيلة
الكشف أدوات وتجدد الزمن، تقدم عىل العلوم من مستحدث كل وقبول فيها، والتقدم
يف التوسع عن وينهاهم الطلب، عن يقعدهم أنه الكربى فضيلته وليست التعليم، ووسائل

العلوم. جميع عىل حاصلون أنهم يعتقدون ألنهم والنظر؛ البحث

.٨ الروم: 5

.٤٦ سبأ: 6

.٢٦٦ البقرة: ،٢١٩ البقرة: 7
.٢١ الحرش: 8
.١١ التوبة: 9

.٩٨ األنعام: 10
.١١ املجادلة: 11

.٩ الزمر: 12
.١١٤ طه: 13

.٢٨ فاطر: 14
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واَخللق األسباُب

به يقول كما والفالسفة العلماء بذلك يقول باألسباب، الحوادث اقرتان عليه املتفق من
العادة. مجرى تجري التي أقوالهم يف الناس عامة

هو؟ ما السبب: يف األكرب الخالف ولكن أحد، من فيها خالف ال موجودة فاألسباب
عنرص املعمولة والحوادث الكون، يف مستقل عنرص العاملة األسباب وهل يعمل؟ وماذا
قوة هي أو والحوادث، األشياء بني تنتقل قوة السببية وهل والقوة؟ الكنه يف يخالفه آخر

والحوادث؟ األشياء ببعض خاصة
خالف. ذلك يف ما سبب، يشء لكل

السبب؟ هو ما ولكن
يخلق؟ لم ولواله خلقه الذي اليشء موجد هو هل

واحد؟ نسق عىل حدث كلما يالزمه به مقرتن أو لليشء، سابق حادث هو أو
يكون ما كأقوى قوية اعرتاضات العقل يف فيمنعه اليشء موجد هو السبب أن أما

الفكرية. املسائل يف االعرتاض
حدث كلما به يقرتن أو يسبقه، اليشء سبب أن منه واثق وهو العقل يقرره ما فكل

واحد. نسق عىل
املدفع؛ قذيفة يف والصوت النور مثل لذلك ويرضبون اإليجاد، يستلزم ال السبق ولكن
هو النور إن أحد: يقول وال القذيفة، صوت األذن تسمع أن قبل النور ترى العني فإن
مئات بعده الصوت وسماع رؤيته تكررت وإن القذيفة! سبب هو إنه أو الصوت! سبب
قبل الصبح قطار ووصول النهار، طلوع قبل الديكة صياح وكذلك املرات، ألوف أو املرات
ذلك وغري الديوان، إىل الرئيس دخول قبل الصباح يف املرءوسني ودخول الضحى، قطار
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منها السابق يكون أن تالحقها يستلزم وال واحد، ترتيب عىل تقرتن التي املتالحقات من
اإليجاد. معاني من معنى بأي لحقه؛ ملا موجًدا

والنتائج األسباب بني التالزم بأن املتقدم املعنى عىل السببية عىل يعرتضالعقل كذلك
هو وإنما العقلية، القضايا يف والنتيجة املقدمة كتالزم عقليٍّا تالزًما ليس الطبيعة وقائع يف
اإلحصاء. هذا أو املشاهدة هذه نسجل أن فيه نملكه ما وغاية واإلحصاء، املشاهدة تالزم
من عقًال يلزم ال ولكن نسمعه، كما التواتر عىل يقع القذيفة من الصوت فحدوث
ألنه حدوثه؛ تستلزم وإنما الصوت، ذلك نسمع أن القذيفة مع تقع التي الحوادث تسلسل

االستلزام. دواعي يف ذلك عىل زيادة وال مرات، ذلك قبل حدث قد
الحدوث، يف مقارنات هو إنما — الطبيعية باألسباب يسمى مما — هنالك ما فكل

اإليجاد. لتعليل العقل أمام فيها تفسري وال
الفالسفة: عىل يرد الغزايل اإلمام قال

ال بالطبع فاعل وهو فقط، النار هو االحرتاق فاعل أن يدعي الخصم إن
فاعل إن إذ صحيح؛ غري هذا ولكن طبعه، هو عما الكف يمكنه فال باالختيار،
جماد فهي النار وأما واسطة، بغري أو املالئكة بواسطة تعاىل هللا هو االحرتاق
االحرتاق حصول مشاهدة إال قولهم عىل دليل من للفالسفة وليس لها، فعل ال
به. الحصول عىل تدل وال عنده، الحصول عىل تدل واملشاهدة النار، مالقاة عند

التعريفات. ملحق يف الجاذبية مذهب صاحب نيوتن قول هذا الغزايل رأى من ويقرب
إىل جيم ومن جيم، إىل باء ومن باء، إىل ألف من يتحرك بجسم املثل يرضب فإنه
حركته سبب هي باء إىل ألف من الجسم حركة إن الحالة: هذه يف يقال أن يمكن فال دال،
عن ديكارت أصحاب مثل املثل هذا ويشبه دال! إىل جيم من أو جيم إىل باء من التالية
الساعة دقات إن يقال: أن يمكن فال الدوام، عىل بعدها تدق أخرى وساعة تدق، ساعة
واملشاهدات. الحوادث يف تالحق كل وهكذا الثانية! الساعة لدقات منشئ سبب هي األوىل
السببية مسألة يف القول فبسط هؤالء بعد هيوم دافيد اإلنجليزي الفيلسوف ظهر وقد

قدمناه. ما فحوى عن يخرج وال املجملة، اآلراء هذه يفرس وافيًا بسًطا
الطبيعية الظواهر ينسب أن العقل عىل تعذر الكربى األسباب أصول إىل نظرنا وإذا
الظواهر أن يسلم أن العقل عىل العسري فمن عندها، يقف ثم تالزمها التي األسباب هذه إىل
التسليم ألن فيها؛ مستقرة لها، مالزمة منها مستمدة بطبيعة الحوادث أسباب هي املادية
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والَخلق األسباُب

مع وكلها بذاته، موجود وكلها خالد، كلها املادات من ألوف أو مئات بوجود تسليم بهذا
مستحيل. وهو غريه، يف مؤثر ذلك

املادات من ألوف هناك كان إن واحدة؟ مادة هناك أو املادات، من ألوف هناك فهل
مثله، خالد يف مؤثًرا الخالد يكون أن العقل يف العجيب فمن وطبائعه، بصفاته خالد كلها
األزل منذ مثله موجود آخر يشء يف ليؤثر وخصائصه؛ بطبيعته األزل منذ اليشء يوجد وأن

الصفات. تلك وغري الخصائص تلك بغري
أنها بطل فقد القدم يف واحدة مادة إىل ترجع تحوالت الخصائص هذه كانت إن أما
حسب عىل فيها أودع بما مؤثرة عارضة تكون أن وتعني بطبعها، الحوادث أسباب هي

تعدوه. ال واحد مصدر إىل النهاية يف ترجع والتي التحوالت، تلك
وهي نتيجة؛ كل بعد عنده تصح واحدة نتيجة إىل األسباب مسألة يف ينتهي فالعقل
سائر دون تخصها بقوة عليها مقدمة هي وال الحوادث، موجدات هي ليست األسباب أن
األسباب لجميع األول املصدر تقدير عن تغني وال تصاحبها مقارنات ولكنها املوجودات،

الكائنات. وجميع
الكريم. القرآن حكم هو وهذا

َخَلْوا﴾.1 الَِّذيَن ِيف ِهللا ﴿ُسنََّة الطبيعة: يف سنة هناك
تَْحِويًال﴾.3 ِلُسنَِّتنَا تَِجُد تَبِْديًال﴾،2  ﴿َوَال ِهللا ِلُسنَِّة تَِجَد ﴿َوَلن

هللا. كلمة إىل أو هللا، إرادة إىل مرجعه كله الخلق ولكن
أَن أََرْدنَاُه إِذَا ءٍ ِلَيشْ َقْولُنَا ََّما َفيَُكوُن﴾،4  ﴿إِن ُكن َلُه يَُقوَل أَن َشيْئًا أََراَد إِذَا أَْمُرُه ََّما ﴿إِن

َفيَُكوُن﴾.6 ُكن َلُه يَُقوُل َفِإنََّما أَْمًرا َقَىضٰ إِذَا ۚ َفيَُكوُن﴾،5  ﴿ُسبَْحانَُه ُكن َلُه نَُّقوَل
هللا. بإذن واألرض السماء يف يشء وكل

ُسْقنَاُه ِثَقاًال َسَحابًا أََقلَّْت إِذَا َحتَّٰى ۖ َرْحَمِتِه يََدْي بنَْيَ ا بُْرشً يَاَح الرِّ يُْرِسُل الَِّذي ﴿َوُهَو
َلَعلَُّكْم اْلَمْوتَٰى نُْخِرُج َكٰذَِلَك ۚ الثََّمَراِت ُكلِّ ِمن ِبِه َفأَْخَرْجنَا اْلَماءَ ِبِه َفأَنَزْلنَا يٍِّت مَّ ِلبََلٍد

.٦٢ األحزاب: ،٣٨ األحزاب: 1
.٦٢ األحزاب: 2
.٧٧ اإلرساء: 3
.٨٢ يس: 4

.٤٠ النحل: 5
.٣٥ مريم: 6
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ِيف ذَرٍَّة ِمثَْقاُل َعنُْه يَْعُزُب َربِِّه﴾.8  ﴿َال ِبِإذِْن نَبَاتُُه يَْخُرُج الطَّيُِّب تَذَكَُّروَن﴾.7  ﴿َواْلبََلُد
ِلنَْفٍس َكاَن ِبنٍي﴾.9  ﴿َوَما مُّ ِكتَاٍب ِيف إِالَّ أَْكَربُ َوَال ٰذَِلَك ِمن أَْصَغُر َوَال اْألَْرِض ِيف َوَال َماَواِت السَّ

ِهللا﴾.10 ِبِإذِْن إِالَّ تَُموَت أَن
أن يمكن ال وصغريها، كبريَها الحوادَث، أن العقل مساق يف عندنا ينساق والذي

هللا. إرادة من املبارش الخلق بأمر إال تحدث
ثم النواميس، أو األسباب بفعل تحدث الحادثة أن العقل مساق يف عندنا ينساق فال
بها يسبب التي والتوافق االنطالق قدرة وحده يملك ال الناموس ألن اإللهية؛ اإلرادة بفعل
مرة، مرة التسبب هذا بها يتابع التي القدرة من له بد وال واحد، نسق عىل حادث ألف

والتفصيل. الجملة بني هنا فرق بال حادثًا، وحادثًا
ماليني ماليني يقع الذي والحادث واحدة، مرة يقع الذي الحادث بني هنا فرق فال

َفيَُكوُن﴾.11 ﴿ُكن واإلنشاء: الخلق إرادة عىل األمر بادئ يف تتوقف فكلها املرات؛
إرادة يف ا جدٍّ ذلك من أهون واألمر املجاز، يف الذهن إىل تقريب َفيَُكوُن﴾ ﴿ُكن وإنما

الخالق.
حمل مسألة الخلق مسألة أن يظن ألنه التقدير؛ بهذا املغلق الذهن يهال وإنما
السحيق، الفضاء آفاق يف املوزعة واملقادير األرقام بني وحرية أثقال، وتحريك وانتقال،

الكثري. عىل والقدرة القليل، عىل القدرة فيه تختلف يشء — الظن هذا عىل — وهي
يف تنتهي املادية املوجودات أن بأنفسنا رأينا قد — البرش معرش — نحن ولكننا
هو املطلق الوجود لصاحب بالنسبة إذن فاإليجاد رياضية، ومعادالت معاٍن إىل حسابنا
يقع ما بني فرق وال الكائنات، بجميع املحيط العقل يف قائمة ألنها تقع معقوالت مسألة
العقل يف بعيد ال ألنه والقريب؛ منها البعيد بني وال نادًرا، قليًال يقع أو متواتًرا، كثريًا منها

أثقال! حمل وال انتقال إىل حاجة وال قريب، وال املطلق

.٥٧ األعراف: 7

.٥٨ األعراف: 8
.٣ سبأ: 9

.١٤٥ عمران: آل 10
غافر: ،٨٢ يس: ،٣٥ مريم: ،٤٠ النحل: ،٧٣ األنعام: ،٥٩ عمران: آل ،٤٧ عمران: آل ،١١٧ البقرة: 11

.٦٨
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والَخلق األسباُب

السليم؟ التفكري من موقعها هو وما املعجزات؟ هي فما املعجزات: مسألة هنا وتأتي
يف واملتواتر املألوف يخالف ولكنه العقل، يخالف ال يشء أنها قدمناه ما عىل موقعها

املحسوس.
بني العقل حكم يف فرق فال هللا إرادة يف مباًرشا خلًقا األعمال من عمل كل كان فإذا
املعجزة االعرتاضعىل يكون وال لحظة، كل يف املتكررة املشاهدات ووقوع املعجزة، وقوع
هي هل الصحيح: االعرتاض يكون وإنما التفكري، يف يجوز وال العقل، يرفضه يشء أنها

لإلقناع؟ الزمة غري أو الزمة هي وهل تقع؟ لم أو فعًال وقعت
رضورة لغري عبثًا تقع أن عقًال يُمتنع الذي وإنما املعجزة، تقع أن عقًال يُمتنع فال

بغريها. ممكنًا كان املكابرين إقناع أن تبني إذا عنها، االستغناء إمكان مع
واحدة؟ دفعة كلها الطبيعة وقوانني الكون، نواميس تتغري أن يمكن هل

يمكن. نعم،
واألكوان. اآلفاق جميع يف وتغيريها ما، فرتة يف تغيريها بني ذلك يف فرق وال

… عنه واالستغناء اجتنابه إمكان مع عبثًا، التغيري وقوع هو يمكن ال الذي ولكن
املعجزات. حقائق يف البحث يكون أن ينبغي وهكذا

عقل يف الفرض تغيري من أهون املطلق العقل قدرة يف كلها الحوادث تغيري ألن
الكثري، حساب فيها يستوي مجردة عقلية قضية هذه العينني، مغمض وهو الريايض
يف يساغ ال الذي العبث هو املطلق العقل يف يقع ال الذي اليشء ولكن القليل، وحساب

العقول. سائر يف وال املطلق، العقل
فردها السحر، باب من أو اإلعجاز، باب من الخوارق إىل الكريم القرآن أشار وقد

هللا. إذن أو الخالق إرادة وهو األسباب؛ جميع إليه ترد الذي األخري، السبب إىل كلها
ِهللا﴾.12  ﴿َوَما ِبِإذِْن َطرْيًا َفيَُكوُن ِفيِه َفأَنُفُخ الطَّرْيِ َكَهيْئَِة الطِّنِي َن مِّ َلُكم أَْخلُُق ﴿أَنِّي
ِببَاِبَل اْلَمَلَكنْيِ َعَىل أُنِزَل َوَما ْحَر السِّ النَّاَس يَُعلُِّموَن َكَفُروا يَاِطنَي الشَّ َوٰلَِكنَّ ُسَليَْماُن َكَفَر
َفيَتََعلَُّموَن ۖ تَْكُفْر َفَال ِفتْنٌَة نَْحُن إِنََّما يَُقوَال َحتَّٰى أََحٍد ِمْن يَُعلَِّماِن َوَما ۚ َوَماُروَت َهاُروَت

ِهللا﴾.13 ِبِإذِْن إِالَّ أََحٍد ِمْن ِبِه ِبَضارِّيَن ُهم َوَما ۚ َوَزْوِجِه اْلَمْرءِ بنَْيَ ِبِه يَُفرُِّقوَن َما ِمنُْهَما

.٤٩ عمران: آل 12
.١٠٢ البقرة: 13
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القرآنية الفلسفة

قبل يقولون وهم العجيبة، الحيل أصحاب يفعله ما يفعالن وماروت هاروت فكان
العقول! وفتنة األبصار، استهواء أو اليد، خفة من إنها ذلك:

منعه وقوعه يمنع ال العقل أن الخوارق جميع ويف فيه فالحكم فعاله ما كان وأيٍّا
إمكان أو به التوسل ورضورة اإللهية، للحكمة مطابقته إىل فيه املرجع وأن للمستحيل،

اإلقناع. مقام يف بغريه التوسل
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األخالق

لتيسري األفراد؛ عادات يف تتمثل اجتماعية مصلحة إنها األخالق: نشأة تعليل يف قيل
واحدة. جماعة يف متعاونون وهم بينهم، العالقات

قيام لتعذر غريه، دون منافعه وتحقيق نزعاته، إرضاء يف فرد كل انطلق فلو
اآلخرين، لعدوان فرد لتعرضكل نفسها؛ الفردية املصلحة بفوات األمر وانتهى الجماعة،
الكثريين األفراد بني موزعة كثرية أعمال عىل تتوقف وهي كلها، منافعه تدبري عن وعجزه

الصناعات. اختالف عىل
لكي هواه؛ بعض عن ويعدل نفعه بعض عن ينزل أن فرد كل عىل وجب هنا ومن

واألمان. الحرية من مستطاٍع قسٍط أكربَ املختاِر النزوِل بهذا يضمن
سابق علم عن أو والتشاور، بالتفاهم املختار النزوُل هذا يتم أن الالزم من وليس
جميع فيه يشرتك الذي اإلجماعي، النزول هذا بعد املجتمع إليها يصل التي بالنتيجة

األفراد.
والعقاب. بالعربة األخطاء وتصحيح والتجربة املحاولة بعد اضطراًرا يتم ولكنه

مصلحة األخالق أن عليه مشاحة ال فمما األخالق تعليل يف القائلني مذهب كان وأيٍّا
اختالفها حسب عىل العرف، وأصول العادات، يف بينها تختلف الجماعات وأن اجتماعية،

االجتماع. أحوال يف
مقياس هنالك يوجد أال االجتماعي النفع يف خلقان تعادل إذا تسأل: أن خليق لكنك
إىل اإلنسان لنزوع أو الجمال لحاسة أليس اآلخر؟ عىل أحدهما تفضيل يف إليه نرجع
باالستحسان بعضها تمييز يف أو بعض، عىل األخالق بعض تفضيل يف شأن الكمال

واالستنكار؟ باملقت وبعضها واإليثار،



القرآنية الفلسفة

نرى ولكننا الحياة، وظائف تؤدي التي الحواس من فيها بما نافعة، كلها الوجوه إن
ولعله الوجوه، بألوف ويفدى الوجوه، ألوف عىل الحسن بروعه يعلو بينها من واحًدا وجًها
املزايا، بعض يف الوجوه تلك من أقل الجسم وظائف تستفيدها التي املنفعة جانب من

والتصحيح. العالج إىل منها وأحوج
يحسب وال اإلنساني، الجسد وصف يف املنفعة جانب إىل الجمال اعتبار يدخل فهل

املزاج؟ خصائص أو النفس، خصائص يف اعتبار له
وتقديًرا والخسارة، للمنفعة حسابيٍّا ميزانًا األخالق من بخلق إعجاب كل نعترب وهل

الصفقات؟ من لصفقة تجاريٍّا
املحسوبة، املعلومة املنفعة إىل نظرنا سواء ينفعنا، ما بمقدار خلق كل يروعنا وهل

االجتماع؟ أطوار يف الزمن طول عىل تتحقق التي املنفعة إىل نظرنا أو
بمحاسِن اإلعجاب يف كشأنها هنا شأنًا الجمال» «لحاسة أن البال عىل يخطر أن بد ال
بالجمال. الشعور أصل يف القول كان أيٍّا الجماد، بمحاسن اإلعجاب يف كشأنها بل األجسام،

مصدر إىل ال برشية جماعة كل يف مصدرين إىل ترجع إنها األخالق: نشأة تعليل يف وقيل
نقيض عىل إحداهما تكون وقد واحدة، مصلحة إىل ال مصلحتني إىل ترجع وإنها واحد،

تستمليه. وفيما تمليه فيما األخرى
إىل أخرى ناحية يف وترجع السادة، مصلحة إىل منها ناحية يف ترجع إنها قيل:
والعبيد. السادة أخالق من بدًال والضعفاء، األقوياء أخالق يقولون: وقد العبيد، مصلحة
ملحوظ الهجناء، اللئام أخالق وبني األحرار، الكرام أخالق بني التفرقة أن ح وامُلرجَّ
األخالق وصف من يفهمون فكانوا األقدمني، العرب بني العربية اللغة يف املعنى هذا فيها
لهم ليست قوم أخالق أنها باللئيمة وصفها ومن األحرار، السادة أخالق أنها بالكريمة

خالق. لهم وليس أعراق،
املعروف نيتشه فردريك األوروبيني من املفكرين بني التفرقة بهذه القائلني وأحدث
وهي الحياة، إرادة بمجرد االكتفاء بها يعارض التي القوة» «إرادة عن املشهور بمذهبه

األمان. عيش أو الكفاف عيش وراء فيما لهم مطمع ال ممن الضعفاء أخالق قوام
أن عىل قادر ألنه يشاء؛ ما القوي يفعل أن هي هل القوية؟ األخالق هي ما ولكن

سبيله؟ يف والوقوف صده عن عاجزون الضعفاء وألن يفعله،
محبوب؟ حميد خلق األقوياء يفعله ما كل وهل
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األخالق

القوي أخالق هي فما الضعفاء، أمام القوي أخالق هي القوة أخالق إن قلنا: وإذا
يليق؟ ال آخر وعمًال به يليق عمًال للقوي يجعل الذي الضابط هو وما مثله؟ القوي أمام
قوة. عىل دليل أو قوة بأنه حميد خلق كلَّ اإلنجليزي الفيلسوف هوبس فرس قديًما

واالحتمال. الصرب عىل يقوى وال يجزع، الضعيف ألن قوة؛ فالصرب
عطائه إىل محتاج هو من ويعطي البذل، عىل قدرته من يثق الكريم ألن قوة؛ والكرم

ضعيف. وهو
واالستخذاء. الجبن ترفض ألنها قوة؛ والشجاعة

هواه. ودوافع طمعه نوازع عىل العادل اإلنسان غلبة ألنه قوة؛ والعدل
واإلغراء. الشهوة تقاوم ألنها قوة؛ والعفة

الرتفع من يشء عىل ينطوي وقد والثقة، الصرب من مزيج ألنه قوة؛ والحلم
بامليسء. واالستخفاف

الصغار أو العجزة أو املرىض من الرحمة يستحق ملن إنقاذ ألنها قوة؛ والرحمة
الكبار. رعاية إىل املوكولني

التفسري. من النحو هذا عىل نفرسه حميد خلق كل ذلك عىل وقس
هذه بصواب الظن كان وأيٍّا أعمال، منه تحمد وال أعمال منه تحمد القوي أن وفحواه
ويندفع يشاء ما يفعل القوي إن يقول: أن أحد وسع يف فليس التفسري هذا أو الفحوى

جميل. حميد إليه يندفع ما وكل يفعله ما كل وإن يشاء، كما قوته مع
القوي يستطيعه ما أكل االستطاعة؟ أهو القوية؟ لألخالق إذن الضابط هو فما
والرجوع أساسه، من القوة مذهب إبطال هذا معنى إن ذميم؟ يستطيعه ال ما وكل حميد،

املطاف. خاتمة يف االستطاعة وقلة العجز إىل به
يقدر ما يشاء أو يليق، ما يشاء ألنه آخر؟ أمًرا يشاء وال أمًرا، القوي يشاء وملاذا

واللياقة؟ القدرة من ضابط بال يشاء أو عليه،
بالقوة، يقرتن تفسري عن فيه تغني وال وحدها، «القوة» كلمة تفرسه ال ذلك كل

قبيح. شائن هو وما أعمالها، من جميل هو ما لنا ويميز
أخالق أو الجزع، أخالق نرتيض هل فنسأل: األخالق، يف املنفعة مذهب إىل ونعود

االجتماع؟ بمصالح عالقة لها يكن لم ولو املشاكسة، أخالق أو الغدر،
صاحبه، سالمة فيه كانت ولو النفس، منه تنفر قبح الجزوع الرجل رؤية يف أليس

االجتماعية؟ بالفضائل عالقة ذاته يف للخلق يكن ولم
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األقوياء بني التفرقة مقياس أو االجتماعية، املنفعة مقياس غري مقياسآخر، لنا أليس
والضعفاء؟

النفس، صحة وهو األحوال؛ هذه جميع يف إليه الرجوع من بد ال مقياس هناك بىل،
السواء. عىل الجسد وصحة

عمل عنه يصدر الصحيح والجسد صحيحة، أخالق عنها تصدر الصحيحة فالنفس
األفراد. حياة أو الجماعة، حياة يف واألعمال األخالق أثر كان أيٍّا صحيح،

كما تنطلق ال الصحيحة النفس ألن بصحيح؛ ليس يشاء ما يفعل الذي القوي إن
خبط وتخبط وتهشم، فتصدم الكهرباء، قوة أو البخار، قوة تملؤها التي اآللة تنطلق

العمياء. القوة تحملها حيث عشواء؛
االجتماع. ومطلب االجتماع حكم كان أيٍّا ضابط بغري صحة ال

معناه وليس تشاء، ما بعض عن النفس ورد االمتناع، عىل القدرة معناه ضابط وكل
تشاء. ما كل يف النفس مع امليض وال فحسب، العمل عىل القدرة

أرفع النفسية القوة أن مصدره األخالق؛ يف الجمال مصدر هو يشء كل قبل وهذا
يترصف وال اإلنسانية، بالكرامة يليق كما اإلنسان يترصف أن مصدره اآللية. القوة من

اآلالت. استسالَم لها يستسلم التي القوة أو الحيوانية، القوة تحمله كما
العمل، عن يمتنع أو فيعمل يريد أنه يعلم وأن نفسه، سيد اإلنسان يكون أن مصدره

يراد. ما إىل يساق أنه قصاراه وليس
الضابط هذا عن يغنيه ال ولكنه يليق، ال وما يليق ما اإلنسان عىل يميل قد املجتمع إن
التكوين، صحة عىل دليل ألنه الجمال؛ حاسة به تناط كما األخالق، جميع به تناط الذي

والتشويه. الخلل من النفس وخلو
فرائض اإلنسان يتحدى األخالق من خلق كل يف عنه غنى ال الذي الضابط وبهذا
وسليقة الجمال، حاسة فيه يجرح أو طبعه، منه ينفر ما عليه فرضت إذا كله املجتمع
ملا ينقاد أن قصاراه يكون وال األحيان، من كثري يف املجتمع عىل فيعلو الكمال، إىل الشوق
مخلوًقا ومقاييسه أعماله يف يكون وال الجديدة، االجتماعية اآلداب يخلق بل عليه، يمليه

األحوال. جميع يف للمجتمع
ألنه بها؛ نفسه يدين وأن بالتبعة، اإلنسان يشعر أن هو األخالق يف الجمال مصدر

عقاب. من يخشاه ما غاية «الشني» ويعترب نفسه، يشني أن يأبى
خلق كل مصدر وهو القرآن، سماه كما األمور» «عزم هو الجميلة األخالق مصدر

القرآن. رشيعة عليه حثت جميل
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«للتبعة» االستعداد يف ارتقت كلما األخالقي، الجمال يف ترتقي اإلنسانية فالشخصية
األخالق. حدود عىل النفس ومحاسبة

جميع يف منه أعمَّ وال املقياس، هذا من أصدق مقياس الخلق جمال يف للتفاوت وليس
الخصال. تلك أصحاب بني أو املحمودة، الخصال بني املقابالت جميع ويف الحاالت،

التقدم «مقاييس إن قلنا: حيث امليزان»؛ يف «هتلر كتابنا يف ذلك إىل أملعنا وقد
السعادُة تُتَاُح فقد بالسعادة التقدم قسنا فإذا … واالختالل االختالف فيها يقع كثرية،
وإذا العالم، ويفتقر الجاهل، يغنى فقد بالغنى؛ قسناه وإذا العظيُم، ويُْحَرُمَها للحقري،
مقياًسا إال الفتية، الوثيقة األمم وتجهل الشائخة، املضمحلة األمم تعلم فقد بالعلم قسناه
ال فإنك التبعة؛ واحتمال املسئولية مقياس وهو واالختالل، االختالف فيه يقع ال واحًدا،
من األوىف النصيب صاحب هو منهما األفضل أن وجدت إال أمتني أو رجلني، بني تضاهي
وواجباته، بحقوقه واالضطالع بتبعاته، النهوض عىل الراجحة القدرة وصاحب املسئولية،
أو الرشيد، والرجل القارص، الطفل بني الفارق به قست كلما املقياس هذا يف اختالف وال
والسيد، العبد بني أو والعالم، الجاهل بني أو والعاقل، املجنون بني أو واملدني، الهمجي بني
التفضيل». أوجه اختالف عىل فاضل وكل مفضول، كل بني أو والقادر، العاجز بني أو

فضيلة وكل الدين تكاليف من تكليف كل بها وينوط الفردية، التبعة يقرر والقرآن
أُْخَرٰى﴾.1  ﴿ُكلُّ ِوْزَر َواِزَرٌة تَِزُر َوَال ۚ َعَليَْها إِالَّ نَْفٍس ُكلُّ تَْكِسُب ﴿َوَال األخالق: فضائل من
َقْد النَّاُس أَيَُّها يَا اْكتََسبَْت﴾.3  ﴿ُقْل َما َوَعَليَْها َكَسبَْت َما َرِهينٌَة﴾.2  ﴿َلَها َكَسبَْت ِبَما نَْفٍس
َوَما ۖ َعَليَْها يَِضلُّ َفِإنََّما َضلَّ َوَمن ۖ ِلنَْفِسِه يَْهتَِدي َفِإنََّما اْهتََدٰى َفَمِن ۖ رَّبُِّكْم ِمن اْلَحقُّ َجاءَُكُم

ِبَوِكيٍل﴾.4 َعَليُْكم أَنَا
الوازع من نصيبها بمقدار جمالها تقدير كان إال القرآن عليها حث خصلة من وما

طلبه. إىل أحد يضطره وال نفسه، من اإلنسان يطلبه ما بمقدار أو النفساني،
هللا، عىل وأكرمها الحقوق، أجمل من هو إليه أحد يضطرك وال تعطيه، الذي فالحق

اإلنسانية. بالفضيلة وأخلقها

.١٦٤ األنعام: 1
.٣٨ املدثر: 2

.٢٨٦ البقرة: 3

.١٠٨ يونس: 4
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القرآنية الفلسفة

تقايض عن فضًال الحق، تقايض عىل لألسري وال لليتيم، وال للمسكني، قدرة فال
هؤالء. وأمثال بهؤالء الرب عىل يحث كما بأحد الرب عىل القرآن يحث وال املختارة، الحسنة
* تَْقَهْر َفَال اْليَتِيَم ا َوأَِسريًا﴾.5  ﴿َفأَمَّ َويَتِيًما ِمْسِكينًا ُحبِِّه َعَىلٰ الطََّعاَم ﴿َويُْطِعُموَن

تَنَْهْر﴾.6 َفَال اِئَل السَّ ا َوأَمَّ
يف التهاون كلعنة أجلها من النكال وتستحق بها، تحيق لعنة األمة عىل تحسب وال

واملساكني. اليتامى رعاية
اْلِمْسِكنِي﴾.7 َطَعاِم َعَىلٰ وَن تََحاضُّ َوَال * اْليَتِيَم تُْكِرُموَن الَّ بَل ۖ ﴿َكالَّ

هؤالء: سبيل يف بها يجود كما هللا سبيل يف بروحه يجود أن القادر القوي واجب ومن
َواْلِوْلَداِن﴾.8 َوالنَِّساءِ الرَِّجاِل ِمَن َواْلُمْستَْضَعِفنَي ِهللا َسِبيِل ِيف تَُقاِتلُوَن َال َلُكْم ﴿َوَما

التأديب عن يعجزان حني أو يضعفان، حني بهما الرب هو بالوالدين الرب وأحب
والجزاء.

أََحُدُهَما اْلِكَربَ ِعنَدَك يَبْلَُغنَّ ا إِمَّ ۚ إِْحَسانًا َوِباْلَواِلَديِْن إِيَّاُه إِالَّ تَْعبُُدوا أَالَّ َربَُّك ﴿َوَقَىضٰ
الذُّلِّ َجنَاَح َلُهَما َواْخِفْض * َكِريًما َقْوًال لَُّهَما َوُقل تَنَْهْرُهَما َوَال أُفٍّ لَُّهَما تَُقل َفَال ِكَالُهَما أَْو

َصِغريًا﴾.9 َربَّيَاِني َكَما اْرَحْمُهَما رَّبِّ َوُقل الرَّْحَمِة ِمَن
الفضل مرجع إىل بل واإلحسان، الرحمة يف الحق صاحب ضعف إىل هذا يرجع وال
الوازع واتخاذ األمور، وعزم زمامها، وملك النفس، ضبط وهو اإلنسانية؛ النفس من كله

غريها. من وازع ال حني منها
الذليل. املستسلم الضعيف كحق حق الفضيلة هذه يف له املقاتل القوي فالعدو

َفاْعتَُدوا َعَليُْكْم اْعتََدٰى تَْعتَُدوا﴾.10  ﴿َفَمِن َوَال يَُقاِتلُونَُكْم الَِّذيَن ِهللا َسِبيِل ِيف ﴿َوَقاِتلُوا
َعَليُْكْم﴾.11 اْعتََدٰى َما ِبِمثِْل َعَليِْه

.٨ اإلنسان: 5
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األخالق

ويروض الكمال ينشد إنسان كاهل عن الواجب هذا الغضب وال الرضورة تُسقط وال
املضطر وعىل عليه، للمغضوب يغفر أن الغاضب فعىل الخصال، من األفضل عىل نفسه

يَْغِفُروَن﴾.12 ُهْم َغِضبُوا َما ﴿َوإِذَا والعدوان: البغي يتجنب أن
رَِّحيٌم﴾.13 َغُفوٌر هللاَ إِنَّ ۚ َعَليِْه إِثَْم َفَال َعاٍد َوَال بَاٍغ َغرْيَ اْضُطرَّ ﴿َفَمِن

التي الفضائل هي القرآن عليها يحض التي املثىل الفضائل أن التفصيل عن وغني
ويحاسب الوازع هذا عىل يروضنفسه بمن وتجمل نسقه يف وتجري املصدر هذا إىل تُرفع

الحساب. هذا نفسه
مثال هي والعفو والحلم، واألمل، واملحاسنة، واإلحسان، والعدل، والصدق، فالصرب،
يهبط أن لها ويأبى الخرية، أحسن لها ويختار نفسه، يزع من لنفسه يطلبه الذي الكمال

الفعال. ومن الخصال من الكامل الجميل مكان دون مكانًا بها
يَُقولُوَن﴾.15  ﴿َوُقل َما َعَىلٰ اْألُُموِر﴾.14  ﴿َفاْصِربْ َعْزِم َلِمْن ٰذَِلَك إِنَّ وََغَفَر َصَربَ ﴿َوَلَمن
َعاَهُدوا إِذَا ِبَعْهِدِهْم ِصْدٍق﴾.16  ﴿َواْلُموُفوَن ُمْخَرَج َوأَْخِرْجِني ِصْدٍق ُمْدَخَل أَْدِخْلِني رَّبِّ
ُهُم َوأُوٰلَِئَك ۖ َصَدُقوا الَِّذيَن أُوٰلَِئَك ۗ اْلبَأِْس َوِحنَي اءِ َّ َوالرضَّ اْلبَأَْساءِ ِيف اِبِريَن َوالصَّ ۖ
هلِلِ َقوَّاِمنَي ُكونُوا آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها َواْإلِْحَساِن﴾.18  ﴿يَا ِباْلَعْدِل يَأُْمُر هللاَ اْلُمتَُّقوَن﴾.17  ﴿إِنَّ
َواتَُّقوا ۖ ِللتَّْقَوٰى أَْقَرُب ُهَو اْعِدلُوا ۚ تَْعِدلُوا أَالَّ َعَىلٰ َقْوٍم َشنَآُن يَْجِرَمنَُّكْم َوَال ۖ ِباْلِقْسِط ُشَهَداءَ

ِهللا﴾.20 رَّْحَمِة ِمن تَْقنَُطوا تَْعَملُوَن﴾.19  ﴿َال ِبَما َخِبريٌ هللاَ إِنَّ ۚ هللاَ
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القرآنية الفلسفة

الصغري عىل ويميل للصغري، يتواضَع أن الكبري عىل يميل الذي هو بعينه األدب وهذا
ويتعمدوا اإلساءة، يتجنبوا أن أجمعني والصغار الكبار عىل ويميل الكبري، مكانة يحفظ أن

املقال. وإحسان العرشة وطيب واألدب بالرفق بعًضا بعضهم يأخذ وأن املحاسنة،
ِعنَد أَْصَواتَُهْم وَن يَُغضُّ الَِّذيَن اْلُمْؤِمِننَي﴾.21  ﴿إِنَّ ِمَن اتَّبََعَك ِلَمِن َجنَاَحَك ﴿َواْخِفْض
ُحْسنًا﴾.23  ﴿َقْوٌل ِللنَّاِس ِللتَّْقَوٰى﴾.22  ﴿َوُقولُوا ُقلُوبَُهْم هللاُ اْمتََحَن الَِّذيَن أُوٰلَِئَك ِهللا َرُسوِل
ُكلَّ يُِحبُّ َال هللاَ َحِليٌم﴾.24  ﴿إِنَّ َغِنيٌّ َوهللاُ ۗ أَذًى يَتْبَُعَها َصَدَقٍة ن مِّ َخرْيٌ َوَمْغِفَرٌة ْعُروٌف مَّ
ُمْختَاٍل ُكلَّ يُِحبُّ َال َفُخوًرا﴾.26  ﴿َوهللاُ ُمْختَاًال َكاَن َمن يُِحبُّ َال هللاَ َفُخوٍر﴾.25  ﴿إِنَّ ُمْختَاٍل

اْلُمْعتَِديَن﴾.28 يُِحبُّ َال هللاَ إِنَّ ۚ تَْعتَُدوا َفُخوٍر﴾.27  ﴿َوَال
ُسوا تََجسَّ ﴿َوَال الحضور: يف يحسنه كما املغيب يف القول إحسان املسلم عىل ويجب

َفَكِرْهتُُموُه﴾.29 َميْتًا أَِخيِه َلْحَم يَأُْكَل أَن أََحُدُكْم أَيُِحبُّ ۚ بَْعًضا بَّْعُضُكم يَْغتَب َوَال
أسمائه يف نفسه الخالق بها اتصف التي الصفات تلك هو كلها األخالق هذه وجماع
نصيب أوىف منه يطلب وأن عليه، نفسه يروض أن لإلنسان يحمد مما وكلها الحسنى،

سواه. دون الخالق بها خص التي الصفات عدا فيما املحدود، للمخلوق يتاح

بأمر عليه مفروضة جميًعا بأنها ويؤمن املثىل، األخالق هذه بمصدر ليؤمن املسلم وإن
هللا. من

مصدر إىل ترجع ال صفات إنها مًعا: يقوال أن يستطيعان املسلم وغري املسلم ولكن
بمنفعة يتعلق لم األعىل مناطها ألن األشياء؛ جميع منه تصدر الذي اإللهي، املصدر غري
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األخالق

حب من اإلنسان يف بما تعلق ولكنه والسلطان، بالقانون وال القوة، باستطاعة وال املجتمع،
معارج يف عامة األحياء بها يهتدي الخالق من نفحة وكالهما الكمال، إىل وشوق للجمال

واالرتقاء. الرفعة
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اُحلكم

فهي العرصية الحكومة صفات من بصفة القرآن عليها نص التي الحكومة وصفت إذا
«السيطرة ومنع واملساواة الشورى حكومة ألنها أوضاعها؛ أصلِح يف الديمقراطية الحكومة

الفردية».
اتَّبََعَك ِلَمِن َجنَاَحَك اْألَْمِر﴾.2  ﴿َواْخِفْض ِيف بَيْنَُهْم﴾.1  ﴿َوَشاِوْرُهْم ُشوَرٰى ﴿َوأَْمُرُهْم
إِٰلٌَه إِٰلَُهُكْم ََّما أَن َّ إَِيل يُوَحٰى ثْلُُكْم مِّ بََرشٌ أَنَا ََّما إِْخَوٌة﴾.4  ﴿إِن اْلُمْؤِمنُوَن ََّما اْلُمْؤِمِننَي﴾.3  ﴿إِن ِمَن
ِبِه َك نُْرشِ َوَال هللاَ إِالَّ نَْعبَُد أَالَّ َوبَيْنَُكْم بَيْنَنَا َسَواءٍ َكِلَمٍة إَِىلٰ تََعاَلْوا اْلِكتَاِب أَْهَل َواِحٌد﴾.5  ﴿يَا

ِبَجبَّاٍر﴾.7 َعَليِْهم أَنَت ِهللا﴾.6  ﴿َوَما ُدوِن ن مِّ أَْربَابًا بَْعًضا بَْعُضنَا يَتَِّخذَ َوَال َشيْئًا
يطاع الحاكمني، ملصلحة ال املحكومني، ملصلحة الحكومة هي إنها يقال: ما وجملة

الخالق. معصية يف ملخلوق طاعة فال يطعه لم فإن هللا؛ أطاع ما الحاكم
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القرآنية الفلسفة

أَن النَّاِس بنَْيَ َحَكْمتُم ِمنُكْم﴾.8  ﴿َوإِذَا اْألَْمِر َوأُوِيل الرَُّسوَل َوأَِطيُعوا هللاَ ﴿أَِطيُعوا
ِباْلَعْدِل﴾.9 تَْحُكُموا

القرآنية. الحكومة هذه يف قائمة لألمة) األمة (حكم أركان فكل
بني من الكثرية للطبقة أو العدد، لكثرة فيها األمر أن بداهة هذا من يفهم ال ولكن

الطبقات. سائر
والذمة والفضل الرأي أن عىل تنص التي اآليات فيه تكررت قد الكريم القرآن ألن
أحيانًا تتكرر اآليات تلك من أمثلة وهذه التعميم، الناسعىل أكثر صفات من ليست والعلم
تصفهم كما عامة الناس تصف التي السور من شتى مواضَع يف بمعناها وأحيانًا بلفظها،

املحمدية. البعثة بعد
َوإِْن الظَّنَّ إِالَّ يَتَِّبُعوَن إِن ۚ ِهللا َسِبيِل َعن يُِضلُّوَك اْألَْرِض ِيف َمن أَْكثََر تُِطْع ﴿َوإِن
َكاْألَنَْعاِم إِالَّ ُهْم إِْن ۚ يَْعِقلُوَن أَْو يَْسَمُعوَن أَْكثََرُهْم أَنَّ تَْحَسُب يَْخُرُصوَن﴾.10  ﴿أَْم إِالَّ ُهْم
َعْهٍد ْن مِّ ِألَْكثَِرِهم َوَجْدنَا َظنٍّا﴾.12  ﴿َوَما إِالَّ أَْكثَُرُهْم يَتَِّبُع َسِبيًال﴾.11  ﴿َوَما أََضلُّ ُهْم بَْل ۖ
أَْكثََرُهْم يُْؤِمنُوَن﴾.14  ﴿َوٰلَِكنَّ َال النَّاِس أَْكثََر َلَفاِسِقنَي﴾.13  ﴿َوٰلَِكنَّ أَْكثََرُهْم َوَجْدنَا َوإِن ۖ

َكاِرُهوَن﴾.16 ِلْلَحقِّ أَْكثََرُكْم يَْجَهلُوَن﴾.15  ﴿َوٰلَِكنَّ
لغريهم وال لهم الرشد من فليس هللا سبيل عن تضل الناس أكثر طاعة كانت وإذا
عنارصها، بجميع كلها األمة عىل الحكم تبعات تقع وإنما املطاع، الحكم لهم يكون أن
ويصبح حكمة، ذي أو رأي ذي لغري تكون ال وهي الشورى، أهل إىل الشورى وترجع

إِْخَوٌة﴾.17 اْلُمْؤِمنُوَن ََّما ﴿إِن املعاملة: يف كاإلخوة املؤمنون
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الُحكم

يعلمون. ال الذين من بالطاعة أحق منهم يعلمون الذين ولكن
يَْعَلُموَن﴾.18 َال َوالَِّذيَن يَْعَلُموَن الَِّذيَن يَْستَِوي َهْل ﴿ُقْل

يستقيم وال شأنًا، عنها تقل ال مثلها بأمانة مقرونة األمة يف الحكم أمانة كانت ولهذا
واإلرشاد. الدعوة أمانة وهي بغريها؛ األمم أمر

َوأُوٰلَِئَك ۚ اْلُمنَكِر َعِن َويَنَْهْوَن ِباْلَمْعُروِف َويَأُْمُروَن اْلَخرْيِ إَِىل يَْدُعوَن ٌة أُمَّ نُكْم مِّ ﴿َوْلتَُكن
اْلُمْفِلُحوَن﴾.19 ُهُم

الدعوة، هذه بطالن إىل مرجعه إنما املصري سوء من برشية جماعة به تبتىل ما ورش
يَتَنَاَهْوَن َال ﴿َكانُوا إرسائيل بني من الضالني مصري كان وكذلك املنكرات، عن والتغايض

يَْفَعلُوَن﴾.20 َكانُوا َما َلِبئَْس ۚ َفَعلُوُه نَكٍر مُّ َعن
الفرائضوالفضائل: وإقامة العامة، املصلحة عىل يتعاونوا أن جميًعا األمة أبناء وعىل

َواْلُعْدَواِن﴾.21 اْإلِثِْم َعَىل تََعاَونُوا َوَال ۖ َوالتَّْقَوٰى اْلِربِّ َعَىل ﴿َوتََعاَونُوا
بما كل اإلصالح: وأمانة الحكم أمانة يف متعاونون جميًعا واملحكومون فالحاكمون
وال جبار، لفرد الطغيان يف حق وال عليه، يصلح وما له، يصلح بما وكل يستطيع،
واإلرشاد والتنبيه والتعاون، التشاور بني كلها، للجماعة كله الحق بل العدد، كثرية جماعة

واالسرتشاد.
ثم التعاون وأمانة اإلصالح، وأمانة الشورى، أمانة فيها تتم برشية جماعة من وما

فساد. من عليها يخىش أو انحالل، يعروها

الحرمان. وتمنع اإلرساف تمنع القرآن يف وهي الثروة، توزيع قواعد الحكم بقواعد ويلحق
ويف هللا، سبيل يف لإلنفاق املال جعل وإنما التحريِم، كلَّ محرٌم األموال فاختزان
ِيف يُنِفُقونََها َوَال َة َواْلِفضَّ الذََّهَب يَْكِنُزوَن ﴿َوالَِّذيَن الحياة: مرافق ويف العيش، طيبات

أَِليٍم﴾.22 ِبَعذَاٍب ُهم ْ َفبَرشِّ ِهللا َسِبيِل

.٩ الزمر: 18
.١٠٤ عمران: آل 19

.٧٩ املائدة: 20
.٢ املائدة: 21
.٣٤ التوبة: 22
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فريضة العامة، الثروة يف حسابهم لهم محسوب العمل عن العاجزون واملحرومون
يختار. من يختاره تربًعا ال الزمة

ِبَها﴾.23 َوتَُزكِّيِهم ُرُهْم تَُطهِّ َصَدَقًة أَْمَواِلِهْم ِمْن ﴿ُخذْ
الخليفة حارب سبيلها ويف عليها، قادر مسلم كل إىل موجه أمر الزََّكاَة﴾،24 ﴿َوآتُوا

املسلمني. من عدة وأكمل عدًدا، أوفر وهم املرتدين، جموع األول
أموال اآلفتني: هاتني قبيل من إال حكمها وقواعد نظامها، يف بالبالء أمة تمتحن وقلما
اإلحسان. باب وال العمل، باب لهم يفتح ال محرومني وفقراء وجوهها، يف تنفق ال مخزونة

القرآن. حكومة يف متقاة ممنوعة اآلفتني وكلتا

.١٠٣ التوبة: 23
.٤٣ البقرة: 24
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َبَقاُت الطَّ

عليها وينتظم بها يتفاضلون التي املزايا جميع يف الناس بني التفاوت سنة القرآن أقر
البرشية. الجماعة يف العمل

َال َوالَِّذيَن يَْعَلُموَن الَِّذيَن يَْستَِوي ﴿َهْل والفضيلة: العلم يف متفاوتون فهم
َدَرَجاٍت﴾.2 اْلِعْلَم أُوتُوا َوالَِّذيَن ِمنُكْم آَمنُوا الَِّذيَن هللاُ يَْعَلُموَن﴾.1  ﴿يَْرَفِع

بَْعَضُهْم ْلنَا َفضَّ الرُُّسُل ﴿ِتْلَك اإلصالح: عىل والقدرة الروحي الجهاد يف متفاوتون وهم
َسِبيِل ِيف َواْلُمَجاِهُدوَن ِر َ الرضَّ أُوِيل َغرْيُ اْلُمْؤِمِننَي ِمَن اْلَقاِعُدوَن يَْستَِوي بَْعٍض﴾،3  ﴿الَّ َعَىلٰ
َدَرَجًة﴾.4 اْلَقاِعِديَن َعَىل َوأَنُفِسِهْم ِبأَْمَواِلِهْم اْلُمَجاِهِديَن هللاُ َل َفضَّ ۚ َوأَنُفِسِهْم ِبأَْمَواِلِهْم ِهللا
اْلَحيَاِة ِيف ِعيَشتَُهْم مَّ بَيْنَُهم َقَسْمنَا ﴿نَْحُن املعيشة: وأسباب الرزق يف متفاوتون وهم
ِيف بَْعٍض َعَىلٰ بَْعَضُكْم َل َفضَّ َدَرَجاٍت﴾.5  ﴿َوهللاُ بَْعٍض َفْوَق بَْعَضُهْم َوَرَفْعنَا ۚ نْيَا الدُّ

بَْعٍض﴾.7 َعَىلٰ بَْعَضُكْم ِبِه هللاُ َل َفضَّ َما تَتََمنَّْوا الرِّْزِق﴾.6  ﴿َوَال
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بني ذلك يف فرق ال إذ األرسة؛ أو الجنس يف عصبية إىل يرجع ال التفاوت هذا ولكن
إِْخَوٌة﴾.8 اْلُمْؤِمنُوَن ََّما ﴿إِن وإنسان: إنسان

الحقوق برعاية إال وأحد أحد بني وال وقبيلة، قبيلة بني وال وأمة، أمة بني فرق وال
ِلتََعاَرُفوا َوَقبَاِئَل ُشُعوبًا َوَجَعْلنَاُكْم َوأُنثَٰى ذََكٍر ن مِّ َخَلْقنَاُكم إِنَّا النَّاُس أَيَُّها ﴿يَا والواجبات:

َخِبريٌ﴾.9 َعِليٌم هللاَ إِنَّ ۚ أَتَْقاُكْم ِهللا ِعنَد أَْكَرَمُكْم إِنَّ ۚ
والتنابذ، لالدعاء، بوسيلة وليس والتعاون، التعارف وسيلة األمم يف فالتعدد

بالعصبيات. والتعايل لألجناس والتعصب
فضل «ال فقال: معناها يف بأحاديَث البينات اآليات هذه السالم عليه النبي فرس وقد

بالتقوى.» إال حبيش عىل لقريش وال أعجمي، عىل لعربي
أقام ما زبيبة رأسه كأن حبيش عبد عليكم استعمل وإن وأطيعوا «اسمعوا وقال:

تعاىل.» هللا كتاب فيكم
«هو فيقول: الحبيش بالل إىل ويشري الصديق، عن يتكلم عنه هللا ريض عمر وكان

َسيَِّدنَا.» وأعتق َسيُِّدنَا،

التفاوت وأعطى حقها، املساواة أعطى قد — املفصلة األحكام بهذه — الكريم فالقرآن
واإلجحاف للظلم سببًا هذا مع يكون وال التفاوت يمتنع فال حقه، والطبقات اآلحاد بني
أو الجنس، يف املستضعفني من كان ولو حقه حق ذي كل إلعطاء سببًا بل بالحقوق،

االجتماعية. املنزلة يف املستضعفني
الفرد حياة عليها تستقيم التي النظم أصلح الكريم القرآن أقر التفاوت وبإقرار
االجتماع، نظم من وأعمق البرش حياة من أعمق األحياء بني االختالف سنة ألن والجماعة؛

االقتصاد. نظم أو
أو جنس أو نوع وكل والفصائل، واألجناس األنواع من ألوف يف تتمثل فالحياة
اللون، يف وال الشكل يف يتشابهون وال واملاليني، باأللوف يعدون آحاد من يتألف فصيلة
املاثلة فالحقيقة القديم الزمن يف ذلك أسباب عن القائلون يقل ومهما واملزية، القوة يف وال
التشابه إىل تنزع وال املزايا، تفاوت إىل تنزع وأنها وغايتها، الحياة سنُة التنوع أن أمامنا

.١٠ الحجرات: 8

.١٣ الحجرات: 9
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عالم ذلك يعم أن ويوشك الحيوانية، مظاهرها يف وال اإلنسانية، مظاهرها يف والتساوي
اإلنسان. أو الحيوان عالم قبل الجماد

املزايا إىل تفتقر الحياة ألن أظهر؛ والتساوي التشابه وآفة ظاهرة، التفاوت وحكمة
نسخة كلهم وجعلتهم األفراد، من فرد كل يف واحدة صورة تكرير عىل حركتها قرصت إذا
باملزايا تزخر ولكنها مجموعة، عىل منهم ملجموعة وال بيئة، عىل منهم لبيئة فضل ال واحدة،
يف والتفاوت الصفات يف التفاوت بينها طرأ كلما املتعددة، امللكات من وتستزيد املتجددة،
والتقدم بلوغه، إىل ويتطلعون عليه، يحرصون فضل آحادها بني للتفاوت وكان األنصبة،

فيه.
وأصبح والكسالن، العامل وتساوى والعاجز، القادر تساوى إذا للتفاوت معنى وال
واطمأن رجحان، إىل يطمح وال يعمل والعامل وجوده، عىل يخاف وال يكسل الكسالن
تكاليفها القدرة فإن وأعالها؛ املزايا بأرشف عليهم املمتازين كاطمئنان املزايا من املجردون
لم إذا عنها وينكصوا يتهيبوا، أن والناسخلقاء كثرية، ومطالبها جسيمة، وأعباؤها ثقيلة،
العجز، ليقعدهم الكساىل العاجزين وإن الطموح، من ودافع الخوف من وازع لهم يكن
كانوا إذا بكساىل هم وما عقباه، ويخافون يحذرونه ما فيه يكن لم إن الكسل لهم ويطيب
العجز كان أو تركه، عواقب من خوف بغري العمل يرتكوا أن مستطيعون وهم يعملون
موجود. فالتفاوت ويثري: يقلق بما ومنزلتهم رزقهم يف يصيبهم ال حال، كل يف مأمونًا

الزم. والتفاوت
الرزق من ووثوق وإشفاق، رجاء به يقرتن لم إذا فيه فائدة وال له لزوم ال ولكنه

وذاك. هذا يف وشك والجاه،
كانت. منذ الحياة رشيعة هي وهذه

تكون. وحيثما تكون، كيفما الحياة رشيعة هي وهذه
وحيث كانت، منذ حالها عرفنا التي الصورة هذه تناقض الصور من صورة وكل
الذي الواقع يف استقرارها عن فضًال الخيال، أو العقل يف تستقر ال صورة فهي كانت،

الدوام. ويقبل «التطبيق» يقبل
خلقها التي الصور تلك غري الخيال أو العقل يف تناقضها صورة نعرف ال أننا عىل
الشيوعيني. أو باملاركسيني أنفسهم يسمون الذين الهدامني من جماعة أخالد يف الوهم

األسواق، حيل من حيلة واألرزاق الحظوظ تفاوت أن يتصورون املاركسيون فهؤالء
األرباح. وطالب املرابني أرشاك من ورشك
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منذ انقسموا قد ألنهم واألرزاق؛ األوىل الحظوظ يف تفاوتوا قد الناس أن ويزعمون
انتهى فإذا املأجورون، العمال هم املسخرين وأن ومسخرين، مستغلني إىل التاريخ بداية
االستغالل، انتهى فقد املأجورون؛ العمال فيها يسود املراحل من مرحلة إىل التاريخ
الطبقات وجميع اآلحاد جميع بني املساواة وعمت األرزاق، الحظوظ يف التفاوت وانتهى

الزمان. آخر إىل
للميالد. ١٩١٧ سنة األقطار من قطر يف مثًال يتقرر الشيوعي املذهب أن ذلك وفحوى
أو ألفني سنة قبل أو ١٩٧٠ سنة قبل أو ١٩٥٠ سنة األقطار جميع يف يستقر ثم

آالف. ثالثة سنة قبل
ماذا؟ ثم

تكوين يف والتغيري التبديل ينقطع ثم البرشية، الجماعات يف الحياة سباق يقف ثم
دهر االجتماعي النظام من الحالة هذه عىل البرشية شعوب تستقر ثم الجماعات، تلك

اآلبدين. وأبد الداهرين
متى؟ إىل

سنة إىل امليالد؟ بعد ألف مائة سنة إىل آالف؟ عرشة سنة إىل آالف؟ خمسة سنة إىل
ماليني؟ عرشة سنة إىل مليون؟

الكون. بناء وينهار البرش، يفنى أن إىل كال،
ثالثة سنة أو مثًال للميالد ألفني سنة بعد البرشية الجماعات يف التبديل يقع وملاذا

آالف؟
الكرة أقطار من قطر كل يف الشيوعي املذهب شيوع بعد والتبديل التغيري ملاذا

األرضية؟
الغطاء! وارتفع اللعبة هذه انكشفت وقد سمارسة»، «لعبة كلها املسألة

فهو والدعوات العقائد وأطوار الدول، وأطوار الجماعات، أطوار من حدث ما كل
بطلت وقد الهبوط، حزب من وفريق الصعود، حزب من فريق ودسيسة سوق» «مناورة
وال مناورات، وال أطوار، فال األيقاظ، وأتباعه اللبيب ماركس كارل بفراسة الدسيسة
كلها الحكاية ألن تغيري؛ أو تبديل إىل البرشية للجماعات سبيل وال هبوط، وال صعود،
ووقف األخري، الطور هذا يف والتسخري االستغالل بطل وقد وتسخري، استغالل حكاية

املصري! هذا غري لها مصري فال االجتماعية، الحياة دوالب
يدعون ألنهم التاريخيني؛ باملاديني أحيانًا أنفسهم يسمون النِّْحَلِة هذه وأصحاب
ماضيه يف بآفاقه ويحيطون غوره، ويسربون التاريخ، أرسار يستلهمون أنهم ألنفسهم
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عوامل إىل نظرتهم يالزمان صغر وأي ضيق أي تقدم مما ترى ولكنك ومصريه، وحارضه
اآلفاق! هذه أضيق فما الحدود، معلوم انتهاء غري إىل املرتامية آباده يف اإلنساني التاريخ
السياسة، مراحل من مرحلة يف األجور بتنظيم خطاه تتقيد الذي التاريخ! هذا أصغر وما
لها رسمه الذي املتجه غري متجه لها يكون وال يرسة، وال يمنة ذلك بعد تنحرف فال

التاريخيون». «املاديون
تنوع التي الحياة دوافع إىل نظرتهم التاريخ أطوار إىل النظرة هذه من وأضيق
يخيل بها، اإلحساس وضحالة الحياة، نضوب غري يشء فال جوانبها، وتعدد مظاهرها،
مسألة — خاصة البرش وبني — عامة األحياء بني التفاوت مسألة أن الناس من أحد إىل
التفاوت هذا وأن االستغالل، أحابيل من وأحبولة األسواق، تلفيقات من تلفيقة أو عارضة
النظم من نظام عىل األجور مسألة عولجت إذا جديد من املجتمع بيئة يف عمله يعمل ال
أقدار يف للتفاوت عنها محيص ال نتيجة األجور أو األرزاق تفاوت فإن كان؛ ما كائنًا
أو الحكومات طاقة يف التي القوانني جميع منعته ولو األرزاق تفاوت يمتنع ولن الحياة،

الجماعات.
ال الذي التفاوت لبقي الحكومية الحيل من بحيلة األيام من يوًما امتنع لو أنه عىل
هو ألنه باألموال؛ أو باألرزاق تتعلق قيمة الحياة قيم يف تعدله وال قط، لحكومة فيه حيلة
والرجاء. والغبطة والجهود، اآلمال به وتناط ويضع، ويرفع ويشقي، يسعد الذي التفاوت
األلوف، ويتمناه اللذات، له ويسخر القلوب، له يفتح جميل، بوجه اإلنسان يولد فقد

يأخذوه. أن عىل قادرون هم وال عنه، ينزل أن عىل قادر هو فال
والكساء الطعام من بالقليل وتستغني العدل، تقاوم التي بالقوة اإلنسان يمتاز وقد

اآلخرين. ينفع ال الذي الكثري عن
بنجابة عليهم ويمتاز بالذرية غريه يساوي أو غريه، عىل تعز التي بالذرية يمتاز وقد

األبناء.
يمتاز وقد اللسان، وذرابة بالفصاحة يمتاز وقد والنبوغ، بالعبقرية يمتاز وقد
املزاج، واعتدال العيش، عن والرضا األجل بطول يمتاز وقد واإليناس، والفكاهة بالظرف

واألقران. األنداد بني «الشخصية» وبروز املحرض ووجاهة بالهيبة يمتاز وقد
وحدها النقود أن يتخيل حتى والنقد بالعملة ا جدٍّ مشغوًال اإلنسان يكون أن بد فال
أن بد وال اإلحصاء، تقبل ال التي الفوارق هذه بني االجتماعية الدرجات خلقت التي هي
املزايا هذه أن فيحسب والبعيد، القريب املستقبل إىل ينظر حني النظر، محسور يكون
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ومئات السنني، عرشات العمل معطلة وستظل والطبقات، الدرجات خلق يف العمل، معطلة
اآلبدين. أبد إىل السنني، وآالف السنني،

قد وأشباهها املزايا هذه أن لريوا السنني آالف انتظار إىل حاجة من بالناس كان وما
نظام. كل من الرغم وعىل نظام، كل ظل يف عملها، تعمل

جهد فحاول سنة، ثالثني منذ الروسية البالد يف الشيوعي النظام تأسس فقد
بوادر ظهرت حتى سنوات إال هي فما والدرجات، الطبقات عىل يقيض أن املستميت
االجتماعية الحياة أشواط يف أنملة قيد وهي الحكومية، الصناعة نشأة بعد بينها التفاوت

الدهور. بعد الدهور يف املنتظر بالتاريخ قيست إذا
جميًعا ويؤمنون منعه، يف جميًعا يرغبون أناس بني التفاوت هذا بوادر ظهرت
حظوظ يف الطبقات بني الفوارق أسباب من حكومتهم به تدين بما ويدينون ببطالنه،

املعاش.
وال رأيها، غري رأيًا يسمعوا ولم ظلها، يف ولدوا ألنهم حكومتهم؛ به تدين بما دانوا وقد
إىل العرشين أبناء من الروسية البالد يف العامل الجيل كان إذ فلسفتها؛ غري للتاريخ فلسفة
الطفولة دروس تعلموا أو الشيوعي، النظام نشأة بعد ولدوا قد واألربعني الخامسة أبناء
بني املعونة هذه من أصدَق معونٍة يف يطمع أن نظام وسع يف فليس يديه، عىل والصبا
عليها ويعلقون إخفاقها، ويكرهون بها يؤمنون التي التجربة لتحقيق والشعب؛ الحكومة

الوجود. يف عقيدتهم هي ألنها كله؛ الوجود يف األكرب الرجاء
من الخطر لهم تبني حتى األوىل، خطوتهم فيها يتقدموا فلم التجربة بدءوا ولكنهم
وحث الهمم حفز إىل واحتاجوا الكسل، عىل واملطبوع العمل، عىل املطبوع بني التسوية
الكفاف، إىل يركن من وبني والبطيء، الرسيع وبني واملهمل، املجتهد بني بالتمييز الُخَطا

والربوز. التفوق إىل يطمح ومن
الصغري األجر كصاحب الكبري األجر صاحب ألن األجور؛ يف التمييز هذا ينفعهم فلم
التي «الكماليات» برشاء له يؤذن وال الحاجيات، يشرتي فكالهما الرشاء، عىل القدرة يف

املال. رأس نظام أو االدخار، رشور من حسبوها
مراتب ويف املعيشة، حظوظ يف التفاوت وأضافوا مكرهني، الكماليات برشاء فسمحوا
يحاربونها وهم باليمني الطبقات وأنشئوا واملكافآت، األجور يف التفاوت إىل الرشف

باليسار.
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كلفتها التي الدامية، التجربة هذه من الروسية األمة استفادته ما كل هذا وكان
ورصعى االضطهاد، وفرائس الثورة قتىل بني البرشية، النفوس من مليونًا وعرشين نيًفا

والشعور. الفكر واستقالل الحرية، يف األمة خسارة عدا والوباء، املجاعة
األمة عبقرية مقدمتها ويف الحياة، نوازع جميع يف فعلها الطبيعة مدابرة فعلت وقد
عىل والقرائح العقول وإكراه الطبيعة، بمدابرة يصاب ما أول وهو اإلنسانية، وملكاتها

األنحاء. من نحو
األمة عبقرية ألن واالستبداد؛ الطغيان من األمة عبقرية عىل رش الطبيعة مدابرة فإن
وتولستوي، دستيفسكي، أمثال: األدب؛ نوابغ من أفذاذًا القيارصة عهد يف تحرم لم الروسية
ولكنها والدعاة، املوسيقيني من ونخبة وجوركي، وآرتزيياشف، وشيخوف، وترجنيف،
الكتب وفرة عىل الشيوعي، النظام عهد يف هؤالء طبقة من واحًدا تخرج فلم عقمت
النبوغ من نصيبًا الروس أدباء من بلغ ومن الطبقات، جميع بني القراءة وكثرة املطبوعة

االنتحار. أو الخمول إىل مآله كان املنزلة تلك يقارب
للناس، تمثل األوضاع من أي ويف جرب، حيثما الحياة، سباق عىل الحجر يفعل وهكذا
الحجر من أعدل وال أرحم الشيوعي النظام ظل يف الطبقات تكوين عىل الحجر يكن فلم
الهبوط، يمنع ولم الصعود، منع ألنه الهنود؛ بني الربهمية العقائد ظل يف تكوينها عىل
الضواغط من شيئًا يخفف ولم للتقدم، الصالحة العنارص طريق يف املشقة وضاعف

الحضيض. إىل بها فتهوي النفوس عىل ترين التي القارسة
االجتماعية؛ والعدالة االجتماعي، الظلم عن كالًما «املادية» دعاة من تسمع ما وكثريًا
ظلًما الدنيا يف تتخيل لن ولكنك العدالة، ويقررون الظلم، يحاربون أنهم يزعمون ألنهم
املجرد يحمي وال األصلح، عىل يجور فإنه املتساوين؛ غري بني التسوية ظلم من أوبل
الكساىل، وتنشيط الهمم، واستفزاز القوى، تجديد سبيل يف العقبات ويقيم الصالح، من

العاملني. نفوس يف الثقة وتقرير
الزمان، آخر إىل سفىل» «طبقة يحسبها ممن نفسها السفىل للطبقة أظلم ليس بل
أو الراهن، حارضهم يف أبنائها من لطائفة والرتقي الصعود يف الرجاء باب يفتح وال
األمل، برشيعة يأخذهم وال اليأس، برشيعة يأخذهم فهو البعيد، أو القريب مستقبلهم

والطموح. الهمة فيهم يحرك وال والخسة، الحسد فيهم ويحرك
القادرين عىل الجور كل الجور فيه الطبقات، جميع عىل الجور كل الجوُر ذلك ويف
يصعدون ال الذين الحاسدين العاجزين عىل الجور كل الجور وفيه للصعود، املستعدين
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حسدهم عىل املادية الدعوة تشايعهم لم ولو قاعدون، وهم يصعد أن لغريهم يحبون وال
والتجديد، العدل صورة يف الرذيلة تلك لهم يمثل من يجدون ولكنهم وأنكروه، منه ألنفوا
ما فيعلنون واآلحاد، الجماعات مستقبل عىل يسيطر الذي الدائم «الناموس» صورة أو

يشني. بما ويفخرون يخجل
يظلوا أن فينبغي بالفطرة، الناسمتفاوتون أن الطبقات مسألة يف الحق العدل وإنما
لهم وأن والتقليد، باملظهر يتفاوتوا وال والجدارة، بالفضل يتفاوتوا أن وينبغي متفاوتني،

سواء. ذلك غري يف وهم الواجبات، من عليهم ما بمقدار الحقوق من
َدَرَجاٍت﴾.10  ﴿إِنَّ بَْعٍض َفْوَق بَْعَضُهْم ﴿َوَرَفْعنَا الكريم: القرآن رشيعة هي وتلك

إِْخَوٌة﴾.12 اْلُمْؤِمنُوَن ََّما أَتَْقاُكْم﴾.11  ﴿إِن ِهللا ِعنَد أَْكَرَمُكْم
ويميضالتفاوت الرفعة، يستحق من ويرتفع العدل، ويستقيم الحياة تصلح هذا وعىل

الجماعات. تكوين يف معنى بغري يميض وال معناه، إىل األحياء بني

.٣٢ الزخرف: 10
.١٣ الحجرات: 11
.١٠ الحجرات: 12
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َعَىل َقوَّاُموَن َدَرَجٌة﴾.1  ﴿الرَِّجاُل َعَليِْهنَّ َولِلرَِّجاِل ۚ ِباْلَمْعُروِف َعَليِْهنَّ الَِّذي ِمثُْل ﴿َوَلُهنَّ
َحظِّ ِمثُْل أَْمَواِلِهْم﴾.2  ﴿ِللذََّكِر ِمْن أَنَفُقوا َوِبَما بَْعٍض َعَىلٰ بَْعَضُهْم هللاُ َل َفضَّ ِبَما النَِّساءِ
إَِليِْهنَّ أَْصُب َكيَْدُهنَّ َعنِّي ْف تَْرصِ َعِظيٌم﴾.4  ﴿َوإِالَّ َكيَْدُكنَّ إِنَّ ۖ َكيِْدُكنَّ ِمن ﴾.3  ﴿إِنَُّه اْألُنثَينَْيِ

اْلَجاِهِلنَي﴾.5 َن مِّ َوأَُكن
وواجباته. املرء حقوق بني التسوية هو الصحيح العدل ميزان

الظلم هو ذلك والواجبات، الحقوق يف مختلفني اثنني بني تسوي أن العدل من فليس
يف اليشء وضع هو ألنه إليها؛ يؤدي التي العاقبة كانت أيٍّا الظلم من رش هو بل بعينه،

واالختالل. الخطل وهو موضعه، غري
للمرأة، القرآنية الفلسفة فرضته الذي العدل هي والواجبات، الحقوق بني والتسوية
الفردية. الحياة ومن املجتمع، ومن الطبيعة، من الصحيح موضعها يف املرأة وضع هو وهو
وجميع الحقوق، جميع يف سواء واملرأة الرجل إن يقال: أن الفارغة اللجاجة فمن

الواجبات.

.٢٢٨ البقرة: 1
.٣٤ النساء: 2
.١١ النساء: 3
.٢٨ يوسف: 4
.٣٣ يوسف: 5
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ومؤهالته، الجنسالواحد، صفات لهما َن ِلتَُكوِّ تنشئجنسنيمختلفني؛ ال الطبيعة ألن
حياته. وغايات وأعماله،

تتوخاه والفروضفيما التقديرات إىل االحتكام عن يغني ما الطويل التاريخ حكم ويف
اإلنسان. نوع يف واألنثى الذكر بني االختالف من الطبيعة

عاشت التي األمم من أمة تاريخ يف قط الرجال لجنس سواء النساء جنس يكن فلم
والحضارات. البيئات اختالف عىل األرضية، الكرة هذه فوق

يف املرأة عىل الرجل تفوق وهي واحدة؛ علة إىل يرجع ذلك تعليل يف يقال ما وكل
العموم. عىل والتأثري القدرة

الرجال بني العقلية الفوارق هذه لتعليل صالًحا سببًا األوىل القرون جهالة فليست
عىل مفروًضا يكن ولم الجنسني، بني مشرتًكا حظٍّا كان الجهل ألن األمم؛ جميع يف والنساء
وأذعنت فقبلته املرأة عىل الجهل فرض الرجل أن زعم ومن الرجال، دون وحدهن النساء

منها. عليه وأحرص العلم إىل أحوج إنه أو املرأة، من أقدر إنه قال: فقد له؛
استبداد ألن الفوارق؛ تلك لتعليل صالًحا سببًا األوىل القرون يف االستبداد وليس
العامة حياتها يف املرأة يصيب أن قبل العامة، الحياة يف الرجل يصيب كان الحكومات
العامل فيهم ينبغ أن املسخرين العبيد من طائفة االستبداد يمنع ولم البيتية، حياتها أو

الطريف. واألديب الحكيم، والواعظ اللبق، والشاعر نَّاع، الصَّ
لتلك املزاولة قلة من ناشئًا العامة األعمال يف الرجل مجاراة عن املرأة عجز وليس
األعمال هذه يف يبزها الرجل يزال وال السنني، ألوف البيت أعمال زاولت ألنها األعمال؛
التجميل، وفنون الثياب، تفصيل ويف الطهو، يف منها أقدر فهو بصناعاتها؛ اشتغل كلما

البيوت. أعمال من فيه يشرتكان ما وكل األثاث، وتركيب
من الرغم عىل بتفوقه فيها الرجل فيحتفظ النفسية، الخصائص إىل األمر يرجع وقد

التاريخ. عصور أقدم من الخصائص بتلك املرأة استعداد
ولكن األموات، عىل الحداد الناس عرف منذ املرأة، لها تفرغت عادة املوتى عىل فالنواح
الشعراء نظمه ما تضارع الرثاء قصائد من قصيدة يوًما لنا تخرج لم النسوية اآلداب
من القديمة العهود يف الشعراء أكثر كان وقد واملتعلمون، األميون منهم سواء الرجال،

األميني.
أو العلم نوع وال الحرية، عىل وال العلم، عىل تتوقف ال نفسية، خاصة هناك بل
والنكات الهزلية، الصور وخلق الفكاهة، خاصة وهي البيوت؛ أو املجتمعات يف الوظيفة،

الرصيح. التعبري وبني بينهم يحال حني الناس إليها يلجأ التي
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النفيس «السالح» هذا تنشيط دواعي من االجتماعي الضغط أو االستبداد، كان وربما
الذي واملنفذ لضعفه، املغلوب به ينتقم الذي السالح ألنه واملغلوبني؛ املستعبَدين قرائح يف
باستخدام يغريَهم أن خليًقا النساء عىل الرجال كانضغط وقد وخوفه، عنضيقه به يفرج
لم والنوادر اآلداب ولكن املسلوبة، للحرية واالنتقام املفقودة، القوة لتعويض السالح هذا
األمم يف املغلوبون الرجال فعل كما الرجال عىل النساء أطلقتها واحدة فكاهة لنا تسجل
إخفاء عىل واحتيالها املرأة، رياء تصوير يف فعلوا كما أو السواء، عىل املحكومة أو الحاكمة،

بالرجال. عالقاتها وتزويق رغباتها،
ظلم، الرجال طبائع من يقتلعها لم نفسية خاصة — الفكاهة ملكة — امللكة وهذه

الحياة. ميدان يف العمل عن عجز وال فاقة، وال جهل، وال
العلم يثبته ما كل من أثبت وهي الفوارق هذه املتجاهلون يتجاهَل أن اللجاجة فمن
العقول، تفكري يف أو الوقائع يف وجود له يكن لم شيئًا يوِجد أن للعلم كان وما والعلماء،

التفسري. مقام أو التسجيل، مقام يف أبًدا هو وإنما

فارق كل ويقيمان يقيمانه، اللذين األساسني عىل الجنسني بني الفارق القرآن أقام وقد
االجتماعية. التكاليف وأساس الطبيعي، االستعداد أساس وهما: نوعه؛ من عادل

ِمْن أَنَفُقوا َوِبَما بَْعٍض َعَىلٰ بَْعَضُهْم هللاُ َل َفضَّ ِبَما النَِّساءِ َعَىل َقوَّاُموَن ﴿الرَِّجاُل
أَْمَواِلِهْم﴾.6

من كذلك ومستمد الرجل، استعداد يف الطبيعي التفوق من مستمد القوامة فحق
البيتية. الحياة وتكاليف املجتمع، بأعباء الرجل نهوض

والجسدية؛ العقلية القدرة يف مثله كانت ولو الحياة، كفاح عىل املرأة من أقدر فهو
والرضاعة. الحمل فرتة يف قًرسا الكفاح هذا عن تنرصف ألنها

أسباب وتيسري األبناء، لرتبية املنزل يف لها الوقت وتوفري معاشها، بتدبري الكفيل وهو
البيتية. والطمأنينة الراحة

يف العمل توزيع به ويقيض الجنسني، وظائف به تقيض رضوري، فارق وكالهما
العطف، عوامل مجتمعه ويف نفسه يف واتسعت اإلنسان، تقدم كلما اإلنسانية، البيئة

.٣٤ النساء: 6
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اختالف ذلك والواجبات؛ الحقوق اختالف به ويقيض املزاج، وخصائص العقل وملكات
نحسب وال املعقولة، وجهتها إىل وتوجيهها بها، لالعرتاف بل الفوارق، إللغاء يخلق لم
وسياسة البيت، وسياسة األمة، سياسة يف املعقدة، مشكالته من ناٍج اإلنساني املجتمع أن
الرجاُل فيعمل عنه، محيص ال الذي الطبيعي التقسيم هذا إىل يثوب حتى الفردية، الحياة
يف الرجل ودولة البيت، يف املرأة دولة وتقام النساء، عمل النساء ويعمل الرجاِل، عمَل

الحياة. معرتك

يكون لن واألسواق املصانع يف واحد عمل عىل والرجال النساء فيه يتزاحم الذي فاملجتمع
بني واالستقرار الرضا ألسباب مستجمًعا الفطرة، سواء عىل مستقيًما صالًحا، مجتمًعا
فيه ويختل طائل، غري عىل والخطل الرسف تبذيَر جهوده يبذِّر مجتمع ألنه وبنيه؛ بناته

والبيت. األرسة نظام فيه يختل كما والسوق، املعمل نظام
وإفهامها، فهمها عىل والقدرة بالطفولة، والرفق والحنان بالعطف تزود لم فاملرأة
األسواق غمار يف بنفسها وتلقي البيت، لتهجر األوىل؛ أطوارها يف رعايتها عىل والسهر

والدكاكني.
ألنهما البيت؛ سياسة من عاقبًة بأخطَر وال شأنًا، بأعظَم ليست كلها الدولة وسياسة
الجيل وتدبري واالطمئنان، السكينة عالم يقابله والجهاد، العراك عالم متقابالن: عدالن

سواء. الخطر وجاللة اللزوم يف وكالهما املقبل، الجيل تدبري يقابله الحارض
إليها يخيل املرأة فإن املحاكاة؛ معنى إىل نظر بغري املحاكاة حب من كلها اآلفة وإنما
وقيل: الرجال، بحقوق وطالبت الرجال، عمل عملت إذا إال نفسها عن الضعة ترفع ال أنها

واألحوال! األعمال جميع يف سواء، والرجال النساء إن
يقل ال فيه، «املستقبل» وتنشئة البيت بمملكة فخر للمرأة لكان النقِص ُمَركَُّب ولوال
تحتاج التي املجتمع مشكالت عىل القيام وحسن «الحارض» بسياسة الرجل فخر عن
لديها، أغىل باألمومة زهوها أن ألحست سليقتها إىل رجعت لو وهي والكفاح، الجهد إىل
اإلنسانية العواطف يف فليس الديوان، ورئاسة الحكم بوالية الزهو من بطبعها وألصق
البنني إنماء يف والتوفيق الزواج يف بالتوفيق الشعور يمأله كما املرأة لب فراغ يمأل شعور

الصالحات. والبنات الصالحني،

حظ مثل الذكر فأعطي واإلناث، الذكور بني املرياث تقسيم يف االعتبار هذا لوحظ وقد
بمعيشة يتكفل الرجل أن وهو واحد؛ اعتبار عىل يشء كل قبل القسمة هذه وبنيت األنثيني،
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يف ويكدح الثروة يجمع الذي هو وأنه األرسة، ورعاية البيت بأمر مشغولة وهي املرأة،
قدر وعىل تحصيله، يف سعيه قدر عىل نصيبني؛ منه يعطى أن العدل فمن املال، طلب

واألبناء. الزوجات من يعولهم ومن النساء، حاجة عىل تشتمل التي حاجاته

العقل يف عليها الرجل يناقضرجحان ال وصف وهو العظيم، بالكيد املرأة القرآن ووصف
إليها، الرجل بها تستميل التي الطبيعة أسلحة من الكيد هذا يف سالحها ألن والتدبري؛
ودليًال القدرة، عن عوًضا الحيلة تزل ولم لغوايتها، االستجابة حب نفسه يف وتغرس
طلبتها، عىل ترص املرأة أن املحسوسة املشاهدات ومن نواحيها. من ناحية يف نقصها عىل
وهجست لها، خطرت إذا رأسها، من الفكرة رصف عن تعجز ألنها إرصارها؛ يف وتلج
منها الخالص تعالج وهي هناك، من فتعاودها هنا من الفكرة تطرد فهي ضمريها، يف
منها تسرتيح حتى ومنامها؛ يقظتها يف لهواجسها فريسة تزال وال عالجها، يف تفلح فال
والتغلب الحاجة من الخالص عن عاجزة ألنها الطلب؛ عىل تثابر فهي والتنفيذ، باإلنجاز
يرحمها فال يتعقبها الذي الضعف هذا من القوة تستمد وهي ومراجعاته، معاوداته عىل
بني فتجمع مغلوبة، وهي كالغالبة وترتاءى طريدة، وهي كاملطاردة فتبدو يريحها، وال
يخذلها حني كيدها نجاح يف الطبيعة غواية عىل وتعتمد العظيم، والكيد العظيم، الضعف

املقيم. والوسواس امللحة، للنزوة ويسلمها الضعف
إىل املجتمع وعالقات املعيشة، تكاليف تتعدى ال الجنسني بني التفرقة هذه أن عىل
الكريم القرآن يف تُخاطب املرأة ألن الروح؛ ومطالب األخالق وفضائل العقيدة تكاليف
التي واألخالق الفرائض من له يُنَدب ما لكل وتُنَدب األمور، هذه يف الرجل يُخاطب كما
﴿إِنَّ األحزاب: سورة من الكريمة اآلية هذه ذلك أمثلة ومن والصالح، الخري بذوي تجمل
اِدَقاِت َوالصَّ اِدِقنَي َوالصَّ َواْلَقاِنتَاِت َواْلَقاِنِتنَي َواْلُمْؤِمنَاِت َواْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْسِلَماِت اْلُمْسِلِمنَي
اِئِمنَي َوالصَّ َقاِت َواْلُمتََصدِّ ِقنَي َواْلُمتََصدِّ َواْلَخاِشَعاِت َواْلَخاِشِعنَي اِبَراِت َوالصَّ اِبِريَن َوالصَّ
َلُهم هللاُ أََعدَّ َوالذَّاِكَراِت َكِثريًا هللاَ َوالذَّاِكِريَن َواْلَحاِفَظاِت ُفُروَجُهْم َواْلَحاِفِظنَي اِئَماِت َوالصَّ

َعِظيًما﴾.7 َوأَْجًرا ْغِفَرًة مَّ
سافرة الحج فريضة وتؤدي املساجد، يف الجامعة الصالة تشهد املرأة كانت ولهذا

الرجال. بايعه كما السالم عليه النبي وتبايع مقنعة، غري

.٣٥ األحزاب: 7
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إال له يتعرض لم فالقرآن الغلط، فيه كثر كما اللغط فيه كثر الذي الحجاب أما
شهوات ألن واألعراض؛ األخالق لحياطة يتعرض أن سليم مجتمع لكل يحق ما بمقدار
الحرية من بالحد البرشية الجماعات لها تحتاط التي األرضار من كثري من أخطر الجنس
وحراسة األموال، تأمني سبيل يف الحرية من بالحد القوانني سمحت وقد األحوال، بعض يف
أن السخف فمن والسيارات، املركبات أخطار من السابلة ووقاية واملواصالت، الطرق،
يف ينطلق أن له ويباح كهذه، شئون يف هواه عىل االنطالق عليه يحظر الفرد إن يقال:
مباح! عن تعوقه ال التي والرقابة الحيطة قبيل من ضابط بغري الجنسية الشهوة أهواء

عىل يجب ال شيئًا املرأة عىل يحرم ما فيها نر لم القرآن نصوص إىل رجعنا وإذا
املجتمعات. أحدث يف يحرمه أن القانون

سورة يف ذلك الحجاب آية وفصلت األوىل، الجاهلية تربج تتربج أن للمرأة يجوز فال
يُبِْديَن َوَال ُفُروَجُهنَّ َويَْحَفْظَن أَبَْصاِرِهنَّ ِمْن يَْغُضْضَن لِّْلُمْؤِمنَاِت ﴿َوُقل فيها: فجاء النور
ِلبُُعوَلِتِهنَّ إِالَّ ِزينَتَُهنَّ يُبِْديَن َوَال ۖ ُجيُوِبِهنَّ َعَىلٰ ِبُخُمِرِهنَّ بَْن َوْليَْرضِ ۖ ِمنَْها َظَهَر َما إِالَّ ِزينَتَُهنَّ
أَْو إِْخَواِنِهنَّ بَنِي أَْو إِْخَواِنِهنَّ أَْو بُُعوَلِتِهنَّ أَبْنَاءِ أَْو أَبْنَاِئِهنَّ أَْو بُُعوَلِتِهنَّ آبَاءِ أَْو آبَاِئِهنَّ أَْو
أَِو الرَِّجاِل ِمَن اْإلِْربَِة أُوِيل َغرْيِ التَّاِبِعنَي أَِو أَيَْمانُُهنَّ َمَلَكْت َما أَْو ِنَساِئِهنَّ أَْو أََخَواِتِهنَّ بَنِي
ِمن يُْخِفنَي َما ِليُْعَلَم ِبأَْرُجِلِهنَّ بَْن يَْرضِ َوَال ۖ النَِّساءِ َعْوَراِت َعَىلٰ يَْظَهُروا َلْم الَِّذيَن الطِّْفِل

تُْفِلُحوَن﴾.8 َلَعلَُّكْم اْلُمْؤِمنُوَن أَيَُّه َجِميًعا ِهللا إَِىل َوتُوبُوا ۚ ِزينَِتِهنَّ
بني للغواية لتتصدى جسدها بزينة تخرج أن لها يجوز ال املرأة أن ذلك وفحوى
من األرسة مجالس بهم تجمعها ممن تشاء من تلقى أن ذلك بعد حل وهي الغرباء،

النساء. أو الرجال
والغواية التبذل تعرضملنع حني حدودها تتخطى الرشائع أن يرى سليم عقل من وما
بمثل واألخالق األعراض حراسة أن له يبدو سليم عقل من وما الرصيح، النحو هذا عىل
البرشية املجتمعات يف له نظري ال ترصف أو والقوانني، الرشائع من فضول الحيطة هذه

واألرواح. األموال بحراسة تتكفل التي
باستحالة يجزم الذي الرياء هذا من جملتها يف لألمة وال للمرأة وال للرجل فائدة فال
ينزه ال نفسه الوقت يف وهو املكشوفة، الزينة بغواية تستثار حني الشهوانية األخطاء

.٣١ النور: 8
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يده، إليها يمد من لكل حيطة بغري عرضت إذا والسلع الدراهم رسقة من البرشية النفس
إنساني، مخلوق يف والطمع الجماد، يف الطمع بني بالتفرقة األمرين بني التفرقة حاول ومن
تلتقي الذي الخطر ألن يضعفها؛ أو يبطلها أن يريد حيث من هنا الحيطة رضورة يؤكد
الجماد دون السارق رغبة عىل مقصور خطر من بالحيطة أوىل الجانبني من الرغبة فيه

املرسوق.
بهم يجوز ما الجنسني مقابالت يف املطلقة اإلباحة أرضار من ملسوا قد الغربيني ولعل
والقرس املطلقة، اإلباحة بني االعتدال يف الحكمة فيفهمون «الحجاب» مسألة يف الصواب إىل
الشهوات أخطار أن ويدركون الحقيقة، عن الرياء فيها يغني ال التي املسألة هذه يف الشديد

واألنساب. األعراض حساب ألنه واآلداب؛ الرشائع يف حساب له يحسب يشء الجنسية
صحة وال العدل نلتزم ال ونحن تقدير، وصحة عدل الرشيعة من يطلب ما وخري
من نطلب حني أو وواجباته، حقوقه يف طبيعته الحي بالكائن نتجاوز حني التقدير

يستطاع. ال ما الطبيعة
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تعدد أباح الذي الوحيد الدين هو اإلسالمي الدين أن العادة بحكم الشائعة األوهام من
الكتابية. األديان بني الزوجات

عليه تدل الذي الواقع ألن أسلفنا؛ كما العادة بحكم األخالد إىل رسى قد وهم وهذا
الثالثة، األديان كتب من كتاب يف يحرم لم الزوجات تعدد أن واملسيحيني اإلرسائيليني كتب
وجمعوا واحدة، من بأكثَر فتزوجوا وملوكهم إرسائيل بني أنبياء عند مرشوًعا عمًال وكان
،«Wester Mark مارك «وسرت وروى واحد، حرم يف والجواري الزوجات عرشات بني
كانتا مًعا والدولة الكنيسة أن اإلنسانية، النظم اختالف عىل الزواج شئون يف الحجة العالم
الحاالت يف نادر غري يقع وكان عرش، السابع القرن منتصف إىل الزوجات تعدد تقران

الكبرية. األرسة بزواج عنايتها الكنيسة بها تعنى ال التي
الدين رجل من يستحسنون كانوا اآلباء أن للمسيحية األول القرن يف حدث ما وكل
دعت التي الفكرة فكانت بتة، يتزوج وال يرتهب أن ذلك من وخري واحدة، بزوجة يقنع أن
الرهبانية تتيرس لم فإن الرشور، بأقلِّ االكتفاء فكرة هي املوحد الزواج استحسان إىل
من وحبالة محًضا! ا رشٍّ اإلطالق عىل املرأة وكانت امرأتني! من ا رشٍّ أهون واحدة فامرأة
أن وفقهائها الكنيسة آباء من أناس واستكثر الحباالت، هذه أخطر بل الشيطان، حباالت
حياة ال الذي الحيوان بزمرة يلحقوها أن وأوشكوا ذلك يف فبحثوا علوية، روح لها تكون

جسده. فناء بعد له
— حرم حني — يحرم ولم جميًعا، الكتابية األديان يف مباًحا الزوجات تعدد فكان
تحريمه يف األوىل الفكرة كانت بل زوجها، يف املشاركة قبول عن لها وتنزيًها للمرأة، إكباًرا

يُستطاع! ما بأقل منه يُكتفى رش املرأة أن
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يف الزواج حقيقة فيها تراعى التي الرشيعة هي للزواج الصالحة الرشيعة أن املحقق ومن
الوقوع. تحتمل التي أو الواقعة حاالته جميع
حيوانني. بني جسدية عالقة الزواج فليس
ملكني. بني روحية عالقة الزواج وليس

املعاش يزاولون الذين البرش من واإلناث الذكور بني املجتمع يف إنسانية عالقة ولكنه
مساءَ. صباَح دنياهم برضورة ويتمرسون

شعرية عالقة الزواج من يجعل أن سبحاته أبعد يف الشعراء خيال يستطع ولم
نتخيلها التي والقداسة الوفاء سنة عىل الحياة مدى الزوجني بني تدوم — ُرمانتيكية —
ويصورونها بها، ويحلمون الناس، يتمناها حاالت فهذه العلوية، واألرواح للمالئكة
للوقائع بل واألحالم؛ لألماني توضع ال الرشائع ولكن الخيال، عالم يف ألنفسهم
القليل النزر بني وأندرها أقلها ال واملحسوسات الوقائع أكثر فيها وتالحظ واملحسوسات،

عليه. يقاس ال الذي
بني العالقة عىل مفضل روحاني كمال الدائمة والعرشة الوفاء عىل الزوجني واتفاق
الفضل وليس … القانون يفرضبقوة ال الروحاني الكمال ولكن زوجات، وعدة واحد رجل
وإنما ثالث، أو اثنتني من التزوج يستطيع ال ألنه واحدة؛ بزوجة الرجل يكتفي أن فيه
عنه االمتناع يف الروحية سعادته ألن عنه؛ يمتنع وأنه يفعل، وال يستطيع أنه فيه الفضل
والتعدد، الوحدة بني الحالة هذه يف فرق فال كرًها الزوجة وحدة حدثت فإذا باختياره،
نقض فيضيف واحدة، زوجة عىل مقصور وهو واحدة امرأة من بأكثَر الرجل يتصل وقد
الرياء. هذا من املجتمع وال الزوجة وال هو يستفيد وال الروحية، اآلداب نقض إىل الرشيعة
ال التي الحيوانية العالقة طرف هو الزواج تنزيه يف املبالغة لهذه الثاني والطرف
الزواج فيها يكون بل وأنثاه، الحيوان ذكر بني العالقة من بأكثَر الزوجان فيها يرتبط
تكون األحياء بعض ألن األحياء؛ بعض عند واإلناث الذكور عالقة من شأنًا أهون أحيانًا
مواسم من واحد موسم من أكثَر يف التالزم حد وتبلغ واألنثى، الذكر بني املودة عندهم
أن الزوجني ألحد خطر إذا ساعة كل يف تنفصم التي العالقة من أفضل فهي التناسل،
وهم … املاركسيني أو الشيوعيني رأي يف الزواج رشيعة هي وهذه لهواه، منقاًدا يفصمها
الرغم عىل العارضة الفرد ألهواء الحرية إطالق بني الرشيعة هذه يف يتناقضون الذين
أساس وهو اآلحاد، أهواء جميع عىل الجماعة مصلحة تغليب وبني النوعية، املصلحة من

جمعاء. االشرتاكية املذاهب وأساس الشيوعية
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ملكني. بني عالقة الزواج نجعل أن واملصلحة الواقع إنكار فمن
حيوانني. بني عالقة نجعله أن واملصلحة الواقع إنكار ومن

تقوم وإنما األساس، من نقضللرشيعة طرفيه من الواقع إنكار عىل الرشائع وإقامة
فتعرتف نطاق، أوسع يف للتطبيق وتصلح الواقع عىل تُبنى حني أساسها عىل الرشيعة
يوقعنا الكمال دون ما تحريم ألن املعدد؛ الزواج تقيضبتحريم وال املوحد الزواج بتفضيل
سنة عىل العيش يستطيعون أو كاملون، جميًعا الناس أن وهي فيها؛ شك ال مغالطة يف

الكمال.
واإلحسان، العدل إىل أدنى الواحدة الزوجة بأن اعرتفت اإلسالم؛ صنعترشيعة وهكذا
يستطيع وال االجتماعية، الرشائع يف حسبانها من بد ال حالة ألنه الزوجات؛ تعدد وأباحت

عليه. والخروج القانون عىل باالحتيال أو القانون بموافقة وقوعها ينكر أن أحد
يف املتكلمني أخالد إىل يبدر كما تفرضه ولم الزوجات، تعدد اإلسالم رشيعة أباحت

الغربيني. من املوضوع هذا
أن اإلسالمي الزواج موضوع يف يتكلم الغربيني بعض تسمع وأنت إليك يخيل فقد
مدى واحدة بزوجة يقنع أن منه واستنكر مسلم، كل عىل الزوجات تعدد أوجب قد اإلسالم

الحياة!
الزوجات. لتعدد األخرى الكتابية األديان تحريم يف الذيشاع كالوهم شائع وهم وذلك
وأوجب الزوجة توحيد حرم اإلسالم وال الزوجات، تعدد حرمت الكتابية األديان فال
بني العدل ضمان مع الزوجات تعدد أباح وإنما واحدة، من أكثَر يتزوج أن املسلم عىل
أَن تَْستَِطيُعوا ﴿َوَلن الكريم: القرآن فقال اإلنسان، طبيعة عىل العدل واستبعد النساء،

َحَرْصتُْم﴾.1 َوَلْو النَِّساءِ بنَْيَ تَْعِدلُوا
عىل املفضل املثايل الزواج هو وأنثى ذكر من الزواج انعقاد أن عىل متفقة فاألقوال

غريه.
ألننا اإلنسان؛ نوع من وأنثى ذكر كل بني يتكرر بزواج وليس مثايل» «زواج ولكنه
أنه ومعنى مثالية، زوجة امرأة كل ومن مثاليٍّا، زوًجا رجل كل من نجعل أن نستطيع ال
الرشائع أعمال من بعمل وليس االختيارية الفضائل أعمال من عمل أنه مثايل» «زواج
من عىل تفرضه أن إىل بالرشائع حاجة وال النساء، وجميع الرجال جميع عىل املفروضة

.١٢٩ النساء: 1
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أباحتها ولو متعددة عالقة كل عىل يؤثره ألنه غريه؛ عىل ويفضله ويتقبله له يصلح
بينهما اتفقت متى واملرأة الرجل بني ذلك يف فرق وال يطلبونها، ملن حسنتها أو الرشائع

والرعاية. العطف وتبادل املودة أوارص
فمن اإلنساني؛ النوع أبناء بني للزواج األدنى املثل هو الحيواني» «الزواج كان وإذا

االستثناء. وجه عىل وال التعليل وجه عىل تقبله وال تمنعه أن الرشائع حق
فيه تبقى وال الجسدين هوى عىل يقوم الذي الزواج ذلك الحيواني بالزواج ونعني
هواها. بالزوجة نفر أو هواه بالزوج نفر متى الزوجني، بني العالقة ودوام لأللفة بقية

بني األمر وقوام الحيوانية، خسة منهم نقبل وال املالئكة، أدب عىل الناس نقرس فال
أهواء من الزواج وعصمة املوحد الزواج تفضيل القرآن: رشيعة به قضت ما هو الحالتني
أَن َفَعَىسٰ َكِرْهتُُموُهنَّ َفِإن ۚ ِباْلَمْعُروِف وُهنَّ ﴿وََعاِرشُ والسآمة: النفور وعوارض الساعة

َكِثريًا﴾.2 َخرْيًا ِفيِه هللاُ َويَْجَعَل َشيْئًا تَْكَرُهوا
أو وقوعه بإمكان فاعرتف نصابه يف وضعه أن الزوجات بتعدد القرآن يجاوز ولم
حيث اإلنسانية الحياة يف شك وال بها معرتف حالة وهي األحوال، بعض يف وقوعه رضورة
يف يحدث الذي واإلغضاء التواطؤ اعرتاف ولكنه الزمان، هذا إىل األزمان أقدم من كانت
النهار وضح من تهرب مفعولة رشيعة عليه املصطلح العرف يف ويصبح الرشيعة غفلة
تعلم الزوجات تعدد يحرمون من بني زوجة من فكم والترصيح، التقرير إال يعوزها وال
ال التي الحقيقة وتتجاهل وتزورها بيتها إىل وتدعوها زوجها خليلة بعينها «فالنة» أن
يف وتذهب بمثله تقابله ألنها التواطؤ؛ هذا تقبل ولكنها بيئتها، من أحد يجهلها وال تجهلها
التناقض من يحدث ما ذلك جراء من ويحدث «فالن!» وخليلة «فالن» زوجة باسم املجتمع
أهون ومخادعات مغالطات الدولة، رشيعة أو الدين ورشيعة الواقع رشيعة بني الوبيل
األخالق أكاذيب والنكد الغرية إىل يضيف ألنه الزوجات؛ تعدد من يتولد إحساس كل منها

والقرابات. األرس ومسائل الذرية مسائل يف واالحتيال التهرب ومحاوالت
الزوجات؟ تعدد من يتولد الذي اإلحساس هو وما

لكل يتكفل الذي املجتمع هو أين ولكن النساء. ترضاه ال إحساس التحقيق عىل هو
هواه؟ ويخالف يسوءه ما كل من ويعفيه كله بالرضا إنسان

.١٩ النساء: 2
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للمجتمع فيها حيلة ال التي واملغضبات املحزنات من كثريًا حياتها يف تالقي فاملرأة
مآزق من كثري يف تحتمله بما قيس إذا لديها الرضة احتمال يهون وقد للرشيعة، وال
األحايني، بعض يف منه الحرمان عىل األزواج من زوج يف املشاركة تفضل وقد الحياة،
عىل يصدق كما الحديثة الحضارة أمم يف حريتها كل ملكت التي املرأة عىل هذا ويصدق
من بلغت امرأة أن نظن وال الحقوق، أكثر النساء عىل أنكرت التي األمم يف الجاهلة املرأة
سيما وال العرشين، القرن يف األمريكية املرأة بلغته ما والعرشاء األزواج اختيار يف الحرية
ُسِئلن من هؤالء ومن واألولياء، اآلباء سيطرة من الطالقة أسباب كل ملكن الالتي الفتيات

:Debate الحوار مجلة يف إحداهن فقالت الزوجات تعدد يف رأيهن

النساء يوافق مما أكثر الرجال يوافق الزوجات تعدد أن أعتقد كنت وإن إنني
يخفى بحيث الطفولة من ولست والغرابة، الطرافة من يخلو ال شيئًا أحسبه
وهن — ويعلمن النساء من كثري يعشقهم املتحركة الصور كواكب أن َعَيلَّ
مثًال رأيك يكن ومهما ومشيئتهم، قلوبهم عىل يسيطرن ال أنهن — يعشقنهم
أن وهو أمره، من فيه شك ال الذي الواقع تجهل لن فإنك فلن» «إيرول يف
إيرول وسامة يف الرجال كل ليس نعم، فيه، الرشكة يقبلن النساء من كثريًا
الذين الرجال ولكن جابل، كالرك أو جونسون، فان أو ماتيور، فكتور أو فلن،
يف تشرتك ال فلماذا مكان، كل يف كثريون والقسامة الوسامة من نصيب لهم
السنون وتتقدم األطفال، كرب متى الحجرات يف ينفردن إنهن نساء؟ عدة قربهم
الرشيكات هؤالء يجد أن يبعد وال الغرية، مرارة وتهدأ الشباب، حرارة فتربد
جميًعا به ارتبطن الذي الرجل ذلك عن التحدث يف واملقارنة للتسلية مواطن
أحسب فال كبرية مدينة ضاحية يف أيامي معظم عشت ولقد … الزواج برابطة
واحدة أكون ان غًدا حظي من أصبح لو عاتبات مستغربات إال صديقاتي
عىل قادًرا الشمائل، مليح كان الرجل هب ولكن املشرتكات، الزوجات هؤالء من
الغرية من إذن يلغطن زواجي بحديث الالغطات أن لك يخطر أال جميًعا؛ إيوائنا

اإلنكار؟ من ال

.(١٩٤٦ سنة الرسالة مجلة من ٦٦٥ العدد (راجع
الحياة أحاسيس من فهو زوجها يف الرضائر ملشاركة املرأة إحساس من يكن ومهما
أو العمل، مهانة من بأقىس هو وليس الزواج، غري ويف الزواج يف تحدث التي الطبيعية
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يف وليس االبتذال، مهانة أو اليائسة، الغرية مهانة أو الدمامة، مهانة أو الحاجة، مهانة
واملنغصات. العوارض هذه أمثال من الرجال أو النساء تعفي أنها تزعم أن الرشائع وسع
وال للمرأة مناص فال والتحليل، التحريم رضوب من تصنع ما الرشائع ولتصنع
يُقبل، ال ما قبول ومن ومنغصاتها، بمرساتها الحياة مواجهة من السواء عىل للرجل

واالختيار. القدرة حالة يف يُْرِيض ال بما والرضا
واحد رئيس إرضاء عىل يتنافسون مرءوسني عرشة أن أحد بال عىل يخطر وهل
أن الحياة يف يحدث ال وهل زوج؟ مرضاة عىل يتنافسان امرأتني حالة من أندر أو أيرس
تنافس الدنيا يف يندر وهل واحدة؟ أرسة يف أم أو أب حنان عىل يتنافسون أبناء خمسة
واملريدين؟ األنصار كسب عىل واملصلحني العلماء تنافس أو الجماهري، كسب عىل الساسة
إىل وتارة الطبيعة، خصائص إىل تارة ترجع فكثرية؛ الزوجات لتعدد املسوغات أما

االجتماعية. املعيشة رضورات
زهاء حامل وهي املرأة تؤديها وال السنة أيام طوال النسل وظيفة يؤدي فالرجل

شهور. تسعة
واألربعني الخامسة بعد املرأة تلد وقلما السبعني، بعد يلد وقد الستني بعد يلد والرجل

الخمسني. أو
والرضاع الحمل أثناء يف سيما وال به، املرأة تستقل وال بمعاشه الرجل ويستقل

األطفال. وتربية
السلم أوقات يف الرجال عدد عىل يربى النساء عدد أن األمم إحصاءات من تقرر وقد

الحروب. أوقات عىل فضًال
حساب يف الزوجات تعدد يدخل أن الطبيعية الخصائص هذه تستلزمه ما وأول

البرشية. املجتمعات وحساب الرشائع
التعدد لهذا الحساب بحسبان األرسة رضورات أو املعيشة رضورات تقيض وقد
جميع عنها ذهبت أو عضال بمرض أصيبت أو املرأة عقمت فربما األحوال، بعض يف
املشاركة تضريها ما أضعاف الحالة هذه يف الطالق فيضريها والنفسية، الحسية املغريات
يف اإلنساني النوع عىل وال نسله يف الزوج عىل العقيمة العالقة هذه تجني وال زوجها، يف

بنيه.
يأبى واإلناث الذكور عدد بني الطبيعي التناسب ألن اإلباحة؛ يف التمادي من خطر وال
اشرتاط مع أراد، من كل الزوجات يعدد أو زوجتان، رجل لكل فيصبح الرخصة تعم أن

واألبناء. األرس تكاليف عىل القدرة
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أمانة بقيت عليها، النفقة وضمان األرسة، حياطة من أمانتها الرشيعة استوفت ومتى
عىل تغلب التي والرضورات واملصالح اآلداب حسب عىل يتوالها االجتماعي العرف
لإلرشاف الكفاية االجتماعي العرف هذا ويف وجيل، جيل وبني وأمة أمة بني املجتمعات
التي بأمانتها واضطلعت كلمتها الرشيعة قالت أن بعد ناحيته من الزواج تنظيم عىل

منها. تطلب
يحد أنه الزوجات تعدد مسألة يف االجتماعي العرف يتواله الذي التنظيم أمثلة فمن
عىل فيها، الفقرية الطبقة رغبات من يحد كما املسألة، هذه يف الغنية الطبقة رغبات من

الحدود. أنواع اختالف
الرجل ولكن الزوجات، تعدد عىل ثم من وأقدر اإلنفاق عىل أقدر الغنية فالطبقة
لنفسها تطلب الغنية واملرأة متعددات، رضائر أو رضة مع تعيش أن لبنته يأبى الغني
إذا بثقلتها أنفسهم األغنياء يشعر حتى الغنى، درجة ارتفاع مع ترتفع نفقات وألبنائها
يقيم بل غناه، حسب عىل رغباته يف الغني الزوج ينطلق فال كثريات، زوجات بني تعددت
يف نرى ولهذا االعتدال، إىل به لتثوب رغباته؛ من تكف عنده من وموانَع حدوًدا العرف له
لالختيار كان وربما األحيان، معظم يف واحدة بزوجة تكتفي الغنية الطبقات أن الواقع
والثقافة العلم من حظوظهم يستوفون األغنياء ألن االضطرار؛ كنصيب ذلك من نصيب
والشعور. الكرامة يف متكافئني زوجني بني املتبادل العطف مزايا الذوق بلطف فيدركون
الرضائر، معيشة من الغنية املرأة ترفضه ما فيها املرأة ترفض ال الفقرية والطبقة
تعديد تستبيح فال تشاء، كما الرغبة مع تنطلق أن يمنعها اإلنفاق عن العجز ولكن

حدود. بغري الزوجات
بما االجتماعي العرف ويقوم عليها، بما الزوجات تعدد يف الرشيعة تقوم وهكذا

واالختيار. الرغبة مع يقع أن ينبغي حيث اإللزام ويقع عليه،

الزوجات! يف التعدد أو االنفراد تنظيم من أهم نفسه الزواج تعريف أن عىل
الكريم؟ القرآن يعرفه أن قبل الزواج تعريف هو فما

املعيشة؟ يف رشيكني بني تجارية صفقة هو هل
غوايته من واالسرتاحة الجسد صيحات إلسكات الرضورة وسائل من وسيلة هو هل

الشيطانية؟
الرشيعة؟ بمسوغ الشهوة تسويغ هو هل
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عنها؟ يستغنيا أن للمرأة أو للرجل تَأَتَّى إذا وجودها؛ من خري عدمها عالقة هو هل
اإليحاء قبل الزواج صور من والعقائد املجتمعات تصورته ما أعىل وأشباهه هذا كان

الكريم. بالقرآن
وجهة من الصحيح وضعه يف اإلنساني» «الزواج هو الكريم القرآن يف الزواج ولكن

األفراد. وجهة ومن املجتمع
وسبيل الفرد، وجهة من نفساني وسكن املجتمع، وجهة من اجتماعي واجب فهو

والنساء. الرجال بني ورحمة مودة
به، تناط مسألة ألنها كله؛ املجتمع إىل موجًها الزواج تدبري يف القرآن خطاب فكان
َوإَِماِئُكْم ِعبَاِدُكْم ِمْن اِلِحنَي َوالصَّ ِمنُكْم اْألَيَاَمٰى ﴿َوأَنِكُحوا ناحيتها: من يفسد أو ويصلح
يَِجُدوَن َال الَِّذيَن َوْليَْستَْعِفِف * َعِليٌم َواِسٌع َوهللاُ ۗ َفْضِلِه ِمن هللاُ يُْغِنِهُم ُفَقَراءَ يَُكونُوا إِن ۚ

َفْضِلِه﴾.3 ِمن هللاُ يُْغِنيَُهُم َحتَّٰى ِنَكاًحا
العامة بعض يفهم ما خالف عىل والنكاح نكاًحا، سماه كما ميثاًقا القرآن سماه وقد
الدواءُ ونكح خالطها، أي األرَض املطُر نكح يقال: إطالقها، عىل واملخالطة االتفاق هو

والزوجات. األزواج بني اختالط ميثاق فهو أوصاله، يف رسى أي املريَض
النفوس فيها تسرتيح «سكن» عالقة أنها والنساء الرجال بني العالقة هذه وفضيلة
أَْزَواًجا أَنُفِسُكْم ْن مِّ َلُكم َخَلَق أَْن آيَاِتِه ﴿َوِمْن والرحمة: املودة بها وتتصل النفوس، إىل

يَتََفكَُّروَن﴾.4 لَِّقْوٍم َآليَاٍت ٰذَِلَك ِيف إِنَّ ۚ َوَرْحَمًة ًة َودَّ مَّ بَيْنَُكم َوَجَعَل إَِليَْها لِّتَْسُكنُوا
5.﴾ لَُّهنَّ ِلبَاٌس َوأَنتُْم لَُّكْم ِلبَاٌس ﴿ُهنَّ

واستزادة اإلنسانية النفس لتهذيب — النوع بقاء عن فضًال — الزواج يراد ثم ومن
بما الجنسني بني الشعور مساجلة ومن واملودة، العطف ومن والرحمة، الرحم من ثروتها

واإليناس. الحب عىل القدرة وتنوع العاطفة وتنوع اإلحساس تنوع من فيهما ُركَِّب
طريق من املودة يوجدن الالتي النساء عىل مقصوًرا الزوجات اختيار كان ولهذا
عن وبينها بينه املودة تتصل وامرأة رجل بني زواج فال غريها، دون الزوجية العرشة

.٣٣ ،٣٢ النور: 3
.٢١ الروم: 4

.١٨٧ البقرة: 5
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﴿ُحرَِّمْت القبيل: هذا من الزواج يف املحرمات النساء وكل األرسة، ومحارم القرابة طريق
َهاتُُكُم َوأُمَّ اْألُْخِت َوبَنَاُت اْألَِخ َوبَنَاُت َوَخاَالتُُكْم اتُُكْم َوَعمَّ َوأََخَواتُُكْم َوبَنَاتُُكْم َهاتُُكْم أُمَّ َعَليُْكْم
ُحُجوِرُكم ِيف ِتي الالَّ َوَربَاِئبُُكُم ِنَساِئُكْم َهاُت َوأُمَّ الرََّضاَعِة َن مِّ َوأََخَواتُُكم أَْرَضْعنَُكْم ِتي الالَّ
أَبْنَاِئُكُم َوَحَالِئُل َعَليُْكْم ُجنَاَح َفَال ِبِهنَّ َدَخْلتُم تَُكونُوا لَّْم َفِإن ِبِهنَّ َدَخْلتُم ِتي الالَّ نَِّساِئُكُم ن مِّ
رَِّحيًما﴾.6 َغُفوًرا َكاَن هللاَ إِنَّ ۗ َسَلَف َقْد َما إِالَّ اْألُْختنَْيِ بنَْيَ تَْجَمُعوا َوأَن أَْصَالِبُكْم ِمْن الَِّذيَن
اإلنسان ثروة زيادة وهو ظاهر؛ بالتحريم جميًعا النساء هؤالء شمول من فالغرض
شهوة تشوبها ال مودٍة نظرَة النساء من كثري إىل ينظر أن وتعويده واملودة، العطف من
عالم يف واإلناث الذكور شعور غري الشعور من ألوانًا يعرف أن تعويده أو جنسية،
أقربائهن وبني بينهن املودة جعلت قد القريبات أشباه أو القريبات هؤالء وكل الحيوان،
لتعريضها وال الجنسية، العالقة من تنشأ التي باملودة لخلطها موجب فال الرجال، من

والزوجات. األزواج بني أحيانًا يعرض الذي للجفاء
القبائل رشيعة يف التحريم سنة عىل يجري ال هنا التحريم أن املعنى هذا يؤكد ومما
علم يف رشيعتها وتسمى األقربني، دون األباعد من الزوجات باختيار أبناءها تدين التي

.Exogamy باألوكسوجامي االجتماع
النسب ووشائج الدم عالقة عىل ال واملودة األلفة عالقة عىل تقوم هنا العالقة ألن
يف وأختها األخت بني للجمع تحريم وال الربائب، بني وال الرضعاء، بني قرابة فال األصيل،
سواء وأختها الزوجة ألن األقربني؛ دون األباعد من الزوجات تختار التي القبائل رشيعة
قرابة هي وإنما عنها، غريبة قبيلة من أو نفسها القبيلة من كانتا سواء والبعد، القرب يف

األنساب. وأوارص الدم وشائج من احرتامها يقع وال املهذب، الذوق يحرتمها أدبية
تنصعىل ال ألنها اإلرسائيلية؛ الرشيعة يف مرعية جميًعا املحرمات هذه تكن لم كذلك
أن التوراة روت بل واملودة، األلفة عالقات أو األدبية العالقات إىل ترجع التي التحريمات
عمنون، أخاها تتزوج أن تلمار وأوشكت ألبيه، أخته سارة من تزوج السالم عليه إبراهيم
سبيل عىل ثم واالستهجان، الكراهية سبيل عىل ذلك بعد األخوين بني الزواج منع وجاء

الرشيعة. له تتعرض ولم اإللزام،
عرفتها كما القبيلة، رشائع وعرفتها األزمنة قديم من الدم تحريمات تقررت وقد
وسع الذي هو «األدبية» األلفة لقرابة املنع شمول ولكن العقيدة، ورشيعة الدولة رشيعة

.٢٣ النساء: 6
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تجديد أو الجسد شهوة يف القديم حرصها من بها وخرج الجنسني، بني العطف آفاق
بالذرية. النوع

بني العالقة تكن لم الكريم القرآن يف الزواج سنن عىل املدعاة األقاويل خالف فعىل
كان بل النوع، عالقة أو الجسد عالقة يف محصورة — السنن هذه حسب — الجنسني
واملحدثني، األقدمني بني كثرية رشائع تعرفها لم اإلنسانية العواطف من أللوان متسع فيها
من بينهما تنشأ واملرأة الرجل بني العواطف من آدابًا اإلنسان بني تعلم أن خليقة وكانت
وال القرابة أوارص يف تدخل فال تجديده، ووظائف النوع صالت وغري النسب، صالت غري

الزواج. أوارص يف

النوعية ومعانيه اإلنسانية معانيه يف الزواج لحقيقة مطابقة القرآن رشيعة كانت وهكذا
واالجتماعية.

ولم الزوجان يختارها فضيلة جعلته ولكنها الواحدة، بالزوجة االكتفاء فاستحسنت
الزوجة. أو الزوج إىل يرجع فضل بغري عليهما تفرضها

النوعية للدواعي وحسبت استطاعه، ملن العدل اشرتاط مع الزوجات تعدد وأباحت
رشيعة تحسبه أن ينبغي ما كل األحوال بعض يف الزوجات تعدد تبيح التي واالجتماعية
حني. كل يف إليه تصل وال األعىل املثل تطلب التي هذه دنياهم يف البرش أبناء بني ترسي

لطبيعة الصحيح التقدير لهذا موافقة القرآنية الرشيعة يف فهي الزوجات معاملة أما
الزواج.

ومنها واجباته، وعليه الويل حقوق وله وليها ولكنه للزوجة، سيًدا الزوج فليس
عليها. واإلنفاق حمايتها

ۚ ِباْلَمْعُروِف َعَليِْهنَّ الَِّذي ِمثُْل ﴿َوَلُهنَّ عليها: الذي مثل الوالية عدا فيما وللمرأة
َدَرَجٌة﴾.7 َعَليِْهنَّ َولِلرَِّجاِل

.٢٢٨ البقرة: 7

62



الزََّواُج

ُرِزق: حيث من ويُرزْقن َسَكَن، حيث يَْسُكنَّ الرجل: معاش مثل ومعاشهن
َوِكْسَوتُُهنَّ ِرْزُقُهنَّ َلُه اْلَمْولُوِد ُوْجِدُكْم﴾،8  ﴿وََعَىل ن مِّ َسَكنتُم َحيُْث ِمْن ﴿أَْسِكنُوُهنَّ

ِباْلَمْعُروِف﴾.9
باإلعراض أو والنصيحة، بالوعظ امرأته َ خطأ يَُقوَِّم أن للرجل يجوز الغضب حالة ويف
بينهما: استعىصالوفاق إذا وأهلها أهله بني بالتحكيم أو بالرضب، أو املضاجع، يف والهجر
أََطْعنَُكْم َفِإْن ۖ بُوُهنَّ َواْرضِ اْلَمَضاِجِع ِيف َواْهُجُروُهنَّ َفِعُظوُهنَّ نُُشوَزُهنَّ تََخاُفوَن ِتي ﴿َوالالَّ
َحَكًما َفابَْعثُوا بَيْنِِهَما ِشَقاَق ِخْفتُْم َوإِْن * َكِبريًا َعِليٍّا َكاَن هللاَ إِنَّ ۗ َسِبيًال َعَليِْهنَّ تَبُْغوا َفَال
َخِبريًا﴾.10 َعِليًما َكاَن هللاَ إِنَّ ۗ بَيْنَُهَما هللاُ ِق يَُوفِّ إِْصَالًحا يُِريَدا إِن أَْهِلَها ْن مِّ َوَحَكًما أَْهِلِه ْن مِّ
عليه النبي كان فقد امرأة؛ كل ومع حالة كل يف إيجابه الرضب إباحة معنى وليس
حديثه يف ويقول ويعيبه الرضب يكره — القرآن بأوامر املؤتمرين أول وهو — السالم
ثم النهار أول يرضبها العبد؟ يرضب كما امرأته يرضب أن أحدكم يستحي «أما املأثور:
الكبار، من وال الصغار من أمة يرضب لم بل قط، زوجة يرضب فلم آخره؟!» يجامعها
لها: وقال سواًكا، وجهها يف هز أن به أدبها ما غاية فكان مرة صغرية جارية وأغضبته

السواك.» بهذا ألوجعتك هللا أخاف «لوال
اعرتضعىل ومن بغريه، يتأدبن وال به يتأدبن النساء بعض ألن الرضب؛ يباح وإنما
التهويش مجرى اعرتاضه يجري فإنما الحديث العرص أبناء بني املتحذلقني من إجازته
ألن الناس؛ وأخالق الحياة مسائل يف املناقشة مجرى يجري وال السياسية، املناورات يف
لم هللا أن وهو واحد؛ اعتبار عىل إال يصح ال العقوبات بني الرضب إباحة عىل االعرتاض
ذلك قال ومن غريه، الحاالت بعض يف معهن يجدي وال بالرضب يؤدبن قط نساء يخلق
والتالميذ، الجنود وبني واملدارس، الجيوش يف بها معرتف عقوبة الرضب أن ينىس فهو
الكرامة جانب من االعرتاض جاء إذا والنخوة الكرامة دواعي معهم ترعى أن أحق وهم
الحرمان وسائل ومن واألدبية، املادية العقوبات من ليملكون رؤساءهم وأن والنخوة،

املحدودة. البيوت نطاق يف األزواج يملكه ليس ما واملكافأة

.٦ الطالق: 8
.٢٣٣ البقرة: 9
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األندية يف السهرات مظاهر بني تخلط التي الحذلقة بهذه أنفسهن النساء يهزأ وقد
النساء فإن والرضورة؛ الضنك نواحي من ناحية يف البيوت ومشكالت العيش وقائع وبني
بهذه والغرابة الهول من ليست الناشز العصية املرأة عند الرضب عقوبة أن ليعلمن
والسهرات األندية أنيقات من كان فربما والسهرات، األندية بيئات يف املزعومة الصورة
اللهو مجامع يف واملتزوقون املتحذلقون يجهله ما الحقيقة هذه عن يعرفن من أنفسهن
قلنا كما — الكثريون ويعلم فيعلمن … املستعارة و«اللطافة» الفروسية بزواق والبطالة
يسرتزلنه، وال يكرهنه ال — الناشزات — النساء هؤالء «أن — محمد عبقرية كتابنا يف
كما الرضب يشتهني الالتي املريضات العصبيات أولئك من يكن أن الرضوري من وليس

العذاب!» ألوان املرىض بعض يشتهي

تبدو ألنها املضاجع؛ يف الهجر عقوبة من الغرض حقيقة أيًضا الكتاب ذلك يف بينا وقد
أيام بضعة الجسد لذة تحرمها أنها منها يؤلم ما غاية جسدية، عقوبة كأنها للكثريين
إيالمها سبب هذا كان ولو السبب، لهذا تؤملها ال الحقيقة يف أنها إال … أسابيع بضعة أو
الصميم؛ يف نفسية عقوبة الواقع يف ولكنها للمرأة، عقوبة كانت كما للرجل عقوبة لكانت
يف اإلنسان تمس التي العقوبة «هي — محمد عبقرية يف قلنا كما — العقوبات أبلغ ألن
وتكوينه، وجوده مناط ويحسبها بها يعتز التي املزية يف كيانه؛ صميم يف وتَُشكُِّكه غروره،
له، فاتنة أنها علمت ما لذلك تأىس ال ولكنها الرجل، جانب إىل ضعيفة أنها تعلم واملرأة
ورغبة إليها شوق من فيه تبعثه بما ضعفها تعويض عىل وقادرة بفتنتها غالبته وأنها
عن األكرب وعزاؤها وفتنة، سحر من تشاء ما هي فلها قوة من شاء ما له فليكن فيها،
األجساد يف والضالعة القوة من بديًال تقاوم ال أنها وحسبها تقاوم، ال فتنتها أن ضعفها
يبالها لم ثم بالفتنة، إغراء حاالتها أشد يف وهي مضاجعة الرجل قاربت فإذا والعقول،
أفوات صدرها؟ يف به تهجس بما تهجس وهي وقرها يف يقع الذي فما بسحرها، يؤخذ ولم
وأن أنوثتها، صميم يف تشك أن وقرها يف يقع بل كال واملعاتبة؟ السؤال إىل أحنني رسور؟
تتعزى ال ثم بالضعف تشعر وأن وإذعانها، بهيبتها جديًرا حاالته أقدر يف الرجل ترى
أن إال شيئًا تملك ال جانبه إىل وهي جانبها إىل أمره مالك فهو الرغبة، بغلبة وال بالفتنة
نظر يف سحرها هوان من فرارها قبل نظرها يف سحرها هوان من وتفر التسليم، إىل تثوب
فيه تتجرد الذي الرصاع هو هذا بل جسد، بتأديب وليس نفيس تأديب فهذا … مضاجعها
ال التي الهزيمة إىل بعده فارتدت يدها يف أمىضسالح جربت ألنها سالح؛ كل من األنثى
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فلن فخذلتها بها الذت فإذا بفتنتها، تلوذ حني ضعفها تكابر فإنها فيها، نفسها تكابر
متعة بفوات تقاس ال التي البالغة العقوبة حكمة وهنا ذلك، بعد به تلوذ ما لها يبقى
العصيان يبطل ولن العصيان، إبطال العقوبة وإنما واملعاتبة، للحديث فرصة باغتنام وال

«… يعصيه من قوة وغاية ضعفه غاية العايص بإحساس يبطل كما بيشء
الزواج صلة عىل لإلبقاء الوسع يف حيلة كل تستنفد الوسائل هذه أن القول وجملة
عىس عنها قلبه تحول إذا للمرأة كراهته يغالب أن الرجل فعىل الزوجني، بني الفرقة واتقاء
بالرضب والتأديب والهجر النصيحة يجرب أن وعليه فيه، الخري هللا ويجعل شيئًا يكره أن
وإال واأللفة، املودة ودامت الصلة بقيت الوسائل هذه أفلحت فإن األرستني؛ بني والتحكيم

الحلول. جميع استنفاد بعد النهاية يف منه مناص ال حل فالطالق
جميع يف وتحرمه الطالق عن تستغنَي أن الحضارة أمم من كثرية أمم عالجت وقد
تحريمه من الزواج عىل الخطر أن املتوالية التجارب فأظهرت األحوال، معظم يف أو األحوال

الحاالت. من كثري يف بلزومه واالعرتاف إباحته من يأتي خطر كل من وأعضل أفدح
اْمَرأٌَة ﴿َوإِِن زوجها عصمة يف البقاء كرهت إذا الطالق تطلب أن املرأة يخول والقرآن
ْلُح َوالصُّ ۚ ُصْلًحا بَيْنَُهَما يُْصِلَحا أَن َعَليِْهَما ُجنَاَح َفَال إِْعَراًضا أَْو نُُشوًزا بَْعِلَها ِمن َخاَفْت
َخِبريًا﴾.11 تَْعَملُوَن ِبَما َكاَن هللاَ َفِإنَّ َوتَتَُّقوا تُْحِسنُوا َوإِن ۚ حَّ الشُّ اْألَنُفُس ِت َوأُْحِرضَ ۗ َخرْيٌ
الفراق من وخري الدائم؛ الشقاق عىل البقاء من خري فذلك الفراق عىل تصالحا فإذا
وترد النفقة من الزوج تعفي أن الحالة هذه يف املرأة من يطلب ما وكل ونقمة، عداوة عىل

عليه. النفقة وتفرض ماله وتمسك الرجل ترتك أن لها فليس ماله، إليه
بن ثابت — زوجها تطيق ال أنها إليه وشكت السالم عليه النبي إىل امرأة جاءت وقد
إذ يطلقها؛ أن لثابت فنصح ترده؛ أن فقبلت مهره؟» إليه تردين «هل فسألها: — قيس

وفاق. عىل الطالق وتم استبقائها، يف له خري ال كان
ال من حيلة فهو رضورة، لغري اإلباحِة كلَّ أبيح وال حدود، بغري الطالق يوضع ولم
السالم، عليه النبي عن جاء كما هللا عند الحالل أبغض ذلك مع وهو الوفاق، يف له حيلة
والذواقات.» الذواقني هللا و«لعن مطالق»، ذواق كل هللا «لعن عليه: هللا صلوات أقواله ومن

مطالق.» مزواج كل هللا و«لعن

.١٢٨ النساء: 11
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من يقع وال إغالق»، يف إعتاق وال طالق «ال الغضب: حالة يف نفسه الرجل ويراجع
الرشيد. غري أو املحرج أو املكره أو السكران

ِبَمْعُروٍف َفِإْمَساٌك ۖ َمرَّتَاِن ﴿الطََّالُق ومروءة: ورفق بإحسان وجب وقوعه وجب فإذا
يُِقيَما أَالَّ يََخاَفا أَن إِالَّ َشيْئًا آتَيْتُُموُهنَّ ا ِممَّ تَأُْخذُوا أَن َلُكْم يَِحلُّ َوَال ۗ ِبِإْحَساٍن يٌح تَْرسِ أَْو

ِهللا﴾.12 ُحُدوَد
ِمنُْه تَأُْخذُوا َفَال ِقنَطاًرا إِْحَداُهنَّ َوآتَيْتُْم َزْوٍج َكاَن مَّ َزْوٍج اْسِتبَْداَل أََردتُُّم ﴿َوإِْن

َشيْئًا﴾.13
حملها تضع حتى عليها باإلنفاق زوجها تطالب أن حامل وهي طلقت إذا وللمرأة
أن فلها حملها وضعت فإذا 14،﴾ َحْمَلُهنَّ يََضْعَن َحتَّٰى َعَليِْهنَّ َفأَنِفُقوا َحْمٍل أُوَالِت ُكنَّ ﴿َوإِن
يُْرِضْعَن ﴿َواْلَواِلَداُت الرضاع مدة طول عليها ينفق أن الرجل وعىل سنتني، ولدها ترضع
َوِكْسَوتُُهنَّ ِرْزُقُهنَّ َلُه اْلَمْولُوِد وََعَىل ۚ الرََّضاَعَة يُتِمَّ أَن أََراَد ِلَمْن ۖ َكاِمَلنْيِ َحْوَلنْيِ أَْوَالَدُهنَّ

ِبَوَلِدِه﴾.15 لَُّه َمْولُوٌد َوَال ِبَوَلِدَها َواِلَدٌة تَُضارَّ َال ۚ ُوْسَعَها إِالَّ نَْفٌس تَُكلَُّف َال ۚ ِباْلَمْعُروِف
الزوجني بني البرشية الجماعة ترعاها التي الحدود خري وتفصيلها جملتها يف هذه

والفراق. الوفاق حايل يف

لعالج اإلسالم صدر يف الزواج مأثورات من كثري إىل سرتجع املتحرضة األمم أن ونعتقد
من األخرية السنني يف والثقافية الصناعية الحياة أطوار خلقتها التي املشكالت بعض

الحديث. العرص
العرص هذا يف الزواج عن يكتبون من وأمريكا أوروبة يف واملصلحني الكتاب فمن

االنحالل! وشك عىل أو منحل نظام كأنه
االعرتاف بمثابة عالجه يصبح حتى الزواج مشكلة لعالج آرائه يف يغرب من ومنهم

فيه! واالسرتسال باملرض

.٢٢٩ البقرة: 12
.٢٠ النساء: 13
.٦ الطالق: 14

.٢٣٣ البقرة: 15
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يرجى وال نظًرا يستحق ال شيئًا يقول ومن فيه، النظر يجوز شيئًا يقول من ومنهم
للعالج! تمهيد وال عالج إىل منه الوصول

من لألبناء إعتاًقا ذلك ويسمي لألطفال األمة بوالية يشري ِولز اإلنجليزي فالكاتب
فيه استحسن الذي القديم أفالطون رأي إىل رجوع هذا ولز رأي ويف واألمهات! اآلباء ربقة
أبوه! وَمن أمه َمن يعلم ال وهو الفضليات، واملربيات األفاضل املربني بأعني الولد ينشأ أن
ويلبثون جانب من يرتقون الناس أن يقدرون أنهم وأمثالهم املفكرين هؤالء وآفة
التهذيب من تبلغ البرشية الجماعة أن فيقدرون الجانب، ذلك غري والنقصيف الجهل عىل
ال أطفال تنشئة عىل واملرأة الرجل فيها يؤتمن أن الرتبية بفنون والعلم واألريحية والفطنة
االرتقاء هذا عىل سيظلون فإنهم واألمهات، اآلباء إال … قرابة وال نسب صلة بهم تربطهما
وحدهم واألمهات اآلباء نستثني فلماذا األبناء! عىل والسهر الرتبية ألمانة أهل غري العميم،
من أصلح االرتقاء شملهم الذين واألمهات اآلباء يكون ال وملاذا العميم؟! االرتقاء فيض من
األرسة تخلقها التي اإلنسانية العواطف ومزية املطبوع، الحنان مزية مع للرتبية غريهم

واألخوات؟! واإلخوة اآلباء بني القرابة وشائج غري اإلنسان يف أصًال لها نعرف وال
ليون وهو — األدباء بني املكانة معروف وأديب الكلمة مسموع فرنيس وزير ورأى
بني فيه الخيانة وأن بقاء، عليها ينتظم ال عالقة الحارض العرص يف الزواج أن — بلوم
يمتنع مما وليست سعيدة، أرسة يف والطمأنينة العرشة عليه تطيب مما ليست األزواج
الرجال وانطالق مخالفته عىل بها يحتال التي الحيل مجال التساع القانون؛ بسلطان
للمجتمع مناص فال والرقابة، الحجر عىل تستعيص واجتماعية نفسية حرية يف والنساء
الحالة هذه نعطي أننا وعنده الزواج، نظام يف وتقديرها الحالة بهذه االعرتاف من البرشي
عما وأغضينا الثالثني، بعد ما أو الثالثني إىل الزواج سن أخرنا إذا التقدير من حقها
الشهوات وإشباع اللهو، تجربة بعد خلقاء ألنهم والفتيات؛ الفتيان بني ذلك قبل يجري
صالَح للوفاء صالحون فيه زاهدون وهم الزوجية الحياة إىل ويثوبوا يسأموه أن منه،

األبناء. وتربية التعاون عىل القدرة وصالَح واالكتفاء، القناعة
يعاب ال أمر الشهوات وابتذال اإلباحة أن بلوم مسيو كالم من الذهن إىل يسبق والذي
مخل أو للزواج معطل أنه لوال االجتماعية واآلداب والخلق الذوق يف يستنكر وال لذاته
يف سليم غري يشء عىل يدل مرضمعيب الشهوات ابتذال أن الواقع ولكن الزوجني، بأمانة
أو زواج الدنيا يف يكن لم فلو الجماعة، بنية يف سليم غري يشء عىل يدل كما الفرد، بنية
العقل تكوين يف نقص كل يعالج كما لذاتها بالعالج خليقة اإلباحة لكانت لألرسة نظام
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من لنا وخري العامة، والحياة الخاصة الحياة يف الجدي للعمل املرء واستعداد واإلرادة
اآلفة، لهذه كله املجتمع سآمة عىل نعول أن واللذات للشهوات الفرد سآمة عىل التعويل
تنطلق أن الفردية للحرية تسمح التي املبادئ خطأ عىل دليًال السآمة هذه من نتخذ وأن
الحدِّ بعَض الجنسني بني االختالط من َفنَُحدُّ رقيب، وال وازع بغري الجنسية العالقات يف
أو الرجال آلحاد املطلقة الحرية أساس غري أساس عىل النوعية أو الجنسية اآلداب ونقيم
كل عىل الحجر يف القرآنية اآلداب نظام من قريب نظام إىل بهذا نثوب وقد النساء، آحاد

اإلناث. وجنس الذكور جنس بني السليمة العالقة يفسد انطالق

الرياضة نوابغ من إنجليزي نابغة الزواج ملسألة عرضوا الذين املحدثني الفالسفة ومن
شئون يف واالستقالل الرأي يف بالجرأة اشتهر الذي رسل برتراند اللورد هو والفلسفة؛

والدين. السياسة
الطالب فإن وتدبري؛ اختيار بغري تأخرت قد الزواج سن أن يرى الفيلسوف فهذا
فيتأهب … العرشين أو عرشة الثامنة نحو يف مائتني أو سنة مائة قبل علومه يستويف كان
للعلم االنقطاع آثر إذا إال االنتظار عهد به يطول وال الناضجة، الرجولة سن يف للزواج

الشبان. من واأللوف املئات بني ذلك يؤثر من وَقلَّ الحياة، مدى
عرشة الثامنة بعد وصناعاتهم لعلومهم يتخصصون الحارضفالطالب العرص يف أما
الرزق لكسب فيه يستعدون زمن إىل الجامعات من التخرج بعد ويحتاجون العرشين، أو
وتأسيس الزواج لهم يتسنى وال واالقتصادية، الصناعية األعمال أو التجارة طريق من
الزواج سن وبني البلوغ سن بني الشاب يقضيها طويلة فرتة فهناك الثالثني، قبل البيوت
والرغبة الجنيس النمو فرتة هي الفرتة وهذه القديمة، الرتبية يف حسابها لها يحسب لم
الفرتة هذه حساب نسقط أن املستطاع من فهل للمغريات، املقاومة وصعوبة الجامحة

الوسطى؟ القرون وأبناء األقدمون أسقطها كما اإلنساني املجتمع نظام من
فنتيجة الحساب من أسقطناها إذا وإننا مستطاع، غري ذلك إن الفيلسوف: يقول
أن عنده الرأي وإنما والشابات، الشبان بني والصحة بالنسل والعبث الفساد شيوع ذلك
بتكاليف يئودهم ال والشابات الشبان بني الزواج من برضب السن هذه يف القوانني تسمح
ما وهذا واملحرجات، العلل من يعقبه وما واملوبقات الشهوات لعبث يرتكهم وال األرسة،
يكون أن به وأراد Childless Marriage أطفال بغري الزواج أو العقيم بالزواج سماه
البيوت. بتأسيس تسمح التي السن قبل املزدوجة املعيشة عىل ومدربًا االبتذال من عاصًما

68



الزََّواُج

الزواج عن بحث Hughes هيوز باتريك توماس ألفه الذي اإلسالم قاموس يف
أعظم ريب وال هي املوقوتة الزيجات هذه «إن املتعة: زواج عن فيه يقول اإلسالمي

األحوال.» من بحال املعذرة تقبل ولن األخالقي، محمد ترشيع يف الوصمات
به أذن أنه السالم عليه النبي عن يُروى املوقوت، الزواج من رضب هذا املتعة وزواج
ثم بيوتهم، عن غيبتهم وطالت أوطانهم، عن انقطعوا الذين للصحابة الغزوات إحدى يف
اآلن إىل مباح أنه األكثر عىل الشيعة من الفقهاء بعض وقال تحريمه، يف الروايات اختلفت

الرضورات. لبعض
للرجل النافع من كان لقد املتعة: زواج عىل القاموس مؤلف تعقيب نقرأ ونحن قلنا
الحضارة يف الجنسني مشكلة يدرس قومه فالسفة أكرب من فيلسوًفا يرى حتى يعيش أن
هو ما أو املتعة زواج غري حل إىل فيها الرأي يهديه فال املحققني الفالسفة درَس الحديثة
التهيب، من قليًال واألرسة الجنس مشكلة يتهيب أن إذن به خليًقا كان فقد … قبيله من
اللطافة سمعة إىل املتطلعون بها يلعب التي باللعبة ليست أنها طائًعا أو مكرًها يدرك وأن
تلجئ قد الضخام اإلنساني النوع مشكالت وأن واملحافل، األندية يف املصطنعة والفروسية
أسهل الحذلقة أن فيتعلمون املاضية، العصور أبناء من املتعلمني مقام إىل العرص أساتذة
املعضالت يف البرش تنفع لن سهولة ولكنها اللطافة، وأدعياء املظاهر طالب عىل يشء

األجيال. تعاقب عىل وتستفحل الزمان مع تتجدد التي الصعاب،
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مرشوًعا ا حقٍّ اإلرث اعترب القربى، ذوي لجميع بتفصيالته املواريث نظام القرآن أثبت
التهريب. حيل من بحيلة منه حرمانه يجوز ال للوارث

«الظاهرية» فقهاء من فئة إال فيه يخالفهم لم ذلك، عىل منعقد املفرسين وإجماع
أن العتقادهم واألموال؛ العروض من املرياث وإباحة خاصة األرض مرياث بمنع قالوا

يُْرَجُعوَن﴾.1 َوإَِليْنَا َعَليَْها َوَمْن اْألَْرَض نَِرُث نَْحُن ﴿إِنَّا األرضهلل
ال هلل األرض كون ألن املذاهب؛ جميع من الفقهاء جملة فيه يخالفهم تفسري ولكنه
بَْعِد ِمن الزَّبُوِر ِيف َكتَبْنَا يََشاءُ﴾،2  ﴿َوَلَقْد َمن ﴿يُوِرثَُها عباده من الصالحون يرثها أن يمنع
َماَواِت السَّ ِمريَاُث ﴿َوهلِلِ هلل عليها ومن فهي اِلُحوَن﴾،3 الصَّ ِعبَاِدَي يَِرثَُها اْألَْرَض أَنَّ الذِّْكِر
منع به املقصود وليس الكون، يف ما لكل هللا بمرياث املقصود املعنى هو وهذا َواْألَْرِض﴾،4

الناس. من آحاد يملكها أن األرض من أجزاء

التوريث نظام عن املدافعني رأي يف أقواها كثرية؛ وجوه من ومصلحة وعدل حق واملرياث
تنعقد ال االجتماع، دعائم أكرب من دعامة األرسة وأن األرسة، نظام عن ينفصل ال نظام أنه

بالدوام. تناط وحدة هي بل جيل، كل يف مرة تنفرط ثم

.٤٠ مريم: 1
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وأن اتساعه، عىل املجتمع يف اإلنسانية العواطف منبت هي األرسة أن الواضح ومن
واألبناء واألمهات، اآلباء بني والدم اللحم وشائج عن تغني ال األمة يف اآلحاد بني التي الصلة
مبهم» «كم الواسع نطاقه يف «املجتمع» فإن والخئولة؛ العمومة وبني واإلخوة، والبنات،
النسب صلة هي األفراد هؤالء بني العاطفية الصلة وإنما أفراده، من فرد كل نظر يف

كبري. جمهور وكل قبيل كل بنية منها ترتكب التي «الخلية» هذه يف والقربى
فرد وكل منه فرد كل بني كالعالقة والولد الوالد بني العالقة يجعل الذي فاملجتمع
القائلون يقل ومهما األجزاء، متماسك وغري طبيعي» «غري مجتمع إنه فيه: يقال ما أقل آخر
النوع واجبات من ألزم وال أقوى الواجبات هذه تكون فلن الفرد عىل األمة واجبات عن
استهوائه طريق من إال الفرد عىل الطبيعة تفرضها لم الوجوب هذا مع وهي أفراده، عىل
لنفسه يدعي أن لالجتماع فليس ذويه، بمصالح تمتزج التي ومصلحته وعاطفته بلذته
والدم اللحم منها يتكون التي الطبيعة عنها تعجز دعوى أفراده تسخري عىل القدرة من

الجوفاء. األلفاظ غري له محصل ال ادعاء هو فإنما والعاطفة، والحس
الثروة بتضخيم يغريان ألنهما معه؛ األرسة وينكر املرياث ينكر من االجتماعيني ومن

العاملني! جهود يف األموال رءوس وتحكيم
فال عندها ويقفون املال، بلغة كلها املسألة يرتجمون االجتماعيني هؤالء ولكن
معناها لكان اللغة بهذه ترجمت لو وهي الحيوية، الدوافع أو الحياة لغة إىل يتجاوزونها
يكتفي وال أبنائه، توريث إىل وينظر لألرسة يعمل حني يستطيع ما بغاية يأتي الفرد أن
أيًضا ذلك ومعنى الطاقة، حدود يف يتيرس ما بأيرس أو الكفاية حدود بأدنى العمل من
قواه يحسب ال وأنه عليها، يقوى التي الغاية إىل وكفاءته وجهده قريحته سيخصص أنه
أضعاف فيعمل والسخاء، السعة حساب بل والضنانة الشح حساَب والنفسية العقلية
وهو يحسه، ما أضعاف ويحس يفكر، ما أضعاف ويفكر الوسيلة، هذه بغري يعمل ما
سنوات يف يعنيه ما بمقدار إال منها ينفق فال كله العالم وجه يف قواه ذخائر عىل يقبض
وليس كلها، اإلنسانية للحياة ربح ولكنه عليه، وال العالم عىل بالخسارة هذا وليس عمره،

املورثني. أو الورثة عىل املقصور بالربح
ذلك يقولون فالذين منه، أفراد إىل ليتحول املجتمع من يؤخذ املال هذا إن قيل: وإذا
يف به لتنقطع فيها؛ تعيش التي االجتماعية البيئة من بمرياثها تخرج األرسة أن يتخيلون
أحسن فإن كان؛ كما املجتمع يف يبقى املرياث أن وينسون املغصوبة، البيئة تلك عن عزلة
الرغم عىل وآل أيديهم من خرج أساءوا وإن نافعة، وجوه يف رصفوه تدبريه، أصحابه

يئول. أن ينبغي حيث إىل منهم
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األرسة نظام عىل القضاء وسيلة غري شتى بوسائَل يعالج فقد الثروة تضخيم أما
الرتكات عىل الرضائب فرض وبني املجتمع بني تحول رشيعة من وما التوريث، ونظام
التي العمل حوافز األفراد من ينزع وال املقدور نصيبه املجتمع فيأخذ يراه، الذي باملقدار

يعملون. ما كأحسن بها يعملون
… واملصلحة الحق من الجانب هذا له أن كما الطبيعي العدل من جانب وللمرياث
فيهما ما منهما ويأخذ والطبائع، الصفات من قبح وما حسن ما أبويه من يأخذ الولد ألن
الوراثة هذه من تحميَه أن األمة وسع يف وليس املرذولة، والخالئق للمرض استعداد من
املرياث هذا له تدع أن العدل من فليس مماته، إىل مولده من تفارقه ال التي الطبيعية
القاعدين أبناء مع فيه يتساوى وال غريه، عىل فيه مفضل وهو املال، مرياث منه وتنزع

واالدخار. الكسب عن

الذي التقدم عن يعوقها وال البرشية الجماعات يف والنشاط السعي حركة يوافق نظام هذا
الحضارة من بلغته فيما الفضل أكرب الفضل إليه يرجع بل ونشاطها، بسعيها تستحقه
أًرسا عملوا كما يعملوا ولم متفرقني آحاًدا القدم منذ ألنفسهم الناس عمل ولو واالرتقاء،
بلغوه مما وال االجتماع، وآداب املعاش أطوار من اليوم بلغوه مما شيئًا بلغوا ملا متكافالت
والشعور. العرف ومقاييس املشرتكة العواطف من بلغوه مما وال والصناعات، املعارف من

تتلقاه الذي املرياث نطاق وهو النطاق؛ هذا من أوسَع نطاٍق يف املرياث إىل القرآن نظر وقد
األسالف. عن األعقاب أو األجيال، عن األجيال

و«التقاليد» العادات ويقيم العقول عىل ويحجر التقدم يعوق ما املرياث هذا من فأنكر
واالرتياء. الفكر وحرية اإلنسان بني ا سدٍّ

جديد كل ملقاومة املوروثة بالعادات االحتجاج أنكر كما شيئًا القرآن ينكر ولم
وكان املأثور، والقديم املستنكر الجديد بني موازنة وال تبرص وال تمييز غري يف مستحدث،
ألفوه ما عىل للبقاء حجة البيوت عراقة من يتخذون الذين «للمرتفني» اإلنكار هذا أشد

عليه. ودرجوا
َعَىلٰ آبَاءَنَا َوَجْدنَا إِنَّا ُمْرتَُفوَها َقاَل إِالَّ نَِّذيٍر ن مِّ َقْريٍَة ِيف َقبِْلَك ِمن أَْرَسْلنَا َما ﴿َوَكٰذَِلَك
إِنَّا َقالُوا ۖ آبَاءَُكْم َعَليِْه َوَجدتُّْم ا ِممَّ ِبأَْهَدٰى ِجئْتُُكم أََوَلْو َقاَل * ْقتَُدوَن مُّ آثَاِرِهم َعَىلٰ َّا َوإِن ٍة أُمَّ
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َعَليِْه أَْلَفيْنَا َما نَتَِّبُع بَْل َقالُوا هللاُ أَنَزَل َما اتَِّبُعوا َلُهُم ِقيَل َكاِفُروَن﴾.5  ﴿َوإِذَا ِبِه أُْرِسْلتُم ِبَما
َوَجْدنَا َقالُوا َفاِحَشًة َفَعلُوا يَْهتَُدوَن﴾.6﴿َوإِذَا َوَال َشيْئًا يَْعِقلُوَن َال آبَاُؤُهْم َكاَن أََوَلْو ۗ آبَاءَنَا
تَْعَلُموَن﴾.7 َال َما ِهللا َعَىل أَتَُقولُوَن ۖ ِباْلَفْحَشاءِ يَأُْمُر َال هللاَ إِنَّ ُقْل ۗ ِبَها أََمَرنَا َوهللاُ آبَاءَنَا َعَليَْها
منها أكرم وعقيدة خاطئة عقيدة بني تمييز ألنه استحسنه؛ اآلباء اتباع استحسن وملا
َواتَّبَْعُت * َكاِفُروَن ُهْم ِباْآلِخَرِة َوُهم ِباهللِ يُْؤِمنُوَن الَّ َقْوٍم ِملََّة تََرْكُت ﴿إِنِّي باالتباع: وأحرى

ءٍ﴾.8 َيشْ ِمن ِباهللِ َك نُّْرشِ أَن َلنَا َكاَن َما ۚ َويَْعُقوَب َوإِْسَحاَق إِبَْراِهيَم آبَاِئي ِملََّة
هذا عىل فهي األجيال حرية عىل تحجر وال األرسة، تحمي املرياث رشيعة كانت وإذا

نظام. من البرشية الجماعات به تصلح ما أصلح

.٢٤ ،٢٣ الزخرف: 5
.١٧٠ البقرة: 6
.٢٨ األعراف: 7

.٣٨ ،٣٧ يوسف: 8
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تزال وال سنتني، من أكثر العاملية الحرب انتهاء عىل مىض وقد الفصول هذه نكتب نحن
يوافق جديًدا نظاًما لهم ترشع أن وتحاول األرسى مسألة يف البحث توايل الغالبة الدول

التعميم. عىل كافة األمم وبني واملغلوبني الغالبني بني تقررها التي اإلنسانية العالقات
أحيانًا الربقية األنباء وتنقلها الصحف يف ترتدد ومحاكماتهم األرسى أخبار تزال وال

تعليق. إىل تحتاج ال التي املألوفات من كأنها
األلوف وعرشات باأللوف ينقلون املغلوبة األمم أبناء من األرسى أن األخبار تلك ومن
املعتقالت يف هناك يعيشون حيث وتوابعها؛ مستعمراتها أو الغالبة األمم بالد إىل بالدهم من
وإدارة املوات األرض وإصالح الخرائب تعمري يف العمل ويسلمون السجناء، األرقاءِ عيشَة
ذلك أثناء يف لهم يؤذن وال الكفاف، دون بما أو بالكفاف فيها يعملون التي املصانع

االنتقال. حرية أو اإلقامة بحرية
التي الشعوب معاملة سوء عن املسئولني األرسى بعض محاكمة األخبار تلك ومن
الغالبة، لألمم التابعني األرسى من حراستهم يف كان من عىل القسوة أو يحكمونها، كانوا
مئاٍت معاملتهم بسوء أو بقسوتهم أزهقوا أنهم أجلها من يحاكمون التي التهم بعض ويف
يف وقوعهم غري عليه يالمون ذنب إليهم يعزى وال لهم نارص ال الذين األبرياء، من وآالًفا
أو باملوت املتهمني أولئك بعض عىل حكم وقد امليدان، يف القتال سالح وإلقائهم األرس

الثبوت. أدلة بمختلف عليهم التهمة لثبوت طواًال؛ آماًدا بالسجن
معاملة يف اإلنسانية اآلداب تصحيح آثارها عىل يراد عاملية حرب أعقاب يف هذا يقع
النظر وجهة من التصحيح هذا برضورة واملفكرون الساسة ويعرتف واملغلوبني، األرسى
أمم بني العالقات لتحسني العاملية؛ املصلحة إىل النظر وجهة ومن واملروءة، الواجب إىل
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النفوس، من آثارها بمحو وتتكفل الحروب، تجديد تمنع التي الوسائل وتدبري الحضارة
واملنكوبني. املوتورين بني تثريها التي الضغائن واستالل

عرصاملسيحية من سنة ألفي بعد األرسى مسألة يف املساعي إليه وصلت ما غاية وهذا
وعىل العاملية، املصلحة ضياء عىل جديد من فيها النظر رضورة عىل التفاهم وبعد األوىل،

والسالم. التقدم يف البرش ورجاء الحضارة بعهد تجمل التي اإلنسانية اآلداب قواعد

نشأة عند ومصلحوه الغرب حكماء بها نظر التي الروحانية أو العقلية النظرة أن عىل
النتيجة هذه تسبق لم املثالية الحكومة يف املجرد البحث نشأة أو الدين نشأة أو الفلسفة
أو كثريًا تجدي التي واملحاولة واالستحسان النصح قبيل من ولو كثري، بيشء الواقعية

الكمال. إىل السعي يف قليًال
الفاضلة للجمهورية مالزًما نظاًما االسرتقاق نظام اعترب قد «أفالطون» فالفيلسوف
وقيض واملساواة، «املواطنة» حقوق الرقيق عىل وحرم األعىل، مثلها يف اإلنسانية الحكومة أو
لالقتصاص السيد ذلك إىل بتسليمه سيده غري غريب سيد عىل يتطاول الذي الرقيق عىل
الرحمة وجبت وإذا ورضاه، بمشيئته إال العقوبة من فكاكه يجوز وال هواه، عىل منه
يحسن ال حقري مخلوق إىل اإلساءة عن الرتفع قبيل من به الرحمة تجب فإنما بالرقيق

إليه. باإلساءة يهتم أن بالسيد
البرشية، الخليقة لطبائع املالزمة األنظمة من نظاًما الرق جعل أرسطو والفيلسوف
… والخضوع للطاعة مخلوقون وأناس للسيادة مخلوقون أناس العالم يف يزال فال
إليه، تساق فيم تدري وال العمل إىل تساق التي «الحية» اآلالت حكم ذلك يف وحكمهم
اآللة منزلة من الرتقي عىل اآلالت هذه بتشجيع السادة يتفضل أن به أوىص ما وغاية

والتمييز. الفهم بوادر منها بدت كلما املترصفة، اآللة منزلة إىل املسخرة
رسالة «أفسس» أهل إىل بولس القديس كتب اليونان بالد يف املسيحية ظهرت وملا
املسيح، السيد إطاعة يف يخلصون كما السادة إطاعة يف باإلخالص العبيد فيها يأمر
وقبلت منهجه، عىل الكنيسة وجرت األمر، هذا بمثل العبيد يأمر بطرس الحواري وكان
بمذهب فيه أخذ ألنه الكنيسة؛ حكماء أكرب األكويني» «توما الفيلسوف وزكاه الرق، نظام
تناقض ال الدنيوية املعيشة من املنازل بأبخس القناعة أن عليه وزاد أرسطو، أستاذه

اإليمان. فضائل
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القرآن أحكام وبني الفلسفية، التقديرات وتلك العملية النتائج تلك بني املقابلة من بد وال
األحكام، تلك تقرير من البرشية الحضارة بلغته الذي اإلنسان كسب لبيان الرق؛ مسألة يف
الحروب مآزق من مأزق يف السياسة دواعي أو االقتصاد دواعي توجبها رضورة لغري

الكربى.
ما الحساب يف دخولها من بد ال حالة األرس ألن األرسى؛ استخدام أباح قد فالقرآن
األرسى فك عىل املسلمني حث ولكنه ومغلوب، غالب فيها دام وما حروب الدنيا يف دامت
استطيع كلما تيسريها عىل ومعاونتهم منهم، أو أوليائهم من الفدية قبول أو ومنٍّا، كرًما
اْلِكتَاَب يَبْتَُغوَن أَْوَزاَرَها﴾،1  ﴿َوالَِّذيَن اْلَحْرُب تََضَع َحتَّٰى ِفَداءً ا َوإِمَّ بَْعُد َمنٍّا ا ﴿َفِإمَّ التيسري:

آتَاُكْم﴾.2 الَِّذي ِهللا اِل مَّ ن مِّ َوآتُوُهم ۖ َخرْيًا ِفيِهْم َعِلْمتُْم إِْن َفَكاِتبُوُهْم أَيَْمانُُكْم َمَلَكْت ا ِممَّ
آية يف القربى وذوي الوالدين إىل باإلحسان أوىص كما األرقاء إىل باإلحسان وأوىص
َواْلَجاِر اْلُقْربَٰى ِذي َواْلَجاِر َواْلَمَساِكنِي َواْليَتَاَمٰى اْلُقْربَٰى َوِبِذي إِْحَسانًا ﴿َوِباْلَواِلَديِْن واحدة:
ُمْختَاًال َكاَن َمن يُِحبُّ َال هللاَ إِنَّ ۗ أَيَْمانُُكْم َمَلَكْت َوَما ِبيِل السَّ َوابِْن ِباْلَجنِب اِحِب َوالصَّ اْلُجنُِب

َفُخوًرا﴾.3
اإلعتاق «فجعل — السماء داعي كتاب يف بينا كما — األحكام هذه اإلسالم تمم وقد
الدين أحكام بعض يخالفون الذين عىل وفرضها السيئات، من كثري عن تكفر حسنة
وفاته: قبل للمسلمني النبي وصية وكانت … املساكني» وإطعام الصدقات فرض كما
تلك بعض يف قال حتى أحاديثه يف السالم عليه منه وتكررت أيمانكم» ملكت وما «الصالة
تستعبد ال الناس أن ظننت حتى بالرقيق بالرفق جربيل حبيبي أوصاني «لقد األحاديث:
من عليهم اإلشفاق إىل املعاملة سوء من األرقاء عىل اإلشفاق وتجاوز … تستخدم» وال
فتاي، وليقل: أمتي، عبدي، أحدكم: يقل «ال يقول: السالم عليه فكان الجارحة، الكلمة
عليه قال كما أو العتق، كفارته ذنب فهو تأديب بغري الرقيق رضب أما وغالمي»، وفتاتي
الفقهاء. أشهر قول يف به يُقتل فهو قتله فإذا عتقه»، فكفارته مملوكه لطم «من السالم:

.٤ محمد: 1

.٣٣ النور: 2
.٣٦ النساء: 3
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تحرير — التحرير حركة عللوا قد أنفسهم األوروبيني من االجتماعيني الباحثني إن
الرقيق بتحرير املطالبني أن فذكروا … «االقتصاد» رضورات من كثرية بعلل — األرقاء
ألصحاب تيرس التي التجارية للمنافسة ومنًعا الكسب عىل احتياًال إال ذلك يفعلوا لم
لهم ويبذلون األحرار يستأجرون ملن تتيرس ال أرباًحا الصناعات يف ومسخريهم العبيد
تحريرهم بعد — الشمالية أمريكا يف السود معاملة تزل ولم األجور، من يرتضونه ما
املسلمون دان أن بعد وذلك الزمان، هذا يف آدم بنو يُساُمها معاملة أسوأ — الرق من
العبد القريشعىل العربي فضل أن وعلموا األجناس، بني املساواة برشيعة قرنًا عرش أربعة

واللون. العصبية فضل دون والصالح التقوى فضل هو إنما الحبيش
أخذهم بل االقتصاد، لرضورات مجاراة املحض الكرم بهذا أتباعه اإلسالم يأخذ ولم
األيمان، تملك وما باألموال األنفس شح من الرغم وعىل الرضورات، تلك من الرغم عىل به

الرفيع. األدب هذا إىل السبق يف الكربى اإلسالم مزية هي وتلك
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يتعلمها التي األدب بأصول نلم أن اإلسالمية الجماعة عقيدة عن كتاب يف املستحسن من
األخرى. األمم مع معامالتهم يف كتابهم من املسلمون

بها والوفاء العهود عىل تقوم كلها الدولية املعامالت أن الصدد هذا يف يقال ما ولُبَاب
التزامها. يف النية وخلوص

فقال: اآليات من كثري يف بعهودهم الوفاء املسلمني عىل الكريم القرآن أوجب وقد
﴿َواْلُموُفوَن قال: ثم املؤمنني صفات وذكر َمْسئُوًال﴾،1 َكاَن اْلَعْهَد إِنَّ ۖ ِباْلَعْهِد ﴿َوأَْوُفوا
اإلنسانية فضيلة من كالخروج الوفاء فضيلة من الخروج وجعل َعاَهُدوا﴾،2 إِذَا ِبَعْهِدِهْم
الَِّذيَن * يُْؤِمنُوَن َال َفُهْم َكَفُروا الَِّذيَن ِهللا ِعنَد َوابِّ الدَّ َرشَّ ﴿إِنَّ شأنه: جل قال حيث كلها
اْلَحْرِب ِيف تَثَْقَفنَُّهْم ا َفِإمَّ * يَتَُّقوَن َال َوُهْم َمرٍَّة ُكلِّ ِيف َعْهَدُهْم يَنُقُضوَن ثُمَّ ِمنُْهْم َعاَهدتَّ
َسَواءٍ َعَىلٰ إَِليِْهْم َفانِبذْ ِخيَانًَة َقْوٍم ِمن تََخاَفنَّ ا َوإِمَّ * يَذَّكَُّروَن َلَعلَُّهْم َخْلَفُهْم ْن مَّ ِبِهم ْد َفَرشِّ

اْلَخاِئِننَي﴾.3 يُِحبُّ َال هللاَ إِنَّ ۚ
لسقوط موجبًا ذلك يكن فلم اآلية، يف جاء كما بعهودهم مرة غري املرشكون غدر وقد
َعْهٌد ِكنَي ِلْلُمْرشِ يَُكوُن ﴿َكيَْف اآليات: هذه بينت كما عهده، عىل منهم استقام من مع العهد
َفاْستَِقيُموا َلُكْم اْستََقاُموا َفَما ۖ اْلَحَراِم اْلَمْسِجِد ِعنَد َعاَهدتُّْم الَِّذيَن إِالَّ َرُسولِِه َوِعنَد ِهللا ِعنَد

.٣٤ اإلرساء: 1
.١٧٧ البقرة: 2

.٥٥–٥٨ األنفال: 3
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يُْرُضونَُكم ۚ ًة ِذمَّ َوَال إِالٍّ ِفيُكْم يَْرُقبُوا َال َعَليُْكْم يَْظَهُروا َوإِن َكيَْف * اْلُمتَِّقنَي يُِحبُّ هللاَ إِنَّ ۚ َلُهْم
َفاِسُقوَن﴾.4 َوأَْكثَُرُهْم ُقلُوبُُهْم َوتَأْبَٰى ِبأَْفَواِهِهْم

إىل يتعدوه وال عمله، بمثل الخائن يعاملوا أن به املؤمنني يأمر الكريم القرآن أن عىل
َما ِبِمثِْل َفَعاِقبُوا َعاَقبْتُْم ﴿َوإِْن العقاب: عىل آثروه إذا الصرب لهم ويزين والتنكيل، الجور

اِبِريَن﴾.5 لِّلصَّ َخرْيٌ َلُهَو َصَربْتُْم َوَلِنئ ۖ ِبِه ُعوِقبْتُم
املسجد «عند بالعهد املقصود وهو — الحديبية بصلح املرشكني بعض غدر وقد
مرشًكا قرشيٍّا عنده يقبل ولم سائرهم، عهد السالم عليه النبي يبطل فلم — الحرام»
موىل رافع أبو قال واملرشكون، املسلمون عليه اتفق بما عمًال العهد؛ قيام أثناء يف يجيئه
رسول يا قلت: اإلسالم، قلبي يف وقع النبي رأيت فلما النبي إىل قريش بعثتني هللا: رسول
إن إليهم، ارجع ولكن الربود، أحبس وال بالعهد، أخيس ال «إني قال: إليهم، أرجع ال هللا،

فارجع.» اآلن فيه الذي قلبك يف كان
حالة مثل يف آحاد بني عهد ألنه ذلك؛ من أكثر هو ما بالعهد الوفاء يف روي بل
أنني إال بدًرا أشهد أن منعني ما قال: حيث اليمان؛ بن حذيفة حديث يف جاء كما اإلكراه،
ما فقلنا: محمًدا؟ تريدون إنكم فقالوا: قريش، كفار فأخذنا الحسيل وأبي أنا خرجت
معه، نقاتل وال املدينة إىل لننطلق وميثاقه هللا عهد منا فأخذوا املدينة! إال نريد وما نريده،
عليهم.» هللا ونستعني بعهدهم لهم نفي «انرصفا فقال: الخرب فأخربناه هللا رسول فأتينا
عليه، متفق بأجل موقوتة كانت إن مدتها، إىل العهود إتمام الكريم القرآن أوجب وقد
النَّاِس إَِىل َوَرُسولِِه ِهللا َن مِّ ﴿َوأَذَاٌن إبطالها، عىل النية صحت متى بطالنها إعالن وأوجب
تََولَّيْتُْم َوإِن ۖ لَُّكْم َخرْيٌ َفُهَو تُبْتُْم َفِإن ۚ َوَرُسولُُه ۙ ِكنَي اْلُمْرشِ َن مِّ بَِريءٌ هللاَ أَنَّ اْألَْكَربِ اْلَحجِّ يَْوَم
َن مِّ َعاَهدتُّم الَِّذيَن إِالَّ * أَِليٍم ِبَعذَاٍب َكَفُروا الَِّذيَن ِ َوبَرشِّ ۗ ِهللا ُمْعِجِزي َغرْيُ أَنَُّكْم َفاْعَلُموا
ِتِهْم ُمدَّ إَِىلٰ َعْهَدُهْم إَِليِْهْم وا َفأَِتمُّ أََحًدا َعَليُْكْم يَُظاِهُروا َوَلْم َشيْئًا يَنُقُصوُكْم َلْم ثُمَّ ِكنَي اْلُمْرشِ

اْلُمتَِّقنَي﴾.6 يُِحبُّ هللاََّ إِنَّ ۚ
الكريم: بالقرآن تجاهًال أو منهم جهًال — القائلني قول من أكذب إشاعة نعرف وال

وقتال! حرب عالقة األمم وبني بينه العالقة وإن سيف، دين اإلسالم إن

.٨ ،٧ التوبة: 4

.١٢٦ النحل: 5

.٤ ،٣ التوبة: 6
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حيث قط تستخدمه ولم موضعه، غري يف قط السيف تضع لم القرآن رشيعة فإن
بغريه. عنه يستغنى

الناس ويصدون لها، ويكيدون يحاربونها، أقوام بني اإلسالمية الدعوة نشأت وقد
َسِبيِل ِيف ﴿َوَقاِتلُوا شطط: وال عدوان، غري يف يقاتلونهم من بقتال املسلمون وأمر عنها،

اْلُمْعتَِديَن﴾.7 يُِحبُّ َال هللاَ إِنَّ ۚ تَْعتَُدوا َوَال يَُقاِتلُونَُكْم الَِّذيَن ِهللا
إذا — وحده الجغرايف باملعنى ال — السيايس باملعنى جزيرة العرب جزيرة وكانت
لإليقاع الدوائر بها وتربصت اإلسالمية الدعوة عهد يف بها أحدقت التي الدول إىل نظرنا
الذين السلطان أصحاب الدول تلك رأس عىل وكان نشأتها، إبان يف ودعاتها بالدعوة
سلطانهم، أمد يف وإطالة بمنافعهم، واستئثاًرا عروشهم، عن ذياًدا هللا؛ سبيل عن يصدون
فإنما هؤالء حورب فإذا والرماح، السيوف إىل بل والبيان؛ الحجة إىل ذلك يف يرجعون وال
انكرس فإذا للسيف، السيف الحسنة، والبينة بالجدل يحاربون وال بسالحهم؛ يحاربون
من أو آبائهم، دين من ألنفسهم يختارون فيما أحراًرا الدول رعايا بقي السلطان سيف
َويُْؤِمن ِبالطَّاُغوِت يَْكُفْر َفَمن ۚ اْلَغيِّ ِمَن الرُّْشُد َ تَّبنَيَّ َقد ۖ يِن الدِّ ِيف إِْكَراَه ﴿َال الجديد: الدين

َعِليٌم﴾.8 َسِميٌع َوهللاُ ۗ َلَها انِفَصاَم َال اْلُوثَْقٰى ِباْلُعْرَوِة اْستَْمَسَك َفَقِد ِباهللِ
عىل بقي ومن عليه، وفيما له فيما كاملسلمني مسلم فهو الجديد الدين اختار فمن
منه يمنع مما ذلك بعد الحاكم ويمنعه للحاكم، املحكوم رضيبة غري عليه فليس آبائه دين
كما ِذياد وال جهاد منه يُطلب ال ثم يعولهم، كما ويعوله يحميهم كما ويحميه املسلمني،

املسلمني. من يُطلب
َوَال َوَرُسولُُه هللاُ َحرََّم َما يَُحرُِّموَن َوَال اْآلِخِر ِباْليَْوِم َوَال ِباهللِ يُْؤِمنُوَن َال الَِّذيَن ﴿َقاِتلُوا
َصاِغُروَن﴾.9 َوُهْم يٍَد َعن اْلِجْزيََة يُْعُطوا َحتَّٰى اْلِكتَاَب أُوتُوا الَِّذيَن ِمَن اْلَحقِّ ِديَن يَِدينُوَن
ما وكل اقتناًعا! يسلمون ال كانوا إن كرًها يسلموا حتى قاتلوهم الكتاب: يقل ولم
وترك بالرأي، وال بالحجة يدين ال الذي السيف حكم أبطل قد أنه السيف حكم من هنالك

دين. من اختاروه بما يدينون لضمائرهم الناس

.١٩٠ البقرة: 7

.٢٥٦ البقرة: 8
.٢٩ التوبة: 9
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األديان أصحاب أن لوجدنا العلمية الوجهة من العقائد حروب إىل رجعنا أننا ولو
اإلسالم، تاريخ عن أثر ما أضعاف «املقدسة» الحروب من غريهم عىل شنوا قد األخرى
تدين حكومة كل حرب عىل األمم يؤلب من اإلصالح دعاة من هذا عرصنا يف رأينا وقد
الدعوة هذه يسمع لم ومن والشورى، الحرية بمبادئ تؤمن وال الحكم يف الطغيان بمبادئ
والنازية الفاشية بالد بني الحروب يف حدث كما واضطرار، قرس عىل سمعها باختياره

البالد. تلك يف الحكم لقواعد املنكرين وبني
معاملة أرفع هي معاهديهم أو وجريانهم املسلمني بني والسلم الحرب وعالقات
املسالك وفتح املساملني، الوادعني وأمان الطريق، أمن اإلنسانية: الحضارة عصور يف عرفت
رعايتها، املسلمنيعىل حث مع واملواثيق، بالعهود كله ذلك وتنظيم واملآب، والذهاب لألرزاق
الغدر مقابلة إىل الرضورة تلجئهم ولم العاقبة أمنوا إذا غدرهم يف الغادرين ومسامحة

والحرمات. للحدود وصونًا للهالك، دفًعا بمثله؛
والرسل األرسى معاملة يف خري كل إىل الحديثة الحضارة أمم اإلسالم سبق وقد

والجواسيس.
بعقابه يعاقب والجاسوس وماله، نفسه عىل يخىش ال والرسول يفتدي، فاألسري
مقبول. بعذر عمله من واعتذر نيته حسنت إذا عنه ويعفى زمان، كل يف عليه املصطلح
رسول أني «أتشهدان لهما: فقال النبي إىل مسيلمة رسوال آثال وابن النوَّاحة ابن جاء
كنت لو ورسوله، باهلل «آمنت هللا: رسول فقال هللا، رسول مسيلمة أن نشهد قاال: هللا؟»

والربود. الرسل بتأمني السنة فمضت لقتلتكما»، رسوًال قاتًال
قال: األسود، بن واملقداد والزبري أنا هللا رسول بعثني قال: عنه ريضهللا عيل وروى
فانطلقنا منها»، فخذوه كتاب ومعها ظعينة بها فإن خاخ؛ روضة تأتوا حتى «انطلقوا
الكتاب، أخرجي فقلنا: بالظعينة، نحن فإذا الروضة، إىل انتهينا حتى خيلنا بنا تتهادى
عقاصها، من فأخرجته الثياب! لتلقني أو الكتاب لتخرجن فقلنا: كتاب! من معي ما فقالت:
أهل من املرشكني من ناس إىل بلتعة أبي بن حاطب من فيه: فإذا هللا رسول به فأتينا
رسول يا قال هذا؟» ما حاطب، «يا هللا: رسول فقال هللا، رسول أمر ببعض يخربهم مكة
معك من وكان أنفسها، من أكن ولم قريش يف ملصًقا امرءًا كنت إني عيل، تعجل ال هللا
من ذلك فاتني إذ فأحببت وأموالهم، أهليهم بها يحمون بمكة قرابات لهم املهاجرين من
وال ارتداًدا وال كفًرا ذلك فعلت وما قرابتي، بها يحمون يًدا عندهم أتخذ أن فيهم النسب
هللا، رسول يا عمر: فقال صدقكم»، «لقد هللا: رسول فقال اإلسالم. بعد بالكفر أرىض
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اطلع قد يكون هللا لعل يدريك وما بدًرا، شهد «إنه فقال: املنافق! هذا عنق أرضب دعني
«… لكم غفرت فقد شئتم ما اعملوا فقال: بدر أهل عىل

القوة عىل ثم الرفق، أمكن ما الرفق عىل العالقات هذه يف كلها املعامالت فقوام
بغريها. يتقى ال ما التقاء املنصفة؛

يهيئ ما كل وفيها والحكومات، األمم بني العالقات تصلح املعاملة هذه مثل وعىل
وال بالخطاب الكريم القرآن يعمهم الذين وهم كافة، الناس بني العاملية للوحدة األسباب
َوَجَعْلنَاُكْم َوأُنثَٰى ذََكٍر ن مِّ َخَلْقنَاُكم إِنَّا النَّاُس أَيَُّها ﴿يَا يقول: حني وحدهم يخصاملسلمني

َخِبريٌ﴾.10 َعِليٌم هللاَ إِنَّ ۚ أَتَْقاُكْم ِهللا ِعنَد أَْكَرَمُكْم إِنَّ ۚ ِلتََعاَرُفوا َوَقبَاِئَل ُشُعوبًا
جميًعا، الرسل يصدقون دين أصحاب عند العاملية الوحدة يعوق مانع من وليس
َما يِن الدِّ َن مِّ َلُكم َع ﴿َرشَ الكريم: القرآن يف جاء كما واحدة أمة كلهم الناس ويعتربون
يَن الدِّ أَِقيُموا أَْن ۖ َوِعيَىسٰ َوُموَىسٰ إِبَْراِهيَم ِبِه يْنَا َوصَّ َوَما إَِليَْك أَْوَحيْنَا َوالَِّذي نُوًحا ِبِه ٰ َوىصَّ
تَْعَملُوَن ِبَما إِنِّي ۖ َصاِلًحا َواْعَملُوا الطَّيِّبَاِت ِمَن ُكلُوا الرُُّسُل أَيَُّها ِفيِه﴾،11  ﴿يَا تَتََفرَُّقوا َوَال

َفاتَُّقوِن﴾.12 َربُُّكْم َوأَنَا َواِحَدًة ًة أُمَّ تُُكْم أُمَّ ِذِه ٰهَ َوإِنَّ * َعِليٌم

.١٣ الحجرات: 10
.١٣ الشورى: 11

.٥٢ ،٥١ املؤمنون: 12
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إصالح العقوبة وأن املجرم، نفس يف فساد الجريمة أن عرصنا يف عليها املتفق املبادئ من
ولكن الفرد، مصلحة عىل مقدمة املجتمع مصلحة وأن فساده، من للمجتمع وقاية أو له
معارضة املصلحتني إحدى كانت إذا إال املجتمع مصلحة سبيل يف الفرد مصلحة تغفل ال
املتهم، ملصلحة يكون إنما الشبهة تأويل وأن اجتماعية، مصلحة القصاص وأن لألخرى،

اإلدانة. أدلة يف الشك وقع إذا املتهم يُدان فال
وال املكره عىل وال القارص عىل وزر فال القرآن، رشيعة يف مسلمة كلها املبادئ وهذه

التوبة. عىل وصلح تاب من عىل وزر وال املجنون، عىل
اْألَْلبَاِب﴾.1 أُوِيل يَا َحيَاٌة اْلِقَصاِص ِيف ﴿َوَلُكْم

بالشبهات. الحدود تدرأ ذلك كل ويف

الزجر يتناول فالتعزير الحدود؛ وقسم التعزير، قسم قسمان: اإلسالم يف والعقوبات
الحسبة: عن رسالته يف تيمية ابن اإلمام قال الحدود، مقدار دون والجلد والحبس والغرامة
كرب بحسب وصفاتها مقاديرها وتختلف التعزير، تسمى وقد مقدرة غري عقوبات «منها
والتعزير وكثرته، قلته يف الذنب حال وبحسب املذنب حال وبحسب وصغرها، الذنوب
يكون ما ومنه بالحبس، يكون ما ومنه بالكالم، والزجر بالتوبيخ يكون ما فمنه أجناس؛
أيًضا مرشوع املالية بالعقوبات والتعزير … بالرضب يكون ما ومنه الوطن، عن بالنفي
نزاع بال مواضَع يف أحمد ومذهب عنه، املشهور يف مالك مذهب يف مخصوصٍة مواضَع يف

.١٧٩ البقرة: 1
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دلت كما ذلك تفصيل يف تنازعوا وإن قول، يف والشافعي نزاع، فيها مواضع ويف عنه،
ومثل … وجده ملن املدينة حرم يف يصطاد الذي سلب إباحته مثل يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول سنة
… الزكاة مانع شطر أخذ ومثل … حرز غري من ماًال رسق من عىل الغرم ملسو هيلع هللا ىلص تضعيفه
غلط فقد وأحمد؛ مالك أصحاب عن ذلك وأطلق منسوخة، املالية العقوبات إن قال: ومن

دليل.» بال قوًال قال فقد كان؛ مذهب أي عن مطلًقا قال ومن مذهبهما، عىل
واألعضاء، الجوارح وإتالف والقتل، بالفساد العيث عقوبات يف فهي الحدود أما

الخمر. ورشب والزنا والرسقة
صيانة وهو األصول؛ أمتن عىل قائمة ذلك يف الكريم القرآن ورشيعة يقتل، فالقاتل
نفس عىل عدوانه يقع وال كلها اإلنسانية الحياة عىل يعتدي القاتل ألن جميًعا؛ البرش

وحده. املقتول
ِيف َفَساٍد أَْو نَْفٍس ِبَغرْيِ نَْفًسا َقتََل َمن أَنَُّه اِئيَل إِْرسَ بَنِي َعَىلٰ َكتَبْنَا ٰذَِلَك أَْجِل ﴿ِمْن

َجِميًعا﴾.2 النَّاَس َقتََل َفَكأَنََّما اْألَْرِض
الناس عىل ويأخذون السالح ويحملون «فيحاربون» األرضفساًدا يف يعيثون والذين
دونه ما أو والصلب القتل فجزاؤهم أعراضهم أو أموالهم يف طمًعا ويقتلونهم؛ سبلهم،
َفَساًدا اْألَْرِض ِيف َويَْسَعْوَن َوَرُسوَلُه هللاَ يَُحاِربُوَن الَِّذيَن َجَزاءُ ﴿إِنََّما يقتلوا: ولم سلبوا إذا
َلُهْم ٰذَِلَك ۚ اْألَْرِض ِمَن يُنَفْوا أَْو ِخَالٍف ْن مِّ َوأَْرُجلُُهم أَيِْديِهْم تَُقطََّع أَْو يَُصلَّبُوا أَْو يَُقتَّلُوا أَن
ۖ َعَليِْهْم تَْقِدُروا أَن َقبِْل ِمن تَابُوا الَِّذيَن إِالَّ * َعِظيٌم َعذَاٌب اْآلِخَرِة ِيف َوَلُهْم ۖ نْيَا الدُّ ِيف ِخْزٌي

رَِّحيٌم﴾.3 َغُفوٌر هللاَ أَنَّ َفاْعَلُموا
إن رواية: يف عباس ابن وقال ومجاهد، املسيب بن وسعيد البرصي الحسن وقال
شاء وإن واألرجل، األيدي قطع شاء وإن قتل، شاء إن اإلمام أن أي للتخيري؛ هنا «أو»

نفى.
يلزم وال الحبس، أو العزل هو والفقهاء املفرسين من وكثري حنيفة أبي عند والنفي
بلد كل وحكم فحكمه إسالم دار كان إن اآلخر البلد هذا ألن آخر؛ بلد إىل اإلقصاء منه

االرتداد. عىل حمل إليه فالنفي كفر دار كان وإن سواء، إسالمي

.٣٢ املائدة: 2
.٣٤ ،٣٣ املائدة: 3
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ِبالنَّْفِس النَّْفَس أَنَّ ِفيَها َعَليِْهْم ﴿َوَكتَبْنَا بمثله: األعضاء وإتالف بالقتل القتل ويجزي
تََصدََّق َفَمن ۚ ِقَصاٌص َواْلُجُروَح نِّ ِبالسِّ نَّ َوالسِّ ِباْألُذُِن َواْألُذَُن ِباْألَنِف َواْألَنَف ِباْلَعنْيِ َواْلَعنْيَ

لَُّه﴾.4 اَرٌة َكفَّ َفُهَو ِبِه
يمنع ال ولكنه الحد، إقامة عن كفارة وهو الدم، ويل من العفو به التصدق ومعنى
لألمة، وصالًحا له صالًحا فيه يرى بما ومعاقبته الجاني تعزير عن املسلمني أمر ويل

الغرامة. وحكم الجلد وحكم السجن حكم — تقدم كما — التعزير هذا ويشتمل
اِرَقُة َوالسَّ اِرُق ﴿َوالسَّ أيًضا: املائدة سورة من اآلية هذه يف فحكمها الرسقة أما
ُظْلِمِه بَْعِد ِمن تَاَب َفَمن * َحِكيٌم َعِزيٌز َوهللاُ ۗ ِهللا َن مِّ نََكاًال َكَسبَا ِبَما َجَزاءً أَيِْديَُهَما َفاْقَطُعوا

رَِّحيٌم﴾.5 َغُفوٌر هللاَ إِنَّ ۗ َعَليِْه يَتُوُب هللاَ َفِإنَّ َوأَْصَلَح
األمور: هذه يتناول لتفصيل مجال فيه هنا اآلية وإجمال

غري املرسوق كحكم املحروز املرسوق حكم وهل املرسوق؟ هو وما الرسقة؟ هي ما أوًال:
املالك لعني مسارقة فيها تكون أن إال بذلك تسمى ال الرسقة أن عليه املتفق املحروز؟

والضنة. الشح محل هو يشء عىل
كلمة فإن الرسقة؟ تعود من أو واحدة، مرة يرسق من هو هل السارق؟ هو من وثانيًا:
الكتابة تعود من عىل تطلق وإنما ويقرأ، يكتب من كل عىل تطلق ال مثًال الكاتب
االسترشاء معنى تفيد قد الكريمة اآلية يف هللا عزة وإىل النكال إىل واإلشارة منها، وأكثر

بالنكال. يقيض الذي واالستفحال
تعفيان واالستصالح فالتوبة الكريمة اآلية يف بالسارق املقصود يف القول كان وأيٍّا

الفقهاء. جملة رأي يف اإلمام إىل فيهما األمر ويوكل الحد إقامة من
مقداره؟ وما املرسوق هو ما ثالثًا:

«ال وأنه: املجن»، ثمن يف إال قطع «ال قال: أنه السالم عليه النبي عن روي وقد
التقدير يف العلماء بني اختالف محل املجن وثمن الدينار وربع دينار»، ربع يف إال قطع

واألوقات. البلدان حسب عىل

.٤٥ املائدة: 4
.٣٩ ،٣٨ املائدة: 5
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من بأن يقولون وإسحاق والثوري، حنيفة، أبو فاألئمة: املرسوق املقدار كان وأيٍّا
قطع وإن قطع، فال غرم فإن والغرم؛ القطع بني يجمع وال غرمه، يلزم شيئًا يرسق

غرم. فال
الذي اإلكراه من االضطرار أن — عنه هللا ريض — الخطاب بن عمر اعترب وقد
بن حاطب غلمان عىل الحدَّ يُِقِم فلم التعزير، من يعفي ال كان وإن الحد، من يعفي

املجاعة. عام يف رسقوا ألنهم بلتعة؛ أبي
اليد أو اليمنى، اليد أو األصابع، أو الكف، هي هل تقطع؟ التي اليد هي ما رابًعا:

اليرسى؟
الفقهاء. بني قليل املعنى هذا عىل واالختالف

َواِحٍد ُكلَّ َفاْجِلُدوا َوالزَّاِني ﴿الزَّاِنيَُة جلدة: مائة واملحصن املحصنة عىل فعقوبته الزنا أما
ۖ اْآلِخِر َواْليَْوِم ِباهللِ تُْؤِمنُوَن ُكنتُْم إِن ِهللا ِديِن ِيف َرأَْفٌة ِبِهَما تَأُْخذُْكم َوَال ۖ َجْلَدٍة ِمائََة نُْهَما مِّ

اْلُمْؤِمِننَي﴾.6 َن مِّ َطاِئَفٌة َعذَابَُهَما َوْليَْشَهْد
بطلت منهم واحد تخلف فإن مجتمعني؛ عدول أربعة بشهادة الزنا جريمة وتثبت
فيه، الرشوع بمجرد ال الفعل بوقوع جميًعا شهدوا إذا إال الَحدُّ يقام وال اآلخرين، شهادة
وعىل الشبهة، قيام مع كذلك حد وال باإلسالم، يَِدْن ولم الحلم يبلغ لم من عىل حدَّ وال
وقوع من يستثبت وأن مرات، أربع بالزنا املقر يراجع أن اإلكراه يف شبهة كل القايضلدفع
بعد اإلقرار عىل يرص حتى ملست؟ لعلك عانقت؟ لعلك قبلت؟ لعلك فيسأله: الزنا فعل
بالتعزير. يعاقب أن وجاز الحد، عنه سقط إقراره عن عدل فإن والسؤال؛ املراجعة تكرار

القمار: وعن عنها يسألون ملن جوابًا الكريم القرآن يف وجاء الخمر عن اإلسالم نهى وقد
ِمن أَْكَربُ َوإِثُْمُهَما ِللنَّاِس َوَمنَاِفُع َكِبريٌ إِثٌْم ِفيِهَما ُقْل ۖ َواْلَميِْرسِ اْلَخْمِر َعِن ﴿يَْسأَلُونََك
أَيَُّها ﴿يَا املائدة: سورة يف واألزالم واألنصاب وامليرس الخمَر النهي حكُم وشمل نَّْفِعِهَما﴾،7
َفاْجتَِنبُوُه يَْطاِن الشَّ َعَمِل ْن مِّ ِرْجٌس َواْألَْزَالُم َواْألَنَصاُب َواْلَميِْرسُ اْلَخْمُر ََّما إِن آَمنُوا الَِّذيَن

.٢ النور: 6
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َواْلَميِْرسِ اْلَخْمِر ِيف َواْلبَْغَضاءَ اْلَعَداَوَة بَيْنَُكُم يُوِقَع أَن يَْطاُن الشَّ يُِريُد إِنََّما * تُْفِلُحوَن َلَعلَُّكْم
نتَُهوَن﴾.8 مُّ أَنتُم َفَهْل ۖ َالِة الصَّ وََعِن ِهللا ِذْكِر َعن ُكْم َويَُصدَّ

إذا الحد ويقام جلدة، ثمانون الخمر رشب عقوبة أن اإلسالم صدر منذ عليه واملتفق
شبهة كل وانتفت فمه، من تفوح الخمر ورائحة وأُخذ عدالن شاهدان الشارب عىل شهد

للعالج. أو خطأ تعاطيها يف
القرآنية. الرشيعة يف العقوبات أسس هنا أحصيناه وفيما

أو األمة مصدر من أكرب مصدر من سلطانها تستمد الدينية الرشائع أن يخفى وال
هللا. أمر من تستمد ألنها فيها؛ األمر والة

التي اإلسالم مبادئ تعارض ال األمة مصلحة عىل تقوم التي الترشيع مبادئ ولكن
بها. العمل عىل يتفق أن يمكن أو املسلمون بها عمل

ولكنه التخفيف، أو بالتشديد فيها واألخذ الحدود إقامة عن املسئول هو فاإلمام
الترشيع. مصادر من مصدر املسلمني وإجماع الجماعة، أمام مسئول

الوازع قيام وهي العقوبة؛ من تغنيه التي حاجته للمجتمع تكفل القرآنية والعقوبات
املحذور. ورهبة

وأول النافعة، والفرصة الوثيق الضمان يف حقوقه من ا حقٍّ الفرد تحرم ال ولكنها
جميع يف ملصلحته الشبهة وتأويل التهمة، إثبات يف التحرج شدة فيها للفرد ضمان

ومتاب. مستصلح فيه كان إذا والتوبة الصالح من وتمكينه األحوال،
عىل واالجرتاء العقوبات إسقاط إىل الفرد حماية يف التشدد يؤدي أن خيف وإذا
وقد والتعزير، الزجر طريق من املحظورات تلك منع يف بالنظر موكل فاإلمام املحظورات
الحدود. دون فيما به ويعاقب املالية، والغرامة والرضب الحبس يتناول التعزير أن تقدم
بعضاألزمنة؛ يف ميسور غري التهمة يثبتون الذين الشهود اجتماع أن اإلمام يرى وقد
أو املسلمني، بغري املسلمني الختالط أو والزور، الباطل لشيوع أو والتحرج، للخوف إما
ورأى ذلك رأى فإن األسباب؛ من ذلك لغري أو املحظورات، فيها تدارى التي األماكن التخاذ
إعطاء وبني وحمايتها، األمة ضمان بني يجمع أن فله ومفسدة مرضة الحد من اإلعفاء أن
التعزير. رضوب من لألمرين صالًحا يراه بما فيعاقب والحماية، الضمان من حقه الفرد

.٩١ ،٩٠ املائدة: 8
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من غاٍل وسع يف فليس العقوبات فرض يف الشخصية الحرية برعاية القول كان وأيٍّا
فيها يرتك التي الفردية املسائل من السكر مسألة أو الزنا مسألة بأن يقطع أن غالتها
وسالمة الجماعة، وأخالق األرس بقوام مساس والسكر الزنا ففي الناس؛ آلحاد كله األمر
السكري من وبلغ عدول، شهود أربعة يشهده أن الزاني من بلغ ومتى فيه، مراء ال الذرية
مسألة هنا املسألة فليست فمه؛ من تفوح والخمر عدلني شاهدين القايضبني إىل يصل أن
وأخالقه كيانه يف كله املجتمع مسألة ولكنها نفسه، وبني بينه له يحلو ما يفعل فرد
اشرتط التي الرشائط حكم من حكمة هذا من تبدو وقد فيه، والطمأنينة األمن وأسباب

الناس. بني العلنية الحدود إلقامة توافرها اإلسالمي الرشع
املسلمني؛ وغري املسلمني بني حتى الخالف فيهما يقل نتيجتني إىل كله ذلك من ننتهي
وهي السنني آالف البرش جماعات شئون عليها قامت اإلسالمية العقوبات قواعد أن وهما:
العقوبات قواعد وأن واآلفات، الجرائم من املحدثة الجماعات تعانيه ما كل تعاني ال
الحني، العرصذلك مقتضيات تنافر وكانت سنة، ألف قبل للتطبيق تصلح تكن لم املحدثة
للزمان املالئم الترصف ومباحث والضمان الحيطة من فيها بما القرآنية القواعد ولكن
هذه وبعد األيام، هذه يف للتطبيق وتصلح سنة، ألف قبل للتطبيق صلحت قد واملكان،

األيام.
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ُل اْألَوَّ أََحٌد﴾.1  ﴿ُهَو ُكُفًوا لَُّه يَُكن َوَلْم * يُوَلْد َوَلْم يَلِْد َلْم * َمُد الصَّ هللاُ * أََحٌد هللاُ ُهَو ﴿ُقْل
اْلُحْكُم َلُه ۚ َوْجَهُه إِالَّ َهاِلٌك ءٍ َيشْ َعِليٌم﴾.2  ﴿ُكلُّ ءٍ َيشْ ِبُكلِّ َوُهَو ۖ َواْلبَاِطُن َوالظَّاِهُر َواْآلِخُر
ُق اْلَمْرشِ َقِديًرا﴾.5  ﴿َوهلِلِ ءٍ َيشْ ُكلِّ َعَىلٰ هللاُ ءٍ﴾.4  ﴿َوَكاَن َيشْ ُكلِّ تُْرَجُعوَن﴾.3  ﴿َخاِلُق َوإَِليِْه
ءٍ َيشْ ِبُكلِّ َُّه إِن تَْعَملُوَن﴾.7  ﴿أََال ِبَما بَِصريٌ ِهللا﴾.6  ﴿َوهللاُ َوْجُه َفثَمَّ تَُولُّوا َفأَيْنََما ۚ َواْلَمْغِرُب
َفْليَْستَِجيبُوا ۖ َدَعاِن إِذَا اِع الدَّ َدْعَوَة أُِجيُب ۖ َقِريٌب َفِإنِّي َعنِّي ِعبَاِدي َسأََلَك ِحيٌط﴾.8  ﴿َوإِذَا مُّ
ءٌ﴾.11  ﴿الَّ َيشْ َكِمثِْلِه رَِّحيٌم﴾.10  ﴿َليَْس َغُفوٌر يَْرُشُدوَن﴾.9  ﴿َوهللاُ َلَعلَُّهْم ِبي َوْليُْؤِمنُوا ِيل

اْلَخِبريُ﴾.12 اللَِّطيُف َوُهَو ۖ اْألَبَْصاَر يُْدِرُك َوُهَو اْألَبَْصاُر تُْدِرُكُه

اإلخالص. سورة 1

.٣ الحديد: 2
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.٢٧ األحزاب: 5
.١١٥ البقرة: 6
.١٨ الحجرات: 7
.٥٤ فصلت: 8

.١٨٦ البقرة: 9
.٣١ عمران: آل 10
.١١ الشورى: 11
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القرآنية الفلسفة

اإلسالم. يف اإللهية العقيدة مجمل القرآنية اآليات هذه يف
العقل. يف عقيدة أكمل وهي
الدين. يف عقيدة أكمل وهي

يشء، بكل محيط يشء، بكل عليم يشء، كل عىل قدير آخر، وال له أول ال واحد، خالق
يشء. كمثله وليس

هللا. بمشيئة يوجد، كما ويفنى هللا، إىل ويرجع هللا، خلقه مخلوق، وعالم
ووجود األبد وجود وجودان، إنهما قلنا: الفلسفة بلغة العقيدة هذه عن عربنا وإذا

الزمان.
من نمطه أو نمده األبد، من جزءًا يكون قد الزمان أن األخالد يف يقع أن الوهم ومن

الدوام. عىل ينقيض ال رسمد هو فإذا آخره، من نمطه أو ونمده أزل، هو فإذا أوله
كله ونزيده يشء، األبد من ينقص فال كله ننقصه األبد، غري الزمان أن فالحقيقة
التصور يف مختلفان والجوهر، الكنه يف مختلفان وجودان ألنهما يشء؛ األبد عىل يزيد فال

واإلدراك.
الحركة. فيه نتصور ال وجود فاألبد

حركة. بغري نتصوره ال وجود والزمان
وحده وهو عقًال الثابت هو األبدي فالوجود فيه شك ال ثبوتًا الوجودين أحد ثبت وإذا
فنقع للوجود أوًال لنفرض نذهب ألننا والخيال؛ الذهن يف إحالة بغري التصور يقبل الذي
نحو عىل امتداًدا أو عمًقا أو آخًرا له لنفرض نذهب حني اإلحالة يف نقع وكذلك اإلحالة، يف
وال كيف وال انتهاء وال ابتداء بغري األبد تصورنا إذا ما إحالة يف نقع ال ولكننا األنحاء، من

األشياء. من يشء عىل قياس
اإلله. بوجود املسلم يؤمن وهكذا

اإلسالم. مبلغ فوق به اإليمان من يبلغ أن العقل يسع وال

فيه، نحن فيما ذلك إىل بنا حاجة فال وحدوثه، العالم قدم يف القول نطيل أن بنا وليس
اإلسالم. عقائد من واحدة عقيدة يبطل وال طائل، له ليس خلط العالم قدم عن قيل ما وكل

الكالم. يف وخلط التفكري يف خلط فهذا أبدي الزمان إن قيل: إن
فكأنما قديم الزمان إن نقول: حني فنحن القدم مقياس هو الزمان إن قيل: وإن
مفرتقان. زمانان يوجد ولم وجد، حني وجد الزمان إن أو الزمان، هو الزمان إن نقول:
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يفرض فكأنما قبله؟ حني يف يوجد ولم وجد، حني الزمان وجد ِلَم سائل: سأل وإن
الزمان. وجود قبل موجوًدا زمانًا

الوجود من أكمل األبد وجود وأن أبديٍّا، يوجد لم الزمان أن يعلم أن املسلم ويكفي
هو — أيًضا — وهذا معتقديه، عىل اإلسالم يفرضه الذي التنزيه غاية هو وهذا املوقوت،

العقول. تمييز إليه ينتهي ما غاية
الزمان. يف والوجود األبدي، الوجود الوجودين: بني الصلة فهم يف إعضال وال

وال وإنعام، قدرة بغري املطلق الكمال يكون وال الكمال، مطلق كامل األبدي فالوجود
وإبداع. خلق بغري واإلنعام القدرة تكون

اضطرار. إذن الخلق إن يقال: أن العبث ومن
ال وإنه الكمال، مطلق كامل إنه نقول: حني مضطر وعال جل هللا إن نقول: ال ألننا
باملعقول ليس إذ وإحسانه؛ وقدرته جوده كمال من الخلق وإن والعيب، النقص يقبل
هذه يف نحن بل واإلبداع، الخلق قدرة يف ناقًصا نجعله حني هللا عن االضطرار ننفي أننا

الكمال. مقتضيات عنه ننفي الحالة
الصفات هذه فإن الكريم؛ القرآن يف تعاىل صفاتهللا عىل الكالم إىل هذا بنا ويستطرد

الحدود. عن منزه مطلق كمال لكل تنبغي التي الصفات هي
القدرة يف غاية كان إذا إال مطلًقا كماًال يكون وال يتجزأ، ال واحد املطلق والكمال

والترصيف. واإلحسان والعدل والرحمة والعلم
يشء عىل نقيسها أو الحرص، تقبل ال وهي الصفات هذه نحرص أن كله الزلل وعلة
— الصدد هذا قي مًعا التفكري وأصدق — اإليمان فأصدق يشء، كل من وأكمل أعىل وهي

األبصار. تدركه وال األبصار يدرك وأنه يشء، كمثله ليس هللا أن
الصفات أو الثبوتية الصفات أو النفسية الصفات تقسيمات الخوضيف من لنا وخري
بعض وبطالن الصفات بعض استلزام يف العقول لخطأ واحًدا مثًال نرضب أن السلبية،
بصفة البسيط الجوهر عالقة واالختبار: لالمتحان قابل محسوس هو فيما الصفات،

االنحالل. عن التنزه صفة أو البقاء،
كالشموس العلوية، الكائنات أن عىل متفقون — األقدمني أكثر أو — فاألقدمون
ال البسيط والجوهر بسيط، جوهر والنور نور، من ألنها الفناء؛ تقبل ال خالدة واألفالك،

االنحالل. يقبل ال ثم من وهو الرتكيب يقبل
أو تنفلق كلها الذرات وأن ذرات، كلها األجسام أن هذا عرصنا يف رأينا قد نحن وها

نور. إىل تصري أو شعاع إىل فتصري تنحل
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يف وتألفت أجسام، العنارص هذه من وتألفت عنارص، النور هذا من تألفت هذا ومع
يف قيل التي الهيوىل هذه أو املادة هذه هي وأحوال، وأطوار وأشكال ألوان األجسام هذه

البسيط. الجوهر ونقيض املنحل، الفساد معدن إنها القديمة: املذاهب
الجوهر بساطة عىل نحكم أن لنا أين فمن املادة بساطة عىل حكمنا هذا كان فإذا
إن نقول: أن لنا أين ومن عليه؟ يكون أن ينبغي ملا اللزوم مجرى نجريه حكًما اإللهي
الصفة هذه إليه تنسب أن له املناقض من ويكون هذا، يفعل وال هذا يفعل األبدي الوجود

املثال؟ هذا عىل الخلق منه يحدث أو
وجوًدا يخلق وجود أكمل وإن وجود، أكمل األبدي الوجود إن نقول: أن الغايات غاية

ينعزالن. ال الوجودين وإن الكمال، يف دونه آخر
نراه ما كيفيات أذهاننا عن عزبت فقد أذهاننا عن تعزب ذلك كيفية كانت فإذا
األبصار. تدركه وال األبصار يدرك فيما الكيفيات عنا تعزب جرم فال باألبصار، ونحده

أو اإليجاد عىل يقدر ال الكامل الوجود إن مثًال: نقول أن املفهومة الكيفيات من وهل
واحدة طبقة كله الوجود إن نقول: أن املفهومة الكيفيات من هل أو الوجود؟ منح عىل

زمان؟ ذا كان ما وبني أبديٍّا أزليٍّا كان ما بني
بحال بينهما عالقة ال منعزالن الوجودين إن نقول: أن املفهومة الكيفيات من هل أو

األحوال؟ من
كما تتعداه ال حد عند تقف العالقة هذه إن نقول: أن املفهومة الكيفيات من هل أو

ذلك؟! بعد به عالقته ووقفت العالم حرك هللا أن زعم حني أرسطو قال
اإليمان. يف مفهوم وال العقل يف مفهوم غري أولئك كل

شيئًا يصنع املطلق الكامل الوجود أن — وعقًال دينًا — نشك وال نفهم ولكننا
أعيانا وإن الصانع، عن ينعزل ال املصنوع وأن املصنوع، من الصانع وأن كماله، يقتضيه

واالستيعاب. اإلحاطِة َحْرصَ بينهما الصلة نحرص أن
عالقة بني تفرق ولكنها واملخلوق، الخالق بني العالقة بهذه تؤمن جميًعا واألديان
«اآليل» الحتم عالقة أو املادية، باملسببات املادي السبب عالقة وبني باملخلوقات، الخالق

القياس. يف والنتائج املقدمات بني
طمأنينة تقر وال دينًا تنشئ ال — العظمة من بلغت ما بالغة — املادية فاألسباب

إنسان. قلب يف اإليمان
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بعظمته يقنع ال اإلنسان ولكن واتساعه، عظمته يف شك ال واسع عظيم والكون
وراء حية إرادة عن يبحث حني اإليمان إىل يركن وإنما إليه، ويطمنئ به ليؤمن واتساعه

واملسببات. فيه األسباب ووراء كله الكون
وتصيل فيستجيب تدعوه واعية، ومخلوقات واٍع خالق بني حية عالقة الدين فعالقة

الصالة. بجدوى وتؤمن إليه
َعنِّي ِعبَاِدي َسأََلَك ﴿َوإِذَا والعباد: املعبود بني العالقة هذه إثبات يف رصيح والقرآن
يَْرُشُدوَن﴾.13 َلَعلَُّهْم ِبي َوْليُْؤِمنُوا ِيل َفْليَْستَِجيبُوا ۖ َدَعاِن إِذَا اِع الدَّ َدْعَوَة أُِجيُب ۖ َقِريٌب َفِإنِّي
قوتهم عىل واالعتماد بأنفسهم االستعانة عىل الناس حث يف كذلك رصيح والقرآن
يف رجاءه ذلك مع يحرمه وال والصالة، الدعاء مقام يف اإللهية القوة عىل اعتمادهم مع
وقوة الصرب قوة من الدين يعطيه ما قصارى وذلك يستطيع، ال حني اإللهية القدرة معونة

الرجاء.
اِبِريَن﴾.14 الصَّ َمَع هللاَ إِنَّ ۚ َالِة َوالصَّ ْربِ ِبالصَّ اْستَِعينُوا آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا

تفوق التي الطاقة يحرمهم وال أنفسهم، نرصوا إن يخذلهم ال هللا أن الناس يلهم فهو
هللا. إىل يتجهون حني الطاقة

وإن إليه، حاجة وال له معنى ال دين فهو الرجاء هذا ألصحابه يكفل ال دين وكل
سواء. وعدمه وجوده

اإليمان أن به املراد وإنما إليه، الحاجة عىل قائم باهلل اإليمان أن ذلك من املراد وليس
الوجود، بهذا واتصاله الوجود يف وسلطانه وعدله وكماله بقدرته اإليمان عىل قائم باهلل
إليه. الحاجة عىل أو عنه االستغناء عىل به، لإليمان بأهل هو فما كذلك املعبود يكن لم فإن
الكون بنظام اإليمان توافق ال أنها الصالة حكمة عىل املعرتضون يعرتضبه ما وأكثر
أزل من واآلثار األعمال مقدور واحد قانون أو واحدة سنة عىل وسكناته حركاته واطراد

اآلزال.
غري الكون من خارج عمل الصالة أن وذاك واحد، فرض عىل يقبل اعرتاض وهو
بها حقيق شأن لها يكون وال نظامه، يف تؤثر وال نظامه من تنبعث ال فهي فيه، داخل

واإلهمال. الشذوذ غري

.١٨٦ البقرة: 13

.١٥٣ البقرة: 14
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يف فشأنها — الواقع يف هي كما — الكون حساب يف داخلة الصالة كانت إذا فأما
التعرضلقوانني عن كفوا لهم: يقال فال والحركات، األعمال جميع كشأن واملؤثرات اآلثار

اآلزال. أزل من واآلثار األعمال مقدورة قوانني ألنها والصناعة؛ باالخرتاع الطبيعة
عىل التأثري قرصنا ولو الكون أحداث يف الروحية العوامل تأثري من مطلًقا مانع وال

واملعقوالت. الغيوب عن فضًال املحسوسات هذه يف يوم كل نعانيه الذي النحو
للحديد، وجذبه املغناطيس إنسان يََر لم «لو الفالسفة: تهافت يف الغزايل اإلمام قال
به؛ ويجذب عليه يشد بخيط إال الحديد جذب يتصور ال وقال: الستنكره ذلك، له وحكي
عجائب عن قارص علمه أن وعلم منه، تعجب شاهده إذا حتى الجذب، يف املشاهد فإنه

القدرة».
رشط من ليس ولكن بأسباب، يكون «ذلك الروحية: املؤثرات عن قال أن بعد وذلك
عليها، يطلع لم وغرائب عجائب املقدورات خزانة يف بل املعهود، هذا هو السبب يكون أن

شاهده.» ملا إال وجود ال أن يظن من ينكرها
أو الكواكب جذب سيما وال األجسام جذب عن يقال املغناطيس جذب عن يقال وما
املجذوب إىل الجاذب من التأثري انتقال فإن السماء؛ من الشاسعة األبعاد هذه عىل تجاذبها
ال التي الوسائط وتقدير والتخمينات بالفروض إال تفرس ال ولكنها فيها، ريب ال حقيقة

الربهان. بها يقطع وال العيان يثبتها
الذي تعليله ويسمعون وأمثاله هذا يشاهدون والعقل العلم أدعياء أن والعجيب
ومفهوم، معقول أنه ويسلمون فيسكتون تخمني، بعد وتخمينًا فرض، بعد فرًضا يختلف
أن يريدون ألنهم العقول؛ يف العقل وتأثري األرواح، يف الروح تأثري يستكثرون ولكنهم
الحس عالم يف يقبلونه ما هنا يقبلون وال تتأثر، وكيف تؤثر كيف بأيديهم يلمسوا

والعيان.
وبالدعاء بالصالة التأثري قدرة يف والعقول األرواح تفاوت من مطلًقا مانع ال كذلك

واإليحاء.
الخصائص إىل أقرب هو ما منها واحدة، وليسبطبقة طبقات أسلفنا كما الوجود ألن

سواء. التأثري يف كلها وليست الطبيعية، الخصائص إىل أقرب هو ما ومنها اإللهية
الكائنات. هذه جميع وهو غريه، يوجد الكامل فالوجود

من أرفع موجود، بأنه ويشعر وجوده منها يعي فما درجات: الكائنات هذه ولكن
موجود. بأنه يشعر وال وجوده يعي ال الذي الكائن
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من أرفع الكمال املطلق بالوجود يشعر أو بموجده يشعر الذي الواعي والكائن
املحسوسات. من حوى ما أو ذاته غري يعي ال الذي الواعي الكائن

هو هللا إىل الكائنات فأقرب الوجود طبقات باختالف تختلف اإليجاد قدرة كانت فإذا
َمْن يقرصعنه اإللهية القدرة من قبًسا منه ويستمد موجده، ويعي ذاته يعي الذي الكائن

الكائنات. هذه من دونه
من اقتباًسا أكمل كان وعيًا أكمل كان فمن درجات؛ كذلك ملوجده املوجود ووعي
الروحية الكائنات تخلو أن يعقل وال وعمله، وتدبريه وبحكمته به لياذًا وأقرب هللا، قدرة
سواء، وعدمها وجودها كأن عبثًا الفوارق هذه بينها تكون أن يعقل وال الفوارق، هذه من
هذا أحداث يف به يختص يشء عىل يقدر وال هللا إىل أقرب هو ما منها يكون أن يعقل وال

الروح. تأثري أو العقل تأثري وهو هللا، قدرة من القرب يناسب نحو عىل الكون
نظامه، من وجزء الكون من املصلحنيجزء ألن الكون؛ نظام تنفي ال الصالة فجدوى
منظماته بني يقوم وال خلًقا النظام يخلق الذي اإلله وجود ينفي الصالة جدوى بطالن بل

تدير. وأن تدار أن بني فيها فرق ال التي اآللة مقام

أقوال عنها تمخضت التي الفلسفات جماع فهي هللا وجود إثبات يف القرآن فلسفة أما
الباب. هذا يف الحكماء

الخلق برهان وهي: ثالث؛ اإللهية الفلسفة عليها اعتمدت التي الحجج وأشهر
النظام وبرهان Cosmological Argument الكوني: بالربهان األوروبيني عند املعروف

.Teleological Argument القصد أو الغاية بربهان عندهم املعروف
أو أنسلم القديس بربهان عندهم املعروف واالستكمال االستعالء وبرهان

.Onthological Argument
تجوز ال محرك من لها بد ال املتحركات أن الكوني الربهان أو الخلق برهان وفحوى
غري إىل التسلسل لزم وإال الوجود، واجب موجد من لها بد ال املمكنات وأن الحركة، عليه

هللا. هو الوجود الواجب املوجد وهذا انتهاء،
األسباب من فيه بما محيطة إرادة عىل يدل العالم نظام أن القصد برهان وفحوى

والغايات.
منه، أعظم هو ما تصور عظيًما شيئًا تصور إذا العقل أن األعىل املثل برهان وفحوى
هو ما فهناك يشء عظم وكلما تتعداه، ال العظمة من حد عند للوقوف موجبًا تطلب وإال
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ال التي والعظمة عليها، مزيد ال التي العظمة إىل بالتصور تنتهي حتى وأعظم منه أعظم
املوجودة العظمة ألن الواقع؛ يف يوجد وال الوهم يف يقع تصور مجرد تكون ال عليها مزيد

املوجودات. أعظم ألنه موجود؛ إذن فاهلل املتصورة، أو املوهومة العظمة فوق
املخلوقات بوجود الحجة ويقيم موضع، غري يف الرباهني هذه يكرر الكريم والقرآن
كل فوق هلل األعىل املثل وبإثبات املريد، املدبر وجود عىل الكون وبنظام الخالق، وجود عىل

معقول. أو معروف مثل
َوالنُّوَر﴾.15  ﴿َفَخَلَق الظُّلَُماِت َوَجَعَل َواْألَْرَض َماَواِت السَّ َخَلَق الَِّذي هلِلِ ﴿اْلَحْمُد
ۖ َخَلَقُه ءٍ َيشْ ُكلَّ أَْحَسَن الَِّذي * الرَِّحيُم اْلَعِزيُز َهاَدِة َوالشَّ اْلَغيِْب َعاِلُم َفَسوَّٰى﴾.16  ﴿ٰذَِلَك
َونََفَخ َسوَّاُه ثُمَّ * ِهنٍي مَّ اءٍ مَّ ن مِّ ُسَالَلٍة ِمن نَْسَلُه َجَعَل ثُمَّ * ِطنٍي ِمن اْإلِنَساِن َخْلَق َ َوبََدأ
َخَلَق ْن تَْشُكُروَن﴾.17  ﴿أَمَّ ا مَّ َقِليًال ۚ َواْألَْفِئَدَة َواْألَبَْصاَر ْمَع السَّ َلُكُم َوَجَعَل ۖ رُّوِحِه ِمن ِفيِه
أَن َلُكْم َكاَن ا مَّ بَْهَجٍة ذَاَت َحَداِئَق ِبِه َفأَنبَتْنَا َماءً َماءِ السَّ َن مِّ َلُكم َوأَنَزَل َواْألَْرَض َماَواِت السَّ
أَْلِسنَِتُكْم َواْخِتَالُف َواْألَْرِض َماَواِت السَّ َخْلُق آيَاِتِه ِهللا﴾.18  ﴿َوِمْن َع مَّ أَإِٰلٌَه ۗ َشَجَرَها تُنِبتُوا
بَِهيٍج﴾.20  ﴿َفاِطُر َزْوٍج ُكلِّ ِمن ِفيَها لِّْلَعاِلِمنَي﴾.19  ﴿َوأَنبَتْنَا َآليَاٍت ٰذَِلَك ِيف إِنَّ ۚ َوأَْلَواِنُكْم
َليَْس ۚ ِفيِه يَذَْرُؤُكْم ۖ أَْزَواًجا اْألَنَْعاِم َوِمَن أَْزَواًجا أَنُفِسُكْم ْن مِّ َلُكم َجَعَل ۚ َواْألَْرِض َماَواِت السَّ

اْلبَِصريُ﴾.21 ِميُع السَّ َوُهَو ۖ ءٌ َيشْ َكِمثِْلِه
واملعارض األساليب متجدد تكراًرا الزوجني خلق برهان الكريم القرآن يف تكرر وقد
القصد عىل الرباهني أقوى ريب ال وهو الوجود، هذا سنن يف والتدبري القصد عىل دليًال
تتهيأ أن منه وأعجب عجيب، املادة وسط يف الحياة ظهور ألن إليه؛ الوسيلة وابتداع
عنارص بني والئدها وصيانة خصائصها وانتقال لدوامها مختلفني جسدين يف األسباب
نزول الناسعند بني معروًفا يكن لم ما التوليد أرسار من عرضاآلن وقد وآفاتها، الطبيعة

.١ األنعام: 15
.٣٨ القيامة: 16

.٦–٩ السجده: 17
.٦٠ النمل: 18
.٢٢ الروم: 19

.٧ ق: 20

.١١ الشورى: 21
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الجنسني: وظائف اختالف ومن الحياة ظهور من وأعجب أعجب هو فإذا الكريم، القرآن
من قمع يف تجمع أن يمكن كله البرشي الجنس منها يتولد التي الناسالت أن اآلن عرف
كتابنا يف قلنا كما — الصغري الحيز هذا ويتسع فنجال، نصف من أقل الخياطة أقماع
من العقول يف ما ولكل واألرسار، والحوافز األحاسيس من النفوس يف ما «لكل — «هللا»
ولكل واألشواق، واألخالق العقائد من الضمائر يف ما ولكل واملبتكرات والفلسفات األفكار
األوارصوالوشائج من هؤالء بني ما ولكل واألشباه، واملحاسن الوظائف من األجسام يف ما

والعالقات».
من ال العقل عالم من قوة الحياة «أن — هناك قلنا كما — لنا يبني أن بهذا وخليق
ذرة كل عىل يحتوي الذي الحيز هو الناسلة يحتوي الذي الحيز ألن والزمان؛ املكان عالم
األجساد». ذرات يف لها أثر ال القوى من آلفاق يتسع ولكنه املادية، الذرات من حجمها يف

عقيدة يف وألزم أشد هو بل هللا، لوجود كتوكيده هللا لوحدانية الكريم القرآن وتوكيد
كان إذ إطالقها؛ عىل اإللهية بالعقيدة اإليمان من ألزم األحد باإلله اإليمان ألن اإلسالم؛
لفهم ومفسًدا الضمري، لفهم ومفسًدا الكون لفهم مفسًدا واحد إله من بأكثَر اإليمان

اإلنسان. بحقيقة اإلنسان لعلم ومفسًدا الدينية، والفرائض األدبية الواجبات
مجرى جرت إنها املتكلمني: بعض قال وإن قاطعة، الوحدانية عىل القرآن وحجج

والجهالء. العلماء وإىل والعامة، الخاصة إىل فيها القول لتوجيه الخطابية األدلة
إِذًا يَُقولُوَن َكَما آِلَهٌة َمَعُه َكاَن لَّْو َلَفَسَدتَا﴾.22  ﴿ُقل هللاُ إِالَّ آِلَهٌة ِفيِهَما َكاَن ﴿َلْو

َسِبيًال﴾.23 اْلَعْرِش ِذي إَِىلٰ بْتََغْوا الَّ
أن زعموا الحجة هذه يف القاطع الدليل عىل الخطابي الدليل بغلبة قالوا والذين

االتفاق. لجواز عقًال الزم غري الكثرية اآللهة بني أو االثنني اإللهني بني االختالف
يكون ال األبد وألن كمالني، يكون ال املطلق الكمال ألن البطالن؛ ظاهر مردود زعم وهو
كل وترصيف يشء كل تقدير ويف والنهاية البداية يف يتفقان اللذين الوجودين وألن أبدين،
وجود هما األوصاف، هذه لوازم من الزمة يف وال األوصاف من وصف يف يختلفان وال عمل،

اثنتني. ذاتني يجعلهما ما الذات عن الذات فاصل من بينهما وليس وجودان، ال واحد

.٢٢ األنبياء: 22

.٤٢ اإلرساء: 23
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حكُم فحكُمها وقدره قضائه عن تخرج ولم هللا أطاعت إن فهي املتعددة اآللهة أما
يستقيم فال َسِبيًال﴾ اْلَعْرِش ِذي ﴿إَِىلٰ وتبتغي تنازعه فهي تطيعه ال كانت وإن املخلوقاِت،

الوجود. أمر ذلك عىل

بعقيدة دينه كتاب من تزود فقد اإلله أمر يف القرآنية الحكمة هذه إىل املسلم ثاب ومتى
اإليمان، عىل قائمة الديانات كانت إذ الفالسفة؛ أخطاء تصحح كما الديانات أخطاء تصحح
يشء، بكل محيط وهو يشء كمثله ليس مجيب سميع صمد أحد إله من باإليمان أحق وال
فارق كل مقياسه يف يثبت لم ما القياس يصح وال القياس، عىل قائمة الفلسفة كانت وإذ

الزمان. ووجود األبد وجود بني

100



وح الرُّ مسألة

َقِليًال﴾.1 إِالَّ اْلِعْلِم َن مِّ أُوتِيتُم َوَما َربِّي أَْمِر ِمْن الرُّوُح ُقِل ۖ الرُّوِح َعِن ﴿َويَْسأَلُونََك
فكر منذ التعميم عىل التفكري ومذاهب والفلسفة العلم مسائل أعضل الروح مسألة

العصور. جميع يف واآلراء النحل أصحاب بني األشياء، حقائق يف اإلنسان
يفهم كما فهمنا أو األجساد، حياة به تقوم مجرد جوهر أنها الروح من فهمنا وسواء
قليًال بحقيقتها العلم يزال فال — املادة تراكيب من تركيبة يف الحياة ظاهرة أنها املاديون

القليل. من أقل أو
الحس تسجيل عن بها يخرجوا لم املادة قوة من قوة يعتربونها الذين املاديني ألن
من بعلة الحية والخلية املادية الخلية بني الفارق تعليل قط يستطيعوا ولم يرونه، كما
أن ينكروا ولم وراءها، ما إىل املادة تتجاوز التي العلل عن فضًال نفسها املادية العلل
املحسوس الكون يف تقع التي األشياء هذه من شيئني بني فارق أبعد وأنه عظيم الفارق

املعقول. الكون أو
وجعلها والعلم، الفلسفة من الصحيح املوضع هذا وضعها أنه القرآن معجزات فمن

استثناء. بغري الناس عنها يتساءل التي املعضالت أعضل
يخوض أن اإلنساني الفكر عىل يستكثر لم القرآن أن املعجزة هذه تقدير يف ويزيد
آيات يف والنظر واالستدالل البحث طريق من باهلل اإليمان إىل يصل وأن اإللهية، املسألة يف

الطبيعة. وعجائب الخلق
األحياء. ووجود األشياء وجود يف النظر من هللا وجود إىل يهتدي فالعقل

.٨٥ اإلرساء: 1
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وال أبعَد مذهبًا فيها يذهب وال الطريق، هذا من الروح حقيقة إىل يهتدي ال ولكنه
هللا. أمر أو هللا، إرادة وهي جميًعا؛ املوجودات مصدر إىل اإلحالة من أعمَق

من أكرب الروح مسألة أتكون يتساءلون: وراحوا لذلك املفرسين بعض عجب وقد
العقول؟! سبح يف الغايات غاية وهي اإللهية املسألة

ال الفكرية املعضلة ألن األصيل؛ مرجعه غري إىل بالعجب يرجعون الواقع يف ولكنهم
تكون وقد … وخفائها دقتها بمقدار بل واتساعها، عظمتها بمقدار اإلعضال مبلغ تبلغ
التفاوت من وبينهما الخفية، الذرة عوارض من العلماء رأي يف أوضح الشمس عوارض

البعيد. األمد ذلك القدر يف
سألوا إنهم …» فقال: الروح مسألة يف اإلعضال هذا أسباب الرازي اإلمام أجمل وقد
املذكور أن وبيانه الوجوه، أحسن عىل عنه أجاب وسالمه عليه هللا صلوات وإنه الروح عن

وجوه»: عىل يقع والسؤال الروح عن سألوه أنهم اآلية يف
متحيز غري موجود أو املتحيز، يف حال أو متحيز، هو هل ماهيته؟ ما يقال: أن أحدها:

فيه؟ حال وال
حادث؟ أو قديم، أهو يقال: أن وثانيها:

يفنى؟ أو األجسام، فناء بعد يبقى هو هل يقال: أن وثالثها:
وشقاوتها؟ األرواح سعادة حقيقة ما يقال: أن ورابعها:

أي عن أنهم عىل داللة اآلية يف وليست كثرية، بالروح املتعلقة فاملباحث «وبالجملة»:
الجواب وهذا َربِّي﴾، أَْمِر ِمْن الرُّوُح ﴿ُقِل الجواب: يف ذكر تعاىل أنه إال سألوا، املسائل هذه

بمسألتني: إال يليق ال
عن متولدة البدن داخل يف موجودة أجسام عن عبارة أهو املاهية؛ عن السؤال إحداهما:
آخر عرض عن أو والرتكيب، املزاج هذا نفس عن عبارة أو واألخالط؟ الطبائع امتزاج
موجود بأنه تعاىل هللا فأجاب األشياء؟ هذه يغاير موجود عن أو األجسام، بهذه قائم
فيكون، كن، قوله: بمحدث؛ إال يحدث ال مجرد بسيط جوهر هو بل األشياء، لهذه مغاير
من يلزم وال للجسد، الحياة إفادة يف وتأثريه وتكوينه هللا أمر من يحدث موجود فهو
َن مِّ أُوتِيتُم ﴿َوَما قوله: من املقصود وهو مطلًقا؛ نفيه املخصوصة بحقيقته العلم عدم

َقِليًال﴾. إِالَّ اْلِعْلِم
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كقوله الفعل بمعنى جاء قد األمر لفظ فإن وحدوثها؛ قدمها عن السؤال وثانيتهما:
فهذا ربي، فعل من معناه: َربِّي﴾، أَْمِر ﴿ِمْن فقوله: ِبَرِشيٍد﴾، ِفْرَعْوَن أَْمُر ﴿َوَما تعاىل:
بفعل حصل وإنما حادث، هو بل فقال: وحدوثه قدمه عن سألوه أنهم عىل يدل الجواب
أن يعني َقِليًال﴾، إِالَّ اْلِعْلِم َن مِّ أُوتِيتُم ﴿َوَما بقوله: حدوثه عىل احتج ثم وتكوينه، هللا
فهي والعلوم، املعارف فيها تحصل ثم كلها، العلوم من خالية الفطرة مبدأ يف األرواح

الحدوث. أمارات من والتغري حال، إىل حال من متغرية تزال ال
من للمفكرين بدت كما املتعددة: لجوانبها شامل للمعضلة الرازي اإلمام وتلخيص

الكالم. علماء وبخاصة األقدمني، الفالسفة
إليه يسبقهم لم الروح تفسري يف الفروض من بفرض جاءوا املحدثني أن نظن وال
اليوم علماء بني األعضاء ووظائف الحياة علم بحوث يف الفارق مالحظة مع األقدمون،

القديم. الزمن وعلماء
ماء رسياَن البدن يف سارية لطيفة أجسام الروح إن قال: من األقدمني املفكرين فمن
قطع إذا حتى تبدل، وال تخلل إليه يتطرق ال آخره إىل العمر أول من باقية الورد، يف الورد

األعضاء. سائر إىل األجزاء تلك من فيه ما انقبض البدن من عضو
قال: أو القلب، يف هوائي جسم إنه قال: أو القلب، يف يتجزأ ال جزء إنه قال: من ومنهم
قال: أو والحركة، الحس مبدأ وهو الدماغ يف قوة إنه قال: أو الدماغ، يف هوائي جسم إنه
الحياة تقوى املعتدل الدم إنه قال: أو الغريزية، بالحرارة املسماة وهي نارية أجزاء إنه
وبخاريتها األخالط لطافة من يتكون بخاري جسم إنه قال: أو بفنائه، وتفنى باعتداله
وقوة الحيواني، الروح قوة وهي: الثالث؛ للقوى الحامل وهو كثافتها، من األخالط كتكون
يتفاوت مجرد جوهر الروح بأن قال من ومنهم الطبيعي، الروح وقوة النفساني، الروح
األرواح. ذوي من غريهم يف منه أصفى الخالصني العارفني يف فهو والصفاء: التجرد يف

أحصاها كما الفروض تلك فرضمن فحوى عن يخرج ولم ذلك غري قال من ومنهم
الروح. مادة يف الفنون إصطالحات كشاف صاحب

مجرد، جوهر من الحياة بنشوء قول قولني: بني الجملة يف فهم املحدثون املفكرون أما
والرتكيب. التطور مع يظهر املادة يف استعداد من بنشوئها وقول

غري يف كبري اختالف واملحدثني األقدمني من املجرد بالجوهر القائلني بني وليس
التعبري. أسلوب
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الحيوية، القوة بتوليد للمادة طاقة وال الحياة، ينشئ ال الجسم إن يقولون: فاملحدثون
لخدمتها، وتهيأت فيها الروح لحلول صلحت االستعداد من معلوًما مبلًغا بلغت إذا ولكنها
ال املتفرقة أجزاءه فإن الكهرباء؛ لقبول بالرتكيب يصلح الذي الجهاز مثل ذلك يف مثلها
النحو غري نحو عىل اجتمعت أو تفرقها، عىل بقيت إذا الكهربائي العمل تقبل وال تتحرك
ولكنها الحياة تخلق ال الجسدية األعضاء وكذلك حركاته، وتلبية التيار الستقبال الصالح

املعروف. النحو عىل تركيبها تم متى حركاتها وتلبية الستقبالها تصلح
الذي املنطقي بأسلوبهم عنه يعربون ولكنهم ذلك، بمثل يقولون واألقدمون
طبيعي لجسم أول «كمال عندهم فالروح واألجسام؛ الصور بني للتمييز يستخدمونه

آيل».
منه يصدر قسم قسمان: وهو اليشء؛ ماهية به تتحقق الذي هو عندهم والكمال

الثاني. الكمال وهو نفسه الفعل وقسم األول، الكمال وهو الفعل؛
له تتحقق فال فيه، الروح بحلول إال اإلنسانية له تتحقق ال آيل جسم واإلنسان
وحركتها، فعلها ملصدر األعضاء هذه باستقبال بل فيه األعضاء وجود بمجرد اإلنسانية

اإلنسان. جسم لرتكيب األول الكمال هي إذن فالروح الروح، وهو
«نهاية كتاب يف الشهرستاني يلخصه مجرد جوهر الروح أن عىل األقدمني ودليل
وكل جسم، يف يحل أن يجوز ال الكيل املجرد العلم «إن يقول: إذ الكالم»؛ علم يف اإلقدام
يف حل حل إذا الكيل املجرد فالعلم جسم، غري ففي حل فإذا جسم، يف يحل أن يجوز ال ما

لالنقسام. قابل غري أنه ذلك ويؤيد جسم» غري
القول عن تنجم التي املشكلة توضيح يف يتالقوا أن واملحدثون األقدمون ويوشك

األجسام. يف بتأثريها القول ثم الروح بتجرد
معها االشرتاك وقابلية باملادة التلبس يف درجات املجردة الجواهر يجعلون فاألقدمون
يقاربه جوهر بواسطة فيها يؤثر بل مبارشة املادة يف املجرد الجوهر يؤثر فال عملها، يف

أخرى. جهة من املادة ويقارب جهة، من
بفروض — املادة وعالم الروح عالم العاَلمني— بني القنطرة هذه يقيمون واملحدثون
يرتفعوا أن ومنها: بالجسد، الروح ملتقى هي الدماغ يف الصنوبرية الغدة أن منها: كثرية؛
يزيلوا أن ومنها: الروح، عالم من األثر تتقبل لكي الصفاء؛ من غايتها إىل الجسدية باملادة
من بأعجَب ليس الجسد يف الروح تأثري إن بقولهم: األجسام يف األرواح تأثري من العجب
يف املجرد الجوهر أثر بامتناع للجزم داعي فال األجسام، من تقع نراها التي املؤثرات هذه

واألحياء. الجوامد بني اختالفها عىل املادة صور
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يغنيه قوًال الروح معضلة يف قال أنه صاحبه يزعم ال الفروض هذه من فرض وكل
أُوتِيتُم َوَما َربِّي أَْمِر ِمْن الرُّوُح ﴿ُقِل الكريمة: القرآنية باآلية املعضلة هذه يف التمثل عن

َقِليًال﴾. إِالَّ اْلِعْلِم َن مِّ

علم إىل — الحال بطبيعة — ينيبون ال املادة من الحياة بنشأة يقولون الذين واملاديون
هو الحياة تعليل يف رأي إىل منهم الرغم عىل ينيبون ولكنهم املعضالت، من معضلة يف هللا
حصلت؛ الحياة أن إليه ذهبوا ما قصارى ألن املؤمنني؛ إنابة من التسليم يف وأبلغ أعجز

للحصول! قابلة ألنها أو حصلت، ألنها
إن يقولون: ولكنهم الحية، والخلية املادية الذرة بني البعيد بالفارق يعرتفون فهم

الحياة. خصائص اكتساب إىل املتالحق والرتكيب بالتطور ترتقى قد الحية الخلية
تكن لم خصائص الرتكيب بعد فيها فتظهر ترتكب التي بالعنارص لذلك ويمثلون

انفراد. عىل عنارصها من لعنرص
فوق فما العاقل، فاإلنسان فالحيوان النبات مرتبة إىل باملادة الرتكيب يرتقى وهكذا

الزمان. تطاول مع اإلنسان
وال … الرتكيب هذا مثل من الحياة حدوث عىل واحًدا دليًال يذكرون ال ولكنهم
ال الذي األزل منذ طبقة فوق طبقة االرتقاء سلم املادة اللتزام معقوًال ماديٍّا سببًا يذكرون
بهذا املادية الذرات بعض تنفرد أن يوجب واحًدا ماديٍّا سببًا يذكرون وال ابتداء، له يعرف
بقصور يشعرون وال الوجود، وقوانني والحركة الكنه يف سواء وهي بعضها دون التطور
األنواع منها تتولد التي الخاليا ألوف بني تتوزع التي الخصائص تفسري عن الفرض هذا
يف وهي كله، النوع طبائع ونقل والتعويض التجدد عىل قدرة منها خلية كل ويف الحية،

منظار. بغري للعني منها األلوف ترتاءى أن من أخفى دقتها
من صغري قمع يف تجمع أن يمكن كله اإلنساني النوع تنشئ التي الناسالت فإن
ماليني بها يختلف التي الخصائص جميع تكمن الصغري القمع هذا ويف الخياطة، أقماع
سكان تلقاها التي املوروثات جميع وتكمن واأللوان، واألعضاء والعادات األفكار يف البرش
التي املوروثات وجميع السنني، من األلوف مئات منذ وأجدادهم آبائهم عن األرضية الكرة

انتهاء. بغري أخرى ألوف مئات إىل ألعقابهم يخلفونها
هذا مثل ويكفيها املادة يف يوجد ال الذي الوعي عىل تقوم معاني الحياة كانت فإذا
من املاديون أبطل فماذا املحسوسات، إىل منه املعقوالت إىل أقرب وهو االمتداد من الحيز
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الوجود بني املعاني هذه بتوسط القول من أبطلوا ماذا أو املعنوية؟ الروح بقوة القول
املحسوس؟ والوجود املجرد

تتلقاها فيها توجد التي الخاصة املادة وكانت مادة، كل يف توجد ال الحياة كانت إذا
األرضية، الكرة فضاء تمأل التي األجسام هذه كل منها وتأخذ الحس، يحرصها ال معاني

العقول؟ عن يدق الذي املغلق الرس هو هذا أو املغلق، الرس تفسري هو هذا فهل
األشكال جميع يف تتساوى وكفى أجسام أهي األجسام؟ من آكام أي بل أجسام وأي

واألحجام؟
عن منها واحدة تنوب وال ذرة، كل عن منها ذرة كل تختلف أجسام هي بل كال،
كان إذا والتخمني ز التََّلغُّ يبتدئ فأين سواها، بشخصية منها شخصية تختلط أو األخرى

والتبيني؟ التفسري نهاية هذا

صفات من املادي يستطيعه ما أقىص الحياة قوة بتجريد بلغوا قد املاديون كان وإذا
بقية بغري يرتكه وال الروح مسألة يف الكالم يقطع ال املطلق بالتجريد القول فإن التجريد،

جواب. بغري الكثرية األسئلة تستتبع طويلة
يوجد؟ أن قبل معدوًما كان وهل الفناء؟ يقبل البسيط املجرد الجوهر فهل

االنحالل ألن يفنى؛ وال يتغري ال البسيط الجوهر إن يقول: الفالسفة من فريًقا إن
غري للفناء بقابل ليس وما مركب، البسيط الجوهر يف وليس الرتكيب جهة من يأتي إنما

انتهاء. وال ابتداء له وليس عدم، بعد لإليجاد قابل
البسيطة والجواهر زمان، يف يخلق ال ألنه كله؛ العالم بقدم يقول املتدينني وبعض
روح من بأنها الروح قدم عىل هؤالء يستشهد وقد االعتبار، هذا عىل قديمة أوىل باب من
َخْلَق َ َوبََدأ ۖ َخَلَقُه ءٍ َيشْ ُكلَّ أَْحَسَن الَِّذي * الرَِّحيُم اْلَعِزيُز َهاَدِة َوالشَّ اْلَغيِْب َعاِلُم ﴿ٰذَِلَك هللا
ِمن ِفيِه َونََفَخ َسوَّاُه ثُمَّ * ِهنٍي مَّ اءٍ مَّ ن مِّ ُسَالَلٍة ِمن نَْسَلُه َجَعَل ثُمَّ * ِطنٍي ِمن اْإلِنَساِن

تَْشُكُروَن﴾.2 ا مَّ َقِليًال ۚ َواْألَْفِئَدَة َواْألَبَْصاَر ْمَع السَّ َلُكُم َوَجَعَل ۖ رُّوِحِه
ومنهم مكان، وال زمان وال آخر وال أول بال وأبدي أزيل وهو هللا، روح من فالروح
اإلجمال. عىل العالم قدم وينكر قديمة، غري أنها بذلك ويعني الروح، بحدوث يقول من

.٦–٩ السجدة: 2
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الحدوث. يف تساويها أو القدم يف األرواح تساوي عن سؤال الخاطر عىل يرد وهنا
يف تفاوت عىل وجدت أو واحد؟ وقت يف واألحفاد واألبناء اآلباء أرواح وجدت فهل
وأرواح باألبوة توصف أرواح هناك أو األرواح؟ بني األبوة صلة تنقطع وهل الرتتيب؟
واألمهات اآلباء أرواح بني الفارق وما الحياة؟ يف نشهده الذي النحو عىل بالبنوة توصف

واإلناث؟ الذكور وأرواح
واالمتزاج دخوله بعد بالجسد الروح عالقة عن آخر سؤال الخاطر عىل ويرد
مالمسة من املعرفة تتلقى هي أو األرواح، عالم من معها باملعرفة تأتي هل بأعضائه:
إليها؟ وما والذوق والشم واللمس البرصوالسمع من تتألف التي الحواس وحس األعضاء
بينها الصلة انقطاع بعد وراءها ترتكها أو الجسد فراق بعد معها معرفتها تحمل وهل

بالحواس؟ اإلحساس وبني
تخلص فهل والعقاب؛ الثواب مسألة يف السؤالني هذين غري سؤال الخاطر عىل ويرد
من بيشء الجسد من يشء يلصق وهل الذنوب؟ من مربأة دخلته كما الجسد من الروح
يكون فكيف الذنوب؛ تلك من خالصة منه وخروجها فيه نزولها قبل كانت وإذا الروح؟
عن بمعزل األرواح تعاقب كيف أو األرواح؟ عن بمعزل األجساد تعاقب كيف أو العقاب؟

األجساد؟
حياته الروح ينىس ملاذا يسألون: مرة من أكثر األجساد يف الروح بدخول قالوا والذين
التجرد بعد التذكر إىل يعود وهل الجديد؟ الجسد يف دخوله بعد القديم الجسد يف األوىل
كأنه الجسدية الحياة قبل عليه كان ما إىل يرجع مرة كل يف هو أو الجسدية؟ الحياة من
كل موت بعد تبقى كانت إذا الحياة تكرر من الروح تفيد وماذا باألجساد! قط يتلبس لم

فيه؟ حياتها قبل كانت كما جسد
يشء والعقل والنفس الروح هل السائلني: سؤال اإلعضال يف األسئلة هذه عن يقل وال

العاقلة؟ األحياء جميع يف عامة أو فردية، هي وهل مختلفات؟ أشياء هي أو واحد،
اإلنسان، يف العنرصاملجرد قوام هي كلها والجسد والروح العقل إن يقول: من فمنهم

لالنحالل. قابل عنرصجسدي عداها ما وإن
والروح درجات النفس وإن املجرد، العنرص هو وحده العقل إن يقول: من ومنهم
الحيوانية، الحياة يف بالجسد فتلتقي النفس درجات تنحدر ثم الدرجات، هذه أعىل يف
شأن أو األعضاء، حركة منه تنبعث الذي الدم شأن عن الحالة هذه يف شأنها يختلف وال

األعضاء. تلك تتخلل التي اللطيفة األبخرة
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عىل متوقف غري وإنه العقالء، جميع يف عام العقل إن يقولون: بذلك والقائلون
األحوال. جميع يف ثابتة وقضاياه العقول، جميع يف واحدة أحكامه ألن األفراد؛

حال وبني وفرد، فرد بني ومشتهياتها بأذواقها تختلف التي النفس خالف عىل وذلك
وحال.

فشأنها النفس أما األحياء، أجساد بفناء يفنى ال الذي الباقي الخالد هو إذن فالعقل
الفناء. وقبول والتحيز التميز يف الجسد شأن

الحق الروح وجود أن فعندهم واملجسدين؛ املجردين بني وسًطا يأتي من املاديني ومن
أو معنوية وحدة تركيبه من نشأت الرتكيب يف ترقى إذا الجسد وأن الجسد، لوجود
املوجود ألن ينعدم؛ ال جديًدا وجوًدا وكانت عنه، بمعزل للبقاء صالحة مستقلة شخصية

املقدار. أو الكم ووجود الكيفية وجود بني ذلك يف فرق وال العدم، يقبل ال
اللحن وجود أو الشاعر، قريحة يف القصيدة وجود لذلك به يمثلون ما وأقرب

الفيلسوف. قريحة يف الفكرة وجود أو املوسيقار، قريحة يف املوسيقي
استقلت ولكنها والفيلسوف، واملوسيقار الشاعر عمل من املعنوية الوحدات فهذه
ال التي القرائح أصحاب بني بخلقها وانفردوا خلقوها من زوال بعد للبقاء قابل بوجود

تحىص.
«الشخصية أن يقصدون ألنهم تحقيق؛ بتمثيل وليس تقريب تمثيل هذا وتمثيلهم
بذاته قائم كيان هي خاصة الدماغ تركيب أو الجسد تركيب يتمخضعنها التي الروحية»
الفيلسوف، وفكرة املوسيقار ولحن الشاعر كقصيدة غريه عىل يتوقف الذي بالكيان وليس

معني. أو بسامع إال يقوم ال منها وكل

هنا فاألسئلة األرواح؛ بتحضري القائلني أحاديث الروح يف بالكالم نشمل أن أردنا وإذا
الفلسفة. وأصحاب العلم أصحاب من تتوارد كما الدين أصحاب من تتوارد

آلية مسألة هي أو إلهية؟ قدسية مسألة األرواح عىل السيطرة هل تسأل: أن فلك
صناعية؟

هذا وما واملحركات؟ واملصورات واألشعة اآلالت هذه فما إلهية قدسية كانت إن
األرواح عىل السيطرة هذه وما الحديثة؟ واملخرتعات الحديث األرواح تحضري بني االرتباط
نسك رياضة أو ضمري قداسة عنهم تعرف لم قوم أيدي يف واملخرتعات اآلالت تلك بسلطان

وصالح؟
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ينوط الذي التغليب هذا من أقوى الروح عىل للمادة تغليب فأي صناعية كانت وإن
آللة تابًعا املادة كعالم الروح عالم ويجعل واملخرتعات؟ الصناعات بتقدم األرواح كشف
الروح عالم أن نفرس وكيف العرشين؟ القرن قبل معروًفا يكن لم جديد مخرتع أو تدار
ببعض استطاع املادة عالم وأن املادة، عالم إىل ينفذ أن وبواعثه بجهوده يستطع لم كله
لم هي أو مسعاها؟ يف فعجزت إلينا األرواح سعت وهل الروح؟ عالم إىل ينفذ أن األجهزة
وعجزها قدرتنا معنى وما إلينا؟ والتحدث لنا الظهور عىل أرغمناها الذين ونحن قط تَْسَع

التحضري؟ أدوات لغري فيها لنا قوة ال التي الجهود هذه يف

— والعقل الحياة قوام أو — الحياة قوام به يقصد الذي باملعنى الروح خصصنا هنا وإىل
اإلنسانية. الشخصية يف

ونسبت األمني، بالروح جربيل فسمي املعنى، هذا لغري القرآن يف عممت الروح ولكن
يف القديس العلم وبمعنى تارة، الحياة أو القوة وبمعنى تارة الرحمة بمعنى روح هللا إىل
ِمْن يََشاءُ َمن َعَىلٰ أَْمِرِه ِمْن الرُّوَح يُْلِقي اْلَعْرِش ذُو َرَجاِت الدَّ ﴿َرِفيُع املواضع: هذه غري

أَْمِرنَا﴾.4 ْن مِّ ُروًحا إَِليَْك أَْوَحيْنَا ِعبَاِدِه﴾،3  ﴿َوَكٰذَِلَك
املادة عن املنزه الوجود إىل املادي الوجود من الروح ترتفع كلها املعاني وبهذه

املوجودات. يف له شبيه ال الذي اإللهي بالوجود تلحق وقد وخصائصها،
أحيانًا الروح يطلق والتحقيق للحرص أصحابه يتعرض ال الذي االصطالح ولكن
الحيوان، عالم به ويقصدون روح» ذي «كل فيقولون: حياة ذي كل يف الحياة معنى عىل
وبني بينها ويفرقون نفًسا النبات ينحلون ثم واحد، معنى والنفسيف الروح بني ويجمعون
«النفسية» الكائنات معنى تجعل التي الخصائص ببعض اإلنسان ونفس الحيوان نفس

الحديث. العلم اصطالح يف العضوية الكائنات بمعنى أحيانًا
تقدم من وفيهم بالدين، املؤمنون فيهم اإلطالق هذا االصطالح يطلقون والذين
إنها قالوا: الذين الدهريون ينكرها كما وأنكرها بعدها ظهر من وفيهم الكتابية، األديان

ونحيا! فيها نموت الدنيا حياتنا

.١٥ غافر: 3

.٥٢ الشورى: 4
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النفس معاني يلخص املاتريدي فضل محمد املولوي السعيدية الهدية فصاحب
والنفس أرضية، نفس ذا يكون املعدنيات من وليس مزاج له الذي املركب «إن فيقول:
بأنها النباتية النفس وعرفوا … ناطقة نفس أو حيوانية نفس أو نباتية نفس إما األرضية

وينمو.» يتغذى حيث من آيل طبيعي لجسم أول كمال
البدن، إىل وجه ولها واحد مجرد جوهر النفس «إن اإلنسانية: النفس عن يقول ثم
املبادئ إىل ووجه البدن، جنسمقتىضطبيعة من ألثر قابل غري الوجه هذا يكون أن ويجب
يتولد السفلية الجهة فمن — منه والتأثري هناك عما القبول دائم يكون أن ويجب العالية،
قوة وتسمى اختياريٍّا تأثريًا إياه مكملة ِفَها ِلتََرصُّ املوضوع البدن يف تؤثر ألنها األخالق؛
يف مستكملة فوقها عما تتأثر ألنها العلوم؛ يتولد الفوقانية الجهة ومن عمليٍّا، وعقًال عملية
شأنها من النظرية فالقوة نظريٍّا، وعقًال نظرية قوة وتسمى استعدادها بحسب جوهرها
إىل أخذها يف يحتاج فال مجردة كانت فإن املادة، من املجردة الكلية بالصورة تنطبع أن
عالئق من فيها يبقى ال حتى بتجريدها مجردة النفس فتصري تكن لم وإن تجريدها،

«… املادة
األقدمني بني كثرية اتفاق مواطن الكالم هذا ففي األسلوب فوارق عن أغضينا فإذا

املفكرين. من وغريهم الدين أصحاب وبني والعلماء، الفالسفة وبني واملحدثني،
تعيضفيه. ال الذي والجسد العضوي، الجسد بني التفرقة عىل متفقون هؤالء فجميع
تميزها التي خصائصها يف الحياة بعالم النبات إلحاق عىل متفقون هؤالء وجميع

اإلطالق. عىل املادة من
من اإلنسان تميز إنسانية خاصة «العقل» أو «النطق» أن عىل متفقون هؤالء وجميع

الحيوان.
اختالف أكرب بينهم وقع املعرفة قدرة الحي تكسب التي الصفة إىل جاءوا إذا ولكنهم

مختلفني. بني يقع
يسيغه كالم السفيل أو العلوي االتجاه حسب عىل النفس يف املدركة القوى فتوزع

اآلخرون. يسيغه وال املتكلمني، وبعض الفالسفة بعض
عليه يتفق وال الدينيون، ينكره كالم اإلنسان إىل الحيوان من العاقلة القوة وتدرج
الحيوانية. البداهة أو الغريزة عنرص عنرصغري من العقل يجعلون الذين الطبيعة علماء
اعتياصه يف يدانيه ال الذي العويص املبحث هذا يف قليل» «علم إىل جميًعا وينتهون

الطبيعة. وراء ما أو الطبيعة مباحث من آخر مبحث
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ذلك إىل فليس عليه، خالف ال فصل بقول فيها لنقطع الخالفات هذه نرسد ولسنا
سبيل. من

ومكان واملخلوقات الخالق يف القول تلخيص إىل فيها لنعود نرسدها كذلك ولسنا
بما هللا وجود عىل الكالم عند له عرضنا بحث فهذا املخلوقات، تلك من والحياة الروح

املقام. له اتسع
القرآن إعجاز لبيان كاٍف الرسد مجرد ألن رسدها؛ بمجرد ونكتفي نرسدها ولكننا
األزمان. جميع يف الكربى الفلسفة معضالت بني الصحيح موضعها املعضلة هذه وضع يف
غاية كله عرصه من تعلم أو علمها، غاية كلها البادية من تعلم الذي األمي فالرجل
حياة بها تقوم التي القوة حقائق يف العقل مشكالت أمامه يبسط أن له يتأتى ال علمه،
من عليها يرد وما العقد من فيها بما يحيط ثم تفكريها، بها يقوم أو اإلنسانية الشخصية
كمسألة أو اإللهية كاملسألة مسألة بني املغلقات من به تنفرد وما واالستدراك، األشكال

والعالنية. الرس يف بجملته الوجود
من يستقصيه أن لإلنسان يتاح ما غاية وعلم مداها، إىل الروح معضلة تتبع فإذا
وإنما للميالد، السابع أو السادس القرن بوحي أو البادية بوحي ذلك يعلم فما حقيقتها،

هللا. من بوحي يعلمه
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العصور. أقدم منذ باملعبود لإليمان مالزم بالقدر اإليمان أن يظهر
العصور يف الحضارة أمم بها آمنت التي الكربى األديان وقبل الكتابية، األديان فقبل
يف تترصف ألنها ويعبدها؛ واألرواح باألرباب يؤمن األوىل جهالته يف اإلنسان كان القديمة،
وما يريد فيما بإرادتها وتتدخل يكره، ما ببعض وتبتليه يحب ما بعض وتمنحه شئونه

يريد. ال
اإلرادة، مغلوب الحرية، محدود أنه القدم أقدم منذ يجهل أن وسعه يف يكن فلم
والصلوات، بالقرابني تارة ومنعه إعطاءه وتملك به تحيط التي القوى رياضة إىل محتاج

والتعاويذ. بالرقى وتارة
عىل وتارة وفرة عىل تارة فيجده الصيد إىل ويخرج املطر، يسقط فال املطر ينتظر
النجاح من نصيبه له تقدر إلرادة خاضع أنه فيعلم تارات، ابتغاه حيث يجده وال نزارة،
يخشاه. فيما أو يشتهيه فيما الوحيد اليشء هي ليست وحده إرادته أن ويعلم والخيبة،

القديم. الساذج معناه يف القدر هو ذلك
خطة وال األكوان لتدبري مرسوًما نظاًما األول الهمجي خلد يف يستلزم ال قدر ولكنه
الطبيعية الظواهر فهم أو الكون فهم قبل يتأتى ال للقدر فهم ذلك اإلنسان، لتوجيه مقررة

العالقات. أو القوانني من ببعض بعضها يربط وما
سيطرة أنه األول الهمجي تخيله الذي النحو عىل القدر فهم يستلزمه كان ما وكل
هواه، عىل يميض الذي القوي تََحكَُّم اإلنسان يف وتتحكم والحرمان، اإلنعام تملك مرهوبة

يرضاه. فيما أو ينكره فيما يتبعه قانونًا يعرف وال
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وتخويفه تسخريه تلتذ يعبدها التي األرواح أو األرباب أن للهمجي خطر وربما
تريد، أن ينبغي ما وال تريد ما يعرف ال فهو عليه، بقوتها وتعتز تذله أن لها ويحلو

يريد. ما لتعطيه واالسرتضاء؛ واملداهنة التمليق إىل حاجة يف أنها يعرف ولكنه

معنى إىل الجامح الهوى معنى من بالقدر ترقى األكوان نظام من شيئًا اإلنسان أدرك وملا
اإلنسان، ومنها والسماء، األرض يف موجود كل القدر سلطان يف وأدخل والتدبري، التنظيم

اإلنسان. قبل واألرباب اآللهة منها بل
وعىل واملكان الزمان عىل القدر أو «الكارما» بسيطرة يؤمنون كانوا األقدمون فالهنود
موجود كل فيه يتكرر واحد نظام عىل مرة بعد مرة الكون يعيد وأنه واملخلوق، الخالق
هذه من يشء تغيري يف نفسه للقدر حيلة وال األجسام، دقائق أصغر إىل الكواكب أكرب من
الوقوع، من له بد وال يقع أن ينبغي كما الفعل منه يقع بل يفعل، ما يعي ال ألنه األشياء؛
القدر ويبقى الفناء، وبداية الوجود نهاية تمامها كان الوجود دورات من دورة تمت وكلما

إليه. وانتهى منه ابتدأ الذي النحو عىل متجدًدا متكرًرا وجوًدا الفناء ليعيد هذا مع

يظهر ما عىل بالقدر اإليمان فعرفوا وأرصاد، نجوم أصحاب نعلم كما كانوا والبابليون
بالتنجيم. اإليمان طريق من

يولد مولود فكل األحياء، وغري األحياء، مقادير عىل الكواكب بسيطرة آمنوا ألنهم
السماء، كواكب من بكوكب تتعلق التي الطوالع من طالع تحت والدته تكون فإنما
برج يف الشمس طالع أنه زعموا الطوالع هذه من طالع تحت وجدت نفسها واألرض
فال فيها، والعمل الزرع ومواقيت وأيامها األرض خالئق الكواكب تقاسمت ثم الحمل،

والربوج. األفالك سجل يف مرقوم بحساب إال األحداث من األرضحدث يف يجري
يشقي ما ومنها ويعطي، يسعد ما النجوم فمن والنحوس، بالسعود يعتقدون وكانوا
ولكن حياته، بالنحسمدى أو بالسعد يالحقه الذي طالعه من لإلنسان مهرب وال ويحرم،
الطبيعة قوانني نعالج كما بالحساب فيعالجونها الطوالع هذه مجرى يعلمون قد املنجمني
جانب دون النفع جانب إىل األحوال تلك توجيه من نملك وما أحوالها من نعلم بما اليوم

اإلرضار.
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— اثنني َربَّنْيِ مشيئة إىل الوجود أقدار نسبة أو — بالثنوية القول أن ا جدٍّ الراجح ومن
األكرب اإلله بصفات بلغوا أن بعد األقدمني، املجوس حكماء عند القدر ملشكلة حالٍّ كان إنما

الشقاء. إرادة وال النقص إرادة يوافق ال مبلًغا
النور بني شطرين العالم وقسموا إلله، الرش وتقدير إلله، الخري تقدير فجعلوا
يريد الخري إله بأن القول ليتجنبوا الخري؛ قدرة وحدوا واإلفناء، اإليجاد وبني والظالم،

العباد. عىل قضائه يف ويجريه الرش

األرباب؛ بسيطرة واإليمان اإلنسان بحرية اإليمان بني وسًطا فكانوا األقدمون املرصيون أما
يعمل، اإلنسان بأن كاإليمان هذا إيمانهم فكان اآلخر، العالم يف والعقاب بالثواب آمنوا ألنهم
اإلنسان ولكن قدرتها، يف شك ال قادرة فهي ذلك، بعد عمله عىل جزاءه تتوىل األرباب وأن
وقد عقابها، ويستحق يغضبها ما أو ثوابها، ويستحق يرضيها ما يعمل أن عىل قادر
يف الكالم ولكن الحياة وأسباب العالم أحوال اآللهة ترصيف عىل يدل ما صلواتهم يف جاء

القديم. الزمن أديان يف عرف ما أقل عندهم التقدير

الكواكب وطوالع التنجيم اقتبسوا املرصيني: من وشيئًا البابليني من شيئًا اليونان واقتبس
يستطيعوا أو — يحفلوا لم ولكنهم مرص، من والعقاب الثواب عقيدة واقتبسوا بابل، من
تحتاج بما وتزويدها األخرى، للحياة األجساد بإعداد املرصيون فعل كما — يحفلوا أن

البقاء. مقومات من الحياة تلك يف إليه
يصورونه ما كثريًا وكانوا السواء، عىل والبرش اآللهة عىل غالبًا عندهم القدر كان وقد
الزلل إىل ويستدرجهم الناس، عىل الذنوب يتجنى ظامًلا غاشًما ورواياتهم أساطريهم يف
«نمسيس» يسمونها ربة للنقمة عندهم وكانت العقاب، من له يحلو ما بهم ليوقع والغلط؛
وتالحقهم واألجداد، اآلباء لجرائر واألحفاد األبناء من وتقتص الجار، بذنب الجار تأخذ

جيل. إىل جيل ومن مكان، إىل مكان من واإلرصار اللدد مالحقة بالغضب
وإىل والكيد الجماح إىل أقرَب هومريوس شعر يف األرباب رب «زيوس» صورُة وكانْت
إىل ويردهم حظوظهم عليهم ينفس وأن وترويعهم البرش بإذالل يغريه الذي النية سوء
بميزان الناس محاسبة يف العدل من نمط إىل هزيود الشاعر به ترقى ثم والصغار، القناعة
من عىل ويسخط أحسن من عىل فيعطف والسيئات، الحسنات ميزان يف الحساب يزن

أساء.
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وال والتفكري الفلسفة ميدان يف لليونان تحسب والقدر القضاء مسألة يف املساهمة ولكن
بخالصة فجاءوا املسألة هذه يف البحث باب طرقوا ألنهم والعقيدة؛ الدين ميدان يف تحسب
هنا باليونان نعني وال العرصاألخري، إىل بعدهم الفالسفة مباحث يف تالحقت التي األقوال
ويف وطنهم يف اليونانية الثقافة تشملهم من كل بهم نعني وإنما والوطن، الساللة يونان

األوطان. من غريه
اللذين الكبريين الحكيمني رأي إىل اليونانية الفلسفة من الذهن يتجه ما وأول
باإللهي، امللقب أفالطون وهما: التفكرِي؛ مسائِل أكثِر يف املوضوعات بأطراف يحيطان

األول! باملعلم امللقب وأرسطو
املعرفة، وقلة الجهل إىل الرش نسبة يف املتابعِة بعَض سقراط أستاذه يتابع فأفالطون
املرض بعوارض أو بجهله إليه يساق بل يعرفه، وهو الرش يختار ال اإلنسان أن ويرى
الخري، إال عنها يصدر ال خري اآللهة ألن اآللهة؛ بتقدير إليه يساق ال ولكنه فيه، والفساد
الروحية، مطالبه سبيل يف — الهيوىل أو — املادية الكثافة باعرتاض إليه يساق وإنما
الحياة فإن معناه؛ وتحقيق الخري لتمحيص — هذا مع — الزمة املادية الكثافة هذه وأن
عليه يغبط بخري ليست ذلك غري تكون أن يمكن وال كذلك ألنها خرية؛ تكون التي اإلنسانية
وانترصت فجاهدته الرش اعرتضها إذا خريها يف فضل لها خرية تكون ولكنها اإلنسان،

اإلنسان. إىل بالنظر الرش منها زال إذا الدنيا يف خري فال املجاهدة، هذه يف عليه
صورة أو مثالية صورة — أفالطون رأي يف — له العالم هذا أشياء من يشء وكل
الخالدة صورها ملحاكاة محاولة هي الحس يف املوجودة األشياء فهذه اإلله، عقل يف كاملة
تحقيق دون املادة العرتاض الحس عالم يف النقص يشوبها وإنما فيها؛ نقص ال التي
والخري القدرة يف هللا دون أرواح أيدي عىل الخلق محاولة تجري وقد املثىل، الصورة

الرشور. عن املنزه املطلق كماله اإلله مع تبلغ لم ألنها عملها؛ يف النقص فيظهر
وجود مع الزم ووجوده اإلله، تقدير من ليس ولكنه العالم، هذا يف موجود فالرش
اإلنسان وحرية فاعلة، فضيلة عىل فيه داللة وال له، قيمة ال االضطراري الخري ألن الخري؛
أو املادية الكثافة عوائق تحدها بل األعظم، اإلله من مقدور قدر يحدها ال الكمال طلب يف

هللا. يريده الذي الكمال تحقيق سبيل يف عائق كذلك وهي الهيوىل،

الكون عن بمعزل أرسطو إله فإن اإلله؛ صفة يف مذهبه يالئم القدر يف أرسطو ومذهب
صفة يوافق الذي شأنه من التقدير وال أمًرا له يقدر فال وجماد، حي من فيه ما كل وعن
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ذاته، غري يشء إىل يحتاج ال الكمال املطلق الكامل ألن األول؛ املعلم رأي يف املطلق الكمال
عالقة إال بالكون اإلله عالقة كانت وما الذات، تلك غري يشء يف يفكر وال شيئًا يريد فال
وغايته وسببها حركته مبدأ عن نبحث أن للزم تحرك لو ألنه يتحرك؛ ال الذي األول املحرك
نهاية، وال له بداية ال الذي الكامل الكائن صفات مع أرسطو عند يتفق ال أولئك وكل منها،
يعرفه ال رسمدي نعيم يف ذاته يعقل أن غري له عمل ال بل يعمله، عمل وراء من له غاية وال
الذي الكائن طبيعة يف اختالف وال حال، إىل حال من واختالف حركة العمل ألن العاملون؛
لتحريك شيئًا عمل أنه األول املحرك هو بأنه املراد وليس األحوال، أحسن يف التمام بلغ
أن األشياء إىل يوحي العقل وأن العقل مصدر أنه به املراد وإنما املتحركات، هذه جميع
املحتاجة هي ألنها الكمال؛ طلب يف صورة إىل صورة من فتتحرك مصدرها إىل تتسامى
املحض الصورة أو املثىل الصورة صاحب دون ارتقائها، يف الصور واستكمال الحركة إىل

امتزاٍج. أيَّ بالهيوىل تمتزج ال التي
تقدير، وال هناك قدر فال اإلله، صورة يف املذهب هذا يالئم القدر يف أرسطو ومذهب
أن مستطيع األقل عىل فهو يفعل أن يستطع لم فإن لنفسه، يختاره فيما حر إنسان وكل
عىل لوجودها ينبغي ما تحقق أن الكائنات هذه من اإلنسان وغري اإلنسان وغاية يمتنع،

الوجود. ذلك يناسب الذي الوجه

الجرب مذهب بني ترتاوح القدر يف مذاهب — وأرسطو أفالطون غري — اليونان ولفالسفة
باالختيار. القول أو باالضطرار القول يف أحيانًا بينهما وتتوسط الحرية، ومذهب

ذرات؛ مثلها اإلنسان وأن الذرات، من تتألف كلها املوجودات أن ديمقريطس فعند
فيموت. وتندثر فيحيا، تتألف

رضورات من رضورة االختالف وأن األشياء، قوام النظام أن هريقليطس وعند
عىل منها مزاج طغى كلما قوامها إىل باألشياء يعود الوجود طبيعة يف العدل وأن النظام،
األجزاء، هذه بجميع املحيط الكل صفات من وليس األجزاء صفات من الرش وأن مزاج،
وبغريه، به املحيق النقص رضورة من له فكاك ال ناقص جزء ألنه له؛ اإلنسان فيخضع
تطرد ولكنها اإلله، معنى عندهم ترادف التي «الكلمة» أو لإلله وال ذلك يف له حيلة وال
العدل سواء فريدها االختالل يدركها أن إىل مجراه، معه وتجري الشامل النظام قضاء مع

االعتدال. إىل
نصف صفة من فما الوجود، قوام هو العدد ألن محسوب؛ يشء فيثاغوراسكل وعند
التي الصفة فهو العدد؛ عدا ما أطوارها، من طور يف لها مفارقًة نراها إال املوجودات بها
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فيمن فيثاغوراس رأي يتضح وال األطوار، من طور يف املوجودات من موجوًدا تفارق ال
يشء كل تعليق يف الهند أهل ملذهب مقارب لكنه األعداد، هذه لرتكيب الحساب يحسب
إليه ومرجعه تقدم، كما «بالكارما» عندهم املسمى األبدي القانون أو الرسمدي بالحساب

التعميم. عىل كله مذهبه يف إليهم كمرجعه القدر مسألة يف
املخلوقات، جميع يف قضاءه يقيض الناموس أن الرواقيني وأتباعه زينون وعند

باالختيار. قولهم من ا جدٍّ أرجح بالجرب فقولهم
اإلنسان روح يف تركبت إذا الذرات وأن املوجودات، قوام هي الذرات أن أبيقور وعند
الجامد الجسم ذرات من ألطف الروح ذرات ألن الجماد؛ يملكها ال التي الحرية بعض ملك
ألنها األبيقوريني؛ عند للناس تقدر ال اآللهة ولكن واالختيار، الترصف عىل منها وأقدر
األعمى القدر أما غريه! يف وال نفسه يف التفكري إىل بالسعيد حاجة وال سماواتها، يف سعيدة
خرافات من التصديق عىل أصعب خرافة أبيقور عند فهو اليونان أساطري تمثله كما
األعمى، القضاء ربة من وال األرباب من يأتي ال النظام يف قدر فهناك والغيالن، األمساخ

األجزاء. تناسق من فيها ما بمقدار األشياء طبيعة من يأتي ولكنه

ريب بال هو والقدر القضاء موضوع يف رأيًا وأرسطو أفالطون بعد الفالسفة وأهم
من دراساته معظم واستفاد أسيوط بإقليم ولد الذي الحديثة األفالطونية إمام أفلوطني،
شديد اتصال عىل ألنه املوضوع؛ هذا يف أفلوطني رأي يهم وإنما اإلسكندرية، مدرسة

األديان. أصحاب بني الخصوص عىل التصوف ومذاهب الدينية باملذاهب
لقضاء خاضع األرضية حياته يف اإلنسان أن املتعددة أفلوطني أقوال من ويؤخذ
يف أعماله عىل مرة كل يف ويجزى كثرية مرات الحياة إىل يعاد وأنه اآلزال، أزل من سابق
جليل كل يف الشعرة قيد باملثل واملثل بالسن والسن بالعني العني جزاء السابقة حياته
الجسد، عالم يف املتالحقة الحياة أدوار من دور يف عينه فقئت إنسان عني فقأ فمن ودقيق،
برضبه أحدهم منه واقتص البنون، له وولد امرأة، جسد يف الحياة إىل عاد أمه رضب ومن

جناه. عما بها يكفر الرضبة، كتلك
والقصاص؟ للحساب سجله يف ويكتبه القدر هذا يقدر الذي من ولكن

التنزيه يف أرسطو مذهب غرار عىل اإلله يف أفلوطني مذهب ألن األحد؛ اإلله هو ليس
املحسوس. الوجود هذا عن اإللهي الوجود عزل يف كثريًا ويتجاوزه والتجريد،
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التقدير، من وأرفع الوعي، من وأرفع الوجود، من أرفع «األحد» أن أفلوطني فعند
يف يحدث كما بعًضا، يتأمل بعض فيه يكون فال يتجزأ، ال واحد ألنه ذاته؛ يحس ال وأنه

اإلحساس. حالة
الحساب. ميزان تقيم وال تقدر، وال تعقل ال الهيوىل أو املادة أن وعنده

األصح عىل فهو ملراده مطابق باسم أفلوطني مذهب يف القدر نسمي أن أردنا فإذا
األجساد. عالم يف أو األرواح، عالم يف عنها محيص ال التي الرضورة قدر

رضورات من رضورة باإلنعام، يفيض الخالق ألن رضورة؛ هللا من يصدر فالخلق
أثر. من لها بد وال آثارها، عن تنفصل ال التي الخري

اقرتابها حسب عىل وتتدانى، تتعاىل طبقات عىل رضورة، الخالق من تصدر واألرواح
األصيل. مصدرها من

فيمتزج األول مصدره من الخلق طبيعة يقتبس ألنه حتًما؛ باملادة يتصل روح وكل
والتكوين. واإلنعام اإلعطاء عىل الخالق قدرة فيها ليحكي باملادة؛

عليه. تنترص أو عليها وينترص وتغالبه، يغالبها فهو باملادة اتصل ومتى
الهيوىل إرهاق يف حتًما بقي غلبته وإذا الروح، معارج يف حتًما ارتفع غلبها فإذا
حتًما التحول يحدث كما املزيج، ذلك مثل يف وهيوىل روح لكل يحدث ما حتًما له وحدث

مقدور. نحو عىل امتزجت كلما املادية، العنارص مزيج يف

العرص إىل العرص ذلك من القدر يف الفالسفة آراء تلخيص يف نستطرد أن املناسب ومن
من للمسألة عرضوا الذين العلماء ومذاهب األديان مذاهب إىل ننتقل أن قبل الحديث،

العرشين. القرن يف عرفت كما الطبيعية العلوم جانب
ونبدأ األديان، مذاهب عىل الكالم بعد إليهم لنعود الدينيني؛ الفالسفة هنا ونتخطى
الدينية. املذاهب عن بمعزل الفلسفي البحث جانب من للمسألة عرضوا الذين بالفالسفة
يريد ال ولكنه يريد، ما يعمل اإلنسان أن يرى «توماسهوب» اإلنجليزي فالفيلسوف
فهو والزمان، املكان وعادات البيئة، وطبيعة الوراثة، عليه فرضته ما يريد بل يريد، ما
وما عليه، مفروض باعث فله إحجام أو إقدام وكل يحجم، أو يقدم واالمتناع الرغبة بني
أسباب. بعد بأسباب مسبوقة النهاية يف تأتي الرغبات هذه من األخرية الرغبة إال اإلرادة
كسائر الطبيعة بقوانني محكوم الجسد إن يقول: «ديكارت» الفرنيس والفيلسوف
الجسد، تجاهد أن وعليها القوانني هذه سلطان من طليقة الروح ولكن املادية، األجسام

الجهاد. هذا يف والقداسة باملعرفة هللا من العون وتلتمس
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منذ يعلم هللا ولكن أفعاله، من فعل كل يف حرف اإلنسان إن يقول: من تالميذه ومن
خبري. عليم ألنه إنسان؛ كل سيفعله ما األزل

العقل يتخيل وال وقع، كما يقع أن بد فال الدنيا يف يقع يشء كل أن سِبنوزا ويرى
هللا. وهو الرسمدي»؛ «الجوهر طبيعة من يصدر يشء كل ألن آخر؛ نحو عىل وقوعه

ألننا ا؛ رشٍّ لنا يبدو ولكنه هللا، إرادة من هو السواء عىل ورش خري من الدنيا يف وما
فال الرسمدي الجوهر أما ننقض، حيث من الرش ونتلقى ناحية، من ننقص محدودون،

الكمال. وجه عىل إال األشياء به تتصل وال النقص له يعرض
«وحدة» الكون يف موجود فكل الوحدات، عن املعروف مذهبه يطابق ليبنتز ومذهب
إىل اإلشارة يف الساعات تتفق كما الحركة يف تتفق قد ولكنها أخرى، بوحدة تتأثر ال مستقلة
عىل محتوية فهي الوحدات، هذه من وحدة وكل بغريها، منها ساعة تتأثر أن دون الوقت،
حسب عىل الكمال يف تتفاوت ولكنها … هللا وهو األعىل؛ للوجود وجودها يف محاكية ذاتها،
مما يصيبها وال داخلها من يصيبها فهو النقص أصابها فإذا املحاكاة، هذه يف التفاوت
املوجودات، سائر من عليها سلطان بغري وقدرها قضائها مناط هي وهي عنها، خارج هو
محاكاة يف نصيبها زاد كلما فيها ويقل ناقصة، ألنها لها؛ يعرض الرش أن هنالك ما وكل

هللا.
التجارب عالم يف األسباب رضورة يقرر كانت» «عمانويل الكبري األملاني والفيلسوف
األدبية، الحقائق عالم هو املحسوس؛ عالم من أعىل عامًلا هنالك يرى ولكنه املحسوسة،
من برهانًا لها نجد لم فإن … الفيلسوف عند الحقائق هذه من حقيقة اإلرادة وحرية
لتقرير الزم اإلرادة بحرية اإليمان أن نعلم أن فيكفي الحسية التجارب يف األسباب ترابط
عىل الحس من نستمده دليل أقوى هو هذا ولزومه األدبية، والتكاليف البرشية األخالق

اإليمان. هذا مقتىض عىل العمل ووجوب بها، اإليمان صدق
العالم تاريخ «أن تقرر التي التاريخية الفلسفة يف كله هيجل مذهب ويتلخص
كونية لقاعدة ثم من تخضع حتى الجامحة الطبيعية اإلرادة ترويض هو إنما بأجمعه

الذاتية». الحرية منها تتولد عامة
هو عامة لقاعدة القوى هذه وخضوع الحدود، تعرف ال جامحة الطبيعية فالقوى
الحرية إىل مسوق اإلنسان أن ذلك وفحوى األدبية، الحرية ويخلق الجماح، هذا يكف الذي

االضطرار. طريق من نفسها الحرية يتلقى فهو القانون، ذلك بسلطان
كله الرش مصدر هي عنده اإلرادة ولكن والفكرة، اإلرادة عىل شوبنهور مذهب ويقوم
باملتعة لنفسه يستأثر أن اإلنسان إرادة إىل توحي الكون يف واإلرادة اإلنسان، ويف الكون يف
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ما كل عن تعزله التي اإلرادة لهذه أسريًا يزال وال والكفاح، الطلب من يعانيه ما ويعاني
السكينة عالم إىل وينتقل الفردية، األثرة من فينجو الفكرة عالم إىل يخلص حتى حوله

وإرادة. إرادة بني وال وأجزاء، أجزاء بني فيه تنازع ال الذي و«العموم»
ال رشور تقدير هذا عىل فهو رأيه يف تقدير وكل رش، فهناك إرادة هناك كانت فكلما

التقدير. عالم من الخروج بغري منه الفكاك يتأتى

القول بني كبري تفاوت عىل املوضوع هذا مباحث يف يخوضون العرص فالسفة يزال وال
التقدير، يف يشرتك اإلنسان بأن يقول من ومنهم اإلنسانية، بالحرية والقول بالجرب،
وال الكونية، األحداث يف فعلها تفعل التي الطبيعة عنارص من جزء ألنه له؛ ويخضع

االنفصال. عىل كله أمرها يقترص
العلوم نهضة ألن األخرية؛ القرون يف املوضوع هذا بمباحث تستأثر ال الفلسفة ولكن
تجارب عىل يعتمد الذي النفس علم سيما وال نطاقها، يف املباحث هذه أدخلت قد الطبيعية

العلوم. تلك
الفلك، علم جانب من الفلسفية املباحث هذه يف الطبيعية للعلوم مدخل أول كان وقد
سياًرا واعتبارها الشمس األرضحول بدوران القول بعد اإلجمال، عىل الرياضة جانب أو
تخص وال السماء أفالك من غريها عىل يجري ما عليها يجري الشمسية السيارات من
والتقدير. الخلق وحساب الشأن جاللة يف أو املكان يف سواء كله الكون مركز يف بالوقوف
النظام مالك هو اآليل» «القانون أن يقررون عرش السادس القرن منذ العلماء فأخذ
فيه محل فال استثناء، وال باختالف يأذن ال شامل عام القانون هذا وأن الوجود، هذا يف

والتحويل. بالتبديل األقدار لترصف
اإللهي بالتقدير أو اإللهية بالعناية القول يبطل لم هذا مع اآليل» «القانون ولكن
اإللهية، بالنظم القول يقبلون الذين الطبيعيني أو الرياضيني العلماء من املؤمنني عند

األفالك. وسائر األرض لفلك الشاملة والقوانني
إىل الحيس الكون بقوانني ويرجع الروح، وعالم املادة عالم بني يفصل ديكارت فكان

القوانني. هذه سلطان عن الروح عالم يعزل ولكنه والحركة، املادة
ولكنه الحركة، قوانني وبعض الجاذبية بقانون األفالك حركات يفرس نيوتن وكان
كانت وإن الخفية، األرواِح رسياَن األجرام بني ترسي spirit روًحا نفسها الجاذبية يسمي

وتقاس. تقدر آثار لها
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والحرية الجرب بني الخالف هذا يحسم لم الحديث النهج عىل النفس علم ظهر وملا
اإلنسانية.

بالتفاعل تفسريها يستطاع آلية كلها اإلنسان أعمال إن قالوا: وحدها باملادة فالقائلون
وترصف اإلنسان ترصف بني التفسري هذا أساس يف فرق وال وأخالطه، البدن وظائف بني

الحيوان.
التي اآللية بالحركات كلها العقلية الظواهر تفسري إمكاَن أنكروا بالعقل والقائلون
األعمال. من كثري يف اإلنسانية اإلرادة بحرية أو العقل بحرية وقالوا األجسام، يف تعمل

اصطالح يف Fatalism القديمة الجربية Determinismمحلَّ الحديثة الحتمية وحلت
العلماء.

يؤمنون وال وحدها اآللية بالنظم يؤمنون ألنهم بها؛ يقولون بالحتمية فالقائلون
والتحويل. بالتبديل النظم لتلك تتعرض إلهية بإرادة

ألن األديان؛ علماء كالم يف بالجربية للقول مناقًضا بالحتمية القول أصبح ثم ومن
وجود تستلزم ال األقل عىل فهي الحتمية أما املعبود، اإلله يف كلها اإلرادة تحرص الجربية

الوجود. حركات بها يفرسون التي القوانني جانب إىل إله
يزعم قانون إىل يرجع منها وكل الطبيعية، العلوم ميادين يف الكشوف وتعاقبت
إىل اإلطالق عىل حاجة بغري الطبيعة ظواهر من ظاهرة كل لتفسري صالح أنه أصحابه
غري املادة وظواهر العضوية، املادة ظواهر بني ذلك يف فرق وال الطبيعة، وراء مما مدد
بكفة يرجح املتعاقبة الكشوف هذه من كشف كل فكان والجماد، الحي بني أو العضوية،

اإلنسان. جانب من أو هللا، جانب من االختيار كفة عىل الحتمية
العرشين. القرن أوائل يف الذرية الكشوف تقدمت ثم

بالحرية للقول واسًعا الباب ويفتح قاصمًة، رضبًة الحتمية يرضب منها بكشف فإذا
واالختيار.

صاحب Niels Bohr بوهر نيلز الدنمركي العالم به جاء الذي الكشف هو وذلك
.١٩٢٢ سنة يف للعلوم نوبل جائزة

كاملنظومة منظومة بأنها الطبيعيني العلماء أقوال يف وصفت قد الذرة أن املعلوم فمن
عىل السيارات تدور كما النواة فلك يف تدور وكهارب كالشمس نواة عىل تشتمل الشمسية،
فلك إىل عامل فلك من كهرب انتقال من يحدث إنما اإلشعاع وأن والتقريب، التمثيل وجه

الطبيعيني. تعبري حسب عىل الطاقة يف منه أقل أو عمًال منه أقل آخر
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ألوف وأن معلوم، قانون بغري فلك إىل فلك من يتنقل الكهرب أن وقرر بوهر فجاء
أي عىل وقوعها سبب عن وال وقوعها عن التنبؤ يمكن وال بعًضا بعضها يشبه ال التنقالت

املعاد. املطرد القانون باسم يسمى أن يمكن أساس
١٩٣٢ سنة يف نوبل جائزة صاحب الجرماني العالم هيزنربج أوجست بعده وجاء
حولها، من القوية الشكوك إثارة يف وأفعل هذا من أبعَد مذهبًا الحتمية إنكار يف فذهب
للتجربة وفاًقا منها تجربة تأتي وال اإلطالق عىل تتشابه ال الطبيعية التجارب أن فقرر
«بالالحتمية» هذا مذهبه وسمى والظروف، اآلالت اتحدت ولو املوافقِة، تماَم األخرى
وهو املادة، تركيب صميم يف املناقضِة كلَّ الحتميني قول به ناقض ألنه Indeterminacy؛

اإلشعاع. وحركة الذرة تركيب
آرثر كالسري كبريًا عامًلا أن التجارب هذه بصحة العلماء بعض وثوق من وبلغ
ذا انقساًما هناك أن أعتقد «ال فقال: الخالف، يحتمل قلما فيها األمر أن أعلن أدنجتون
بني الصدد هذا يف انقسام هناك كان فإن الحتمية؛ مذهب بهبوط القائلني رأي يف بال
الحال بطبيعة فهم اآلسفون فأما واآلسفني، الراضني انقسام هو فإنما بالعلوم املشتغلني
ولعلهم الطبيعية، العلوم يف تشغله كانت الذي مكانها مثل إىل الحتمية تعود أن يرجون
صورة.» أية وعىل شكل أي يف رجعتها لتوقع سببًا أرى ال ولكني املستحيل، يرجون ال

يدخل أن أوشك اإلشعاع وأن شعاع، إىل انتهت قد املادة أن جميعه هذا إىل ويضاف
عن األكرب جانبها ويدق بالحساب منها جانب يُرصد التي املجردة الحركة حساب يف

والتخمني. الحساب

الطبيعة أرسار من رس كل بتفسري تنفرد أنها املادة لقوانني تثبت ال العلمية فالحتمية
لالختيار كبري متسع ومعها تعمل حيث تعمل تزال وال األجسام، حركات من حركة وكل
كما العلم مع يقول أن املؤمن تمنع ال وهي األجرام، أعظم عن فضًال الذرات أصغر يف
َوَال اْألَْرِض ِيف َوَال َماَواِت السَّ ِيف ذَرٍَّة ِمثَْقاُل َعنُْه يَْعُزُب َال ۖ اْلَغيِْب ﴿َعاِلِم الدين: مع يقول
غري عىل يجري الكون أن هذا معنى وليس ِبنٍي﴾،1 مُّ ِكتَاٍب ِيف إِالَّ أَْكَربُ َوَال ٰذَِلَك ِمن أَْصَغُر

اإليمان. عىل الباب يغلق وال االختيار يمنع ال النظام أن معناه وإنما نظام،

.٣ سبأ: 1
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هذه إجمال إىل ونعود القدر، مسألة من األخري موقفهما يف والفلسفة العلم ندع هنا وإىل
واإلسالم. واملسيحية، املوسوية، وهي: الكتابية؛ األديان يف عرضت كما املسألة

األسفار أول من إليه اإلشارة وردت اليهودية، الكتب يف قديم اإللهي التقدير عىل فالكالم
كانوا التي الصورة باختالف التقدير أساليب يف درجات عىل ولكن آخرها، إىل املعتمدة
وعظمة القدرة، وعظمة املشيئة، عظمة من عندهم نصيبه باختالف أو لإلله، يفرضونها

الصفات.
لنفسه يستأثر أن يريد الذي املطلق امللك صورة عندهم لإلله األوىل الصورة وكانت
الصفات، هذه يف منازعته إىل يتسامى أن اإلنسان من ويكره والسلطان، والخلود باملعرفة

والحياة. النعمة يف حظوظه من ويحد والحرمان بالعجز فيبتليه
منها ويتملصون للقوة، يخضعون متمردون رعية الصورة هذه عىل اإلنساني فالنوع

واالحتيال. التملص إىل سبيًال لهم وجدوا كلما والعصيان بالحيلة
نعمة وحرمتهم هللا غضَب عليهم َجرَّْت التي األوىل الخطايا وقعت الصورة هذه وعىل

بالفساد. األرض يف والعيث الشجرة، من األكل وهي الخلود،
نهي التي الشجرة من أكل اإلنسان ألن التكوين؛ سفر يف جاء كما هللا غضب وقد
«هو اإلله: الرب فقال اإللهية، املعرفة شجرة أو والرش، الخري معرفة شجرة وهي عنها،
شجرة من ويأخذ يده يمد لعله واآلن والرش، الخري عارًفا منا، كواحد صار قد اإلنسان ذا

«… األبد إىل ويحيا ويأكل أيًضا الحياة
إىل استمعت ألنها وباملرأة؛ الشجرة، من أكل ألنه باإلنسان؛ اللعنة حاقت هنا ومن
اإلنسان نوع عىل مربًما قضاء وكان العصيان، هذا لهما سولت ألنها وبالحية؛ الحية، غواية
ومن البهائم جميع من أنت ملعونة هذا؛ فعلت «ألنك للحية: اإلله الرب فقال آدم، بعد كله
عداوة وأضع حياتك، أيام كل تأكلني وترابًا ، تَْسَعنْيِ بطنك وعىل الربية، وحوش جميع
للمرأة وقال عقبه. تسحقني وأنت رأسك يسحق هو ونسلها: نسلك وبني املرأة وبني بينك
يسود وهو اشتياقك يكون رجلك وإىل أوالًدا، تلدين بالوجع حبلك، أتعاب أكثر تكثريًا
ال قائًال: أوصيتك التي الشجرة من وأكلت امرأتك لقول سمعت ألنك آلدم: وقال عليك،
وجهك بعرق … حياتك أيام كل منها تأكل بالتعب بسببك، األرض ملعونة منها، تأكل

تعود.» تراب وإىل تراب، ألنك منها؛ أخذت التي األرض إىل تعود حتى خبًزا تأكل
ويراد — السماء سكان هللا أبناء فإن هللا؛ إرادة عىل الوحيد باملتمرد اإلنسان يكن ولم
وغضب نساء، منهن فاتخذوا حسنات أنهن فرأوا الناس بنات إىل نظروا — املالئكة بهم
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مائة أيامه وتكون برش وهو لزيغانه، األبد؛ إىل اإلنسان يف روحي يدين «ال فقال: الرب
سنة!» وعرشون

هم وهؤالء أوالًدا، لهم وولدن الناس بنات عىل هللا بنو «دخل أيًضا: ذلك وبعد
أفكار تصور وأن األرض، يف كثر قد اإلنسان رش أن الرب «فرأى «!… املشهورون الجبابرة
فقال قلبه، وتأسف األرض، يف اإلنسان عمل أنه الرب فحزن يوم، كل رشير هو إنما قلبه
وطيور ودبابات بهائم مع اإلنسان خلقته: الذي اإلنسان األرض وجه عن أمحو الرب:

الرب!» عني يف نعمة فوجد نوح وأما عملته، أنني حزنت ألني السماء؛
والخلود العلم إىل اإلنسان طموح هي الكربى الخطيئة إن هذا: عىل يقال أن ويمكن
عليه ينفسوا أن رعاياه من يكره مالك الصورة هذه عىل فاهلل هللا، بهما استأثر اللذين
الرشائع فرض الحاكم يملك كما ولكن والتدبري، التقدير يملك وهو والبقاء، الحكم أرسار
كما عليه، ويندم ويلغيه فيبطله قضاه فيما نفسه يراجع وقد والعقاب، الجزاء وفرض

املحكومني. الرعايا سياسة يف امللوك يفعل
وبني اآلحاد بني الحظوظ تقسيم عن رصيح كالم املتعددة األسفار يف جاء وقد
عىل يعقوب وتمييز غريهم عىل إرسائيل بني تمييز ذلك فمن امليالد، قبل من الشعوب
الولدان «وتراحم … أمه بطن يف جنني وكالهما عيىس، ذرية عىل يعقوب وذرية عيىس،
يفرتق أحشائك ومن تان، أُمَّ بطنك يف الرب: لها فقال الرب، تسأل فمضت … بطنها يف

صغري». يستعبده وكبري شعب، عىل يقوى شعب شعبان،
األشياء علم الذي هللا عبادة إىل أشعيا فدعا هللا، عظمة فهم يف واألنبياء الوعاظ وترقى

باألخري». البدء منذ «املخرب وهو القدم منذ
أمر عما ويرجع وينهى يأمر حاكم مشيئة إرسائيل بني عند يزل لم «القدر» ولكن
يكل ال باألكوان، محيط للوجود شامل نظام أنه عىل قط القدر يفهموا ولم وقضاه، به
وخطأ الندم رجوَع عنه يرجع أو ذلك بعد ليميضفيه املجهول؛ الغيب إىل أعماله من عمًال

الحساب.
يف مراجعته عن اإلنسان وينهى اإلنسان، جابل بأنه هللا يوصف أشعيا كتاب ففي
يقول: أو تصنع؟ ماذا لجابله: الطني يقول هل األرض، أخزاف بني «خزف ألنه قضائه؛

يدان؟» له ليس عملك
تحطيمه، أو حفظه عىل الخزاف رأي يستقر وال جبله ويعاد يجبل الخزف هذا ولكن
الفخاري بيت إىل انزل «قم أرميا: قال وكذلك تحطيم، بعد ويحفظ حفظ بعد فيحطم
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ففسد الدوالب، عىل عمًال يصنع هو وإذا الفخاري بيت إىل فنزلت كالمي، اسمع وهناك
عني يف حسن كما آخر وعاء وعمله فعاد الفخاري، بيد الطني من يصنعه كان الذي الوعاء
يا بيدي كهذا بكم أصنع أن أستطيع أما قائًال: الرب كالم إىل فعاد يصنعه، أن الفخاري
تارة إرسائيل، بيت يا بيدي كهذا أنتم الفخار بني كالطني ذا هو الرب: يقول إرسائيل، بيت
عليها تكلمت التي األمة تلك فرتجع واإلهالك، والهدم بالقلع مملكة وعىل أمة عىل أتكلم
مملكة وعىل أمة عىل أتكلم وتارة بها، أصنع أن قصدت الذي الرش عىل فأندم رشها، عن
إني قلت: الذي الخري عىل فأندم لصوتي، تسمع فال عيني يف الرش فتفعل والغرس بالبناء

به.» إليها أحسن

آمالهم علقوا ألنهم الصورة؛ هذه عىل اإللهي القدر بفهم يتشبثوا أن لليهود حسن وربما
من إلنقاذهم الرضا؛ إىل الغضب من ويتحول لهم، يتحيز «إله» عىل الخالص يف كلها
تقدم من الرغم عىل الصورة، بهذه ألنفسهم القدر تصوير عىل فأرصوا أعدائهم، سطوة

الرسية. الديانات وعهد الفلسفة عهد يف اإللهية العقيدة
األخرى؛ الديانات أصحاب عند والقدر القضاء مشكلة من الفهم هذا أراحهم وقد
لكل مقدرة يشء بكل محيطة إلهية، إرادة بني التوفيق محاولة من تأتي إنما املشكلة ألن
يقابله أن يمكن بإله اإلنسان آمن فإذا اإلرادة، لتلك طوًعا للرش؛ اإلنسان فعل وبني حساب،
الثواب وعن الثواب، إىل العقاب عن يعدل أن هذا مع ويمكن والعصيان، بالطاعة اإلنسان
بكل القدر إحاطة بني التوفيق ملحاولة ثم من موجب وال هناك مشكلة فال العقاب، إىل

اإلنسان. حرية وبني وصغرية، كبرية
مقدور، بقدر تجري كلها األمور «إن يقول: أن يوسفيوس مثل رجل عىل سهل ولهذا
القدر بني يمزج أن شاء أيًضا هللا ألن يختار؛ ما فعل يف حريته اإلنسان من ينتزع ال ولكنه

يريد.» كما والرش الخري عمل له ليتاح اإلنسان؛ ومشيئة
املعنى غري وهو األوىل، بدايتها من اإلرسائيلية العقيدة فحوى الحال بطبيعة وهذا
من عقيدته واقتبس اإلسكندرية يف نشأ الذي اإلرسائييل الفيلسوف فيلون َرُه تََصوَّ الذي
امتزاج إىل به يرجع ولكنه الوجود، بالرشيف يعرتف فإنه املرصية، الديانة وأرسار الفلسفة
صورة من املسألة ينقل فهو الجسدية، الهيوىل برضورات الحرية ومغالبة باملادة، الروح
والهيوىل، العقل اختالف عىل يقومان اللذين املختلفني املبدأين صورة إىل واملحكوم الحاكم
عىل عنه يصدران الذي فاملصدر الظاهرة النتيجة يف الرأيني بني تشابه من يكن ومهما

املتعارضان. املصدران يكون ما أبعد
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الرشيرة األرواح املسيح السيد وذكر ويوسفيوس، عرصفيلون يف املسيحية الدعوة بدأت ثم
يف وردت التي الرش أصول عىل يدل شيئًا قط يذكر لم ولكنه اإلنسان، جسد تسكن التي

األوىل. اإلرسائيلية الكتب
الخطيئة هذه عن والكفارة اإلنسانية والخطيئة اإللهي القانون العقائد فصلت وإنما
رومية. أهل إىل املفصلة رسالته سيما وال ومحاوراته، عظاته يف الرسول «بولس» لسان عىل
آدم عصيان هو اإلنسان يف الرش أصل أن الرسول «بولس» يقرر الرسالة تلك ففي
من الخطيئة هذه لوراثته الرش؛ يعمل اإلنسان وأن املحرمة، الشجرة من وأكله ربه أمر
بكفارة إال الروح يحل ال ولكنه منها، الجسد يحل الذي املوت غري لها كفارة وال أبيه،
األبدية، الحياة يستحقون الكفارة بهذه يؤمنون فالذين املسيح، السيد كفارة هي أخرى؛
فكل أجمعني، وحواء آدم أبناء يعم بل إرسائيل، بني أو اليهود عىل ذلك يقرص ال ولكنه
بني يفصل الذي هو وحده هللا وقضاء اإللهية، بالنعمة الخالص يشمله للخطيئة وارث
يشاء. كما الدائم للهالك أو األبدي للخالص العباد يختار الذي وهو واألخيار، األرشار

إرادة عن الظلم لينفي والخزاف؛ الخزف مثل إىل الرسالة هذه يف بولس عاد وقد
أرحم من أرحم ملوىس: يقول ألنه هلل؛ حاشا ظلًما؟ هللا عند ألعل نقول؟ فماذا تعاىل، هللا
… يرحم الذي هللا بل يسعى، ملن أو يشاء ملن األمر ليس فإذن أترأف، من عىل وأترأف
هكذا؟ صنعتني ملاذا لجابلها: تقول الجبلة ألعل هللاَ؟ تجاوَب حتى اإلنسان أيها أنت ومن
للهوان؟ وآخر للكرامة إناء واحدة كتلة من يصنع أن الطني عىل سلطان للخزاف أليس
آنية كثرية بأناة احتمل — قوته ويبني غضبه يظهر أن يريد وهو — هللا كان إن فماذا
… للمجد فأعدها سبق قد رحمة آنية عىل مجده غنى يبني ولكي للهالك، مهيأة غضب
ليس الذي «سأدعو أيًضا: هوشع يف يقول كما أيًضا األمم من بل فقط، اليهود من ليس

محبوبة.» محبوبة ليست والتي شعبي، شعبي
عقائدها عن املدافعني من طائفتان الرسول بولس بعد فيها ظهر املسيحية ولكن

املعتذرين. أو املسوغني وطائفة املجادلني، طائفة هما وقضاياها،
وانرصف األخرى، األمم أبناء مناقشة إىل — كادوا أو — املجادلون فانرصف

املسيحيني. من واملعرتضني اليهود مناقشة إىل — كادوا أو — املسوغون
اإلنسان وأن يحبه، وال الرش عن يسأل ال الكامل هللا أن للمجادلني حجة أكرب وكانت

جزائها. وزر وعليه الخطيئة مصدر هو إذن
الرجوع وهي الرسول بولس رسالة يف تقدم ما مثال عىل للمسوغني حجة أكرب وكانت

إرسائيل. بني أنبياء كتب يف املسيحيني لعقائد املشابهة األقوال إىل
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نتيجة املوت أن وقرر الخطيئة، وراثة أنكر من املسيحيني اآلباء من هذا مع ووجد
لكل الخالصمفتوح باب وأن آدم، خطيئة تقع لم ولو يموت اإلنسان وأن للحياة، طبيعية
«بالجيوس» الربيطاني القس هؤالء وأشهر املسيح، بالسيد وآمن السماء، نعمة تلقى من
ونادى وفلسطني، الشمالية وإفريقية رومة بني وتنقل الرابع، القرن أواخر يف نشأ الذي
قرطاجنة مجمع ومنها الحني، ذلك يف كلها املسيحية مجامع فأنكرتها مكان؛ كل يف بدعوته

.٤٣١ سنة املسائل هذه يف القرار ختم الذي الثالث أفسس ومجمع مليف ومجمع
بأن املسيحي يؤمن أن املجامع تلك أصحاب عرف يف الباطل من أصبح هذا وعىل
تورث ولم وحده، أصابته آدم خطيئة بأن و(٢) يخطئ. لم ولو سيموت كان آدم (١)
قبل آلدم كان ما الرباءة من لهم املولودين األطفال بأن و(٣) البرشية. ساللته يف بعد
و(٥) املسيح. بعث ملجرد البعث يستحقون جميًعا آدم أبناء بأن و(٤) الخطيئة. اقرتاف
الخطيئة من يخلو قد اإلنسان بأن و(٦) عماد. بغري األبدية الحياة يستحقون األطفال بأن

املمنوعة. الخطايا واجتناب الصالحة، الوصايا باتباع
املسيحي الفيلسوف أُغسطني القديس عرص يف قرارها املجامع هذه أصدرت وقد
كتابه وألف إليه، ذهبت ما عىل جميًعا أقرها ولكنه منها، واحًدا يشهد ولم املشهور،
الفلسفة، ناحية ومن الدين، ناحية من الفكرة لتوضيح وغفرانها»؛ الخطيئة «عقاب عن
ورثوا أبناءه وأن الخطيئة، إىل الحرية هذه فقادته مشيئة، يف حرٍّا كان آدم أن وخالصتها:
الصليب! كفارة وهي الخالصمنها؛ وسيلة يحرمهم لم اإللهي العدل ولكن الخطيئة، عنه
القديس كإيمان إيمان له كان ولو الفلسفي الذهن عىل بالسهل ذلك اعتقاد وليس
شديًدا عنتًا العقدة هذه يف أو االعتقاد هذا يف التفكري جراء من يلقى يزل فلم … «أغسطني»
أنت بأنك أؤمن كنت وإن الحني، ذلك إىل «ولكنني قال: حيث االعرتافات؛ كتاب يف عنه عرب
أرواحنا يخلق ولم أجسادنا، خلق بل فحسب، أرواحنا يخلق لم الذي الحق اإلله ربنا يا
والتبدل، النقص عن منزًها األشياء وجميع الكائنات جميع خلق بل فحسب، وأجسادنا
الرش وجود سبب غموض أو مشقة بغري أفهم أكن لم أنني إال وتحول، اختالف كل وعن
هي كانت الحرة اإلرادة أن من سمعته قد كنت ما أفقه لكي نفيس وأرهقت العالم، يف
جليٍّا إدراًكا ذلك إدراك عىل أقدر فلم وأوجاعنا، آالمنا سبب وهي منا، السيئ العمل سبب
عدت الهاوية تلك من برؤياي وأرتفع نفيس أنشل أن حاولت وكلما الغموض، يشوبه ال
قليًال رفعتني الجهود هذه ولكن إليها، العودة وأكرر املحاولة أكرر ثم فيها، فغرقت إليها
فإنما أرفضه أو شيئًا أقبل عندما وأنني أحيا، أنني كما أريد أنني عرفت حتى ضيائك إىل
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الخطيئة، سبب هو هذا أن حينئذ يل وبدا سواي، أحد وال أرفض أو أقبل الذي نفيس أنا
ليس وأنه أفعله، مما أكثر أحتمله أنني إذن أدركت مشيئتي خالف عىل صنعته ما وكل
جريرة، وبغري ظلًما أعاقب لم أنني به معرتًفا لعدلك وأرى عقابي، بل غلطتي، الواقع يف
كريم بأنه يوصف ال الذي هللا هو أليس هكذا؟ خلقني الذي ومن فأقول: أثوب أنني إال
الخري أريد وال الرش أريد أن إذن يل أين فمن كله؟ والخري املحض الكرم هو بل فحسب،
هللا بيد خلقت وقد املرارة بذور فيها وغرس طبيعتي ذلك أودع من بهذا؟ عدًال فأعاقب
كان وإن الشيطان؟ أتى أين فمن السبب هو الشيطان كان وإن فيه؟ مرارة ال الذي الحلو
أين فمن رجيم شيطان إىل كريم ملك من السيئة بطبيعته انحدر قد أيًضا الشيطان ذلك

شيطانًا؟» فجعلته طبيعته عكست التي املشيئة تلك جاءته
عىل النقائض بني بالتوفيق هذا وسواسه من اسرتاح أنه القلق هذا بعد اعتقد ولكنه
األرشار وعمل األخيار بعمل العلم سبق أن النفسية راحته مدار وكان قدمناه، الذي النحو
يعلمه أن بد وال سيكون، كما سيكون ما علم هللا وأن اإللهية، الذات عن تنفصل ال صفة

الكائنات. بجميع املحيط علمه حسب عىل تقديره ويقدر الصحيح، العلم
توما القديس هو أغسطني القديس بعد املسيحية يف الدينيني الفالسفة وأكرب
تقاد كما يقاد وال نفسه، يقود اإلنسان أن ويروي القديم، أستاذه يوافق وهو األكويني،
عنده التقدير وغاية اإلنسان، عىل هللا نعم من والعقل العقل، تتبع اإلرادة وأن الدواب،
نصيب يف أغسطني يخالف كان ولكنه هللا، من سابق علم أنه أستاذه عند التقدير كغاية
كلَّ تطمسه ولم اإلنسان يف الخري جانب أضعفت الخطيئة إن ويقول: الرحمة من األطفال

والخالص. الكفارة تقبل عىل يعينه الذي هو الجانب هذا وأن الطمس،
هو الخطيئة يف اإلنسان أصاب الذي السقوط بأن يقولون الدينيون الفقهاء وظل
السقوط فرس بدعوته لوثر قام فلما الطبيعة، عالم إىل الطبيعة» فوق «ما عالم من سقوط
إىل عزاه الذي Calvin لكلفن خالًفا الشيطان، إىل وعزاه فيها، وزيغ للطبيعة مسخ بأنه

أزله. سابق يف يعلمها لحكمة هللا؛ مشيئة
عرض قد عرش، السادس القرن أواسط يف انعقد الذي Trent ترنت مجمع أن عىل
الخطايا من تعترب ال باملسيحية يدينون ال ومن الوثنيني حسنات أن فقرر الخطيئة، ملسألة
الحديثة العصور يف البحث حرية وسمحت الخطيئة، عن للتكفري وحدها العقيدة تكفي وال
يف ألنجتون كريلس كالدكتور رجل يعلن وأن الخطيئة، مسألة ينكروا أن الفقهاء لبعض
توصف أن عسري آدم خطيئة جراء من تولد أن قبل أجيال إدانة «إن األحمق»: «قال كتابه
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أمام تزكيتها يف ننظر أن علينا فعسري املسيحية، العقيدة هي هذه كانت وإن بالعدل،
األمة.» ضمري

يشء الكنائس أتباع من الفقهاء وبحوث يشء الصدد هذا يف الكنائس قرار ولكن
نصوص إىل استنادهم قبل العلمي املنطق إىل فيها ويستندون بها يدينون آراء ألنها آخر؛

الدين.
القضاء مباحث يف الكربى بالحصة املسلمون نهض اإلسالمية الدعوة ظهرت وملا
والتفسري، الدين أصحاب فيها يتالقى متفرقة جوانب من للبحث ُطرحت ألنها والقدر؛
مع واملناظرة الجدل وأصحاب والفلسفة، العلم وأصحاب والخالفة، السياسة وأصحاب
الدولة بقاع من بقعة كل يف املسلمون بهم اختلط وقد الكتابية، وغري الكتابية األديان أبناء

اإلسالمية.
التعديل بعد أو بنصه، ذكر له يرد لم القدر مسألة يف األقوال من قوًال أن نحسب وال
املذاهب يف كله ذلك نجمل ولكنا املسلمني، طوائف من طائفة لسان عىل فيه، والتنقيح
الغالة جماعة وهم الكربى، املسائل من مسألة كل يف املتكلمون إليها ينقسم التي الثالثة
هؤالء بني التوفيق يف املجتهدين املعتدلني وجماعة اإلنكار، يف الغالة وجماعة اإلثبات، يف

وهؤالء.
بهذا سموا الذين القدريني وجماعة الجربيني، جماعة خاصة القدر مسألة يف هم أو
مدلول من الذهن إىل يسبق ملا خالًفا القدر مع اإلنسان باختيار يقولون ألنهم االسم؛
والقول بالجرب القول بني املتوسطني، السنة أهل من املعتدلني جماعة ثم التسمية، هذه

باالختيار.
ومريدوه. وأتباعه صفوان بن جهم األموية الدولة صدر يف بالجرب القائلني وأول

وألوانهم، أعضاءهم لهم خلق كما أفعالهم لهم وخلق العباد إنهللاخلق يقولون: كانوا
ومعصية وإيمان كفر من العبد يف يكون ما أن — املرتىض الرشيف قال كما — وزعموا
عىل ذلك من يعذبه أن تعاىل هلل وأن … وحياته وبرصه وسمعه لونه فعل كما فاعله فاهلل
بها قوة العبد يف خلق هللا إن ذلك: عىل يقول جهم وكان … يشاء ما عىل ويثيبه يشاء ما
الفعل حقيقة عىل ليشء فاعًال العبد يجعل وال بدنه، قوام به غذاء له خلق كما فعله، كان

واإلرادة.
مذهبه خالصة ألن صفوان؛ بن جهم مذهب من قريب األشعري الحسن أبي ومذهب
تعاىل، هللا بقدرة واقعان واملقدور القدرة بل أصًال، مقدوره يف العبد لقدرة تأثري ال أنه
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ال ولكنه تسبقه، وال الفعل ساعة يملكها بقدرة ألفعاله مكتسب العبد أن األشعري ويرى
تفسري إىل بها ويرجع العباد، عن التأثري قدرة ينفي ألنه الجرب؛ مذهب عن بذلك يخرج

هللا. إرادة هو واحد؛
البلوغ، قبل أحدهم هللا اخرتم إخوة: ثالثة يف تقول ما الجبائي: عيل أبا أستاذه سأل
يذهب إنه الجبائي: فقال الصغري؟ يذهب فأين اآلخر، وكفر أحدهما فآمن االثنان، وبقي
لم وهو املكان، ذلك إىل يذهب ملاذا األشعري: فسأله … عذاب وال فيه سعادة ال مكان إىل
فقد األشعري: فقال لكفر! بلغ لو أنه علم وألنه اخترب، إنه فأجابه: خريًا؟ وال ا رشٍّ يأت

الجواب. عن الجبائي فسكت صغريًا؟ يمته لم فلماذا فكفر، أحدهم أحيا
الطاعة أهل بني التفرقة تعليل يف القائلون يقل مهما أنه األسئلة بهذه األشعري ومراد

هللا. إرادة هي واحدة؛ علة إىل النهاية، يف ذلك، فمرجع العصيان وأهل
واقع وأنه هللا، بقدرة واقع هو، حيث من الفعل، أن املعتدلني الجربيني بعض ويرى

ومعصية. طاعة كونه حيث من العبد بقدرة
حال يف األفعال جميع عن والذم والحمد والرش الخري صفات نفي من قريب وهذا
يتغري ومن وينقص، يزيد من حق يف يصحان إنما والرش الخري ألن هللا؛ من صدورها
جميع وعن اْلِغرَيِ، جميِع عن تنزه الذي األبدي الواحد حق يف يصحان ال ولكنهما ويتبدل،

االختالف. أحوال
الكريم القرآن آيات من وأسانيُد حجٌج القدر يف األقوال أصحاب من فريق ولكل

دعواه. إثبات يف عليها يعتمد
إِالَّ ُهَو تَْعَملُوَن﴾،2  ﴿إِْن َوَما َخَلَقُكْم ﴿َوهللاُ الجربيون: عليها يعتمد التي اآليات فمن
ِذِه ٰهَ هللاُ﴾،3  ﴿إِنَّ يََشاءَ أَن إِالَّ تََشاءُوَن َوَما * يَْستَِقيَم أَن ِمنُكْم َشاءَ ِلَمن * لِّْلَعاَلِمنَي ِذْكٌر
َربَُّك َشاءَ هللاُ﴾،4  ﴿َوَلْو يََشاءَ أَن إِالَّ تََشاءُوَن َوَما * َسِبيًال َربِِّه إَِىلٰ اتََّخذَ َشاءَ َفَمن ۖ تَذِْكَرٌة
هللاُ ُمْؤِمِننَي﴾،5  ﴿َختََم يَُكونُوا َحتَّٰى النَّاَس تُْكِرُه أََفأَنَت ۚ َجِميًعا ُكلُُّهْم اْألَْرِض ِيف َمن َآلَمَن

.٩٦ الصافات: 2
.٢٧–٢٩ التكوير: 3
.٢٩–٣٠ اإلنسان: 4

.٩٩ يونس: 5
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َلُه َفَما هللاُ يُْضِلِل َوَمن ۗ ِبيِل السَّ َعِن َوُصدُّوا َمْكُرُهْم َكَفُروا ِللَِّذيَن ُزيَِّن ُقلُوِبِهْم﴾،6  ﴿بَْل َعَىلٰ
ُهَداَها﴾.8 نَْفٍس ُكلَّ َآلتَيْنَا ِشئْنَا َهاٍد﴾،7  ﴿َوَلْو ِمْن

ألنهم والتوحيد؛ العدل بأصحاب أنفسهم ويسمون املعتزلة، من فهم القدريون أما
ورش؛ خري من يفعل فيما حر اإلنسان بأن ويقولون هللا عن الظلم ينفون أنهم يزعمون

عمله. غري عىل ويجزيه فيظلمه عليه يعاقبه ثم الرش عىل يجربه ال هللا ألن
أوجب الذي هو األزيل علمه سابق يف هللا به علم الذي االختيار سوء أن القدريني وعند
ملا والرتك الفعل عىل قادًرا اإلنسان يكن لم ولو عصيان، أو طاعة من عليهم هللا قىضبه ما
ويرسة، يمنة كالتحرك اإلنسان فيها يختار التي األفعال بني يفرقون وهم التكليف، وجب
هللا بأن ويؤمنون رافع، بغري الفضاء يف بجسمه كاالرتفاع فيها له اختيار ال التي واألفعال
أو تفعل التي األفعال قبيل من كله التكليف وإنما القبيل، هذا من فعًال أحًدا يكلف لم

باالختيار. ترتك
لِّْلَعِبيِد﴾،9  ﴿َوَما ٍم ِبَظالَّ َربَُّك ﴿َوَما دعواهم: إثبات يف عليها يعتمدون التي اآليات ومن
َحتَّٰى َقْوٍم َعَىلٰ أَنَْعَمَها نِّْعَمًة ًا ُمَغريِّ يَُك َلْم هللاَ ِبأَنَّ لِّْلِعبَاِد﴾،10  ﴿ٰذَِلَك ُظْلًما يُِريُد هللاُ
ُكنتُْم َما تُْجَزْوَن َرِهنٌي﴾،12  ﴿اْليَْوَم َكَسَب ِبَما اْمِرٍئ ِبأَنُفِسِهْم﴾،11  ﴿ُكلُّ َما ُوا يَُغريِّ
أَْهِل ْن مِّ َكِثريٌ اْلُهَدٰى﴾،14  ﴿َودَّ َجاءَُهُم إِذْ يُْؤِمنُوا أَن النَّاَس َمنََع تَْعَملُوَن﴾،13  ﴿َوَما
َما أَنُفِسِهم﴾،15  ﴿َلِبئَْس ِعنِد ْن مِّ َحَسًدا اًرا ُكفَّ إِيَماِنُكْم بَْعِد ن مِّ يَُردُّونَُكم َلْو اْلِكتَاِب
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ِمَن َلنَُكونَنَّ َوتَْرَحْمنَا َلنَا تَْغِفْر لَّْم َوإِن أَنُفَسنَا َظَلْمنَا أَنُفُسُهْم﴾،16  ﴿َربَّنَا َلُهْم َمْت َقدَّ
َوإِِن ۖ نَْفِيس َعَىلٰ أَِضلُّ َفِإنََّما َضَلْلُت إِن نَْفِيس﴾،18  ﴿ُقْل َظَلْمُت إِنِّي يَن﴾،17  ﴿َربِّ اْلَخاِرسِ
َوْعَد َوَعَدُكْم هللاَ إِنَّ اْألَْمُر ُقِيضَ ا َلمَّ يَْطاُن الشَّ َربِّي﴾،19  ﴿َوَقاَل َّ إَِيل يُوِحي َفِبَما اْهتََديُْت
َفَال ِيل َفاْستََجبْتُْم َدَعْوتُُكْم أَن إِالَّ ُسْلَطاٍن ن مِّ َعَليُْكم ِيلَ َكاَن َوَما َفأَْخَلْفتُُكْم َوَوَعدتُُّكْم اْلَحقِّ

أَنُفَسُكم﴾.20 َولُوُموا تَلُوُمونِي
هللا صفات وعرفوا اليونان فالسفة آراء يف نظروا املتأخرين املعتزلة أن يخفى وال
يتحرك، ال الذي املحرك صفة وهي األول، معلمهم أرسطو عند هللا صفة سيما وال عندهم،
اإلنسان بحرية القول يف صعوبة يجدوا فلم املحسوس، الكون هذا عن الخارج اإلله أو
ينقضه كما أرسطو رأي ينقض التكليف كان وإن والقدر، القضاء عن بمعزل وعمله

والعقاب. بالثواب القول

عليه يقع فيما اإلنسان باختيار ويقولون هللا، بإرادة فيقولون السنة أهل من املعتدلون أما
والتكليف. األمر عىل واإلرادة والقرس، الحتم عىل اإلرادة بني يفرقون ولكنهم الجزاء،

ِباْلِقْسِط﴾.21 َقوَّاِمنَي ﴿ُكونُوا قال: فاهلل
َفيَُكوُن﴾.22 ﴿ُكن يشء: لكل يقول وهللا

وإرادة العصيان، أو بالطاعة تجاب األمر إرادة ولكن هللا، من إرادة القولني وكال
خالف. بغري قىض كما تنفذ والقرس الحتم
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َال َما ِهللا َعَىل أَتَُقولُوَن ۖ ِباْلَفْحَشاءِ يَأُْمُر َال هللاَ ﴿إِنَّ بها: يستشهدون التي اآليات ومن
اْلُكْفَر﴾.24 ِلِعبَاِدِه يَْرَىضٰ تَْعَلُموَن﴾،23  ﴿َوَال

﴿َسيَُقوُل أنهم: عنهم حكت إذ الجربيني؛ حجة أنكرت القرآن آيات أن ويذكرون
أَْسَماءٌ إِالَّ ِهَي ءٍ﴾،25  ﴿إِْن َيشْ ِمن َحرَّْمنَا َوَال آبَاُؤنَا َوَال ْكنَا أَْرشَ َما هللاُ َشاءَ َلْو ُكوا أَْرشَ الَِّذيَن

ُسْلَطاٍن﴾.26 ِمن ِبَها هللاُ أَنَزَل ا مَّ َوآبَاُؤُكم أَنتُْم يْتُُموَها َسمَّ
فيه فالكالم تَْعَملُوَن﴾،27 َوَما َخَلَقُكْم ﴿َوهللاُ يقول: هللا بأن الجربيني استشهاد أما
تَْعَملُوَن﴾،28 َوَما َخَلَقُكْم َوهللاُ * تَنِْحتُوَن َما ﴿أَتَْعبُُدوَن لهم: قال إذ إبراهيم؛ قوم إىل موجه
إىل العباد معايص نسبة به املقصود وليس تنحتونها، التي األصنام هذه وخلق خلقكم أي

هللا.
يف االختيار وحركات الجرب حركات بني التفرقة عىل واملعتزلة السنة أهل ويتفق
أو يركبها، التي الدابة من اختياًرا أقل وال عقًال، بأقلَّ ليس اإلنسان إن فيقولون: اإلنسان
برش حمار ألن برش؛ من أعقل برش حمار «إن مفنًدا: متهكًما العالف الهذيل أبو قال كما
ورضبته كبري جدول إىل به أتيت ولو يطفره، فإنه ورضبته صغري جدول إىل به أتيت لو
وبرش عليه، يقدر ال ما وبني طفره عىل يقدر ما بني فرق ألنه عنه؛ ويروغ يطفره ال فإنه

املقدور.» وغري له املقدور بني يفرق ال

ومن اإلسالمية، الفرق بني والقدر القضاء مسألة يف القول ألطراف وجيزة خالصة هذه
وال املذاهب، جميع بني من واحد ملذهب ليس الجيل املسألة هذه يف الفصل القول أن البني
ألن علمناه؛ بما شبيه هو وفيما علمناه فيما اإلطالق عىل واحد ملذهب تجمع أنه نحسب
انتهاء، وال له ابتداء ال باألبد تتعلق هللا وحكمة هللا، حكمة إىل والقدر القضاء رس يف املرجع

املخلوقات. به يحيط الذي الزمن يف الحقيقة بتلك أو الحقيقة بهذه تتعلق وال
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املسائل من مسألة يف الفصل بالقول نأتي أن عرضنا من وال هنا دعوانا من وليس
تقرير هو الكتاب هذا من الغرضاألول ألن قرار؛ إىل تنتهي وال اآلراء الختالف تتسع التي
البرشية، الجماعات حياة عليها تنتظم التي الدينية الدعوات من القرآنية الفلسفة مكان

محدود. واضح الدعوات تلك بني اإلسالمية الفلسفة ومكان
وينافسونه، البرش ينافس الذي اإلله صورة من اليهودية يف ما اإلسالم يف فليس
هللاُ َجَعَل ﴿َقْد يشء: بكل اإلسالم يف هللا قدر ألن الحساب؛ فيخطئ حسابهم لهم ويقدر
َلُه َرُه﴾،31  ﴿الَِّذي َفَقدَّ ءٍ َيشْ ُكلَّ ِبِمْقَداٍر﴾،30  ﴿َوَخَلَق ِعنَدُه ءٍ َيشْ َقْدًرا﴾،29  ﴿َوُكلُّ ءٍ َيشْ ِلُكلِّ
َرُه َفَقدَّ ءٍ َيشْ ُكلَّ َوَخَلَق اْلُمْلِك ِيف يٌك َرشِ لَُّه يَُكن َوَلْم َوَلًدا يَتَِّخذْ َوَلْم َواْألَْرِض َماَواِت السَّ ُمْلُك

تَْقِديًرا﴾.32
القول يف وال أحد، عن أحد كفارة من املسيحية يف ما اإلسالم يف وليس
ِوْزَر َواِزَرٌة تَِزُر ﴿َوَال يقول: القرآن ألن فيها؛ للمولود جريرة بغري املوروثة بالخطيئة

َرُسوًال﴾.34 نَبَْعَث َحتَّٰى ُمَعذِِّبنَي ُكنَّا أُْخَرٰى﴾،33  ﴿َوَما
األمر يتلقى أن اإلنسان باستطاعة القول بني فيها يجمع فالقرآن التكليف، مسألة أما
الدين. حكم عن فضًال العقل حكم يف القولني بني تناقض وال يشء، كل وبتقدير والنهي
أحق الفروض أي لنرى التكليف؛ مسألة يف مستطاع فرض كل نفرض ذلك ولبيان

والضمري. العقل يف بالقبول وأوىل باالعتقاد
جزاء. وال فيه تكليف ال عالم فإما

الجزاء. فيه ويتساوى العمل فيه ويتساوى التكليف فيه يتساوى عالم وإما
الذي العالم اختالف يف نرى كما اختالف عىل والتقدير التكليف فيه يقع عالم وإما

فيه. نحن
من وال األديان، أصحاب من أحد يتخيله لم جزاء وال فيه تكليف ال الذي فالعالم

املنكرين. املفكرين
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قليل. وال كثري يف بالخلق له شأن وال الكون يف له ترصيف ال إلًها أرسطو تخيل وقد
وال االجتماعية، الوجهة من وال الدينية، الوجهة من به اإليمان يستقيم ال إله وهو

األحوال. من حال عىل الفلسفية الوجهة من به اإليمان يستقيم
أرشف الوجود واجب أن اعتقد ألنه األوىل؛ الحركة عىل اإلله عمل أرسطو قرص وإنما
دون فيما تفكري فكل ذاته، وهو املعقوالت؛ أرشف يعقل املوجودات أرشف وأن املوجودات،

اإلله. حق يف عنده يصح ال تفكري فهو ذلك
الكون من جاءت هل اإلله؟ عمل عندها وقف التي األوىل الحركة هذه اتفقت فكيف

إليه؟ للكون تشويًقا هللا من جاءت أو هللا؟ إىل شوًقا
القول بطل فقد التحرك عىل قادًرا الكون كان فإن الرأيني؛ كال عىل القول يستقيم ال
كجميع بل حركة، كألف واحدة فحركة هللا قبل من الحركة كانت وإن األول، باملحرك

الخليات. أصغر إىل املوجودات أكرب من الحركات
أرشف ألن املوجودات؛ أرشف يف وتفكريه الخلق يف تفكريه بني تناقضبتة ال هذا ومع
اإلله يكون ولن يشء، كل عىل القادر املنعم الخالق باإلله يليق الذي الوجود هو وجود

تقدير. بغري قادًرا وال إنعام، بغري منعًما وال خلق، بغري خالًقا
االجتماعية، حدودها يف التكليف مسألة وحرصنا الفلسفي، الجانب تركنا وإذا
وال هللا، لوجود إنكارهم مع التكليف يوجبون أنفسهم الطبيعية باملؤثرات فالقائلون
كاملجنون عمله»؛ عن مسئول غري «إنسانًا يكون أن إال بعمله اإلنسان مجازاة يمنعون
﴿َال يقول: الذي القرآن حكم عن بذلك يخرجون ال وهم اإلجرام، عىل واملكره واملريض
َوَال َحَرٌج اْألَْعَرِج َعَىل َوَال َحَرٌج اْألَْعَمٰى َعَىل ﴿لَّيَْس ويقول: ُوْسَعَها﴾،35 إِالَّ نَْفًسا هللاُ يَُكلُِّف
ُمْطَمِنئٌّ َوَقْلبُُه أُْكِرَه َمْن ﴿إِالَّ جنايته عىل املكره الجاني ويعفي َحَرٌج﴾،36 اْلَمِريِض َعَىل
واإلصالح: بالتوبة اآلثم عن يرىض ثم َعاٍد﴾،38 َوَال بَاٍغ َغرْيَ اْضُطرَّ ِباْإلِيَماِن﴾،37  ﴿َفَمِن

رَِّحيٌم﴾.39 َغُفوٌر هللاَ َفِإنَّ َوأَْصَلُحوا ٰذَِلَك بَْعِد ِمن تَابُوا الَِّذيَن ﴿إِالَّ
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بحكم أو الوراثة بحكم عمله عىل النطباعه اإلنسان؛ باضطرار القائلون يقل ومهما
أن املشاهد ألن اإلطالق؛ عىل التكليف فائدة ببطالن يقولون ال فهم املزاج، بحكم أو البيئة
العقاب، عليه يخىش الذي اإلثم ويستصعب عليه، عقاب ال الذي اإلثم يستسهل اإلنسان
بحاجة يزال فال اإلساءة، واجتناب اإلحسان عىل القدرة من عليه ينطوي ما يعلم ال وأنه

عليه. تنطوي ما غاية واستخراج القدرة، تلك الستبطان والوازع الحافز إىل
حساب من ملغي إله يرصف، وال يكلف ال الذي اإلله إن فنقول: وذاك هذا بعد ونعود

التفكري. مجال وال اإليمان مجال يف لهم يصلح فال البرش،
الجزاء، فيه ويتساوى العمل، فيه ويتساوى التكليف، فيه يتساوى الذي العالم أما

موجود. بعالم فليس
فيه. يشء ال يشء كل فيه يتساوى الذي فالعالم

وأشياء. أشياء بني االختالف ووقوع يشء، عن يشء تمييز معناه «التشيؤ» ألن
معنى هناك كان ملا الزمان تساوى ولو الزمان، بها الختلف األشياء تساوت ولو
جميع ويف الخصائص جميع يف تتشابه تعددها عىل وهي يشء، عن منها يشء الختالف

األوقات. جميع ويف األعمال،
عدم. لألشياء بالنسبة االختالف فامتناع

للمعقول. ومباينة وظلم خلل بينها االختالف تجدد عىل بينها واملساواة
اختالف. من فيه بد فال املخلوق العالم حدث فإذا

واختالف التكليف واختالف التقدير اختالف من بد فال االختالف فيه حدث وإذا
األعمال.

يخلق أن ذلك فمعنى املخلوق، صفات من يلزمه ما ونبطل املخلوق، نبطل أن أما
انتهاء. وال ابتداء بغري والدوام الكمال يف مثله خالًقا هللا

محال. وذلك
املخلوق. اإلله عىل الخالق لإلله فضل هناك يكون أن فارق من فيه ما وأقل

املوجودات بتوايل أو العرشة، بالعقول القول أصحاب عند لزم ما ذلك من يلزم ثم
إىل مصدر من تتواىل التي والنفوس العقول سائر إىل األول العقل إىل الوجود واجب من

اإلمكان. عالم يف مصدر
ما سيخلق خلقه الذي واإلله الكمال، صفات يف دونه إلًها سيخلق املخلوق فاإلله
يف كبري اختالف عىل نراها التي املخلوقات كهذه مخلوقات إىل األمر ينتهي حتى دونه

والتقدير. العمل
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فيه. يشء ال فيه اختالف ال الذي فالعالم
والتكليف. التقدير فيه يتفق أن محال األشياء فيه تختلف الذي والعالم

االعتقاد؛ عليه ويستقيم العقل يقبله واحد فرض غري الدينية اإللهية فروض من يبَق فلم
والتكليف. التقدير يف اختالف عىل الخلق يخلق الذي اإلله فرض وهو

بقضاء الناس بني التفرقة إن يقال: أن إال الوحيد الفرض هذا عىل اعرتاض وال
اإلله بها يتصف التي العدل صفة يناقض ظلم آلخرين الشقاوة وقضاء لقوم السعادة

الرحيم. القدير
أساس عىل يثبت لم أنه له يتبني أن دون طويًال للنظر يصمد ال اعرتاض ولكنه
للموجودات قوام وال املوجودات، قوام به يناط الذي العدل هو األعظم العدل ألن متني؛

والتكليف. التقدير يف املطلقة املساواة مع أسلفنا كما
الحاالت من حالة يف ينحرص وال كله، باألبد يتعلق إنما الرسمدي اإلله عدل وألن
للموازنة دائمة وبقية والتعديل، للتصحيح متسع األبد مجال ويف األزمان، بها تتتابع التي

انتهاء. غري إىل أو مقدور، انتهاء إىل واألطوار، األقدار بني وللتسوية واملراجعة،
كوكب أو واحد عرص يف أو واحدة لحظة يف حكمته يحرص أن األبد من أراد ومن
يكن ولم العقل، حكم يف أخطأ فقد — عدادها نعرف ال التي — العوالم هذه من واحد

الدين. حكم يف أخطأ أنه قصاراه
األبدية الحكمة عىل الدالئل بعض الزمنية التقديرات يف نلحظ أن نستطيع هذا ومع

الفناء. أبناء مدارك بها اإلحاطة عىل تقرص التي
هللا. وجود بغري لهم تكون كانت حرية الناس يحرم لم هللا فوجود

الحياة. هذه يف يملكونها التي الحظوظ هذه هي الحرية من هللاحظوًظا أعطاهم وقد
التي الصيغة يف يصوغوه وأن القول، هذا من يسخروا أن تعودوا قد املنكرين ولكن
أي … الحرية للناس خلق قد هللا إن نعم، فيقولوا: التفنيد، للسخرية، مواتية يحسبونها

… مختارين أحراًرا يكونوا أن اضطرهم أنه
يقابلوه أن استطاعوا ولو والتفنيد؛ السخرية يف الغايات غاية ويحسبونه ذلك يقولون

إليه. يطمئنوا وال منه، يسخروا أن لهم لحق اإلحالة من تسلم واحدة بصيغة
وهذا أراد، كما أحراًرا أصبحوا فقد أحراًرا يكونوا أن الناس اضطر قد هللا كان فإذا

إليها. السبيل كان كيفما الحرية من يعنينا الذي هو
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كما ألنفسهم الحرية الناس يخلق أن ينبغي بل يقال: أن إال القول لهذا مقابل وال
كل يف حدة عىل منهم كالٍّ تطيع وأن أرادوه، ما كل يف األكوان تطيعهم وأن يريدون،

ذاك. ضمري أو هذا ضمري يف تهجس رغبة وكل ألحدهم تخطر خاطرة
حاالت من حالة ألنه والتفنيد؛ السخرية من بصاحبه ينجو الذي القول هو هذا وليس

االعتقاد. صحة أو التفكري صحة عن فضًال الخيال يف تصح ال الوهم،
هللا؟ يخلقها التي الحرية هذه تكون فكيف الحرية؛ بخلق هللا إىل رجعنا ومتى

يريد؟ ملا فعال إله حرية إنسان لكل هللا أيخلق
محال. ذلك

واألعمال؟ األقدار يف املساواة حرية لهم يخلق أم
الحدود. عالم يف للموجودات قوام به يقوم ال أمر ذلك

الحظوظ هذه إذن فهي واألقدار، الفوارق تنفي حرية وال آلهة حرية تكن لم فإذا
الحياة. هذه يف للخلق رأيناها التي الحرية من

الحظوظ، بهذه قوامه الخلق أعطى قد هللا أن يرى من فهًما وساء ظنٍّا ساء وقد
يف وهو واختالل، ظلم إىل ينتهي ال الخلق قوام أن يفوته ثم األقدار، وهذه القسم، وهذه
به يحيط الذي العلم ذمة يف وال الحارض، يف يكون أن يمكن وال األبد، وذمة الغيب ذمة

الفناء. أبناء
القضاء مسألة يف القرآن أحكام من حكم بكل يؤمن أن املسلم يستطيع هذا وعىل
هللا وجود بأن عقًال يؤمن ألنه األحكام؛ هذه تناولتها التي الجوانب تعدد عىل والقدر
اختالف وأن واألقدار، الحظوظ اختالف يبطل ال التكليف قيام وأن التكليف، قيام يبطل

قضاه. فيما العدل تحقيق عىل األبيد األبد يف هللا قدرة يختم ال واألقدار الحظوظ
الشهادة. تحرصه وال الغيب إىل يرجع بما اإليمان محل وهنا

األساس. مزعزع تسليم وهو يعقل، ال بما إيمان إيمانان: بالغيب اإليمان ولكن
من بد ال كان إن اإليمان يكون وهكذا مداه، يبلغ حني العقل إليه ينتهي بما وإيمان

إيمان.
إيمان. من بد وال

139





والعباداُت الفرائُض

الجماعة. صالح أو الفرد صالح به يراد أدب الدينية الفريضة
وتُجعل املقصَديِْن، إىل تؤدي منها فريضة كل أن اإلسالمية الفرائض محاسن ومن

ضمري. ذات ولجماعة ضمري، ذي إلنسان
والرشاء البيع عىل مقدم املسلمني عىل واجب — الجمعة يوم يف — الجماعة فصالة
ِذْكِر إَِىلٰ َفاْسَعْوا اْلُجُمَعِة يَْوِم ِمن َالِة ِللصَّ نُوِدَي إِذَا آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا املعاش: ومطالب

تَْعَلُموَن﴾.1 ُكنتُْم إِن لَُّكْم َخرْيٌ ٰذَِلُكْم ۚ اْلبَيَْع َوذَُروا ِهللا
يوم يف — وعالنية ا رسٍّ الجماعة تعلو أن شك وال املعاش، مطالب من خري نعم،
الشواغل هذه ضيق من لتخرج الدنيا؛ وهموم والجشع الشح صغائر عن — األيام من
القسطاس، هذا من أقوَم وقسطاًسا الغاية، هذه من أرفَع غايًة لحياتها وتعرف املحصورة،
وصغراءها عظماءها وترى والغوايات، املنافع ذكر استغرقها كلما ِذْكُرُه ينفعها ما وتذكر
من وترفع العظيم، كربياء من تطامن التي اإللهية العظمة يدي بني واحدة، ساحة يف مًعا

الصغري. رجاء
بآرصة شعوره عنه يغيب ال انفراده يف فهو األيام سائر يف منفرًدا املسلم صىل وإذا
مرشق ومن جنوب إىل شمال من األرض أقطار يف اإلسالمية الجماعة وبني بينه القربى
األرض ظهر عىل مسلم كل مع واحدة وجهة يتجه اللحظة تلك يف أنه يعلم ألنه مغرب؛ إىل
بينهم تباعدت وإن واحد، بدعاء ويدعو واحدة، قبلة معه ويستقبل الصالة، فريضة يؤدي

الديار.

.٩ الجمعة: 1
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لتمتزج مغيبها؛ إىل الشمس مطلع من مرات خمس هللا يدي بني يقف أن وحسبه
… وصالة صالة كل بني ما عينيه نصب األعىل الوازع ويتمثل اإللهي، بالعنرص حياته
الشعور من عنهما بالنهي أقمن يشء وال َواْلُمنَكِر﴾،2 اْلَفْحَشاءِ َعِن تَنَْهٰى َالَة الصَّ ﴿إِنَّ

نهار. أو ليل من ساعات بضع بالدنيا النفس تمرست كلما بوزرهما

وتعالج واملحرومني، املجدودين بني التعاون دعائم تقيم ألنها للجماعة؛ مصلحة والزكاة
وهي يعال، ومن يعول من بني والوالء التعاطف عىل يقوم عالًجا والحاجة الفقر مشكلة
التضحية نبل تعودها ألنها املوهوب؛ يأخذ كما الواهب منها يأخذ للنفس رياضة هذا إىل
يف وتلقي واإليثار، بالبذل والسماح الحرص مغالبة وتعلمها النفوس، عىل العزيز باملال
الجماعة بتكافل فتشعر وتدبريها، بسعيها تكسبه فيما غريها عن مسئولة أنها روعها

واالنفراد. األثرة ضيق من يخرجها شعوًرا

فيه يجتمعون عام، كل من املعلوم موعده يف مرة املسلمون يعقده عاملي» «مؤتمر والحج
من يعلمون بما بعض إىل بعضهم ويفيض ويتشاورون، فيتعارفون واحد، صعيد إىل
فال كرة، بعد كرة ماضيهم ويستعيدون ورزاياهم، متاعبهم من يشكون وما أحوالهم
ينقطع ال عمل املشرتك العمل ونعم العظيم، املايض ذلك حارضدون عىل طويًال يصربون

السنني. مر عىل تجدد كلما للذكرى باعثًا للهمم حافًزا يزال وال األعوام، من عاًما
وعلم والجمام، اللبث طول من ومنشط املشقة عىل رياضة الحج من فله الفرد أما
ويحث غريها، من يستفاد وال السياحة من يستفاد علم وهو مكانه، يف املقيم يجهله بما
األسماع: وحجاب األبصار، عمى ويقشع والقلوب، البصائر يفتح ألنه الكريم؛ القرآن عليه
َال َفِإنََّها ۖ ِبَها يَْسَمُعوَن آذَاٌن أَْو ِبَها يَْعِقلُوَن ُقلُوٌب َلُهْم َفتَُكوَن اْألَْرِض ِيف يَِسريُوا ﴿أََفَلْم

ُدوِر﴾.3 الصُّ ِيف الَِّتي اْلُقلُوُب تَْعَمى َوٰلَِكن اْألَبَْصاُر تَْعَمى
— املاليني مئات من — عظيمة أرسة مظهر يعطينا االجتماعي مظهره يف والصيام
يف اإلنسان يحس ما بأمس يوم كل الدينية شعائرها وتقرتن األرض جوانب يف تنترش
جوانب يف الناس من ماليني األجساد؛ ومتع والرشاب الطعام أمر وهو اليومية؛ معيشته

.٤٥ العنكبوت: 2
.٤٦ الحج: 3
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ربهم ويستقبلون واحد، نظام عىل الطعام عن ويمسكون واحد نظام عىل األرضيطعمون
النظام. هذا مثل عىل بيت جدران بني أرسة انتظمت وقلما واحد، نظام عىل

الخلقية؛ حياته أو الروحية حياته يف اإلنسان يستفيده ما خري منه فيستفيد الفرد أما
الجسد وتطويع العادات أرس من الفكاك عىل وقدرتها عزيمتها وشحذ النفس ضبط وهو

والروح. العقل لدواعي
القدرة يجدد ألنه املقصد؛ هذا تحقيق يف الصيام أجدىرضوب هو اإلسالمي والصيام
عادة من واحدة نقلة قصاراه يكون وال السنة، شهور من شهر مدى يوم كل ذلك عىل

شهور. عادة إىل شهور
بوظائف يخل النحو هذا عىل الصيام إن الصحة: بقواعد املتعللني بعض ويقول
يف املشاهد الواقع يؤيده ال قول وهو الجسدية! الوظائف من بها يتصل وما الهضم
وعادات واإلقليم املنبت اختالف عىل ورشابها طعامها تدبري يف الحية البنية أحوال اختالف
عالية، فردية تربية أو قوية اجتماعية تربية إىل قط احتاجوا قد الناس رأينا وما املعيشة،
من لطوارئ وتعريضه املألوف طعامه غري طعام عىل الجسد ترويض قوامها كان إال
الجيوش، تربى كذلك عليها، ونشأ لها تَعرض التي غري املعيشة وتقلبات الجو تقلبات

واألمراء. امللوك يربى وكذلك
وعيد الفطر، عيد وهما: اإلسالم؛ يف العيدين فكرة الدينية الفرائض «بفكرة» وتلحق
اإلنسانية للنفس وليس للفداء، تحية األضحى وعيد للواجب، تحية الفطر فعيد األضحى،

الفداء. عىل ورياضتها الواجب عىل رياضتها بعد األدب من غاية
واإلرهاق. العرس عىل ال واليرس السماحة عىل كلها الفرائض هذه ومدار

يِن الدِّ ِيف َعَليُْكْم َجَعَل َسِبيًال﴾.4  ﴿َوَما إَِليِْه اْستََطاَع َمِن اْلبَيِْت ِحجُّ النَّاِس َعَىل ﴿َوهلِلِ
6.﴾ اْلُعْرسَ ِبُكُم يُِريُد َوَال اْليُْرسَ ِبُكُم هللاُ َحَرٍج﴾.5  ﴿يُِريُد ِمْن
كتابهم. من املسلمون تعلمها التي الفرائض رءوس تلك

هذه بني وليس شعائَر، من الدينية للعقيدة بد فال دينية عقيدة البرشية للجماعة كانت إن
اإلسالم. شعائر من للمعتقدين خري هو ما الشعائِر

.٩٧ عمران: آل 4
.٧٨ الحج: 5

.١٨٥ البقرة: 6
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الدين عىل دخيل التصوف أن — والغرب الرشق يف سواء — الباحثني بعض آراء من
Theosophy الثيوسويف كلمة هي يونانية كلمة من مقتبس نفسه اسمه وأن اإلسالمي،

اإللهية. الحكمة أي
إىل تارة وردوها اليونانية، من اقتباسها بعضهم فاستبعد التسمية أصل يف واختلفوا

الصفاء. إىل وتارة الصوف، لبس إىل وتارة ِة، فَّ الصُّ أهل
من رأيهم يف وهو املعرفة؛ طلب عىل يقوم قسم قسمني: التصوف قسم من ومنهم
تصفية عىل يقوم وقسم اإلسكندرية، مدرسة سيما وال اليونانية، الفلسفة مدارس بقايا
يؤمنون الذين الهند أهل إىل ومرجعه هللا، يف و«الفناء» الدنيا عن واالنقطاع بالعبادة النفس

اإللهية. بالذات االتصال يف الغايات غاية ويعتربونها «بالنرفانا»
يقول الذي التصوف وهو اإلسالم؛ يف دخيل التصوف بعض أن فيه شك ال ومما
وأطراف الهند، جاوروا الذين واملتفلسفة النساك عىل ويغلب الوجود، ووحدة بالحلول

الفارسية. البالد
النتشار أصلح كانت الفارسية البالد وأطراف الهند تخوم أن كذلك فيه شك ال ومما
الطرق فإن أمية؛ بني عهد يف سيما وال الدولة ترىضعنها ال التي «الرسية» الطرق بعض
الغضب وكان الظاهر، السلطان وإنكار املستور، باإلمام اإليمان الناس تعلم كانت الرسية
ألن املسلمني؛ من العرب غري بني أو «الشعوبيني» بني أشده عىل الظاهر السلطان من
عامل من أكثر هناك فكان القومية، بالصبغة وصبغوها أمية، بني بدولة استأثروا العرب
القول شاع ثم ومن العربية، غري اإلسالمية األمم وأبناء الفرس بني التصوف لرواج واحد
أو الهندية الفلسفة بقايا من بقية وأنه أساسه، من اإلسالم عىل دخيل التصوف بأن
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وفلسفة الهند وعقائد مرص عبادات من مزيج وهي «األفلوطونية» سيما وال اليونانية
اليونان.

كتابنا يف قلنا كما ألنه اإلسالمية؛ العقيدة يف دخيل غري الحقيقة يف التصوف لكن
يف بأصوله مستكن الكريم، القرآن آيات يف مبثوث األوروبية الحضارة يف العرب أثر عن
اْلبَِصريُ﴾،1 ِميُع السَّ َوُهَو ۖ ءٌ َيشْ َكِمثِْلِه ﴿َليَْس أن كتابه يف يقرأ فاملسلم الرصيحة، عقائده
ۖ ِهللا إَِىل ﴿َفِفرُّوا كتابه: يف ويقرأ اإللهية، الحكمة دارس يعلمه الذي العلم خالصة فيقرأ
بأن يؤمنون حني البوذيني املتصوفة تالميذ يعلمه ما فيعلم ِبنٌي﴾،2 مُّ نَِذيٌر نُْه مِّ َلُكم إِنِّي
ويقرأ النجاة، باب هو هللا إىل الفرار أو منه الفرار وأن الروح، سعادة تكدر العالم مالبسة
ءٍ َيشْ و﴿ُكلُّ َعِليٌم﴾،3 ءٍ َيشْ ِبُكلِّ َوُهَو ۖ َواْلبَاِطُن َوالظَّاِهُر َواْآلِخُر ُل اْألَوَّ ﴿ُهَو هللا أن كتابه يف
قديم أبدي، أزيل هللا إن له: يقولون حني شيئًا املتصوفة يزيده فال َوْجَهُه﴾،4 إِالَّ َهاِلٌك
َماَواِت السَّ نُوُر ﴿هللاُ أن كتابه يف ويقرأ والجزئيات، بالكليات عليم مكان، وال زمان بغري
إَِليِْه أَْقَرُب ِهللا﴾،6  ﴿َونَْحُن َوْجُه َفثَمَّ تَُولُّوا َفأَيْنََما ۚ َواْلَمْغِرُب ُق اْلَمْرشِ َواْألَْرِض﴾،5  ﴿َوهلِلِ
هو الحقيقي الوجود إن يقولون: حني التفسري إال املتصوفة يزيد فال اْلَوِريِد﴾،7 َحبِْل ِمْن
كائن كل له يصيل مكان كل يف قائم ألنه نفسه؛ من اإلنسان إىل أقرب وأنه هللا، وجود

تَْسِبيَحُهْم﴾.8 تَْفَقُهوَن الَّ َوٰلَِكن ِبَحْمِدِه يَُسبُِّح إِالَّ ءٍ َيشْ ن مِّ ﴿َوإِن
عالم أو الباطن وعالم الظاهر عالم بني الخالف املسلم يعلم الكريم القرآن ومن
الخرضوموىس بني كان فيما الخالف لهذا واضًحا مثًال يقرأ ألنه الرشيعة؛ وعالم الحقيقة
وََعلَّْمنَاُه ِعنِدنَا ْن مِّ َرْحَمًة آتَيْنَاُه ِعبَاِدنَا ْن مِّ َعبًْدا ﴿َفَوَجَدا … خالف من السالم عليهما
َلن إِنََّك َقاَل * ُرْشًدا ُعلِّْمَت ا ِممَّ تَُعلَِّمِن أَن َعَىلٰ أَتَِّبُعَك َهْل ُموَىسٰ َلُه َقاَل * ِعْلًما لَُّدنَّا ِمن
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َشاءَ إِن َستَِجُدِني َقاَل * ُخْربًا ِبِه تُِحْط َلْم َما َعَىلٰ تَْصِربُ َوَكيَْف * َصْربًا َمِعَي تَْستَِطيَع
َلَك أُْحِدَث َحتَّٰى ءٍ َيشْ َعن تَْسأَْلِني َفَال اتَّبَْعتَِني َفِإِن َقاَل * أَْمًرا َلَك أَْعِيص َوَال َصاِبًرا هللاُ
َلَقْد أَْهَلَها ِلتُْغِرَق أََخَرْقتََها َقاَل ۖ َخَرَقَها ِفينَِة السَّ ِيف َرِكبَا إِذَا َحتَّٰى َفانَطَلَقا * ِذْكًرا ِمنُْه
نَِسيُت ِبَما تَُؤاِخذِْني َال َقاَل * َصْربًا َمِعَي تَْستَِطيَع َلن إِنََّك أَُقْل أََلْم َقاَل * إِْمًرا َشيْئًا ِجئَْت
َزِكيًَّة نَْفًسا أََقتَْلَت َقاَل َفَقتََلُه ُغَالًما َلِقيَا إِذَا َحتَّٰى َفانَطَلَقا * ا ُعْرسً أَْمِري ِمْن تُْرِهْقِني َوَال
إِن َقاَل * َصْربًا َمِعَي تَْستَِطيَع َلن إِنََّك لََّك أَُقل أََلْم َقاَل * نُّْكًرا َشيْئًا ِجئَْت لََّقْد نَْفٍس ِبَغرْيِ
أَتَيَا إِذَا َحتَّٰى َفانَطَلَقا * ُعذًْرا لَُّدنِّي ِمن بََلْغَت َقْد ۖ تَُصاِحبْنِي َفَال بَْعَدَها ءٍ َيشْ َعن َسأَْلتَُك
َفأََقاَمُه يَنَقضَّ أَن يُِريُد ِجَداًرا ِفيَها َفَوَجَدا يَُضيُِّفوُهَما أَن َفأَبَْوا أَْهَلَها اْستَْطَعَما َقْريٍَة أَْهَل
َ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
تَأِْويُل ٰذَِلَك ۚ أَْمِري َعْن َفَعْلتُُه َوَما ۚ رَّبَِّك ن مِّ َرْحَمًة َكنَزُهَما َويَْستَْخِرَجا ُهَما أَُشدَّ يَبْلَُغا أَن َربَُّك

َصْربًا﴾.9 َليِْه عَّ تَْسِطع َلْم َما
اآلثار خفايا عن والبحث التصوف عىل مطبوع وهو — اآليات هذه يقرأ الذي فاملسلم
أن بها اكتفى إذا يفوته وال الصوفية، األصول من غناء فيها يجد — الحكمة ودقائق
يف عنها وتنفصل كثري، يف األخرى باملدارس تلتقي إسالمية صوفية مدرسة منها ينشئ
عىل املعقبني بعض يرى كما والفطرة» «بالطبع التصوف لباب عن تنعزل ال ولكنها كثري،

الدين. من املسلم يستمدها التي اإلسالمية الصوفية
بيديه يوصد أن عليه يحرم الروحية الحياة أبواب للمسلم يفتح حني القرآن ولكن
منها. نصيبه وينىس الدنيا عن لينقطع العمل يرتك أن وينهاه الجسدية، الحياة أبواب

.٦٥–٨٢ الكهف: 9
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أَْحَسَن َكَما َوأَْحِسن ۖ نْيَا الدُّ ِمَن نَِصيبََك تَنَس َوَال ۖ اْآلِخَرَة اَر الدَّ هللاُ آتَاَك ِفيَما ﴿َوابْتَِغ
َال آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها اْلُمْفِسِديَن﴾.10  ﴿يَا يُِحبُّ َال هللاَ إِنَّ ۖ اْألَْرِض ِيف اْلَفَساَد تَبِْغ َوَال ۖ إَِليَْك هللاُ
الَِّذيَن أَيَُّها اْلُمْعتَِديَن﴾.11  ﴿يَا يُِحبُّ َال هللاَ إِنَّ ۚ تَْعتَُدوا َوَال َلُكْم هللاُ أََحلَّ َما َطيِّبَاِت تَُحرُِّموا
ُكلُوا النَّاُس أَيَُّها اْألَْرِض﴾.12  ﴿يَا َن مِّ َلُكم أَْخَرْجنَا ا َوِممَّ َكَسبْتُْم َما َطيِّبَاِت ِمن أَنِفُقوا آَمنُوا

َطيِّبًا﴾.13 َحَالًال اْألَْرِض ِيف ا ِممَّ
ال البرشية، للحياة الصالح القصد سنن عىل تجري اإلسالم يف الروحية فالحياة

وذاك. هذا بني قوام اآلخرة، سبيل يف عنه انقطاع وال الجسد، يف استغراق
فإنما الروحية للمطالب تفرغوا الذين «النساك» من أناًسا عرف قد اإلسالم كان وإذا
من يكن ولم اإلنسانية، الحياة مطالب من مطلب كل يف التخصص سنة عىل ذلك كان

الرضورية. املطالب هذه من ملطلب التعطيل أو اإللغاء قبيل
الرشيفة العلوم من لغريه تعطيل أو إلغاء مثًال الطب لعلم تخصيصإنسان فليسيف
سبيل هو وإنما واستنكار التخصصإيجاب وليسيف اإلنسانية، املعارف قوام بها يتم التي
التنسك اإلسالم يوجب وال والروح، والذوق الذهن يف ملكة كل من واالستفادة التعميم
مطالب أو الروح مطالب عىل وفضلوه له تخصصوا منهم أناًسا ألن املسلمني؛ جميع عىل
تدبري يف عنه غنى ال الذي القدر وهو بيناه، الذي بالقدر يجيزه ولكنه األخرى، الجسد

اإلنسان. حياة
تنال، أن ينبغي ولكنها واحد، إنسان ينالها أن من وأكرب أكثر اإلنسانية فامللكات

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

سواء.
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وال إحصاؤها يسهل ال التي الروحية أو العقلية امللكات عىل هنا القول نقرص وال
متقاربة محدودة وهي الحسوالجسد، ملكات ومعها امللكات هذه به نعم ولكنا تحصيلها،

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

شهدناه. إذا إال نصدقه وال بال عىل لنا يخطر ال الذي الحد إىل واملضاعفة
أشياءَ يف قدمه أصابع يستخدم أكتَع رجًال الناس من ألوف معنا ورأى رأينا وقد
ويصنع الثقاب، عيدان ويشعل بها، يكتب اليدين؛ بأصابع صنعها عن الكثريون يعجز
سم يف الخيط ويسلك الحارضين، عىل ويديرها ويرشبها األقداح يف ويصبها القهوة بها
باليرسى. أو باليمنى يصنع ما كل بالقدم يصنع أن ويوشك املمزق، الثوب ويخيط اإلبرة
يتسلمون العامة املسابقات يف البليارد العبي الناس من ألوف معنا ورأى ورأينا
من إال يرتكونها ال ولعلهم تزيد، أو إصابة وخمسني مائة بعد إال يرتكونها ال ثم العصا
ويرسلونها يريدون حيث إىل األكر بها يوجهون وهم اآلخرين، لالعبني مجاملة أو تعب
بعضها يف تدخل لم إذا اللعبة تحسب وال بعضها يف األكر تدخل ال مرسومة خطوط بني
أن لك لجاز خفي بسلك األكر يجرون الالعبني هؤالء إن قائل: لك قال لو بحيث اآلخر،

يقول. ما تصدق
آثار يف ينظر من ورأينا شاء، حيث فتقع مسافات عىل بالحربة يقذف من ورأينا
يرمي من ورأينا املئات، بني وضعه تعدد ولو عرشات، بني واحًدا أثًرا منها َفيُْخِرج األقدام

أمتار. مسافة عىل الحيوان أو اإلنسان عنق بها فيطوق الطويل الحبل يف باألنشوطة
إليه تبلغ الذي الكمال آماد هي وهذه املحدودة، الجسدية امللكات هي هذه

والتوزيع. واملرانة بالتخصيص
امللكات؟ هذه من ملكة أعضاءهم يكسبوا أن جميًعا الناس عىل حكمنا إذا القول فما
الخطأ كلَّ كذلك نخطئ ولكننا املفيد، العمل عن به ونعطلهم خطأ أيما بهذا نخطئ إننا
عىل نفسه يف جار ولو الجسدية، امللكات هذه من ملكة أتقن ألنه إنسان؛ عىل حجرنا إذا

اآلخرون. يتقنها أخرى ملكات
الظن فما والتخصيص، باملرانة املعهودة حدودها الجسدية بالقوى جاوزنا كنا فإذا
هذه عند تقف وال التقارَب هذا الناس يف تتقارب ال وهي العقلية أو الروحية بالقوى

الحدوِد؟
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ونحن عليه، وننحي نلومه، فلماذا جسده عىل يؤثرها الروحية القوة طالب كان وإذا
يف الكمال أو العقل فنون يف املهارة عىل اللعب يف املهارة آثر إذا الالعب عىل ننحي ال

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

أجمعني! به اقتدوا إذا الناس يرض وهو إال هؤالء
االجتماعية الحقائق بعض عن الفكر تحجب الجسد نوازع أن فيه جدال ال ومما

املصفاة. الكونية الحقائق عن فضًال
اإلصالح مطالب بعض عن عائق األرسِة وهموَم العيِش شواغَل أن فيه جدال ال ومما

الدهور. مر عىل الباقية اإلنسانية الحياة عن فضًال اليومية، الحياة يف
كحق حق له البدنية، القوة كطالب الروحية القوة طالب أن فيه جدال ال ومما
حق عىل ولسنا اإلنسان، ملكات من يشاء ما استكمال يف األثقال وحامل واملالكم املصارع
فيه نقصت إذا املصارع نلوم ال ألننا عيشه؛ لذات أو جسده عىل جار أنه عليه أخذنا إذا

الروح. ملكة أو العلم ملكة أو الفن ملكة
هذا، مع املصارعة من بد ال ولكن الناس، كل لفسد مصارعني الناس كل أصبح لو

البقاء. أردنا إذا لها املتفرغني من بد وال
وبطل الدنيا لفسدت الدنيا شواغل عن معرضني متصوفني كلهم الناس أصبح ولو
وإال 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

األبدان. وثروة العقول وثروة الروح ثروة لنا ينظم الذي الحيوي»
الروحية؛ املطالب هذه من مطلب كل يف القرآن برشيعة مكفول الحيوي» «القصد

املسلمني. جميع عىل تفرض ال وهي يطيقها، ملن مباحة فهي
يفيد الذي بالقدر يجريان فإنهما اإلعفاء؛ هذا من بد وال اإلباحة، هذه من بد وال

الحالتني. كلتا يف الرضر ويمنع
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االختالِف بعَض بينها اختلفت وإن املوت، بعد بالحياة اإليمان يف اتفاق عىل الكتابية األديان
الحياة. تلك تمثيل يف

وبعدها. جميًعا الكتابية األديان قبل األخرى بالحياة الفالسفة آمن وقد
العرص يف أشهرهم ومن أفالطون، السابقني الفالسفة من بها املؤمنني أشهر فمن
ببقاء اإليمان سبب يف الفلسفية اآلراء أطراف يجمعان وهما كانت، عمانويل الحديث

املوت. بعد النفس
وهي االنحالل، وال التجزئة يقبل ال بسيط مجرد جوهر أفالطون مذهب يف فالنفس
تحيي أن يمكن ال «الالحياة» أن كما «الحياة» يعود أن يمكن ال حياة هو وما الحياة، قوام

الصماء. املادة
طوًرا — املادة من وتخلص والتطهري، الرتقي معارج يف باملادة تتلبس النفس ولكن

والصفاء. الحرية من األول عنرصها إىل لتعود — طور بعد
به تدين الذي األخالقي» «القانون يف برأيه مرتبط «كانت» مذهب يف النفس وبقاء
مفطور اإلنسان فإن والجماعات؛ اآلحاد إرادة فوق إلهية إرادة عىل ويدل اإلنسان، فطرة
يتخذ وأنه به، لالقتداء يصلح الذي العمل هو الواجب أن يفهم وأن الواجب، يفهم أن عىل

الناس. جميع من تطلب عامة قاعدة
ويسعد به يدين من يشقى ثم كهذا قانون النفس يف يُغرس أن املعقول من وليس
األمر ترد أن خليقة الطباع يف القانون هذا غرست التي فالحكمة عليه، ويخرج ينبذه من
الحياة. هذه حظوظ يف كله يتم ال العدل الجزاء ألن الحياة؛ هذه بعد حياة يف نصابه إىل
مسألة يف الناظرون يذكر أن الفيلسوفني، هذين رأي إىل املوجزة اإلشارة من ونريد
وإيمان. اعتقاد مسألة أنها قصاراها وليس وتفكرٍي، بحٍث مسألُة أنها املوت بعد الحياة
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يملكون ال أنفسهم التجريبي العلم وأصحاب بحثه، متناول من يخرجها ال فالعقل
طبيعة قط يحرصوا لم ألنهم فيها؛ الباب بإغالق لهم يسوغ ما العلمية أسانيدهم من
طبيعة يف ويربءوا ينقضوا أن لهم فليس الصماء، املادة وليدة أنها قط يثبتوا ولم الحياة،

مصريه. وغاية تكوينه بأصل لديهم مقطوًعا وليس عملهم يف باملحصور ليس يشء
وتمثيل والتفكري، للبحث الحقيقة تمثيل بني منه بد ال فارًقا يستلزم نفسه العقل لكن

واالعتقاد. للتدين بعينها الحقيقة هذه
موجه فيها الخطاب ألن بها؛ املؤمنني بتصور تمتزج أن بد ال االعتقادية فالحقيقة
النفس كبري ومنهم والغبي، الذكي ومنهم والجاهل، العارف منهم البرش من ماليني إىل
يطمح كماًال يعرف ال ومن الكمال يطلب من ومنهم ووضيعه، الحس ورفيع وصغريها،

إليه.
هذا وعىل األحوال، من كثري يف باملحسوسات االعتقادية الحقيقة توضيح من بد فال

الكريم. القرآن يف األخرى الحياة عقيدة إىل ينظر من كل فكره يروض أن ينبغي
اإليمان إىل ويدعوهم والحساب، البعث عقيدة املؤمنني عىل يفرض الكريم فالقرآن

والعذاب. بالنعيم
النعيم. مقر هي والجنة
العذاب. مقر هي والنار

النَِّعيِم َجنَّاِت ﴿ِيف الواقعة: سورة يف وصفت كما للجنة أوصافمحسوسة القرآن ويف
ُمتََقاِبلنَِي َعَليَْها تَِّكِئنَي مُّ * ْوُضونٍَة مَّ ٍر ُرسُ َعَىلٰ * اْآلِخِريَن َن مِّ َوَقِليٌل * اْألَوَّلنَِي َن مِّ ثُلٌَّة *
َعنَْها ُعوَن يَُصدَّ الَّ * ِعنٍي مَّ ن مِّ َوَكأٍْس َوأَبَاِريَق ِبأَْكَواٍب * َخلَُّدوَن مُّ ِوْلَداٌن َعَليِْهْم يَُطوُف *
َكأَْمثَاِل * ِعنٌي َوُحوٌر * يَْشتَُهوَن ا مَّ مِّ َطرْيٍ َوَلْحِم * ُوَن يَتََخريَّ ا مَّ مِّ َوَفاِكَهٍة * يُنِزُفوَن َوَال
ِقيًال إِالَّ * تَأِْثيًما َوَال َلْغًوا ِفيَها يَْسَمُعوَن َال * يَْعَملُوَن َكانُوا ِبَما َجَزاءً * اْلَمْكنُوِن اللُّْؤلُِؤ

َسَالًما﴾.1 َسَالًما

.١٢–٢٦ الواقعة: 1
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َكذَّبُوا ﴿بَْل الفرقان: سورة يف وصفت كما للنار محسوسة أوصاف القرآن ويف
تََغيًُّظا َلَها َسِمُعوا بَِعيٍد َكاٍن مَّ ن مِّ َرأَتُْهم إِذَا * َسِعريًا اَعِة ِبالسَّ َكذََّب ِلَمن َوأَْعتَْدنَا ۖ اَعِة ِبالسَّ

ثُبُوًرا﴾.2 ُهنَاِلَك َدَعْوا َقرَّننَِي مُّ َضيًِّقا َمَكانًا ِمنَْها أُْلُقوا َوإِذَا * َوَزِفريًا
املوصوفات هذه أن الرشيف النبوي ونصالحديث بنصالقرآن عليه املتفق من ولكن
َجَزاءً أَْعنُيٍ ُقرَِّة ن مِّ َلُهم أُْخِفَي ا مَّ نَْفٌس تَْعَلُم ﴿َفَال الحياة: هذه يف ويعهد يرى ما غري
وال سمعت أذن وال رأت عني ال ما «فيها يقول: السالم عليه والنبي يَْعَملُوَن﴾،3 َكانُوا ِبَما

برش.» قلب عىل خطر
يخل وال العذاب ومعنى النعيم معنى الصفات هذه من يفهمون املسلمني أن والواقع

والعقاب. باملثوبة ووعيده هللا وعد من املقصود بالغرض لذلك أو لهذا فهمهم
«معناه املوضونة: الرسر عىل االتكاء تفسري يف يقول مثًال الرازي الدين فخر فاإلمام
اختالف فيه يكون ال فيما إال هذا يفهم وال واحد، زمان يف أحد كل يقابل أحد كل أن
املراد فيكون وظهور، أدبار لهم ليس أرواح أنهم الكالم معنى فيكون هذا وعىل جهات،
يقابل الذي كالنور وجه، جهاتهم جميع نورانية أرواح أجسامهم الذين هم السابقني من

يشء.» كل
واألجسام. األرواح مطالب ويف واألعراض، الجواهر يف باحث فيلسوف فهم وهذا

إىل يتطلعون وال هللا، إىل الوصول هو كله الباقية الحياة نعيم أن املتصوفة ويفهم
الجزاء. هذا غري جزاء

َطرْيٍ َوَلْحِم * ُوَن يَتََخريَّ ا مَّ مِّ ﴿َوَفاِكَهٍة تعاىل: قوله يتلو قارئًا العدوية رابعة سمعت
والطري. بالفاكهة نفرح حتى صغار إذن نحن فقالت: يَْشتَُهوَن﴾،4 ا مَّ مِّ

فصاح اْآلِخَرَة﴾،5 يُِريُد ن مَّ َوِمنُكم نْيَا الدُّ يُِريُد ن مَّ ﴿ِمنُكم تعاىل: قوله الشبيل وسمع
﴿ُكلُوا تعاىل: قوله يف يقول وكان تعاىل؟ هللا يريدون الذين فأين وقال: عظيمة صيحة

.١١–١٣ الفرقان: 2
.١٧ السجدة: 3

.٢١ ،٢٠ الواقعة: 4
.١٥٢ عمران: آل 5
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هو من تعاىل لينظر واختبار؛ وابتالء انتقام فباطنه إنعاًما ظاهره كان «إن بُوا﴾:6 َواْرشَ
نفسه.» حظ من هو ومن معه

يرتفعون الذين الخواص يفهمه تعبري — رأينا كما — باملحسوسات الحقائق فوصف
الجهالء. طبقة عن الباقية النفس وبمطالب بالفهم

إننا الجهالء؟ هؤالء عند مفهوم املثالية والحقائق املجردة باملعاني التعبري هل ولكن
— كله الدنيا وازع إىل أحوجهم بل — بالحساب اإليمان إىل الناس أحوج أن جميًعا نعلم
املعاني تجريد إىل منها يخلصون وال املحسوسات تستغرقهم الذين الجهالء طبقة هم
ويفقهون، يحسون بما إال يعتقدون ال وهؤالء الكمال، وتقديس الحقيقة بحب والشعور
كل من وفكاك عقيدة كل من إباق وإما وتصورهم، بشعورهم عندهم تمتزج عقيدة فإما

البطالِن. كلَّ البرشية الجماعات يف العقيدة كلمة تبطل وبهذا تكليف،
البرشية. الجماعات لعقائد صورتني إحدى من إذن معدى وال

فيه بد وال وعامة، خاصة الناس جميع عند العقيدة من الحكمة يحقق أسلوب إما
باملحسوسات. املعاني عن التعبري من

ال وهو االعتقاد، حظرية عن العامة وينفي ألنفسهم، الخاصة يرتك أسلوب وإما
بحال. العقيدة من الحكمة يحقق

فائدة ال األسلوب هذا ويف العامة أو الخاصة من أحد عىل خسارة ال األسلوب ذلك يف
الوحي عن بمعزل يفهمون ما يفهمون ألنفسهم مرتوكون الخاصة ألن للعامة؛ وال للخاصة

حجاب. بكل والرسالة الوحي عن محجوبون العامة وألن والرسالة؛
زعموا حني األقطار شتى يف كثرية عقوًال األديان دعاة من املغرضني بعض ضلل وقد
املؤمنني وأن اإلسالمية، العقيدة عىل مقصور والنار الجنة أمر يف باملحسوسات الخطاب أن

بالقرآن. املؤمنني من كانوا إذا إال به يؤمنون ال بالدين
هللا رضوان يف املحسوس تمثلوا قد الكتابية األديان جميع يف والقديسون فاألنبياء
والدعوات. الرتاتيل كتب ويف الجديد، والعهد القديم العهد كتب يف الصفة هذه عىل ووضعوه
من والعرشين الخامس اإلصحاح يف الرضوان يوم أشعياء يصغي القديم العهد ففي
خمر وليمة سمائن: وليمة الجبل هذا يف الشعوب لجميع الجنود رب «يضع فيقول: سفره

.٤٣ املرسالت: ،٢٤ الحاقة: ،١٩ الطور: ،٦٠ البقرة: 6

154



األُخرى الحيَاة

الذي النقاب النقاب. وجه الجبل هذا يف ويفنى مصفى دردي ممخة: سمائن دردي عىل
الرب السيد ويمسح األبد إىل املوت يبلغ األمم، كل عىل به املغطى والغطاء الشعوب كل عىل

الوجوه.» كل من الدموع
نظرت هذا «بعد رؤياه: من الرابع اإلصحاح يف اإللهي يوحنا يقول الجديد العهد ويف
اصعد قائًال: معي يتكلم كبوق سمعته الذي األول والصوت السماء يف مفتوح باب وإذا
عيلَّ يعرض عرش وإذا الروح يف رصت وللوقت هذا، بعد يصري أن بد ال ما فأريك هنا إىل
وقوس والعقيق اليشب حجر شبه املنظر يف الجالس وكان جالس، العرش وعىل السماء يف
ورأيت عرًشا، وعرشون أربعة العرش وحول الزمرد، شبه املنظر يف العرش حول قزح،
أكاليل رءوسهم وعىل بيض، بثياب مترسبلني جالسني شيًخا وعرشين أربعة العروش عىل
نار مصابيح، سبعة العرش وأمام وأصوات، ورعود بروق يخرج العرش ومن ذهب، من
العرش وسط ويف البلور، شبه زجاج بحر العرش وقدام هللا، أرواح سبعة هي متقدة
شبه األول والحيوان وراء، ومن قدام من عيونًا مملوءة حيوانات أربعة العرش وحول
شبه الرابع والحيوان إنسان، وجه له الثالث والحيوان عجل، شبه الثاني والحيوان األسد،

«… طائر نرس
سجنه من الشيطان يحل السنة األلف تمت «متى العرشين: اإلصحاح يف ويقول
للحرب، ليجمعهم ومأجوج؛ يأجوج األرض: زوايا أربع يف الذين األمم ليضل ويخرج
الذي وإبليس … وأكلتهم السماء من هللا عند من نار فنزلت … البحر رمل مثل وعددهم
يف الحياة سفر يف مكتوبًا يوجد لم من وكل … والكربيت النار بحرية يف طرح يضلهم كان

النار.» بحرية
ألن جديدة؛ وأرًضا جديدة سماء رأيت «ثم والعرشين: الحادي اإلصحاح يف ويقول
املدينة رأيت يوحنا وأنا بعد، فيما يوجد ال والبحر مضيتا، األوىل واألرض األوىل، السماء
لرجلها، مزينة كعروس مهيأة هللا عند من السماء من نازلة الجديدة أورشليم املقدسة

الناس.» مع هللا مسكن ذا هو قائًال: السماء من عظيًما صوتًا وسمعت
عن فضًال املسيحية صدر يف القديسني قلوب تساور املحسوس النعيم آمال وكانت
سورية عاشيف رجل املعدودين األقطاب هؤالء أشهر ومن الدهماء، غمار بني العباد عامة
القديس وهو النعيم، طالب بها يتغنى مقروءة تراتيل بعده وترك للميالد الرابع القرن يف
منهم تقطر رأيتهم الصالحني، مساكن «ورأيت الرتاتيل: هذه إحدى يف يقول الذي إفرايم
خمر عن عف من وكل … والريحان الفاكهة ضفائر تزينهم العبري، منهم ويفوح العطور
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صدر يف الحسان تلقته الشهوات عن عف من وكل الفردوس، خمور إليه تعطشت الدنيا
طهور.»

القديس فقال الصفة، بهذه النعيم وصف يف املرشق وأحبار املغرب أحبار واتفق
أن اإللهي: يوحنا أنبأ املسيح السيد إن الثاني: القرن يف ليون أسقف Arenius أرنيوس
آالف عرشة غصن ولكل غصن، آالف عرشة منها كرمة لكل كروم، فيها يكون أيام ستأتي
وخمسة مائتني الخمر، من فتدر منها العنبة وتعرص عنبة، آالف عرشة فرع ولكل فرع،

رطًال. وسبعني

كتابة بغري واألخالد الخواطر يف وقع وفيما وسجل، كتب فيما كثرية وأمثالها الصفات هذه
يتجه خطاب يف إغفاله يتأتى ال عموًما املعتقدين تعم أنها منها يعنينا ما وكل وتسجيل،
يف وتغلغل الشعور تخلل إذا إال اليقني مبلَغ النفوس يف يبلغ وال املعتقدين، جميع إىل

الضمري.

يقولون املوت بعد النفس ببقاء قالوا الذين الفالسفة أن الفصل هذا أول يف رأينا وقد
منها كل وحاجة النفوس اختالف يستلزمها عقلية رضورة به القول وجدوا ألنهم بذلك؛
الستقامة والتكمل التطهر هذا ووجوب الحياة، هذه بعد حياة يف والتكمل التطهر إىل

واألرشار. األخيار بني اإللهي العدل قضاء
به قضت كما املوت بعد املذنبون به يُبتىل الذي العذاب تقدير يف ملحوظ املعنى فهذا
الغفران، إىل اآلخرة عذاب انتهاء عىل يجمعوا أن كادوا املفرسين فإن الكريم؛ القرآن رشيعة
املعنى هذا ويؤيد انتهاء، بغري البقاء يفيدان وال الطويل الزمان يفيدان واألبد الخلود وأن
ومنه باملحسوسات، املعاني يرشح الذي الخطاب بأسلوب يفصله البخاري رواه حديٌث
كانوا إخواننا ربنا يقولون: إخوانهم يف نجوا قد أنهم رأوا وإذا …» السالم: عليه يقول
يف وجدتم فمن اذهبوا تعاىل: هللا فيقول معنا، ويعملون معنا، ويصومون معنا، يصلون
وبعضهم فيأتونهم … النار عىل ويحرمهللاصورهم فأخرجوه، إيمان من دينار مثقال قلبه
فيقول: يعودون، ثم عرفوا، من فيخرجون ساقيه، أنصاف وإىل قدمه إىل النار يف غاب قد
فيشفع … عرفوا من فيخرجون فأخرجوه، دينار نصف مثقال قلبه يف وجدتم فمن اذهبوا
النار من قبضة فيقبض شفاعتي، بقيت الجبار: فيقول واملؤمنون، واملالئكة النبيون
يف فينبتون الحياة، ماء له يقال الجنة، بأفواه نهر يف فيلقون امتحشوا قد أقواًما فيخرج
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الشجرة، جانب إىل الصخرة جانب إىل رأيتموها قد السيل حميل يف الحبة تنبت كما حافيته
فيخرجون أبيَض، كان منها الظل إىل كان وما أخرض، كان منها الشمس إىل كان فما
عتقاء هؤالء الجنة، أهل فيقول الجنة، فيدخلون الخواتيم رقابهم يف فيجعل اللؤلؤ، كأنهم

«… الرحمن
العذاب أن جميًعا فحواها تقدم، ما معنى يف أخرى أحاديُث السالم عليه وللنبي

الرضوان. حظرية يف تتالقى جميًعا األنفس وأن وتكفري، تطهري
املسلم به يدين كما اآلخر العالم ففي التعبري، من حقه العقيدة أسلوب أعطينا فإذا

الدين. لعقيدة ورضا التفكري، لدواعي ورضا األخالقي، للوازع رضا
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خامتة

فيها يبسط التي الفصول مجموعات وأمريكا أوروبة يف كثرت األوىل العاملية الحرب منذ
استخلصها التي عقيدته فيها منهم كل ويلخص واألديان، العقائد يف آراءهم كاتبوها
يقتضيه وبما فيه يعيش الذي بالعالم وشعوره وعلمه تفكريه تناسب أنها وأحس لنفسه،

الحديثة. اإلنسانية وتجارب «الوضعية» العلوم عرص يف االعتقاد أمر
جوانب من الحياة إىل ينظرون ونساء، رجال آراء عىل غالبًا املجموعات هذه وتشتمل
وصاحب السيايس ومنهم واملخرتع، الفنان ومنهم والفيلسوف، العالم فمنهم شتى،
وجميع الطوائف، جميع فيها تتالقى وسطى نظرة العالم إىل ينظر من ومنهم األعمال،

والتفكري. الحس مذاهب
اإلله. بها يتمثل التي العليا املثل حسب عىل اصطفاه «إلًها» له اتخذ قد وبعضهؤالء
عن تخرج وال الطبيعة، وراء ملا فيها محل ال أرضية برشية بعقيدة يدين وبعضهم

اإلصالح. وبرامج األخالق قواعد من نخبة كونها
قومه اعتقده ما ويخالف يوائمه تفسريًا قومه به يؤمن الذي الدين يفرس وبعضهم

والعبادات. املراسم من
كما — اإليمان أن وهو واحد: يشء عىل يدلون — ومذاهبهم آرائهم جملة يف — وكلهم
املؤمن غري اإلنسان «ألن الحياة؛ هذه يف طبيعية ظاهرة — هللا عن كتابنا خاتمة يف قلنا
الذي الكون عن وانعزاله ويأسه واضطرابه حريته من نحسه فيما طبيعي غري إنسان
الطبيعية، الظواهر ويف اإلنسانية الحياة يف القاعدة هو وليس الشذوذ فهو فيه، يعيش
الوهم من إيمان عىل ليستقر الكون هذا يف خلق اإلنسان إن يقال: أن العجب أعجب ومن

القرار.» يسلب أو املحض
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بينها وجدنا فما الفردية العقائد أو املبتدعة العقائد هذه من كثريًا راجعنا وقد
ما خري أنها أو وتريحه، تناسبه أنها دعواه من أكثر صاحبها لها يدعي واحدة عقيدة
صالحة عقيدة أنها لها يدعون ال ولكنهم االعتقاد، من بد يكن لم إن ويريحه، يناسبه
الجماعات هذه أن يدعون وال متعاقبة، وأجيال متعددة، أطوار يف البرشية، للجماعات
عن ألنفسهم بحثوا — آحاد وهم — ألنهم موروث؛ اعتقاد كل عن تستغني البرشية

االعتقاد. من حظهم لفوات الرجاء؛ بخيبة شعروا أو اعتقاد،
البرشية الجماعات عقائد وبني القبيل هذا من التي الفردية العقائد بني مقابلة وكل
الفرد عقيدة أن وهي: منها؛ مناص ال التي الفوارق بهذه بينها التفرقة إىل بنا تنتهي

املجاز. أو بالحقيقة األمور فهم يف وأسلوبه وتوضيحه تفسريه يف إليه ترجع
كلها إليها الرضورة تدعو ال رشائط مالحظة من فيها مناص فال الجماعة عقيدة أما

الفردية. العقائد تلك يف
املحجوبة، باملغيبات إليها يوحي ألنه املجاز؛ من يخلو ال الجماعة دين أن ومنها
اشتملت إذا إال الحس تستجيش وال بالضمري، تمتزج التي األبدية املعاني إليها ويقرب

واملشاهدات. املألوفات من يعهدونه بما واقرتنت مخيالتهم عىل
غرضه يؤدي وال واملقلدين، واملجتهدين والعامة الخاصة يعم الجماعة دين أن ومنها

فريق. عن هؤالء من فريًقا قطع إذا األسمى
الكثرية األجيال هذه ويف واحد، لجيل وليس كثرية ألجيال الجماعة دين أن ومنها
األخالق مبادئ يف واألطوار الِغرَيِ من وكثري العلم، يف املستحدثات من لكثري املجال يتسع

األذواق. ومشارب
واملخرتعات الكشوف ومتابعة العلوم الستحداث كثرية فرص البرشية وللجماعات
أن تستطيع ال ولكنها الدين، نصوص من تأخذها لم إن تشاء ما منها تأخذ أن تستطيع
عن يصدها وال التعلم، عىل يحضها أنه منه وحسبها االعتقاد، مصادر غري من الدين تأخذ

واالستطالع. البحث بوسائل الزمن مع لها تتاح حني املعرفة، سبيل
عقيدة هي حيث من القرآنية الفلسفة عن للكالم تعرضنا قد الكتاب هذا يف ونحن
العرص أبناء مطالب يلبي حديثًا عرًضا العقيدة هذه لنعرض اإلسالمية؛ للجماعات

الحديث.
من للقرآن نستشهد أن — مستهله يف أملعنا كما — الكتاب يف غرضنا يكن ولم
القرآنية، الفلسفة يوافقون واملحدثني األقدمني الفالسفة من كثريًا فإن الفلسفة؛ مذاهب
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األوامر أن والحكمة، العلم ومجال الدين، مجال بني املفرقون يعلم أن إال ذلك من يهمنا فال
عرضت كما االجتماعية، املباحث مجال يف للحكماء عرضت قد القرآن يف التي والنواهي
ألنها الضمري؛ إرضاء سبيل يف للفكر إعنات فيها يكن فلم الدينية، العقائد مجال يف لهم

الضمري. شأن ومن الفكر شأن من
اقتصادية أو اجتماعية مسألة مضاعفة أضعاًفا الربا تحريم أن زعموا أنهم ذلك مثال
االجتماع تريضعلماء ال ولكنها املتدينون، يرضاه قد بحكم فيها فأتى القرآن، عرضلها قد

االقتصاد! خرباء أو
املسلم عقيدة فيها فوافقوا املسألة لهذه عرضوا قد واملحدثني األقدمني الفالسفة لكن
وهو تجارة نفسه املال يجعل ألنه الربا؛ حرم قد فأرسطو ونواهيه، بأوامره يدين الذي
مصائب يردون املحدثني االقتصاد فالسفة من االستغالل وأعداء التجارة، يف التبادل وسيلة
قريحة املسألة هذه تتناول ولم األموال، رءوس باستغالل الناس تسخري إىل كلها االجتماع
بوصمِة الربا َوَصَمِت إال النفسية والكرامة اإلنساني الشعور بمقياس تقيسها عالية أدبية

الخسيس.» املعدن صدأ «إنه شكسبري: قال كما واملعابة، الخسِة
حقه من أكرب ا حقٍّ الضمري يعطي وال الفكر يجايف ال حكم الربا يف القرآن فحكم
فكرية، مسألة بني املوافقة من يعنينا ما كل وهذا واملحرمات، املحلالت تقرير يف املقدور

القرآنية. الفلسفة عليها اشتملت التي األحكام من وحكم
القرآن إذ الحديث؛ العلم نظريات من ظهر بما القرآن قداسة عىل نستدل أن نشأ ولم
وخري الضمري، يخاطب عقيدة كتاب ألنه االدعاء؛ هذا مثل إىل به حاجة «ال أسلفنا كما
من حكًما يتضمن وال التفكري عىل يحث أن العلم مجال يف العقيدة كتاب من يطلب ما
حينما العلوم من االستزادة وبني بينه يحول أو تفكريه، يف العقل حركة يشل األحكام

استطاع.»
معاني عىل نحملها دائمة حقيقة كأنها علمية نظرية كل نتلقى أن الخطأ ومن

وجيل. جيل بني قرار عىل تثبت ال العلمية النظريات ألن القرآن؛
من آيات وبني بينها التوفيق يف قيل وما السديمية، النظرية عن قيل ما ذلك أمثلة ومن
ۖ َفَفتَْقنَاُهَما َرتًْقا َكانَتَا َواْألَْرَض َماَواِت السَّ أَنَّ َكَفُروا الَِّذيَن يََر ﴿أََوَلْم منها: الكريم؛ القرآن

1.﴾ َحيٍّ ءٍ َيشْ ُكلَّ اْلَماءِ ِمَن َوَجَعْلنَا

.٣٠ األنبياء: 1

161



القرآنية الفلسفة

نشأت الفلكية املنظومات أن — خاصة والفلك — الطبيعة علماء بعض رجح وقد
بعض ينفصل أو فيتشقق، الحرارة فيه تختلف السديم هذا وأن امللتهب، السديم من كلها
وتنشأ الكبرية، األجرام حول منه الصغرية األجرام فتدور فيه، التمدد أثر من بعضه عن

الدوران. وهذا التشقق هذا من شابهها وما الشمسية املنظومات
النقصوالزيادة، يقبل الفروض، من فرًضا تكون أن تعدو ال السديمية النظرية ولكن
عليه. متفق قرار إىل الطبيعة علماء بني — بعد — ينتِه ولم والتفنيد، النقض يقبل بل

كلها الكونية الحرارة وكانت الحرارة، من ُخلًوا كله الفضاء كان هل نسأل: أن فلنا
إليها؟ وما السدم يف مركزة

الفضاء؟ هذا موجودات من غريها دون للسديم الحرارة جاءت أين من نسأل: أن ولنا
حاالته؟! من حالة يف الفضاء إىل بالحرارة يرجع مذهب املستقبل يف يظهر أن يجوز أال
أليس تفسري؟ إىل يحتاج عجبًا — الخلو هذا صح إذا — الحرارة من الفضاء خلو أليس
العلماء بعض يقول أال التفسري؟ إىل ذلك من أحوج غريها دون السدم يف الحرارة انحصار
من حالة كله اإلشعاع وإن املادة؟ أصل هو اإلشعاع وإن األثري، هو الفضاء إن اليوم:

األثري؟ حاالت
فانفتقتا رتًقا كانتا واألرضني السماوات أن القرآنية اآلية تفسري يف املأمون فالقول
املجازفة فهو السديمية النظرية إىل ذلك يف املرجع يكون أن أما … األزمان من زمن يف

دليل. وبغري حيطة، غري ويف علم، غري يف بالرأي

حاجة فال القويم، النهج هذا عىل القرآن سعة من حظهما والضمري العقل استوىف ومتى
جديد. فرض منها ظهر كلما املستحدثة، النظريات موافقة إىل به

عقيدة من القائمة األديان به تتكفل ما خريُ القرآنية الفلسفة أن نقرر النهج هذا وعىل
واألبدان، األرواح وسعادة واملعرفة الخري سبيل يف عنانه للعقل وتطلق الضمري تعمر
أردناها؛ التي بالحقيقة الصفحات هذه يقرأ من نقنع حني القصد وفينا أننا ونحسب
عقيدة ألنفسهم يصطفون ال وأنهم عقيدة، عن يستغنون ال املسلمني جماعة أن وهي:

اعتقدوه. مما لهم خريًا سمحة ميرسة
العقاد محمود عباس
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