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األول الفصل

القرآن علوم





الكريم1 القرآن يف العلم مفهوم

املضمون تحليل

واملنهج املوضوع (1)

الدنيا، العمل، اإليمان، «هللا، مفاهيم مثل رئييس مفهوم الكريم القرآن يف «العلم» مفهوم
العلم. أهمية عىل يدل مما إلخ.» … اآلخرة

النقلية؛ العقلية اإلسالمية العلوم يف العلم تصورات ظهرت أساسه عىل الذي وهو
الخالصة؛ النقلية العلوم أو التصوف، وعلوم الحكمة وعلوم الفقه وأصول الدين أصول
الرياضية الخالصة؛ العقلية العلوم أو والفقه، والسرية والتفسري والحديث القرآن علوم
والكيمياء والصيدلة الطب الطبيعية، أو والجرب، واملوسيقى والفلك والهندسة كالحساب

والحيوان. والنبات واملعادن
والنظر واليقني، الشك بني والفرق واملعلوم، العلم بنظرية الدين أصول علم يبدأ
والعقلية، النقلية األدلة وأنواع واملتواترات واألوليات واملجربات والحسيات واالستدالل،
الحال هو كما العلم يف نظرية باعتباره باملنطق الفقه أصول علم ويبدأ والقطعية،2 الظنية
علوم وتبدأ االستدالل،3 قواعد وضع أجل من اللغة مبادئ مع للغزايل، «املستصفى» يف

أكسفورد أكاديمية والحارض». املايض والغربيني: املسلمني العلماء عند العلمي البحث «أخالقيات 1

٢٠٠١م. أغسطس ٣٠–٣١ العالية–أكسفورد، للدراسات
ص٢٣١–٤٠٩. ١٩٨٧م، القاهرة مدبويل، العلم، نظرية النظرية، املقدمات ج١، الثورة، إىل العقيدة من 2

.١١–٥٥ ج١، املحمية، مرص ببوالق، األمريية املطبعة الفقه، أصول يف املستصفى الغزايل: 3



(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

أيًضا التصوف علوم وتبدأ واإللهيات، الطبيعيات قبل للعلوم آلة باعتباره باملنطق الحكمة
للغزايل.4 الدين» علوم «إحياء يف الحال هو كما العلم، بكتاب

علوم يف «اإلتقان يف الحال هو كما «العلم» بكتاب أيًضا فتبدأ الخمسة النقلية العلوم أما
والتفسري. والسرية الفقه كتب ويف صحيحه، يف البخاري يفعل وكما للسيوطي، القرآن»
واحد، آٍن يف واالستقرائية االستنباطية العلوم تؤسس فإنها والطبيعية الرياضية العلوم أما

القدماء. بلغة واالعتبار النظر والتجريبية، العقلية
العلم بيان «جامع مثل مستقل كموضوع العلم مفهوم يف مؤلفات عدة ُكتبت وقد
للفارابي، العلوم» «إحصاء مثل مؤلفات عدة عناوين يف ظهر كما الرب، للقايضعبد وفضله»

وغريهم. للسكاكي، العلوم» و«مفتاح خان، صديق لحسن العلوم» «أبجد
لتصور األول املصدر كان الذي الكريم القرآن يف «العلم» مفهوم جميًعا وأساسها
القديم، املوروث الغربي الوافد يزاحم أن قبل القديمة اإلسالمية العلوم منظومة يف العلم
بني وتضارب بينها نزاع يف واإلنسانية والطبيعية الرياضية للعلوم جديدة تصورات وتنشأ
وحرية بالتصديق، واالتساق بالتجربة والنظر باالستقراء، االستنباط ومعارضة مناهجها
من وبالرغم الظاهريات، مثل خاصة بمناهج تستقل أن قبل املنهجني بني اإلنسانية العلوم

ليبنتز. عند الشامل» «العلم أو هيجل عند العلوم» «وحدة محاوالت
لتحليل واللسانية االجتماعية العلوم مناهج من منهج املضمون» «تحليل ومنهج
عىل للتعرف والدعاة والفقهاء العلماء أو والقادة واملديرين الرؤساء خطب الخطاب،
لرتدد الكمي التحليل عىل ويعتمد املعنى، إىل اللفظ من يبدأ ومساره. الفكر مكونات
واملعرفة، والنكرة والحرف، والفعل االسم بني والفرق اللغة، وفقه الجملة وتركيب األلفاظ
يعرفه ما آخر إىل الفعل، واسم املفعول واسم الفاعل واسم واملجرور، واملنصوب واملرفوع

الفكر. عىل وداللتها اللغة فالسفة
ولكل والتاريخي، والقانوني واألدبي الديني النص النصوص، أنواع كل عىل ويُطبَّق
أوجب والذي الديني للنص أهم التاريخية فالصحة البسيطة، أو املركبة أبعاده نص
االنتحال، قضية وجود من بالرغم األدبي، النقد إىل منها املقدسة» للكتب التاريخي «النقد
الديني النص إىل أقرب اإللزام أو الفعل اقتضاء وقضية القانوني، والنص التاريخي والنص
الجمايل والبعد التاريخي، والنص األدبي النص إىل منهما الفعل يوجبان اللذين والقانوني

.١١–٩٥ ج١، ١٣٥٨ه/١٩٣٩م، القاهرة الحلبي، البابي مصطفى الدين، علوم إحياء الغزايل: 4
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الكريم القرآن يف العلم مفهوم

وقضية القانوني، والنص التاريخي النص إىل منهما والديني األدبي النص إىل أقرب للنص
القانوني، النص إىل منها األدبي والنص الديني النص إىل أقرب املجازي املعنوي التفسري
النص إىل أقرب الفني اإلبداع وقضية التاريخي، والنص القانون، روح أهمية من بالرغم
التاريخية واملعرفة التاريخي، والنص القانوني النص إىل منها الديني والنص األدبي
والنص األدبي النص إىل منها األنبياء، قصص الديني، والنص التاريخي النص إىل أقرب

القانوني.
مع التاريخي فهمها عىل تساعد أن يمكن التي النزول» «أسباب لها اآليات أن صحيح
البنيويعن الفهم إىل أقرب وهو العلم»، «مفهوم هو هنا املقصود إنما واملنسوخ».5 «الناسخ
«تحليل» املقصود ليس الداخلية. وبنيته الخارجي شكله ووصف النص «تجريد» طريق

العقلية. بنيته إىل ورده النص» «تركيب بل التاريخي واقعه إىل ورده النص
الحالة هذه ويف املضمون، أو الشكل حيث من داللة من أكثر واحدة آلية تكون وقد

للتكرار. وتفاديًا املعنى، نفس تفيد التي اآليات لكثرة وذلك واحدة مرة تستعمل
ويبدأ الربهان، منطق خارج العامة األحكام إصدار يتجنب مضبوط دقيق منهج وهو
والتصور لفظ، واملفهوم عبارة، واملعنى لغة، فالفكر األلفاظ. تحليل هي دقيقة بنقطة
التي املسبقة باألحكام والبداية إيجابًا، أم سلبًا العامة األحكام إصدار يتجنب تركيب
موضوًعا ليست واللغة داخله، من وليس النص خارج من النص، عىل نفسها تفرض
كما الوجود» منزل «اللغة بل وإيصال، تعبري دال، صوت للمعنى، ثوب مجرد شكليٍّا،
للوعي؛ يتكشف الذي ذاته الوجود إىل املعاني يتجاوز بأكمله، عامًلا تكشف هيدجر، يقول
صوت ومضمون، صورة ويشء، معنى وفعل، قول والكلمة الكلمة». كانت البدء «يف لذلك
كالم والوحي هللا، صفات من صفة الكالم ومخلوق. خالق ووجود، ماهية وصورة،
واملصري، والكون بالحياة البرش معرفة الوحي. وهو النبي، عىل يلقى ثقيل وقول هللا،
كما العمل نحو توجه فعل، اقتضاء والقول واالقتصادية. واالجتماعية السياسية وبالنظم
بل تقرير أو وصف مجرد ليس املعارصة. اللغة فلسفة يف القضايا أنواع يف الحال هو
املعارصة الشكالنية يف وقوع أي املضمون» «تحليل يعني ال ثَم وِمن نهي، أو أمر هو

والعرص الرتاث ج١، والوطن، الفكر هموم النزول»، أسباب يف دراسة والواقع، «الوحي دراستنا انظر 5
ص١٧–٥٦. ١٩٩٨م، القاهرة قباء، دار والحداثة،
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العالم إىل اللغة لتجاوز وسيلة فقط وليس وغاية وسيلة الخطاب» «تحليل يصبح عندما
الخارجي.

من املوضوع يتناول كامل منهج يوجد وال األوحد، املنهج وليس املناهج أحد وهو
يغلب إذ الجوانب؛ املتعدد املوضوع إنارة أجل من املناهج تكامل هناك بل جوانبه، جميع
املعنى ثوب واللفظ الفكر، صورة فاللغة بالشكلية، اإليحاء املضمون» «تحليل منهج عىل
وكذلك إيجابًا الفنان يرد بالشكل؟ املضمون من االقرتاب يمكن فهل القدماء، بتعبري
فالفكر بالنفي، الرومانيس ويرد املنطقي، والوضعي التجربة وفيلسوف اللسانيات عالم
عامًلا املاهيات عالم يعترب الذي الظاهراتي ويشاركه األلفاظ، قبل ما وانفعال عاطفة
الذي واملثايل والحكم»، «التجربة يف هورسل عرض وكما املنطقي، الحمل قبل مستقالٍّ
واكتساب التجربة عىل سابقة قبلية كأفكار وامُلثُل واملفاهيم والتصورات الحدس يثبت
إىل األلفاظ تحليل من التحول املضمون تحليل يحتاج ثَم وِمن وكانط، ديكارت مثل اللغة
يف حلولها قبل املستقلة «املاهيات» أو املعاني وصف إىل اللغة تحليل ومن املعاني، تحليل

األلفاظ.
عالم من االنتقال يتم فكيف املعاني، عالم إىل األلفاظ عالم من االنتقال أمكن وإذا
هورسل يقول كما واليشء واملعنى اللفظ األبعاد، ثالثية فاللغة األشياء؟ عالم إىل املعاني
االجتماعية املناهج األشياء عالم ويقتيض الرتتسندنتايل»، واملنطق الصوري «املنطق يف

التاريخ.6 يف املعاني هذه حركة ملعرفة والتاريخية والسياسية
عالم إىل املعاني عالم ومن املعاني، عالم إىل األلفاظ عالم من االنتقال أمكن وإذا
والعبارة اقتضاء، فاللغة األفعال. عالم إىل األشياء عالم من االنتقال يتم فكيف األشياء،
عالم إىل باإلضافة إذن املضمون تحليل يحتاج تفعل». «ال أو «افعل» أمر، والقضية مطلب،

السلوكية. والعلوم السلوك عالم إىل األشياء وعالم املعاني وعالم األلفاظ
إىل اللغوية لألشكال تحليل مجرد من املضمون تحليل منهج يتحول املعنى بهذا
مدخل فالشكل التاريخ، وحركة والبواعث واألشياء املعاني مستوى عىل للمضمون وصف

املضمون. إىل
الظاهرياتي باملنهج املضمون تحليل منهج إكمال تم الشكالنية شبهة ولدرء
والجماعي، الفردي الشعور يف حية تجارب باعتبارها اآليات وتحليل (الفينومينولوجي)

.Husserl: Logique Formelle et Logique Transcendentale, PUF Pari 1957, pp. 27–29 6

14
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الجديدة. النزول أسباب الحية. التجربة يف يطابقها ما تجد الشعور إىل موجه خطاب فاآلية
والعلماء، العلم تجربة يف الحارضة بمضامينه اآلن الشعور عىل أُنزل وكأنه القرآن قراءة
املشرتكة التجربة خالل من االجتماعي الواقع يظهر ثَم وِمن واجتماعية، فردية تجربة وهي
بعد حية تجربة فالنص النصوص. معاني تطابق التي أو الجديدة الواقعية من كنوع
االجتماعية الوضعية منه تبدأ الذي املادي الواقع التدوين، قبل نصحي والتجربة التدوين،
أثناء ويظالن العلم، وفعل املمارسة ساعة فقط يرفعان قوسني». «بني التاريخية واملادية
الشعور، يف ماهية باعتباره العلم يصف الظاهرياتي املنهج العلم. عىل والحصول التعلم
«األنماط من كنوع األنطولوجية» «املناطق أو املناطق» «أنطولوجيا يف مستقلة وماهية
«اإليضاح»، يأتي ثم «عامًلا». باعتباره «هللا» إليها يرمز والتي «النماذج» أو املثالية».
«التكوين» ثم األوىل، القاعدة الحكم» «تعليق بعد الظاهرياتي، للمنهج الثالثة القاعدة
يف والتميز الوضوح قاعدة إىل عوًدا وتداخلها املاهيات تشابه لتوضح الثانية، القاعدة

الديكارتي.7 املنهج
الغربية الحضارة إن بل الغربي، الوافد من جزءًا أصبح اآلن «العلم» ألن ونظًرا
املقارن املنهج فرض والتاريخ، واإلنسان والعلم، العقل حضارة أنها عىل نفسها قدمت
الوافد العلم وتصور القدماء من املوروث العلم مفهوم بني ثقايف حوار عقد أجل من نفسه
املوروث العلم مفهوم أن صحيح واالختالف. التشابه بأوجه يتعلق فيما املحدثني من
إىل وتَُرد بالعقل، تُفَهم نصوص ولكنها املضمون تحليل ومنهج نصوص من يستنبط
العقل عىل يعتمد الحديث الغرب من الوافد العلم تصور أن أيًضا وصحيح الحية، التجارب
فهناك والتجربة. العقل عىل أيًضا اعتماده يف املوروث العلم مفهوم يشارك أنه إال والتجربة،
العربي الباحث وأن خاصًة بينهما، باملقارنة يسمح والوافد املوروث بني مشرتكة مقاييس
عرص منذ املحدثني أو القدماء عن ينقل زال وما وموروثة، وافدة ثقافتني، بني يعيش اآلن
واكتفى اليونان، مع الفالسفة فعل كما عضوية وحدة يف بينهما يوحد أن دون النهضة

انتقائي. جزئي نحو عىل اآلخر يف أحدهما بقراءة

Hassan Hanafi: L’Exégèse de la Phénoménologie l’etat actuel de la méthode 7

phénoménologique et son application au phénomène réligieux, Le Caire Dar Al-Fikr Al–
.Arabi, 1977, pp. 71–74
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(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

العلم فعل (2)

ذكر مما أكثر الفعلية الصيغة يف ذكر الكريم.8 القرآن يف الرئيسية املوضوعات من «العلم»
صريورة ثباتًا، وليس حركة جوهًرا، وليس فعل العلم أن عىل يدل مما االسمية، الصيغة يف
سلًفا. املعطى اللدني العلم وليس املعلوم، يدرك الذي العالم فعل العلم وجوًدا.9 وليس
لألهواء ومقاومة ومعاناة جهد العلم املعلوم. نحو وبتوجيهه العالم بجهد مكتسب العلم

الربهان. وإيجاد التصديق يف ورغبة
«يعلم»، أكربها االسمية.10 الصيغ تتعدد مما أكثر «علم» للفظ الفعلية الصيغ وتتعدد
وكلها «تعلمون» ثم كفاعل، لإلنسان وكلها «يعلمون» ثم ثانيًا. واإلنسان أوًال هللا والفاعل
املخاطبة، أو الغائبة وللجماعة للفرد حارض إنساني فعل فالعلم كفاعل. لإلنسان أيًضا

له.11 وطلب للفعل نداء أمر، فعل أيًضا وهو
ألبعاد طبًقا الحارضواملايضواملستقبل الفعل زمن طريق عن الفعلية الصيغ وتتعدد
حارضمتصل، فعل العلم املستقبل. املايضثم ثم املضارع االستعماالت وأكثر الثالثة، الزمن
منقول. تراث إىل وتحول ر تحجَّ ماضيًا علًما وليس واملعلوم العالم بني تفاعل دائبة، حركة
من املاء، فيها يرتاكم بحرية وليس متجدد منبع ماضيًا، نقًال وليس حارض إبداع العلم

املصب.12 إىل املنبع
والجمع، واملفرد والغائب، واملخاطب للمتكلم طبًقا «علم» لفظ ترصيف أشكال وتتعدد
املتكلم. وأقلها املخاطب ثم الغائب يف الصيغ وأكثر به، كمفعول املتصلة للضمائر وطبًقا
فعل العلم والسامع. املتكلم بني الرتاسل مجرد عن واملخاطب، املتكلم عن مستقل فالعلم

العالم.13
معلم، وجود عىل يدل مما «علَّم» صيغة يف الالم عىل بالشدة متعديًا «علم» لفظ ويأتي
الفرد املتعلم، إىل أي الضمري إىل مضاًفا والغالب األغلب،14 وهو الذاتي التعلم إىل باإلضافة

مرة. ٧٧٩ القرآن يف العلم لفظ ذكر 8

ونصف. مرة أي ،(٣٠٥) االسمية الصيغة ،(٤٧٤) الفعلية الصيغة 9
تقريبًا. ونصف مرتان أي ،(٢٠) االسمية الصيغ ،(٥٨) الفعلية الصيغ 10

.(٢٧) اعلموا ،(٥٦) تعلمون ،(٨٥) يعلمون ،(٩٣) يعلم 11
.(١٠) املستقبل ،(٥٨) املايض ،(٣٢٤) املضارع 12
.(٣١) املتكلم ،(١٠١) املخاطب ،(٢٥٦) الغائب 13

.(٤١) «علَّم» ،(٣٨٤) «علم» 14
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«ولنَُعلَِّمه» ،« «َلتَْعَلُمنَّ ،« «َليَْعَلَمنَّ مثل التوكيد الم الفعل إىل يضاف وأحيانًا الجماعة، أو
للمجهول املبني صيغة يف «علم» فعل يظهر وأحيانًا العلم،15 رضورة عىل التأكيد يف زيادة
ومرة الجمع، املخاطب ومرة املفرد، املخاطب صيغة يف مرة الفاعل، عن النظر برصف

الجمع.16 املتكلم
ويبطئ؛ يرسع ويضعف، يشتد وينقص، يزيد فإنه التعلم فعل هو العلم أن وطاملا
فيه،17 والسبق العلم يف التفاضل عىل يدل مما «أعلم» التفضيل أفعل صيغة ظهرت لذلك
جهله. وليس تجاهله أو اإلنسان علم عدم أي النفي يظهر «يعلمون» صيغة تحليل ويف
نسبية صيغة يف أو يعلمون» «ال مطلقة صيغة يف النفي ويكون اإلثبات، عىل النفي يغلب

الناس».18 «أكثر أو «أكثرهم»

العلم علم (3)

«العلم» ثم عليم، من أكثر م وعالَّ العالم، من أكثر «ِعلم» صيغة تتصدر االسمية الصيغ ويف
ثم واملتكلم، الجمع والغائب واملؤنث، املذكر الغائب الضمائر، إىل مضاًفا العالم عن املستقل

املعلوم.19 ثم والجمع، املفرد العالم
بنيته له واملعلوم. العالم عن مستقل إنه إال العالم بعد يأتي أنه من بالرغم والعلم
ضمري القليل، أقل يف إال الضمائر إىل يضاف وال استعماالته، غالبية يف جوهر هو الداخلية.
فالغائب املتكلم، ضمري أو املذكر الجمع الغائب ضمري أو املؤنث أو املذكر املفرد الغائب
والتواضع املعلوم، عىل تعود املؤنث أو املذكر والهاء مخاطب، يوجد وال املتكلم من أكثر

املتكلم.20 إىل العلم إضافة يتطلب

.(١) ولنَُعلَِّمه ،(٢) َلتَْعَلُمنَّ ،(٤) َليَْعَلَمنَّ 15
ُعلِّْمنا. ُعلِّْمتُم، ُعلِّْمَت، للمجهول املبني 16

.(٤٩) «أعلم» 17
أكثر ،(١٤) أكثرهم ،(١٦) الناس أكثر املطلق، النفي ،(٤١) اإلثبات ،(٤٤) النفي ،(٨٥) يعلمون 18

.(١١) الناس
م عالَّ ،(١٣) عالم ،(١٦٢) عليم وبالتفصيل: .(١٤) املعلوم ،(٢٠) العالم ،(١٠٥) العلم ،(١٦٢) عليم 19

.(١) علمي ،(١) علمهم ،(٤) علمها ،(٥) علمه ،(٩٤) والعلم ،(٢) علماء ،(٤) عاملني .(٤٠)
.(١) علمي ،(١) علمهم ،(٤) علمها ،(٥) علمه ،(٩٤) العلم 20
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(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

غري أو الجهل مقابل يف العلم نموذج هللا يبدو مستقل كجوهر العلم استعمال ويف
ليسوا فالعلماء العلم»، «ذو أو العلم» «أولو أو العلم» «أوتوا الذين يتلوه ثم الالعلم. أو العلم
العلم. — اإلنسان يف العلم — هللا نموذج يحققون الذين هم إنهم بل األنبياء ورثة فقط
ويُوَضع العلم، يف والفرقة واالختالف الجدل أهل مقابل يف العلم» يف «الراسخون ومنهم
أو التاريخ أو الكتاب هو العلم موضوع ويكون والنسيان. والظن الهوى مقابل يف العلم
جمًعا بالحكم ومقرون فيه، شك ال الذي اليقني علم وهو الغيب، أو األعىل املأل أو الساعة

العملية.21 والقوة النظرية القوة بني جمًعا الجسم إىل ومضاف والعمل، النظر بني
داللية. حقول سبعة بني ترتاوح «العلم» اسم معاني تحليل ويف

العالم هو وحده هللا اإلنساني. العلم عىل يفيض الذي املطلق العلم نموذج هللا (أ)
مثل خالصة نظرية أموًرا وليست ينفعه فيما تعلمه يستطيع ما املتعلم، هو واإلنسان
البرش عليه يُطِلع والذي الغيب عالم وحده هللا اإللهي.22 بالعلم ا خاصٍّ يظل الذي «الروح»
العالم وحده هو واالستقصاء.23 والبحث العلم من املزيد عىل لإلنسان دافع وهو شاء، إذا
بالرواية.24 إال يعلمه ال واإلنسان املايضوالحارضواملستقبل الزمان، الحارضيف بالتاريخ،
ليس وهذا محدود، نسبي علم العلماء علم أن حني يف الشامل املطلق العلم هو هللا علم
العلم من مزيد يف والرغبة العلماء وترقي العلم تقدم عىل تأكيًدا بل العالم شأن من إقالًال

إليه.25 والشوق

الهوى ،(٢) العلم يف الراسخون ،(١) علم ذو العلم، أولو ،(٩) العلم أوتوا ،(٢٢) الالعلم ،(٣١) هللا 21

علم ،(٤) والعلم الحكم ،(٤) الساعة علم الكتاب، علم ،(١) اليقني الشك، ،(٢) النسيان ،(٣) الظن ،(٤)
.(١) والعلم الرحمة ،(٢) األعىل املأل الغيب، علم ،(٢) التاريخ

إِالَّ اْلِعْلِم ِمَن أُوتِيتُْم َوَما َربِّي أَْمِر ِمْن الرُّوُح ﴿ُقِل ،(٣٢ :٢) َعلَّْمتَنَا﴾ َما إِالَّ َلنَا ِعْلَم َال ُسبَْحانََك ﴿َقالُوا 22

،(٣٠ :٥٣) اْلِعْلِم﴾ ِمَن َمبَْلُغُهْم ﴿ذَِلَك ،(٥ :١٨) ِآلبَاِئِهْم﴾ َوَال ِعْلٍم ِمْن ِبِه َلُهْم ﴿َما ،(٨٥ :١٧) َقِليًال﴾
.(١١٢ :٢٦) يَْعَملُوَن﴾ َكانُوا ِبَما ِعْلِمي َوَما ﴿َقاَل

.(١٠٩ :٥) اْلُغيُوِب﴾ ُم َعالَّ أَنَْت إِنََّك َلنَا ِعْلَم َال ﴿َقالُوا 23

.(٧ :٧) َغاِئِبنَي﴾ ُكنَّا َوَما ِبِعْلٍم َعَليِْهْم نَّ ﴿َفَلنَُقصَّ 24

َوالذيَن ِمنُْكْم آَمنُوا الذيَن هللاُ ﴿يَْرَفِع ،(٧٦ :١٢) َعِليٌم﴾ ِعْلٍم ِذي ُكلِّ َوَفْوَق نََشاءُ َمْن َدَرَجاٍت ﴿نَْرَفُع 25

أََفَال ِعْلًما ءٍ َيشْ ُكلَّ َربِّي ﴿َوِسَع ،(١١٤ :٢٠) ِعْلًما﴾ ِزْدِني َربِّ ﴿َوُقْل ،(١١ :٥٨) َدَرَجاٍت﴾ اْلِعْلَم أُوتُوا
تُِحيُطوا َوَلْم ِبآيَاِتي أََكذَّبْتُْم َقاَل َجاءُوا إِذَا ﴿َحتَّى ،(٧ :٤٠) ،(٩٨ :٢٠) ،(٨٩ :٧) ،(٨٠ :٦) تَتَذَكَُّروَن﴾
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عىل منه بعًضا األنبياء ويؤتي الكتب وينزل األنبياء ويرسل الوحي يعطي الذي وهو
بني والعمل، النظر بني يجمع الذي املنزل العلم وهو علم، عن هللا اختارهم قبيل. نحو
علم فعل، اقتضاء فهو االستجابة، يقتيض هللا وعلم والرحمة، العدل بني والسلوك، الفكر

يتحقق.26
ويجدون عنه، ويعلنون اإللهي العلم يرثون الذين هم العلم يف والراسخون (ب)
عىل واملالئكة هللا مع الحق عىل يشهدون الذين هم العلم وأولو صدقه،27 عىل الرباهني
متلقيًا يكون عندما العلم» «ذو وأحيانًا العلم،28 وحدة أي ووحدانيته العلم، نموذج هللا
ما صدق من يتحققون عندما العلم» «أوتوا الذين وهم إياه،29 وناقًال له مبلًِّغا للعلم
ويحذِّرون ويطيعونه صدقه يعرفون الذين وهم التاريخ، نهاية يف القيامة يوم أوتوه
اإليمان إىل يؤدي شعوري، علم أي الصدور يف علم وهو وعصيانه،30 به الجهل من الناس

والتصديق.31

،(١١٠ :٢٠) ِعْلًما﴾ ِبِه يُِحيُطوَن َوَال َخْلَفُهْم َوَما أَيِْديِهْم بنَْيَ َما ﴿يَْعَلُم ،(١٢ :٦٥) ،(٨٤ :٢٧) ِعْلًما﴾ ِبَها
َوُكنَّا َقبِْلَها ِمْن اْلِعْلَم ﴿َوأُوتِينَا ،(٤٣ :١٩) يَأِْتَك﴾ َلْم َما اْلِعْلِم ِمَن َجاءَِني َقْد إِنِّي أَبَِت ﴿يَا ،(٢٥٥ :٢)
َعَىل ِعْلٍم َعَىل اْخَرتْنَاُهْم ﴿َوَلَقِد ،(٧٨ :٢٨) ِعنِْدي﴾ ِعْلٍم َعَىل أُوتِيتُُه ََّما إِن ﴿َقاَل ،(٤٢ :٢٧) ُمْسِلِمنَي﴾
ِعنَْد اْلِعْلُم ََّما إِن ﴿ُقْل ،(٢٣ :٤٦) ِبِه﴾ أُْرِسْلُت َما َوأُبَلُِّغُكْم ِهللا ِعنَْد اْلِعْلُم ََّما إِن ﴿َقاَل ،(٣٢ :٤٤) اْلَعاَلِمنَي﴾
َلُدنَّا ِمْن ﴿َوَعلَّْمنَاُه ،(٢٢ :٢) وَِعْلًما﴾ ُحْكًما آتَيْنَاُه ُه أَُشدَّ بََلَغ ا ﴿َوَلمَّ ،(٢٦ :٦٧) ُمِبنٌي﴾ نَِذيٌر أَنَا ََّما َوإِن ِهللا
ِبَما إِالَّ ِعْلِمِه ِمْن ءٍ ِبَيشْ يُِحيُطوَن ﴿َوَال ،(١٥ :٢٧) ِعْلًما﴾ َوُسَليَْماَن َداُووَد آتَيْنَا ﴿َوَلَقْد ،(٦٥ :١٨) ِعْلًما﴾

.(٢٥٥ :٢) َشاءَ﴾
.(١٤ :٢١) ِهللا﴾ ِبِعْلِم أُنِْزَل ََّما أَن َفاْعَلُموا َلُكْم يَْستَِجيبُوا َلْم ﴿َفِإْن 26

.(١٦٢ :٤) ،(٧ :٣) َربِّنَا﴾ ِعنِْد ِمْن ُكلٌّ ِبِه آَمنَّا يَُقولُوَن اْلِعْلِم ِيف ﴿َوالرَّاِسُخوَن 27

.(١٨ :٣) ِباْلِقْسِط﴾ َقاِئًما اْلِعْلِم َوأُولُو َواْلَمَالِئَكُة ُهَو إِالَّ إَِلَه َال َُّه أَن هللاُ ﴿َشِهَد 28

.(٦٨ :١٢) َعلَّْمنَاُه﴾ ِلَما ِعْلٍم َلذُو َُّه ﴿َوإِن 29

أُوتُوا الذيَن ﴿َولِيَْعَلَم ،(٢٧ :١٦) اْلَكاِفِريَن﴾ َعَىل وءَ َوالسُّ اْليَْوَم اْلِخْزَي إِنَّ اْلِعْلَم أُوتُوا الذيَن ﴿َقاَل 30

يَِخرُّوَن َعَليِْهْم يُتَْىل إِذَا َقبِْلِه ِمْن اْلِعْلَم أُوتُوا الذيَن ﴿إِنَّ ،(٥٤ :٢٢) ِبِه﴾ َفيُْؤِمنُوا َربَِّك ِمْن اْلَحقُّ َُّه أَن اْلِعْلَم
،(٦ :٣٤) ﴾ اْلَحقَّ ُهَو َربَِّك ِمْن إَِليَْك أُنِْزَل الذي اْلِعْلَم أُوتُوا الذيَن ﴿َويََرى ،(١٠٧ :١٧) ًدا﴾ ُسجَّ ِلْألَذَْقاِن

.(٨٠ :٢٨) َخرْيٌ﴾ ِهللا ثََواُب َويَْلُكْم اْلِعْلَم أُوتُوا الذيَن ﴿َوَقاَل
َلِبثْتُْم َلَقْد َواْإلِيَماَن اْلِعْلَم أُوتُوا الذيَن ﴿َوَقاَل ،(٤٩ :٢٩) اْلِعْلَم﴾ أُوتُوا الذيَن ُصُدوِر ِيف بَيِّنَاٌت آيَاٌت ُهَو ﴿بَْل 31

.(١٦ :٤٧) آِنًفا﴾ َقاَل َماذَا اْلِعْلَم أُوتُوا ِللَِّذيَن َقالُوا ِعنِْدَك ِمْن َخَرُجوا إِذَا ﴿َحتَّى ،(٥٦ :٣٠) ِهللا﴾ ِكتَاِب ِيف
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وهو هللا، إىل وبنات بنني نسبة مثل علم بغري األحكام وإصدار الجهل، وضده (ج)
الكفر أي هللا وسب له، قوة ال وثن أو له سلطان ال صنم عبادة أو التشبيه، عن منزه
يؤدي وزر وهو علم، بغري قول ألنه الضالل إىل يؤدي كذب والجهل له،32 وتجاوًزا بالعلم
ال القول الحديث. لهو أهوج قوًال كان وإال علم عن إال يكون ال والقول وهم، عبادة إىل
يف فطبيعي النسيان أما إخفاءً.34 أو تكتًما وليس وإعالن بيان والعلم علم،33 عن إال يكون

أفالطون.35 رصح كما نسيان والجهل تذكر فالعلم العمر. أرذل يف وهو اإلنسان
عصيان إىل ذلك أدى ولو حتى جهل عن يكون وال علم، عن إال اإليمان يكون وال
نوعان: والعلم واألرزاق،36 للنعم والشكر بالجميل االعرتاف مع إال العلم يكون وال الوالدين،
والجهل وتحصيل،37 إلهام واكتساب، عطاء وعقل، نقل اإلنسان، من وبعدي هللا من قبيل

السلوك.38 يف خطأ إىل يؤدي
متغري انفعال والهوى أصيل، دائم ثابت موضوعي العلم الهوى: ضد والعلم (د)

الضالل.39 إىل ويؤدي العلم، ليس والهوى الحق، بل الهوى ليس هللا وطارئ.

.(١٠٨ :٦) ِعْلٍم﴾ ِبَغرْيِ َعْدًوا هللاَ ﴿َفيَُسبُّوا ،(١٠٠ :٦) ِعْلٍم﴾ ِبَغرْيِ َوبَنَاٍت بَنِنَي َلُه ﴿َوَخَرُقوا 32

يُِضلُّونَُهْم الذيَن أَْوَزاِر ﴿َوِمْن ،(١٤٤ :٦) ِعْلٍم﴾ ِبَغرْيِ النَّاَس ِليُِضلَّ َكِذبًا ِهللا َعَىل اْفَرتَى ِن ِممَّ أَْظَلُم ﴿َفَمْن 33

،(٧١ :٢٢) ِعْلٌم﴾ ِبِه َلُهْم َليَْس َوَما ُسْلَطانًا ِبِه ْل يُنَزِّ َلْم َما ِهللا ُدوِن ِمْن ﴿َويَْعبُُدوَن ،(٢٥ :١٦) ِعْلٍم﴾ ِبَغرْيِ
َلْهَو ي يَْشَرتِ َمْن النَّاِس ﴿َوِمَن ،(١٥ :٢٤) ِعْلٌم﴾ ِبِه َلُكْم َليَْس َما ِبأَْفَواِهُكْم َوتَُقولُوَن ِبأَْلِسنَِتُكْم ْونَُه تََلقَّ ﴿إِذْ

.(٦ :٣١) ِعْلٍم﴾ ِبَغرْيِ ِهللا َسِبيِل َعْن ِليُِضلَّ اْلَحِديِث
.(١٤٨ :٦) َلنَا﴾ َفتُْخِرُجوُه ِعْلٍم ِمْن ِعنَْدُكْم َهْل ﴿ُقْل 34

.(٥ :٢٢) ،(٧٠ :١٦) َشيْئًا﴾ ِعْلٍم بَْعَد يَْعَلَم َال ِلَكْي اْلُعُمِر أَْرذَِل إَِىل يَُردُّ َمْن ﴿َوِمنُْكْم 35

ِألَْكُفَر ﴿تَْدُعونَِني ،(١٥ :٣١) ،(٨ :٢٩) تُِطْعُهَما﴾ َفَال ِعْلٌم ِبِه َلَك َليَْس َما ِبي َك ِلتُْرشِ َجاَهَداَك ﴿َوإِْن 36

:٣٩) ِعْلٍم﴾ َعَىل أُوتِيتُُه ََّما إِن َقاَل ِمنَّا ِنْعَمًة ْلنَاُه َخوَّ إِذَا ﴿ثُمَّ ،(٤٢ :٤٠) ِعْلٌم﴾ ِبِه ِيل َليَْس َما ِبِه َك َوأُْرشِ ِباهللِ
.(٤٩

.(٨٣ :٤٠) اْلِعْلِم﴾ ِمَن ِعنَْدُهْم ِبَما َفِرُحوا ِباْلبَيِّنَاِت ُرُسلُُهْم َجاءَتُْهْم ا ﴿َفَلمَّ 37

.(٢٥ :٤٨) ِعْلٍم﴾ ِبَغرْيِ َمَعرٌَّة ِمنُْهْم َفتُِصيبَُكْم تََطئُوُهْم ﴿أَْن 38

اتَّبََع ﴿بَِل ،(٣٧ :١٣) ،(١٤٥ :٢) ،(١٢٠ :٢) اْلِعْلِم﴾ ِمَن َجاءََك الذي بَْعَد أَْهَواءَُهْم اتَّبَْعَت ﴿َوَلِنئِ 39

:٤٥) ِعْلٍم﴾ َعَىل هللاُ َوأََضلَُّه َهَواُه إَِلَهُه اتََّخذَ َمِن ﴿أََفَرأَيَْت ،(٢٩ :٣٠) ِعْلٍم﴾ ِبَغرْيِ أَْهَواءَُهْم َظَلُموا الذيَن
.(١١٩ :٦) ِعْلٍم﴾ ِبَغرْيِ ِبأَْهَواِئِهْم َليُِضلُّوَن َكِثريًا ﴿َوإِنَّ ،(٢٣
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علم فاالحتمال االحتمال. هو ليس والظن شك، والظن يقني، العلم الظن. ضد والعلم
الربهان، هو العلم الخرص. أيًضا وهو فيه، يقيني حكم إصدار هو الظن عيب دليل. بال
ال اإليمان. مثل والعلم بالعلم، التصديق أجل من بالربهان التحدي هو بالعلم والتحدي

تصديق.40 بال علم وال تصديق بال إيمان
كان وإذا الربهان، وليس والجدال املحاجة العلم يف االختالف مظاهر ومن (ه)
يوحد العلم بموضوعه.41 جهل عن قبوله يمكن ال فإنه العلم بعد فهمه يمكن الحجاج
األهواء عن بعيًدا واآلراء املشارب بني لالتفاق نموذًجا يعطى يبعد. وال يقرب يفرق، وال

قوى.42 رصاع والتفرق تفاهم، التوحد بغي. والتشتت عدل، الوحدة واالنفعاالت.
وليس العمل نحو املتوجه العلم النظري، العلم وليس العميل العلم هو والعلم (و)
فكل «املوافقات». يف الشاطبي عند الفقه، أصول علم يف وضح ما وهو الخالص، النظري
عىل إجابة العلم عنه. «عارية» العلم عن خارجة فهي عميل أثر عنها ينتج ال نظرية مسألة
لألشياء يكون قد النزول».43 «أسباب يف الحال هو كما عميل موضوع عن والسؤال سؤال،
ا رشٍّ الخري يكون قد الزمان. يف نسبية والرش الخري عىل األحكام تكون وقد وباطن، ظاهر

إنساني.45 وجهد وفهم تأويل إىل حاجة يف والعلم اإلدراك،44 يف خريًا والرش

ُهْم إِْن ِعْلٍم ِمْن ِبذَِلَك َلُهْم ﴿َما ،(٢٨ :٣٥) ،(٢٤ :٤٥) ،(١٥٧ :٤) ﴾ الظَّنِّ اتِّبَاَع إِالَّ ِعْلٍم ِمْن ِبِه َلُهم ﴿َما 40

اْليَِقنِي ِعْلَم تَْعَلُموَن َلْو ﴿َكالَّ ،(١٤٣ :٦) َصاِدِقنَي﴾ ُكنْتُْم إِْن ِبِعْلٍم ﴿نَبِّئُوِني ،(٢٠ :٤٣) يَْخُرُصوَن﴾ إِالَّ
.(٥–٦ :١٠٢) اْلَجِحيَم﴾ َلَرتَُونَّ *

ِفيَما َحاَجْجتُْم َهُؤَالءِ أَنْتُْم ﴿َها ،(٦١ :٣) تََعاَلْوا﴾ َفُقْل اْلِعْلِم ِمَن َجاءََك َما بَْعِد ِمْن ِفيِه َك َحاجَّ ﴿َفَمْن 41

ِعْلٍم﴾ ِبَغرْيِ ِهللا ِيف يَُجاِدُل َمْن النَّاِس ﴿َوِمَن ،(٩٣ :١٠) ِعْلٌم﴾ ِبِه َلُكْم َليَْس ِفيَما وَن تَُحاجُّ َفِلَم ِعْلٌم ِبِه َلُكْم
.(٢٠ :٣١) ،(٨ :٢٢) ،(٣ :٢٢)

:٤٥) ،(١٤ :٤٢) ،(١٩ :٣) بَيْنَُهْم﴾ بَْغيًا اْلِعْلُم َجاءَُهُم َما بَْعِد ِمْن إِالَّ اْلِكتَاَب أُوتُوا الذيَن اْختََلَف ﴿َوَما 42

.(١٧
قباء، دار القاهرة، املعارص، العربي الفكر ج٢، والوطن، الفكر هموم السؤال؟» «ما دراستنا انظر 43

ص٧–٣٠. ١٩٩٨م،
َلَك َليَْس َما تَْقُف ﴿َوَال ،(٤٧ :١١) ،(٤٦ :١١) ِعْلٌم﴾ ِبِه َلَك َليَْس َما تَْسأَْلِن َفَال َصاِلٍح َغرْيُ َعَمٌل َُّه ﴿إِن 44

.(٣٦ :١٧) ِعْلٌم﴾ ِبِه
.(٣٩ :١٠) تَأِْويلُُه﴾ يَأِْتِهْم ا َوَلمَّ ِبِعْلِمِه يُِحيُطوا َلْم ِبَما َكذَّبُوا ﴿بَْل 45
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العلم كان وإذا عمل، يتبعه نظر فالعلم األوالد. قتل إىل يؤدي الذي السفه ضد والعلم
النفس.46 قتل مثل العميل الضالل إىل يؤدي السفه فإن القويم، السلوك إىل يؤدي

الصطفاء رشطان وهما ومادية، معنوية وعملية، نظرية قوتان والجسم والعلم (ز)
العلم الوقت نفس ويف عمل.48 والحكم نظر، فالعلم صنوان، والحكم والعلم النبي.47

القسوة.49 العلم يعني فال قرينان. والرحمة

العالم علم (4)

بال علم فال العلم من أكثر والعالم واملعلوم. والعالم العلم بني االسمية الصيغ وترتاوح
الحديث من معروف هو كما العلماء بقبض ينزعه إنما انتزاًعا العلم ينزع ال وهللا علماء،
هو «هللا» كان وملا فردي.52 جهد فالعلم جماعة.51 منه أكثر مفرد والعالم املشهور.50

م». «عالَّ «عليم»، مثل التنزيه صيغ ظهرت النموذج العالم
والرسول اإللهي، العالم من استعماًال أكثر اإلنساني العالم يبدو الفعلية الصيغ ويف
أكثر كعالم هللا تردًدا، األفعال أكثر هو «يعلم» صيغة استعمال أن حني يف األقل.53 هو
أو بالحكمة يقرن أن دون «العليم» يذكر الحاالت أقل ويف كعالم.54 اإلنسان من استعماًال

السمع.55
نصف من أكثر ألن لإلنسان؛ كله «يعلمون» فعل فإن هلل معظمه «يعلم» فعل أن وكما
إثبات من أخف العلم نفي ألن يجهلون؛ وليس يعلمون» «ال النفي صيغة يف استعماالته

.(١٤٠ :٦) ِعْلٍم﴾ ِبَغرْيِ َسَفًها أَْوَالَدُهْم َقتَلُوا الذيَن َخِرسَ ﴿َقْد 46

.(١٤٧ :٢) َواْلِجْسِم﴾ اْلِعْلِم ِيف بَْسَطًة َوَزاَدُه َعَليُْكْم اْصَطَفاُه هللاَ إِنَّ ﴿َقاَل 47

ْمنَاَها ﴿َفَفهَّ ،(٧٤ :٢١) َوِعْلًما﴾ ُحْكًما آتَيْنَاُه ﴿َولُوًطا ،(٢٢ :١٢) وَِعْلًما﴾ ُحْكًما آتَيْنَاُه ُه أَُشدَّ بََلَغ ا ﴿َوَلمَّ 48

.(١٤ :٢٨) َوِعْلًما﴾ ُحْكًما آتَيْنَاُه َواْستََوى ُه أَُشدَّ بََلَغ ا ﴿َوَلمَّ ،(٧٩ :٢١) َوِعْلًما﴾ ُحْكًما آتَيْنَا َوُكالٍّ ُسَليَْماَن
.(٧ :٤٠) َوِعْلًما﴾ َرْحَمًة ءٍ َيشْ ُكلَّ َوِسْعَت ﴿َربَّنَا 49

.(١٤) املعلوم صيغ ،(١٠٥) العلم صيغ ،(١٦٦) العالم صيغ 50

.(١) العاملون ،(٢) علماء ،(٤) عاملني ،(١٣) عالم 51

.(٤) م عالَّ ،(١٦٢) عليم 52

.(١٥) للرسول ،(١٩٧) هلل ،(٢٦٢) لإلنسان ،(٤٧٤) الفعلية الصيغة 53
.(١٣) اإلنسان ،(٨٠) هللا (٩٣)؛ علم 54

.(٧٠ :٤) َعِليًما﴾ ِباهللِ َوَكَفى ِهللا ِمَن اْلَفْضُل ﴿ذَِلَك 55
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إثبات أن حني يف طارئ، نفي فهو العلم، إثبات إىل يتحول أن يمكن العلم نفي الجهل.
للجهل.56 أصيل وإثبات للعلم، مبدئي نفي الجهل

أكثر اإلنساني العالم العالم، أي الفاعل حيث من «علم» الفعل صيغة تحليل ويف
املفرد قبل «يعلمون» والجمع الغائب استعماًال الصيغ وأكثر اإللهي،57 العالم من استعماًال
ثم الغائبني جماعة هم فالعلماء املتكلم. وأقلها املفرد قبل الجمع املخاطب. ثم «يعلم»
جماعة ألن املايض من أكثر املضارع ويرتدد املتكلمني،58 جماعة ثم املخاطبني جماعة
والكفار املستنبطون أو أناس كل إال العلماء أسماء من يذكر وال باستمرار، دائًما العلماء
كما املخاطب.60 أو األمر بفعل أو باسمه كفاعل الرسول يذكر ثم وفرعون.59 والظاملون

يأتيها.62 بمن كعالم الجنة وتشخص كعالم،61 النفس تذكر
صيغة من أكثر الحارض الزمن ويف «يعلم» املضارع صيغة يف كفاعل هللا ويظهر
للغاية ويقل واملتكلم، املخاطب صيغ وتقل متصًال، زال ما اإللهي «العلم» فعل ألن املايض؛

هلل.63 إال التفضيل فعل يظهر وال أعلم هو وهللا رصيح، كفاعل هللا
العلم عىل للداللة حكيم» «عليم صيغة يف بالحكمة العلم يقرن العلم صيغة ويف
عن تجريبي العلم أن عىل للداللة عليم» «سميع يف بالسمع ثم العاملة، الحكمة أو الحكيم
«أصول يف العلم نظرة يف وضح وكما البرص، عىل السمع ألولوية طبًقا الحواس طريق
العليم العزيز وهو اإلحاطة، عىل دليًال عليم واسع يف بالوسع العلم يوصف ثم الدين».64
كان ولو حتى الشكر يستوجب فالعلم عليم، شاكر وهو والتعايل، العزة العلم يعطي إذ
الخالص، النظري العلم أخرى، صيغة أية عن مستقالٍّ بمفرده يكون وقد لنفسه، هللا شكر

.(٤١ إثبات ،٤٤ (نفي لإلنسان ٨٥ يعلمون لإلنسان)، ١٣ هلل، ٨٠) ٩۳ يعلم 56
.(١٩٧) اإللهي العالم ،(٢٧٧) اإلنساني العالم ،(٤٧٤) العلم أفعال 57

.(٣) املتكلم ،(١٥٦) الغائب ،(٩٤) املخاطب 58
.(١) فرعون ظلموا، الذين الكفار، يستنبطونه، الذين ،(١) كل ،(٢) أناس كل 59

.(٣) الرسول ،(٤) تعلم ،(١) اعلم 60
.(٣) النفس 61
.(١) الجنة 62

.(٤٩) أعلم ،(٥) هللا ،(٤) علمنا علم، ،(١٢) تعلم ،(٨٧) يعلم 63
،(٤) خبري عليم ،(٦) عليم ،(٦) العليم العزيز ،(٧) عليم واسع ،(٣١) عليم سميع ،(٣٥) حكيم عليم 64

.(١) عليم واسع ،(٥) عليم ساحر ،(١) عليم حفيظ ،(٢) العليم ق الخالَّ ،(٥) قدير علم
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(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

لبيان بالقدرة مرتبط وهو مجرًدا، علًما وليس خربة العلم أن عىل للداللة خبري عليم وهو
بالكون أي بالخلق مرتبط وهو باإلرادة، والعقل العميل، بالعلم النظري العلم ارتباط
للتحريف املعرض الشفاهي وليس املدون املحفوظ العلم وهو بالوجود، الفكر ارتباط
سبعة فهذه الحواس، خداع عىل يقوم الذي الظاهر العلم من نوع والسحر والتبديل،

قرانات:

يقرر كما حكمة دون فالعلم بالحكمة، العلم اتحاد لبيان بالحكيم العليم يقرن (أ)
أتت ثَم وِمن الفالسفة»، «تهافت يف فعل كما العناية يف يطعن السببية بإنكاره الغزايل
أراد كما العالم يف للعيش اإلنسان يطمنئ حتى السببية إلثبات بالعلم الحكمة قرن رضورة
عىل عليم» و«حكيم حكيم» «عليم بني األولوية تختلف وقد التهافت»، «تهافت يف رشد ابن

التبادل.
علَمني؛ للبرش أن حني يف يعلمون يكونوا لم ما املالئكة تعليم الحكمة مظاهر ومن
الجنة، يف والخلود يشاء، ملن الدرجات ورفع والتوبة، وفطرة، وحي عقيل، وعلم نقيل، علم
واملغفرة، والعذاب، والرسول، حدوده، ومعرفة وفرائضهللا، هللا، فضل من والغنى والجزاء
الخائنني.66 مع حكيم عليم أيًضا وهللا والقرآن،65 وبيانها، اآليات وأحكام والحرش، واللطف،

َعِليٌم َوهللاُ َعَليُْكْم ﴿َويَتُوَب ،(٣٢ :٢) اْلَحِكيُم﴾ اْلَعِليُم أَنَْت إِنََّك َعلَّْمتَنَا َما إِالَّ َلنَا ِعْلَم َال ُسبَْحانََك ﴿َقالُوا 65

هللاُ َشاءَ َما إِالَّ ِفيَها ﴿َخاِلِديَن ،(٨٣ :٦) َعِليٌم﴾ َحِكيٌم َربََّك إِنَّ نََشاءُ َمْن َدَرَجاٍت ﴿نَْرَفُع ،(٢٦ :٤) َحِكيٌم﴾
َمْن َعَىل هللاُ ﴿َويَتُوُب ،(١٣٩ :٦) َعِليٌم﴾ َحِكيٌم إِنَُّه َوْصَفُهْم ﴿َسيَْجِزيِهْم ،(١٢٨ :٦) َعِليٌم﴾ َحِكيٌم َربََّك إِنَّ
،(٢٨ :٩) َحِكيٌم﴾ َعِليٌم هللاَ إِنَّ َشاءَ إِْن َفْضِلِه ِمْن هللاُ يُْغِنيُكُم ﴿َفَسْوَف ،(١٥ :٩) َحِكيٌم﴾ َعِليٌم َوهللاُ يََشاءُ
َعِليٌم َوهللاُ َرُسولِِه َعَىل هللاُ أَنَْزَل َما ُحُدوَد يَْعَلُموا أَالَّ ﴿َوأَْجَدُر ،(٦٠ :٩) َحِكيٌم﴾ َعِليٌم َوهللاُ ِهللا ِمَن ﴿َفِريَضًة
ُقلُوبُُهْم تََقطََّع أَْن ﴿إِالَّ ،(١٠٦ :٩) َحِكيٌم﴾ َعِليٌم َوهللاُ َعَليِْهْم يَتُوُب ا َوإِمَّ يَُعذِّبُُهْم ا ﴿إِمَّ ،(٩٧ :٩) َحِكيٌم﴾
ُهَو َُّه إِن َجِميًعا ِبِهْم يَأِْتيَنِي أَْن هللاُ ﴿َعَىس ،(٦ :١٢) َحِكيٌم﴾ َعِليٌم َربََّك ﴿إِنَّ .(١١٠ :٩) َحِكيٌم﴾ َعِليٌم َوهللاُ
َربََّك ﴿َوإِنَّ ،(١٠٠ :١٢) اْلَحِكيُم﴾ اْلَعِليُم ُهَو َُّه إِن يََشاءُ ِلَما َلِطيٌف َربِّي ﴿إِنَّ ،(٨٣ :١٢) اْلَحِكيُم﴾ اْلَعِليُم
ُ ﴿َويُبنَيِّ ،(٥٢ :٢٢) َحِكيٌم﴾ َعِليٌم َوهللاُ آيَاِتِه هللاُ يُْحِكُم ﴿ثُمَّ ،(٢٥ :١٥) َعِليٌم﴾ َحِكيٌم إِنَُّه ُهْم يَْحُرشُ ُهَو
َحِكيٍم َلُدْن ِمْن اْلُقرْآَن ى َلتَُلقَّ ﴿َوإِنََّك (٥٩ :٢٤) ،(٥٨ :٢٤) ،(١٨ :٢٤) َحِكيٌم﴾ َعِليٌم َوهللاُ اْآليَاِت َلُكُم هللاُ

.(٦ :٢٧) َعِليٍم﴾
.(٧١ :٨) َحِكيٌم﴾ َعِليٌم َوهللاُ ِمنُْهْم َفأَْمَكَن َقبُْل ِمْن هللاَ َخانُوا ﴿َفَقْد 66
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الكريم القرآن يف العلم مفهوم

تعارض ال وأنه الحواس، عىل اإللهي العلم انفتاح لبيان بالسميع العليم يقرن ثم (ب)
وهو ويتقبله، الدعاء يسمع فاهلل كانط، تصور كما والحيس العقيل بني والبعدي، القبيل بني
ويسمع كالمه، يبدلون الذين همس ويسمع املضطَهدين، املظلومني لدعاء يستجيب الذي
والقتال الطالق، عزم ويسمع باسمه، الحلف دون الناس بني والصلح والتقوى الرب نوايا
واالستمساك باهلل واإليمان بالطاغوت، والكفر واألقوال، األفعال يسمع فاهلل هللا، سبيل يف
يف يسكن وما ينفع، يرضوال ال من وعبادة املتتالية، والذرية لها، انفصام ال الوثقى بالعروة
واالستعاذة الشيطان، من واالستعاذة أحد، كلماته يبدل ال الطبيعية، والظواهر والنهار الليل
الباغي وعىل هللا عىل والتوكل بينة، عىل حيي من وليحيا حسنًا، بالءً املسلمني وبالء باهلل،
الكافرين، كيد يرصف الذي وهو هلل، والعزة التائبني، عىل سكن والصالة الدوائر، تدور
يستعففن، أن للنساء وخري يشاء، من ويزكِّي واألرض، السماء يف القول يعلم الذي وهو

والرزق.67 اآلجال وتحديد

:٢) اْلَعِليُم﴾ ِميُع السَّ َوُهَو هللاُ ﴿َفَسيَْكِفيَكُهُم ،(١٢٧ :٢) اْلَعِليُم﴾ ِميُع السَّ أَنَْت إِنََّك ِمنَّا تََقبَّْل ﴿َربَّنَا 67

ِألَيَْماِنُكْم ُعْرَضًة هللاَ تَْجَعلُوا ﴿َوَال ،(١٨١ :٢) َعِليٌم﴾ َسِميٌع هللاَ إِنَّ لُونَُه يُبَدِّ الذيَن َعَىل إِثُْمُه ﴿َفِإنََّما ،(١٣٧
َسِميٌع هللاَ َفِإنَّ الطََّالَق َعَزُموا ﴿َوإِْن ،(٢٢٤ :٢) َعِليٌم﴾ َسِميٌع َوهللاُ النَّاِس بنَْيَ َوتُْصِلُحوا َوتَتَُّقوا تََربُّوا أَْن
ِبالطَّاُغوِت يَْكُفْر ﴿َفَمْن ،(٢٤٤ :٢) َعِليٌم﴾ َسِميٌع هللاَ أَنَّ َواْعَلُموا ِهللا َسِبيِل ِيف ﴿َقاِتلُوا ،(٢٢٧ :٢) َعِليٌم﴾
بَْعُضَها يًَّة ﴿ذُرِّ ،(٢٥٦ :٢) َعِليٌم﴾ َسِميٌع َوهللاُ َلَها انِْفَصاَم َال اْلُوثَْقى ِباْلُعْرَوِة اْستَْمَسَك َفَقِد ِباهللِ َويُْؤِمْن
اْلُمْؤِمِننَي ﴿تُبَوِّئُ ،(٣٥ :٣) اْلَعِليُم﴾ ِميُع السَّ أَنَْت إِنََّك ِمنِّي ﴿َفتََقبَّْل .(٣٤ :٣) َعِليٌم﴾ َسِميٌع َوهللاُ بَْعٍض ِمْن
نَْفًعا َوَال ا َرضٍّ َلُكْم يَْمِلُك َال َما ِهللا ُدوِن ِمْن أَتَْعبُُدوَن ﴿ُقْل ،(١٢١ :٣) َعِليٌم﴾ َسِميٌع َوهللاُ ِلْلِقتَاِل َمَقاِعَد
﴿َال ،(١٣ :٦) اْلَعِليُم﴾ ِميُع السَّ َوُهَو َوالنََّهاِر اللَّيِْل ِيف َسَكَن َما ﴿َوَلُه ،(٧٦ :٥) اْلَعِليُم﴾ ِميُع السَّ ُهَو َوهللاُ
َسِميٌع إِنَُّه ِباهللِ َفاْستَِعذْ نَْزٌغ يَْطاِن الشَّ ِمَن يَنَْزَغنََّك ا ﴿َوإِمَّ ،(١١٥ :٦) اْلَعِليُم﴾ ِميُع السَّ َوُهَو ِلَكِلَماِتِه َل ُمبَدِّ
َحيَّ َمْن ﴿َويَْحيَا ،(١٧ :٨) َعِليٌم﴾ َسِميٌع هللاَ إِنَّ َحَسنًا بََالءً ِمنُْه اْلُمْؤِمِننَي َ ﴿َولِيُبِْيل ،(٢٠٠ :٧) َعِليٌم﴾
﴿َعَليِْهْم ،(٦١ :٨) اْلَعِليُم﴾ ِميُع السَّ ُهَو َُّه إِن ِهللا َعَىل ﴿َوتََوكَّْل ،(٤٢ :٨) َعِليٌم﴾ َلَسِميٌع هللاَ َوإِنَّ بَيِّنٍَة َعْن
﴿إِنَّ ،(١٠٣ :٩) َعِليٌم﴾ َسِميٌع َوهللاُ َلُهْم َسَكٌن َصَالتََك ﴿إِنَّ .(٩٨ :٩) َعِليٌم﴾ َسِميٌع َوهللاُ ْوءِ السَّ َداِئَرُة
:١٢) اْلَعِليُم﴾ ِميُع السَّ ُهَو َُّه إِن َكيَْدُهنَّ َعنُْه َف ﴿َفَرصَ ،(٦٥ :١٠) اْلَعِليُم﴾ ِميُع السَّ ُهَو َجِميًعا هللِ اْلِعزََّة
َمْن يَُزكِّي هللاَ ﴿َوَلِكنَّ ،(٤ :٢١) اْلَعِليُم﴾ ِميُع السَّ َوُهَو َواْألَْرِض َماءِ السَّ ِيف اْلَقْوَل يَْعَلُم َربِّي ﴿َقاَل ،(٣٤
ُهَو ﴿إِنَُّه ،(٦٠ :٢٤) َعِليٌم﴾ َسِميٌع َوهللاُ َلُهنَّ َخرْيٌ يَْستَْعِفْفَن ﴿َوأَْن ،(٢١ :٢٤) َعِليٌم﴾ َسِميٌع َوهللاُ يََشاءُ
َوإِيَّاُكْم يَْرُزُقَها ﴿هللاُ ،(٥ :٢٩) اْلَعِليُم﴾ ِميُع السَّ َوُهَو َآلٍت ِهللا أََجَل ﴿َفِإنَّ ،(٢٢٠ :٢٦) اْلَعِليُم﴾ ِميُع السَّ
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(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

اإلنسان موت الحواس، مجمل من بل السمع طريق عن فقط وليس خربة عن علم وهو
قبيل وواقع، عقل فالعلم خربة. عن يتم ذلك كل الزوجني، بني واإلصالح ومعرفته، وتقواه

اإلنسانية.68 التجربة يف تصديقه تم ولكن إلهي وبعدي،
يؤتي علمه، وجوده عليم»، «واسع صيغة يف يشء بكل محيط شامل هللا وعلم (ج)
ومغفرته لرحمته، حد فال يشاء ملن األجر ويضاعف يشء، كل يسع علمه ألن يشاء من ملكه
للمساواة تحقيًقا الغني وإفقار الفقري إغناء العلم سعة مظاهر من إن بل علمه، مثل وفضله

والثبات.70 والقطعية واالنطواء االنغالق ضد العليم الفتاح وهو االجتماعي.69 والعدل
إىل أقرب مدون علم يوسف، علم مثل يضيع ال ثابت علمه حفيظ، عليم وهو (د)

والعدمية.71 والالأدرية والشك النسبية ضد العامة اإلنسانية والحقائق التاريخ قوانني
للناس، هللا وصية الحلم مظاهر ومن بالحسنى، الناس يأخذ حليم عليم وهو (ه)
واللني،72 الشدة واملغفرة، العقاب والرحمة، الحدود يتضمن بالثواب. عليهم ورضوانه
واألمر اإللزام، يعني ال فالطلب التطوعية، أفعالهم لهم ويشكر الناس، ألفعال ويستجيب

حرة.73 والطبيعة طبيعة، عن يعرب فالفعل القهر، يعني ال

َربَِّك ِمْن ﴿َرْحَمًة ،(٣٦ :٤١) اْلَعِليُم﴾ ِميُع السَّ ُهَو َُّه إِن ِباهللِ ﴿َفاْستَِعذْ .(٦٠ :٢٩) اْلَعِليُم﴾ ِميُع السَّ َوُهَو
َعِليًما﴾ َسِميًعا هللاُ ﴿َوَكاَن ،(١ :٤٩) َعِليٌم﴾ َسِميٌع هللاَ إِنَّ هللاَ ﴿َواتَُّقوا .(٦ :٤٤) اْلَعِليُم﴾ ِميُع السَّ ُهَو َُّه إِن

.(١٤٨ :٤)
هللاَ إِنَّ أَتَْقاُكْم ِهللا ِعنَْد أَْكَرَمُكْم ﴿إِنَّ ،(٣٤ :٣١) َخِبريٌ﴾ َعِليٌم هللاَ إِنَّ تَُموُت أَْرٍض ِبأَيِّ نَْفٌس تَْدِري ﴿َوَما 68

إِْصَالًحا يُِريَدا ﴿إِْن ،(٣ :٦٦) اْلَخِبريُ﴾ اْلَعِليُم نَبَّأَِنَي َقاَل َهذَا أَنْبَأََك َمْن ﴿َقاَلْت ،(١٣ :٤٩) َخِبريٌ﴾ َعِليٌم
.(٣٥ :٤) َخِبريًا﴾ َعِليًما َكاَن هللاَ إِنَّ بَيْنَُهَما هللاُ ِق يَُوفِّ

َواِسٌع َوهللاُ يََشاءُ َمْن ُمْلَكُه يُْؤتِي ﴿َوهللاُ ،(١١٥ :٢) َعِليٌم﴾ َواِسٌع هللاَ إِنَّ ِهللا َوْجُه َفثَمَّ تَُولُّوا ﴿َفأَيْنََما 69

ِمنُْه َمْغِفَرًة يَِعُدُكْم ﴿َوهللاُ ،(٢٦١ :٢) َعِليٌم﴾ َواِسٌع َوهللاُ يََشاءُ ِلَمْن يَُضاِعُف ﴿َوهللاُ ،(٢٤٧ :٢) َعِليٌم﴾
:٣) َعِليٌم﴾ َواِسٌع َوهللاُ يََشاءُ َمْن يُْؤتِيِه ِهللا ِبيَِد اْلَفْضَل إِنَّ ﴿ُقْل ،(١٦٨ :٢) َعِليٌم﴾ َواِسٌع َوهللاُ َوَفْضًال
يُْغِنِهُم ُفَقَراءَ يَُكونُوا ﴿إِْن ،(٧٦ :١٢) َعِليٌم﴾ ِعْلٍم ِذي ُكلِّ َوَفْوَق نََشاءُ َمْن َدَرَجاٍت ﴿نَْرَفُع ،(٥٤ :٥) ،(٧٣

.(٣٢ :٢٤) َعِليٌم﴾ َواِسٌع َوهللاُ َفْضِلِه ِمْن هللاُ
.(٢٦ :٣٤) اْلَعِليُم﴾ اْلَفتَّاُح َوُهَو ِباْلَحقِّ بَيْنَنَا يَْفتَُح ثُمَّ َربُّنَا بَيْنَنَا يَْجَمُع ﴿ُقْل 70

.(٥٥ :١٢) َعِليٌم﴾ َحِفيٌظ إِنِّي اْألَْرِض َخَزاِئِن َعَىل اْجَعْلِني ﴿َقاَل 71

:٢٢) َحِليٌم﴾ َلَعِليٌم هللاَ َوإِنَّ يَْرَضْونَُه ُمْدَخًال ﴿َليُْدِخَلنَُّهْم .(١٢ :٤) َحِليٌم﴾ َعِليٌم َوهللاُ ِهللا ِمَن ﴿َوِصيًَّة 72

.(٥٩
.(١٥٨ :٢) َعِليٌم﴾ َشاِكٌر هللاَ َفِإنَّ َخرْيًا َع تََطوَّ ﴿َوَمْن 73
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والرتفع العادل القضاء العزة وتعني العليم»، «العزيز يف بالعزة مقرون وهو (و)
وليس التقدير وحسن الخسة، وليس الرتفع العلم يعني املعريف. والسمو وامليل، الهوى عن
والتنزيل والناس، العالم بني واملجتمع، الكون بني فرق ال واالعتدال، والتوازن التطرف،

اإللهي.74 الفضل مظاهر أحد املعريف والعطاء العدل، مظاهر أحد
من العلم أخذ عىل قادر هو قدير». «عليم صيغة يف بالقدرة متحقق علم وهو (ز)
العليم»، ق «الخالَّ يف العلم من جزء الخلق عىل والقدرة والجهل، بالنسيان العلماء صدور
سحر بالسحر، مقرونًا سلبي واحد بمعنى ويذكر األرحام.75 يف والخلق يشء ال من الخلق

فرعون.76

املعلوم علم (5)

اسم صيغة يف جمًعا، منه أكثر ومفرًدا مؤنثًا، منه أكثر مذكًرا قرآني، لفظ «املعلوم» ولفظ
الزمن أكربها داللية حقول سبعة وله «يُعَلم».77 للمجهول املبني صيغة يف منه أكثر املفعول

والكتاب.78 واألشهر جمًعا منه أكثر مفرًدا اليوم بني يرتاوح الذي
أو املعلوم» الوقت «يوم اليوم إىل يضاف ونكرة.79 معرفة املعلوم اليوم لفظ يستعمل
الحد القيامة، يوم وهو معلوم»، يوم «رشب ب الرشِّ إىل أو معلوم» يوم «ميقات ميقات إىل

:٢٧) اْلَعِليُم﴾ اْلَعِزيُز َوُهَو ِبُحْكِمِه بَيْنَُهْم يَْقِيض َربََّك ﴿إِنَّ ،(٩٦ :٦) اْلَعِليِم﴾ اْلَعِزيِز تَْقِديُر ﴿ذَِلَك 74

ِهللا ِمَن اْلِكتَاِب ﴿تَنِْزيُل ،(٣٨ :٣٦) اْلَعِليِم﴾ اْلَعِزيِز تَْقِديُر ذَِلَك َلَها ِلُمْستََقرٍّ تَْجِري ْمُس ﴿َوالشَّ (٧٨
.(١٢ :٤١) اْلَعِليِم﴾ اْلَعِزيِز تَْقِديُر ذَِلَك َوِحْفًظا ِبَمَصاِبيَح نْيَا الدُّ َماءَ السَّ ﴿َوَزيَّنَّا ،(٢ :٤٠) اْلَعِليِم﴾ اْلَعِزيِز

.(٩ :٤٣) اْلَعِليُم﴾ اْلَعِزيُز َخَلَقُهنَّ ﴿َليَُقولُنَّ
اْلَقِديُر﴾ اْلَعِليُم َوُهَو يََشاءُ َما ﴿يَْخلُُق ،(٧٠ :١٦) َقِديٌر﴾ َعِليٌم هللاَ إِنَّ َشيْئًا ِعْلٍم بَْعَد يَْعَلَم َال ﴿ِلَكْي 75

.(٢٤ :٣٥) َقِديًرا﴾ َعِليًما َكاَن َُّه ﴿إِن ،(٥٠ :٤٢) َقِديٌر﴾ َعِليٌم َُّه إِن َعِقيًما يََشاءُ َمْن ﴿َويَْجَعُل ،(٥٤ :٣٠)
.(٨١ :٣٦) اْلَعِليُم﴾ ُق اْلَخالَّ َوُهَو ﴿بََىل .(٨٦ :١٥) اْلَعِليُم﴾ ُق اْلَخالَّ ُهَو َربََّك ﴿إِنَّ

ِبُكلِّ يَأْتُوَك * يَن َحاِرشِ اْلَمَداِئِن ِيف ﴿َوأَْرِسْل ،(١٠٩ :٧) َعِليٍم﴾ َساِحٍر ِبُكلِّ ائْتُونِي ِفْرَعْوُن ﴿َوَقاَل 76

.(٣٤ :٢٦) َعِليٌم﴾ َلَساِحٌر َهذَا إِنَّ َحْوَلُه ِلْلَمَإلِ ﴿َقاَل .(٣٧ :٢٦) ،(١١١–١١٢ :٧) َعِليٍم﴾ َساِحٍر
.(١) ُمَعلَّم ،(٢) معلومات ،(١١) معلوم 77

.(١) أشهر كتاب، أيام، ،(٥) يوم ،(١) إنسان حق، مقام. رزق، ،(٢) قدر ،(٨) الزمن 78
.(١) معلوم يوم ِرشب ،(٢) معلوم يوم ميقات ،(٢) املعلوم الوقت يوم 79
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وقت الدنيا، يف اليوم يعني وقد جديد،80 من والحياة واملوت الحياة بعد للزمن النهائي
ومرحلة الشعب وزمن الحضارة مدة تعني وقد الحج.81 مثل العبادة فعل أو الرشب، فعل

الفرد.82 مثل وكتاب أجل أمة فلكل متعاقبة، دورات يف التاريخ
األرضفتهتز عىل تهبط التي املياه من القدر مثل الكم أو القدر هو املعلوم يكون وقد
يف إنسان ولكل ينبوًعا، تنفجر األرضكي باطن يف وتمكث بهيج، زوج كل من وتنتج وتربو
واملحروم، للسائل معلوم حق األغنياء أموال يف وللفقراء معلوم، ومقام معلوم رزق األرض

مجنون.83 «ُمَعلَّم» فإنه الساحر أما
األوىل صيغتنَي؛ يف دالليني حقلني بني املعاني تتوزع «عالم» اسم مضمون تحليل ويف
الثانية من أكثر واألوىل غيب».84 «عالم أو الغيب» «عالم والثانية والشهادة»، الغيب «عالم
لالستدالل منطق لصياغة القدماء املناطقة دفع مما بالشهادة؛ الغيب ارتباط عىل يدل مما
الفكر أساس وهو املعلوم»، من املجهول «استنباط أو الشاهد» عىل الغائب «قياس هو
الشاهد فيه يجتمع الذي اآلخر اليوم وهو والشهادة، الغيب عالم هللا والعلمي. الديني
أحد وهو األعمال،85 وتحرض الصور يف ينفخ يوم غًدا، مشاهد اليوم غائب بالغائب،

﴿َفُجِمَع (٨٠–٨١ :٣٨) ،(٣٧–٣٨ :١٥) اْلَمْعلُوِم﴾ اْلَوْقِت يَْوِم إَِىل * اْلُمنَظِريَن ِمَن َفِإنََّك ﴿َقاَل 80

.(٥٠ :٥٦) َمْعلُوٍم﴾ يَْوٍم ِميَقاِت إَِىل ﴿َلَمْجُموُعوَن ،(٣٨ :٢٦) َمْعلُوٍم﴾ يَْوٍم ِلِميَقاِت َحَرُة السَّ
،(١٩٧ :٢) َمْعلُوَماٌت﴾ أَْشُهٌر ﴿اْلَحجُّ ،(١٥٥ :٢٦) َمْعلُوٍم﴾ يَْوٍم ُب ِرشْ َوَلُكْم ٌب ِرشْ َلَها نَاَقٌة َهِذِه ﴿َقاَل 81

.(٢٨ :٢٢) َمْعلُوَماٍت﴾ أَيَّاٍم ِيف ِهللا اْسَم َويَذُْكُروا َلُهْم َمنَاِفَع ﴿ِليَْشَهُدوا
.(٤ :١٥) َمْعلُوٌم﴾ ِكتَاٌب َوَلَها إِالَّ َقْريٍَة ِمْن أَْهَلْكنَا ﴿َوَما 82

* َمِكنٍي َقَراٍر ِيف ﴿َفَجَعْلنَاُه ،(٢١ :١٥) َمْعلُوٍم﴾ ِبَقَدٍر إِالَّ نُنَزِّلُُه َوَما َخَزاِئنُُه ِعنَْدنَا إِالَّ ءٍ َيشْ ِمْن ﴿َوإِْن 83

،(٤٠–٤١ :٣٧) َمْعلُوٌم﴾ ِرْزٌق َلُهْم أُوَلِئَك * اْلُمْخَلِصنَي ِهللا ِعبَاَد ﴿إِالَّ ،(٢١–٢٢ :٧٧) َمْعلُوٍم﴾ َقَدٍر إَِىل
:٧٠) َواْلَمْحُروِم﴾ اِئِل ِللسَّ * َمْعلُوٌم َحقٌّ أَْمَواِلِهْم ِيف ﴿َوالذيَن ،(١٦٤ :٣٧) َمْعلُوٌم﴾ َمَقاٌم َلُه إِالَّ ِمنَّا ﴿َوَما

.(١٤ :٤٤) َمْجنُوٌن﴾ ُمَعلٌَّم َوَقالُوا َعنُْه تََولَّْوا ﴿ثُمَّ ،(٢٤–٢٥
.(١) واألرض السموات غيب عالم ،(٢) الغيب عالم ،(١٠) والشهادة الغيب عالم 84

اْلَغيِْب َعاِلِم إَِىل تَُردُّوَن ﴿ثُمَّ ،(٧٣ :٦) َهاَدِة﴾ َوالشَّ اْلَغيِْب َعاِلُم وِر الصُّ ِيف يُنَْفُخ يَْوَم اْلُمْلُك ﴿َوَلُه 85

َفيُنَبِّئُُكْم َهاَدِة َوالشَّ اْلَغيِْب َعاِلِم إَِىل ﴿َوَسُرتَدُّوَن ،(٨ :٦٢) ،(٩٤ :٩) تَْعَملُوَن﴾ ُكنْتُْم ِبَما َفيُنَبِّئُُكْم َهاَدِة َوالشَّ
.(١٠٥ :٩) تَْعَملُوَن﴾ ُكنْتُْم ِبَما
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الواحد، واألرض، السموات فاطر الرحيم، العزيز املتعاِل، الكبري املالك، اإللهية، األوصاف
السموات غيب استعماًال، األقل وهو الشهادة، دون وحده الغيب أما الحكيم.86 العزيز

اإللهي.87 العلم من فهو وحده، الغيب أو حسيان وهما واألرض
علماء إىل االستعماالت أكثر فتشري والعلماء، العاملني، مثل االسمية الصيغ باقي أما
للناس، هللا يرضبها التي األمثال يعقلون الذين هم فالعاملون هللا.88 إىل وأقلها البرش
هنا املعلوم وبأنبيائه. يشء بكل عالم وهللا األحالم،89 تأويل أو اآليات معاني ويدركون

هلل.90 إبراهيم مثل واألنبياء يشء وكل للناس، واألحالم واآليات األمثال
واملعلوم األقل، وهو الحيس، املعلوم بني متفاوتًا املعلوم يظهر «العلم» اسم تحليل ويف
األعىل واملأل الغيب مثل الحيس وغري الكتاب، مثل الحيس املعلوم األكثر. وهو الحيس، غري
عنده هللا اآلثار.91 عليها تدل التي السابقة األمم أخبار التاريخ، هو بينهما وما والساعة،
الرسل. عىل علم من أنزل ما عىل ويشهد والرسل، واألنبياء للمالئكة ويعطيه الكتاب، علم

ُكوَن﴾ يُْرشِ ا َعمَّ َفتََعاَىل َهاَدِة َوالشَّ اْلَغيِْب ﴿َعاِلِم ،(٩ :١٣) اْلُمتََعاِل﴾ اْلَكِبريُ َهاَدِة َوالشَّ اْلَغيِْب ﴿َعاِلُم 86

َواْألَْرِض َمَواِت السَّ َفاِطَر اللَُّهمَّ ﴿ُقِل ،(٦ :٣٢) الرَِّحيُم﴾ اْلَعِزيُز َهاَدِة َوالشَّ اْلَغيِْب َعاِلُم ﴿ذَِلَك ،(٩٢ :٢٣)
﴿َعاِلُم ،(٢٢ :٥٩) َهاَدِة﴾ َوالشَّ اْلَغيِْب َعاِلُم ُهَو إِالَّ إَِلَه َال الذي هللاُ ﴿ُهَو ،(٤٦ :٣٩) َهاَدِة﴾ َوالشَّ اْلَغيِْب َعاِلَم

.(١٨ :٦٤) اْلَحِكيُم﴾ اْلَعِزيُز َهاَدِة َوالشَّ اْلَغيِْب
َُّكْم َلتَأِْتيَن َوَربِّي بََىل ﴿ُقْل ،(٣٨ :٣٥) ُدوِر﴾ الصُّ ِبذَاِت َعِليٌم َُّه إِن َواْألَْرِض َمَواِت السَّ َغيِْب َعاِلُم هللاَ ﴿إِنَّ 87

.(٢٦ :٧٢) أََحًدا﴾ َغيِْبِه َعَىل يُْظِهُر َفَال اْلَغيِْب ﴿َعاِلُم ،(٣ :٣٤) اْلَغيِْب﴾ َعاِلِم
.(٢) هللا ،(٥) البرش ،(٢) علماء ،(١) العاملون ،(٤) عاملني 88

نَْحُن َوَما أَْحَالٍم أَْضَغاُث ﴿َقالُوا ،(٤٣ :٢٩) اْلَعاِلُموَن﴾ إِالَّ يَْعِقلَُها َوَما ِللنَّاِس بَُها نَْرضِ اْألَْمثَاُل ﴿َوتِْلَك 89

أَْن آيًَة َلُهْم يَُكْن ﴿أََوَلْم ،(٢٢ :٣٠) ِلْلَعاِلِمنَي﴾ َآليَاٍت ذَِلَك ِيف ﴿إِنَّ ،(٤٤ :١٢) ِبَعاِلِمنَي﴾ اْألَْحَالِم ِبتَأِْويِل
.(٢٨ :٣٥) اْلُعَلَماءُ﴾ ِعبَاِدِه ِمْن هللاَ يَْخَىش ﴿إِنََّما .(١٩٧ :٢٦) اِئيَل﴾ إِْرسَ بَنِي ُعَلَماءُ يَْعَلَمُه

:٢١) َعاِلِمنَي﴾ ءٍ َيشْ ِبُكلِّ ﴿َوُكنَّا ،(٥١ :٢١) َعاِلِمنَي﴾ ِبِه َوُكنَّا َقبُْل ِمْن ُرْشَدُه إِبَْراِهيَم آتَيْنَا ﴿َوَلَقْد 90

.(٨١
ِعْلُم ِعنَْدُه َوَمْن َوبَيْنَُكْم بَيْنِي َشِهيًدا ِباهللِ َكَفى ﴿ُقْل ،(٧ :٧) َغاِئِبنَي﴾ ُكنَّا َوَما ِبِعْلٍم َعَليِْهْم نَّ ﴿َفَلنَُقصَّ 91

َقبِْل ِمْن ِبِكتَاٍب ﴿ائْتُونِي .(٤٠ :٢٧) ِبِه﴾ آِتيَك أَنَا اْلِكتَاِب ِمَن ِعْلٌم ِعنَْدُه الذي ﴿َقاَل ،(٤٣ :١٣) اْلِكتَاِب﴾
.(١٦٦ :٤) ِبِعْلِمِه﴾ أَنَْزَلُه إَِليَْك أَنَْزَل ِبَما يَْشَهُد هللاُ ﴿َلِكِن .(٤ :٤٦) ِعْلٍم﴾ ِمْن أَثَاَرٍة أَْو َهذَا
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قدومها، وقت واآلخرة حدوثها، وقت الساعة علم وعنده الغيب.92 يعلم الذي هو وحده هللا
الناس.93 فيه يختصم الذي األعىل باملأل العلم ولديه

األفعال يف تفصيل دون وموت حياة العالم، يف يحدث ما كل هو الحيس واملعلوم
خلق.95 بكل عليم أنه وهو العام املبدأ يكفي واألرزاق.94

ثالثة يف باء الجر بحرف مجروًرا «عليم» للفظ الداليل الحقل يف املعلوم ويظهر
وبالضالني باألفعال، عليم وهو النفس، وبمكونات الصدور بذات عليم فاهلل داللية. حقول
التشديد صيغة ويف العالم.96 يف يحدث وبما بالخلق عليم وهو وباملفرسين، وباملتقني،

الغيوب». م «عالَّ صيغة يف بالغيب العلم هو املعلوم يكون م» «عالَّ

َعِليٌم» ِعْلٍم ِذي ُكلِّ «َوَفْوَق اإلنساني العلم علمه يتجاوز يشء، بكل عليم هللا (أ)
الظاهر واآلخر، األول فهو األرض. يف وما السموات يف ما وعلم السبع، السموات تسوية
لبيان األمثال هللا ويرضب خافية، عليه تخفى ال مخلوقاته، بجميع العالم هو والباطن.
الناس عىل ويكتب الضالل، من ويحذِّر الهدى، سبل ويبني التقوى، إىل يدفع علمه.
وهو وجماعات،97 أفراًدا تاريخهم لهم ويعرض القيامة، يوم أمامهم لتحرض أفعالهم

.(٣٥ :٥٣) يََرى﴾ َفُهَو اْلَغيِْب ِعْلُم ﴿أَِعنَْدُه ،(١٠٩ :٥) اْلُغيُوِب﴾ ُم َعالَّ أَنَْت إِنََّك َلنَا ِعْلَم َال ﴿َقالُوا 92

ََّما إِن ﴿ُقْل .(٨٥ :٤٣) ،(٦٣ :٣٣) ،(٦١ :٤٣) ،(٤٧ :٤١) ،(٣٤ :٣١) اَعِة﴾ السَّ ِعْلُم ِعنَْدُه هللاَ ﴿إِنَّ 93

َوَال َربِّي يَِضلُّ َال ِكتَاٍب ِيف َربِّي ِعنَْد ِعْلُمَها ﴿َقاَل ،(١٨٧ :٧) ُهَو﴾ إِالَّ ِلَوْقِتَها يَُجلِّيَها َال َربِّي ِعنَْد ِعْلُمَها
ِعْلٍم ِمْن ِيلَ َكاَن ﴿َما ،(٦٦ :٢٧) ِمنَْها﴾ َشكٍّ ِيف ُهْم بَْل اْآلِخَرِة ِيف ِعْلُمُهْم اَرَك ادَّ ﴿بَِل (٥٢ :٢٠) يَنَْىس﴾

.(٦٩ :٣٨) يَْختَِصُموَن﴾ إِذْ اْألَْعَىل ِباْلَمَإلِ
.(٤٧ :٤١) ،(١١ :٣٥) ِبِعْلِمِه﴾ إِالَّ تََضُع َوَال أُنْثَى ِمْن تَْحِمُل ﴿َوَما 94

ِبُغَالٍم وُه ُ َوبَرشَّ تََخْف َال ﴿َقالُوا ،(٧٩ :٣٦) َعِليٌم﴾ َخْلٍق ِبُكلِّ َوُهَو َمرٍَّة َل أَوَّ أَنَْشأََها الذي يُْحِييَها ﴿ُقْل 95

.(٢٨ :٥١) َعِليٍم﴾
،(٢) باملتقني ،(٤) بالظاملني ،(٥) عليم تعملون بما ،(١٢) الصدور بذات ،(٢٠) عليم يشء بكل 96

.(٣) عليم به ،(١) يصنعون بما ،(٢) يفعلون بما ،(١) خلق بكل ،(١) باملفسدين
.(٦٢ :٢٩) َعِليٌم﴾ ءٍ َيشْ ِبُكلِّ هللاَ ﴿أَنَّ ،(٢٩ :٢) َعِليٌم﴾ ءٍ َيشْ ِبُكلِّ َوُهَو َسَمَواٍت َسبَْع ﴿َفَسوَّاُهنَّ 97

ِيف َوَما َمَواِت السَّ ِيف َما يَْعَلُم ﴿َوهللاُ ،(١٢ :٤٢) َعِليٌم﴾ ءٍ َيشْ ِبُكلِّ َُّه إِن َويَْقِدُر يََشاءُ ِلَمْن الرِّْزَق ﴿يَبُْسُط
َعِليٌم﴾ ءٍ َيشْ ِبُكلِّ َوُهَو َواْلبَاِطُن َوالظَّاِهُر َواْآلِخُر ُل اْألَوَّ ﴿ُهَو ،(١٦ :٤٩) َعِليٌم﴾ ءٍ َيشْ ِبُكلِّ َوهللاُ اْألَْرِض
يَْهِد ِباهللِ يُْؤِمْن ﴿َوَمْن ،(٧ :٥٨) َعِليٌم﴾ ءٍ َيشْ ِبُكلِّ هللاَ إِنَّ اْلِقيَاَمِة يَْوَم َعِملُوا ِبَما يُنَبِّئُُهْم ﴿ثُمَّ ،(٣ :٥٧)
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الحق عن يغني ال الذي والظلم الشهادة، كتمان مثل الداخلية الناس بأفعال عليم
شيئًا.98

منها ظهر ما النفس، خفايا ويعلم واألهواء، بالغيظ الصدور؛ بذات عليم وهو (ب)
ويمحص والنهار. الليل يف والعمل، النظر يف والفعل، القول يف والعلن، الرس بطن، وما
فقط تظهر وال القلب، من تنبع والتقوى صدقهم، ويعلم العباد ليمتحن القلب يف ما هللا
وتصدق القيامة، يوم االستحقاق مقياس الجوارح أعمال ويعلم الخارجية، األعمال يف

حق.99 الوعد أن ويعلم التاريخ، يف الكلمات

،(٣٢ :٤) َعِليًما﴾ ءٍ َيشْ ِبُكلِّ َكاَن هللاَ إِنَّ َفْضِلِه ِمْن هللاَ ﴿َواْسأَلُوا ،(١١ :٦٤) َعِليٌم﴾ ءٍ َيشْ ِبُكلِّ َوهللاُ َقْلبَُه
َفِإنَّ تُْخُفوُه أَْو َشيْئًا تُبُْدوا ﴿إِْن ،(٤٠ :٣٣) َعِليًما﴾ ءٍ َيشْ ِبُكلِّ هللاُ َوَكاَن النَِّبيِّنَي َوَخاتََم ِهللا َرُسوَل ﴿َوَلِكْن
،(٢٦ :٤٨) َعِليًما﴾ ءٍ َيشْ ِبُكلِّ هللاُ َوَكاَن َوأَْهَلَها ِبَها أََحقَّ ﴿َوَكانُوا ،(٥٤ :٣٣) َعِليًما﴾ ءٍ َيشْ ِبُكلِّ َكاَن هللاَ
ِبُكلِّ َوهللاُ تَِضلُّوا أَْن َلُكْم هللاُ ُ ﴿يُبنَيِّ ،(٢٨٣ :٢) ،(٢٣١ :٢) َعِليٌم﴾ ءٍ َيشْ ِبُكلِّ هللاَ أَنَّ َواْعَلُموا هللاَ ﴿َواتَُّقوا
:٦) َعِليٌم﴾ ءٍ َيشْ ِبُكلِّ َوُهَو ءٍ َيشْ ُكلَّ ﴿َوَخَلَق ،(٩٧ :٥) َعِليٌم﴾ ءٍ َيشْ ِبُكلِّ هللاَ ﴿َوأَنَّ ،(١٧٦ :٤) َعِليٌم﴾ ءٍ َيشْ
يَتَُّقوَن َما َلُهْم َ يُبنَيِّ ﴿َحتَّى ،(٧٥ :٨) َعِليٌم﴾ ءٍ َيشْ ِبُكلِّ هللاَ إِنَّ ِهللا ِكتَاِب ِيف ِببَْعٍض أَْوَىل ﴿بَْعُضُهْم ،(١٠١
:٢٤) َعِليٌم﴾ ءٍ َيشْ ِبُكلِّ َوهللاُ َعِملُوا ِبَما َفيُنَبِّئُُهْم إَِليِْه يُْرَجُعوَن ﴿َويَْوَم ،(٣٥ :٢٤) َعِليٌم﴾ ءٍ َيشْ ِبُكلِّ هللاَ إِنَّ

.(٦٤
َشيْئًا اْلَحقِّ ِمَن يُْغِني َال الظَّنَّ ﴿إِنَّ ،(٢٨٣ :٢) َعِليٌم﴾ تَْعَملُوَن ِبَما َوهللاُ َقْلبُُه آِثٌم َفِإنَُّه يَْكتُْمَها ﴿َوَمْن 98

هللاَ إِنَّ ﴿بََىل ،(١٩ :١٢) يَْعَملُوَن﴾ ِبَما َعِليٌم َوهللاُ ِبَضاَعًة وُه ﴿َوأََرسُّ ،(٣٦ :١٠) يَْفَعلُوَن﴾ ِبَما َعِليٌم هللاَ إِنَّ
أَْزَكى ﴿ُهَو .(٥١ :٢٣) َعِليٌم﴾ تَْعَملُوَن ِبَما إِنِّي َصاِلًحا ﴿َواْعَملُوا .(٢٨ :١٦) تَْعَملُوَن﴾ ُكنْتُْم ِبَما َعِليٌم
:٢٤) يَْفَعلُوَن﴾ ِبَما َعِليٌم َوهللاُ َوتَْسِبيَحُه َصَالتَُه َعِلَم َقْد ﴿ُكلٌّ ،(٢٨ :٢٤) َعِليٌم﴾ تَْعَملُوَن ِبَما َوهللاُ َلُكْم

.(٨ :٣٥) يَْصنَُعوَن﴾ ِبَما َعِليٌم هللاَ إِنَّ اٍت َحَرسَ َعَليِْهْم نَْفُسَك تَذَْهْب ﴿َفَال ،(٤٤
ِبذَاِت َعِليٌم َوهللاُ ُقلُوِبُكْم ِيف َما َص ﴿َولِيَُمحِّ ،(١١٩ :٣) ُدوِر﴾ الصُّ ِبذَاِت َعِليٌم هللاَ إِنَّ ِبَغيِْظُكْم ُموتُوا ﴿ُقْل 99

ِبذَاِت َعِليٌم َُّه إِن َسلََّم هللاَ ﴿َوَلِكنَّ ،(٧ :٥) ُدوِر﴾ الصُّ ِبذَاِت َعِليٌم هللاَ إِنَّ هللاَ ﴿َواتَُّقوا .(١٥٤ :٣) ُدوِر﴾ الصُّ
َعِليٌم هللاَ ﴿إِنَّ ،(٥ :١١) ُدوِر﴾ الصُّ ِبذَاِت َعِليٌم َُّه إِن يُْعِلنُوَن َوَما وَن يُِرسُّ َما ﴿يَْعَلُم .(٤٣ :٨) ُدوِر﴾ الصُّ
.(٣٨ :٣٥) ُدوِر﴾ الصُّ ِبذَاِت َعِليٌم َُّه إِن َواْألَْرِض َمَواِت السَّ َغيِْب َعاِلُم هللاَ ﴿إِنَّ (١١٩ :٣) ُدوِر﴾ الصُّ ِبذَاِت
ِبذَاِت َعِليٌم َُّه إِن ِبَكِلَماِتِه اْلَحقَّ ﴿َويُِحقُّ ،(٧ :٣٩) ُدوِر﴾ الصُّ ِبذَاِت َعِليٌم َُّه إِن تَْعَملُوَن ُكنْتُْم ِبَما ﴿َفيُنَبِّئُُكْم
وَن تُِرسُّ َما ﴿َويَْعَلُم (٦ :٥٧) ُدوِر﴾ الصُّ ِبذَاِت َعِليٌم َوُهَو اللَّيِْل ِيف النََّهاَر ﴿َويُولُِج ،(٢٤ :٤٢) ُدوِر﴾ الصُّ
ُدوِر﴾ الصُّ ِبذَاِت َعِليٌم َُّه إِن ِبِه اْجَهُروا أَِو َقْوَلُكْم وا ﴿َوأَِرسُّ .(٤ :٦٤) ُدوِر﴾ الصُّ ِبذَاِت َعِليٌم َوهللاُ تُْعِلنُوَن َوَما

.(١٣ :٦٧)
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فرار من أيديهم قدمت وبما البرش صنع من والظلم بالظاملني؛ عليم وهللا (ج)
ترسي كي الفتنة يبغون العقاب. من خوًفا املوت يتمنون ال لذلك املفسدون؛ وهم ونكوص،
يف الضعيف سالح النساء، بكيد العلم القرآن ويخصص لها، يصغون الذين الناس بني
الجزاء له والذي اإلنفاق مثل للبرش الخرية باألفعال عليم أيًضا وهللا القوي.100 مواجهة
بالتبشري القرآن ويخصص باملتقني، عليم وهللا بالنفس، الجهاد مثل جهاد واإلنفاق األوىف،

101. وىفَّ الذي إلبراهيم العليم بالغالم

اإللهي املعلوم (أ)

ذاته، اإللهي العلم الثالثة، الداللية املجاالت نفس بني يرتاوح اإللهي الفعل يف واملعلوم
واإلنسان. والعالم هللا ثالثة: داللية حقول أي واالجتماعية، اإلنسانية والظواهر واملخلوقات

اإلنساني الِعلم أن حني يف الالمحدود، الشامل املطَلق الِعلم هو لذاته هللا ِعلم (١)
املزيد، يف أمًال بل اإلنساني، الِعلم شأن من إقالًال ذلك يعني وال ومحدود، وجزئيٌّ نسبيٌّ
من يأِت لم قبيل هللا علم الحارض. يف الغرور أو املستقبَل اليأسمن وعدَم الكمال، إىل وسعيًا
مثل ناقص بطبيعته واإلحصاء اإلحصائي، التجريبي اإلنساني العلم عكس عىل التجربة
خري فالخري تبدو، كما األشياء وليس عليه هي كما األشياء علم حقيقي، هللا علم االستقراء.
يعلم وهللا خريًا، والرش ا رشٍّ الخري يكون قد اإلنساني العلم ويف اإللهي، العلم يف رش والرش
يف الحال هو كما واحد منظور من وليس جوانبه كل من يشء كل يعلم املصلح. من املفسد

اإلنساني.102 العلم

َوهللاُ ِمنُْهْم َقِليًال إِالَّ ﴿تََولَّْوا ،(٩٥ :٢) ِبالظَّاِلِمنَي﴾ َعِليٌم َوهللاُ أَيِْديِهْم َمْت َقدَّ ِبَما أَبًَدا يَتََمنَّْوُه ﴿َوَلْن 100

َوِفيُكْم اْلِفتْنََة ﴿يَبُْغونَُكُم ،(٦٣ :٣) ِباْلُمْفِسِديَن﴾ َعِليٌم هللاَ َفِإنَّ تََولَّْوا ﴿َفِإْن ،(٢٤٦ :٢) ِبالظَّاِلِمنَي﴾ َعِليٌم
ِبالظَّاِلِمنَي﴾ َعِليٌم َوهللاُ أَيِْديِهْم َمْت َقدَّ ِبَما أَبًَدا يَتََمنَّْونَُه ﴿َوَال ،(٤٧ :٩) ِبالظَّاِلِمنَي﴾ َعِليٌم َوهللاُ َلُهْم اُعوَن َسمَّ

.(٥٠ :١٢) َعِليٌم﴾ ِبَكيِْدِهنَّ َربِّي ﴿إِنَّ ،(٧ :٦٢)
:٢) َعِليٌم﴾ ِبِه هللاَ َفِإنَّ َخرْيٍ ِمْن تُنِْفُقوا ﴿َوَما ،(٢١٥ :٢) َعِليٌم﴾ ِبِه هللاَ َفِإنَّ َخرْيٍ ِمْن تَْفَعلُوا ﴿َوَما 101

يَُجاِهُدوا ﴿أَْن ،(١١٥ :٣) ِباْلُمتَِّقنَي﴾ َعِليٌم َوهللاُ يُْكَفُروُه َفَلْن َخرْيٍ ِمْن يَْفَعلُوا ﴿َوَما ،(٩٣ :٣) ،(٢٧٣
.(٥٣ :١٥) َعِليٍم﴾ ِبُغَالٍم َك ُ نُبَرشِّ إِنَّا تَْوَجْل َال ﴿َقالُوا ،(٤٤ :٩) ِباْلُمتَِّقنَي﴾ َعِليٌم َوهللاُ َوأَنُْفِسِهْم ِبأَْمَواِلِهْم
َفتَاَب تُْحُصوُه َلْن أَْن ﴿َعِلَم ،(٢٧ :٤٨) َقِريبًا﴾ َفتًْحا ذَِلَك ُدوِن ِمْن َفَجَعَل تَْعَلُموا َلْم َما ﴿َفَعِلَم 102

،(٢١٦ :٢) تَْعَلُموَن﴾ َال َوأَنْتُْم يَْعَلُم َوهللاُ َلُكْم َرشٌّ َوُهَو َشيْئًا تُِحبُّوا أَْن ﴿َوَعَىس ،(٢٠ :٧٣) َعَليُْكْم﴾
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وال الغيب يعلم وحده وهو سواه،103 ن عمَّ ألوهيته ونفي بذاته، علمه هو هلل علم وأول
الذين الرسل وتأييدهم العباد وأفعال واألرض، السموات يف ما والبحر، الرب يف ما سواه، أحد
يف الغيب وليس حواسه، عن يغيب وما اإلنسان يعرفه ال ما هو والغيب بالغيب، يخربون

إياه.105 هللا علَّمهم ما إال لهم علم وال هو، إال جنوده املالئكة يعلم وال ذاته.104
هو واإلنسان العلم يف األقىص الحد هو هللا البرش. يعلمه ال ما اإلطالق عىل يعلم وهللا
يتجاوز هلل األمثال ورضب علم، به له ليس فيما اإلنسان يحاجج ال ثَم وِمن األدنى، الحد
مثل حياتهم يف للبرش مفيد علم وهو جدال، وال فيه حجاج ال هللا علم البرشي. العلم حدود
ومن للحقوق، حفًظا العقود لتدوين الكتابة وعلم والربد، الحر من لتحميهم اللباس صنعة

اآلخرة.106 لعذاب اتقاءً هللا وتقوى به اإليمان متطلباته
النساء مواعدة مثل عليه، يخفى يشء ال ألنه تخفيه؛ وما النفس تختانه ما هللا يعلم
ثَم وِمن اإلنسان، يقوله ما يعلم ويكافئها. القلوب أرسار يعلم تابت. إذا عليها ويتوب ا، رسٍّ

َخْلَفُهْم َوَما أَيِْديِهْم بنَْيَ َما ﴿يَْعَلُم ،(٢٢٠ :٢) اْلُمْصِلِح﴾ ِمَن اْلُمْفِسَد يَْعَلُم َوهللاُ َفِإْخَوانُُكْم تَُخاِلُطوُهْم ﴿َوإِْن
اْرتََىض﴾ ِلَمِن إِالَّ يَْشَفُعوَن َوَال َخْلَفُهْم َوَما أَيِْديِهْم بنَْيَ َما ﴿يَْعَلُم ،(١١٠ :٢٠) ِعْلًما﴾ ِبِه يُِحيُطوَن َوَال

.(٧٦ :٢٢) اْألُُموُر﴾ تُْرَجُع ِهللا َوإَِىل َخْلَفُهْم َوَما أَيِْديِهْم بنَْيَ َما ﴿يَْعَلُم ،(٢٨ :٢١)
.(٤٢ :٢٩) ءٍ﴾ َيشْ ِمْن ُدونِِه ِمْن يَْدُعوَن َما يَْعَلُم هللاَ ﴿إِنَّ 103

َمْن يَْعَلُم َال ﴿ُقْل ،(٥٩ :٦) َواْلبَْحِر﴾ اْلَربِّ ِيف َما َويَْعَلُم ُهَو إِالَّ يَْعَلُمَها َال اْلَغيِْب َمَفاِتُح ﴿َوِعنَْدُه 104

ِبَما بَِصريٌ َوهللاُ َواْألَْرِض َمَواِت السَّ َغيَْب يَْعَلُم هللاَ ﴿إِنَّ ،(٦٥ :٢٧) هللاُ﴾ إِالَّ اْلَغيَْب َواْألَْرِض َمَواِت السَّ ِيف
.(٢٥ :٥٧) ِباْلَغيِْب﴾ َوُرُسَلُه ُه يَنُْرصُ َمْن هللاُ ﴿َولِيَْعَلَم ،(١٨ :٤٩) تَْعَملُوَن﴾

َما إِالَّ َلنَا ِعْلَم َال ُسبَْحانََك ﴿َقالُوا ،(٣١ :٧٤) ﴾ ِلْلبََرشِ ِذْكَرى إِالَّ ِهَي َوَما ُهَو إِالَّ َربَِّك ُجنُوَد يَْعَلُم ﴿َوَما 105

.(٣٢ :٢) َعلَّْمتَنَا﴾
َلُكْم َليَْس ِفيَما وَن تَُحاجُّ ﴿َفِلَم ،(٢٣٢ :٢) تَْعَلُموَن﴾ َال َوأَنْتُْم يَْعَلُم َوهللاُ َوأَْطَهُر َلُكْم أَْزَكى ﴿ذَِلُكْم 106

تَْعَلُموَن﴾ َال َوأَنْتُْم يَْعَلُم هللاَ إِنَّ اْألَْمثَاَل هلِلِ بُوا تَْرضِ ﴿َفَال .(٦٦ :٣) تَْعَلُموَن﴾ َال َوأَنْتُْم يَْعَلُم َوهللاُ ِعْلٌم ِبِه
اْإلِنَْساَن ﴿َعلََّم ،(١٩ :٢٤) تَْعَلُموَن﴾ َال َوأَنْتُْم يَْعَلُم َوهللاُ َواْآلِخَرِة نْيَا الدُّ ِيف أَِليٌم َعذَاٌب ﴿َلُهْم ،(٧٤ :١٦)
بَْعِدِهْم ِمْن ﴿َوالذيَن ،(١٠ :٨) يَْعَلُمُهْم﴾ هللاُ تَْعَلُمونَُهُم َال ُدونِِهْم ِمْن ﴿َوآَخِريَن ،(٥ :٩٦) يَْعَلْم﴾ َلْم َما
،(٢٣٩ :٢) تَْعَلُموَن﴾ تَُكونُوا َلْم َما َعلََّمُكْم َكَما هللاَ َفاذُْكُروا أَِمنْتُْم ﴿َفِإذَا .(٩ :١٤) هللاُ﴾ إِالَّ يَْعَلُمُهْم َال
:١٢) يَْعَلُموَن﴾ َال النَّاِس أَْكثََر َوَلِكنَّ َعلَّْمنَاُه ِلَما ِعْلٍم َلذُو َُّه ﴿َوإِن ،(٤ :٥) هللاُ﴾ َعلََّمُكُم ا ِممَّ ﴿تَُعلُِّمونَُهنَّ
ِلتُْحِصنَُكْم َلُكْم َلبُوٍس َصنَْعَة ﴿َوَعلَّْمنَاُه ،(٦٥ :١٨) ِعْلًما﴾ َلُدنَّا ِمْن َوَعلَّْمنَاُه ِعنِْدنَا ِمْن َرْحَمًة ﴿آتَيْنَاُه ،(٦٨
تَُكونُوا َلْم َما ﴿َويَُعلُِّمُكْم ،(٢٨٢ :٢) هللاُ﴾ َعلََّمُه َكَما يَْكتَُب أَْن َكاِتٌب يَأَْب ﴿َوَال ،(٨٠ :٢١) بَأِْسُكْم﴾ ِمْن

.(٢٨٢ :٢) َعِليٌم﴾ ءٍ َيشْ ِبُكلِّ َوهللاُ هللاُ هللاَ﴾﴿َويَُعلُِّمُكُم ﴿َواتَُّقوا .(١٥١ :٢) تَْعَلُموَن﴾
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وال اإلطالق عىل النفس يف ما يعلم هللا ن؟ عمَّ إخفاؤها الحقيقة، إخفاء يف الكذب نجاح عدم
مثل أحد الرسعىل ألنه الرسي العمل اإلنسان يحذر ثَم وِمن هللاتماًما، علم يف النفسما تعلم
والسكينة الصدق عىل دافع أكرب وهذا القانون، عليها يعاقب «جريمة» وكل والقتل الرسقة
األمام العلمية، اإلحاطة لهذه التشبيهات وتكثر والفضيحة، الكذب من خشية واالطمئنان
واألرض السموات بني ما الست، الجهات أي والشمال، واليمني واألدنى، األعىل والخلف،
ه يتوجَّ وهللا األرحام، به تغيض وما أنثى كل تحمل ما واملستودع، واملستقر الثياب، وتحت
يسرته وما الثياب تحت ما يعلم املنافقني. عن وبعيًدا الصادقني نحو القلوب يف ملا طبًقا
القلوب.107 يف ما يعلم وهللا البالغ، إال الرسول عىل وما واملكذبني، املصدقني يعلم الغطاء.
الثابتة، وحقائقها عليها هي ما عىل ومعانيها النصوص تأويل يعلم الذي وهو
واملصالح االجتماعية لسياقاتها طبًقا واملكان الزمان يف التاريخية تحققاتها يعلم واإلنسان

َوَلِكْن َستَذُْكُرونَُهنَّ أَنَُّكْم هللاُ ﴿َعِلَم ،(١٨٧ :٢) َعَليُْكْم﴾ َفتَاَب أَنُْفَسُكْم تَْختَانُوَن ُكنْتُْم أَنَُّكْم هللاُ ﴿َعِلَم 107

ُقْلتُُه ُكنُْت ﴿إِْن ،(١٨ :٤٨) َعَليِْهْم﴾ ِكينََة السَّ َفأَنَْزَل ُقلُوِبِهْم ِيف َما ﴿َفَعِلَم ،(٢٣٥ :٢) ا﴾ ِرسٍّ تَُواِعُدوُهنَّ َال
،(١١٦ :٥) اْلُغيُوِب﴾ ُم َعالَّ أَنَْت إِنََّك نَْفِسَك ِيف َما أَْعَلُم َوَال نَْفِيس ِيف َما ﴿تَْعَلُم ،(١١٦ :٥) َعِلْمتَُه﴾ َفَقْد
يُْعِلنُوَن﴾ َوَما وَن يُِرسُّ َما نَْعَلُم إِنَّا َقْولُُهْم يَْحُزنَْك ﴿َفَال ،(٣٨ :١٤) نُْعِلُن﴾ َوَما نُْخِفي َما تَْعَلُم إِنََّك ﴿َربَّنَا
َما يَْعَلُم هللاَ أَنَّ يَْعَلُموَن ﴿أََوَال ،(١٦ :٥٠) نَْفُسُه﴾ ِبِه تَُوْسِوُس َما َونَْعَلُم اْإلِنَْساَن َخَلْقنَا ﴿َوَلَقْد ،(٧٦ :٣٦)
َما ﴿يَْعَلُم ،(٢٣٥ :٢) َفاْحذَُروُه﴾ أَنُْفِسُكْم ِيف َما يَْعَلُم هللاَ أَنَّ ﴿َواْعَلُموا ،(٧٧ :٢) يُْعِلنُوَن﴾ َوَما وَن يُِرسُّ
﴿َما ،(٦٣ :٤) َعنُْهْم﴾ َفأَْعِرْض ُقلُوِبِهْم ِيف َما هللاُ يَْعَلُم الذيَن ﴿أُوَلِئَك ،(٢٥٥ :٢) َخْلَفُهْم﴾ َوَما أَيِْديِهْم بنَْيَ
اْألَْرِض َوِيف َمَواِت السَّ ِيف هللاُ ﴿َوُهَو ،(٩٩ :٥) تَْكتُُموَن﴾ َوَما تُبُْدوَن َما يَْعَلُم َوهللاُ اْلبََالُغ إِالَّ الرَُّسوِل َعَىل
َجاَهُدوا الذيَن هللاُ يَْعَلِم ا َوَلمَّ تُْرتَُكوا أَْن َحِسبْتُْم ﴿أَْم ،(٣ :٦) تَْكِسبُوَن﴾ َما َويَْعَلُم َوَجْهَرُكْم ُكْم ِرسَّ يَْعَلُم
ِحنَي ﴿أََال ،(٧٨ :٩) اْلُغيُوِب﴾ ُم َعالَّ هللاَ َوأَنَّ َونَْجَواُهْم ُهْم ِرسَّ يَْعَلُم هللاَ أَنَّ يَْعَلُموا ﴿أََلْم ،(١٦ :٩) ِمنُْكْم﴾
،(٦ :١١) َوُمْستَْوَدَعَها﴾ ُمْستََقرََّها ﴿َويَْعَلُم ،(٥ :١١) يُْعِلنُوَن﴾ َوَما وَن يُِرسُّ َما يَْعَلُم ِثيَابَُهْم يَْستَْغُشوَن
َوَما وَن تُِرسُّ َما يَْعَلُم ﴿َوهللاُ ،(٨ :١٣) تَْزَداُد﴾ َوَما اْألَْرَحاُم تَِغيُض َوَما أُنْثَى ُكلُّ تَْحِمُل َما يَْعَلُم ﴿هللاُ
ِباْلَقْوِل تَْجَهْر ﴿َوإِْن ،(٢٣ :١٦) يُْعِلنُوَن﴾ َوَما وَن يُِرسُّ َما يَْعَلُم هللاَ أَنَّ َجَرَم ﴿َال ،(١٩ :١٦) تُْعِلنُوَن﴾
﴿َوهللاُ ،(١١٠ :٢١) تَْكتُُموَن﴾ َما َويَْعَلُم اْلَقْوِل ِمَن اْلَجْهَر يَْعَلُم َُّه ﴿إِن ،(٧ :٢٠) َوأَْخَفى﴾ َّ الرسِّ يَْعَلُم َفِإنَُّه
َما يَْعَلُم ﴿َوَربَُّك ،(٢٥ :٢٧) تُْعِلنُوَن﴾ َوَما تُْخُفوَن َما ﴿َويَْعَلُم ،(٢٩ :٢٤) تَْكتُُموَن﴾ َوَما تُبُْدوَن َما يَْعَلُم
َحِليًما﴾ َعِليًما هللاُ َوَكاَن ُقلُوِبُكْم ِيف َما يَْعَلُم ﴿َوهللاُ ،(٢٩ :٢٨) ،(٧٤ :٢٧) يُْعِلنُوَن﴾ َوَما ُصُدوُرُهْم تُِكنُّ
َشاءَ َما ﴿إِالَّ ،(٤ :٦٤) تُْعِلنُوَن﴾ َوَما وَن تُِرسُّ َما ﴿يَْعَلُم ،(٢٦ :٤٧) اَرُهْم﴾ إِْرسَ يَْعَلُم ﴿َوهللاُ ،(٥١ :٣٣)
.(٢٩ :٣) هللاُ﴾ يَْعَلْمُه تُبُْدوُه أَْو ُصُدوِرُكْم ِيف َما تُْخُفوا إِْن ﴿ُقْل ،(٧ :٨٧) يَْخَفى﴾ َوَما اْلَجْهَر يَْعَلُم إِنَُّه هللاُ
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يف الثابتة، الحقائق هذه معرفة يف هللا يشاركون أنهم الصوفية دعوى من بالرغم العامة
كما بتأويالتها األنبياء يخطر الذي وهو املجازية، بتأويالتها واملعتزلة الحكماء يكتفي حني
التأويل عكس عىل علم بغري اآليات يف يجادلون الذين ويعلم يوسف.108 قصة يف الحال هو

للحديث.109 الصادق
يُعلِّمهم إياه.110 وعبادتهم له طاعتهم ويعلم للبرش أنبيائه إرسال يعلم الذي وهو
عميل علم أي وحكمة، علم وهو الكهان، وسجع الشعر غري وهو واإلنجيل، والحكمة الكتاب
عليم وهللا ومحمد، داود مثل ودولة نبوة وعمل، نظر وملك، علم هو للكون. عام وتصور
أولو واألطهار، األصفياء القليل، إال اإللهي العلم يف يشارك وال وقوة.111 حكمة وعلمه قوي،

املقصودون.112 هم أنهم الصوفية ويدَّعي العلم، يف والراسخون األلباب، وأولو العلم،
املسميات، مع األسماء وتطابق األشياء عىل ودالالتها األلفاظ أي األسماء آدم هللا وعلَّم
بعلمه.113 وثقته ملعرفته آدم يمتحن ولم باإلشارة، وحفظهم علمهم وراجع املالئكة وامتحن
باألداة، وعلَّم القرآن.114 مقدمته ويف القول وفنون والكالم التعبري وسائل أي البيان وعلَّمه

املتعلم.115 إىل العالم من اإلنسان، يعلم لم ما القلم،

:١٢) اْألََحاِديِث﴾ تَأِْويِل ِمْن َوَعلَّْمتَِني اْلُمْلِك ِمَن آتَيْتَِني َقْد ﴿َربِّ ،(٧ :٣) هللاُ﴾ إِالَّ تَأِْويَلُه يَْعَلُم ﴿َوَما 108

اْألََحاِديِث﴾ تَأِْويِل ِمْن َويَُعلُِّمَك َربَُّك يَْجتَِبيَك ﴿َوَكذَِلَك ،(٢١ :١٢) اْألََحاِديِث﴾ تَأِْويِل ِمْن ﴿َولِنَُعلَِّمُه ،(١٠١
.(٦ :١٢)

.(٣٥ :٤٢) َمِحيٍص﴾ ِمْن َلُهْم َما آيَاِتنَا ِيف يَُجاِدلُوَن الذيَن ﴿َويَْعَلَم 109

ِبَما َوأََحاَط َربِِّهْم ِرَساَالِت أَبَْلُغوا َقْد أَْن ﴿ِليَْعَلَم .(١٦ :٣٦) َلُمْرَسلُوَن﴾ إَِليُْكْم َّا إِن يَْعَلُم َربُّنَا ﴿َقالُوا 110

.(٢٠ :٧٣) َوثُلُثَُه﴾ َونِْصَفُه اللَّيِْل ثُلُثَِي ِمْن أَْدنَى تَُقوُم أَنََّك يَْعَلُم َربََّك ﴿إِنَّ .(٢٨ :٧٢) َلَديِْهْم﴾
َواْلِحْكَمَة اْلِكتَاَب َعَليَْك هللاُ ﴿َوأَنَْزَل ،(١١٠ :٥) َواْإلِنِْجيَل﴾ َوالتَّْوَراَة َواْلِحْكَمَة اْلِكتَاَب َعلَّْمتَُك ﴿َوإِذْ 111

:٣٦) ُمِبنٌي﴾ َوُقْرآٌن ِذْكٌر إِالَّ ُهَو إِْن َلُه يَنْبَِغي َوَما ْعَر الشِّ َعلَّْمنَاُه ﴿َوَما ،(١١٣ :٤) تَْعَلُم﴾ تَُكْن َلْم َما َوَعلََّمَك
،(٢٥١ :٢) يََشاءُ﴾ ا ِممَّ َوَعلََّمُه َواْلِحْكَمَة اْلُمْلَك هللاُ ﴿َوآتَاُه ،(٣٧ :١٢) َربِّي﴾ َعلََّمِني ا ِممَّ ﴿ذَِلُكَما ،(٦٩
َويَُعلُِّمُكُم َويَُزكِّيُكْم آيَاِتنَا َعَليُْكْم ﴿يَتْلُو .(٤–٥ :٥٣) اْلُقَوى﴾ َشِديُد َعلََّمُه * يُوَحى َوْحٌي إِالَّ ُهَو ﴿إِْن

.(١٨ :٣) َواْإلِنِْجيَل﴾ َوالتَّْوَراَة َواْلِحْكَمَة اْلِكتَاَب ﴿َويَُعلُِّمُه .(٢ :٦٢) ،(١٥١ :٢) َواْلِحْكَمَة﴾ اْلِكتَاَب
.(٢٢ :١٨) َقِليٌل﴾ إِالَّ يَْعَلُمُهْم َما ِتِهْم ِبِعدَّ أَْعَلُم َربِّي ﴿ُقْل 112

.(٣١ :٢) اْلَمَالِئَكِة﴾ َعَىل َعَرَضُهْم ثُمَّ ُكلََّها اْألَْسَماءَ آَدَم ﴿وََعلََّم 113

.(١–٤ :٥٥) اْلبَيَاَن﴾ َعلََّمُه * اْإلِنَْساَن َخَلَق * اْلُقْرآَن َعلََّم * ﴿الرَّْحَمُن 114

.(٤–٥ :٩٦) يَْعَلْم﴾ َلْم َما اْإلِنَْساَن َعلََّم * ِباْلَقَلِم َعلََّم ﴿الذي 115
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أن يعلم فاهلل أحزانه، لتخفيف خاصة الرسول إىل ه موجَّ اإللهي الخطاب وبعض
وبأن نبوته، وبإنكار بهم، صدره ويضيق به، املصدقني غري يقوله مما حزين الرسول

برش.116 معلِّمه
ملا الخري بوقوع هللا علم ولو اإلنسان، يعلمه ال الذي املستقبل هو اإللهي واملعلوم
هللا يمنع ال ملاذا سؤال يستدعي مما الرش من أكثر منها الخري املستقبل فحوادث منعه.
لحرية خرق فيه لكان ذلك هللا فعل لو والجواب الخري؟ فعل لإلنسان ويرتك كله الرش
متقلبه ومماته، اإلنسان حياة هللا ويعلم املستقبل.117 وترقب الرش اختيار يف اإلنسان

ومثواه.118
الدرس إلعطاء علمه يجرب فاهلل تجريبي، علم أيًضا أنه إال قبيل هللا علم أن ومع
الجمع املتكلم صيغة يف ذلك ومعظم التجربة، تصدقه علم وإليجاد للتصديق لإلنسان
الحزبني أي هللا يخترب كما الرسوَل، يتَِّبع من هللا يعلم حتى القبلة فتحديد «نعلم».
حتى البالء ويقع منهم، باآلخرة يؤمن من الناس اختبار ويريد اإلحصاء، عىل أقدر
عامة فالتجربة التجريبي، العلم هذا عىل شاهد واإلنسان والصابرين، املجاهدين هللا يعلم
الحياة يف واالمتحان بالتجربة الجنة ودخول فردية، وليست جماعية خاصة، وليست
والقاعدين املنافقني هللا ويعلم االستحقاق، ثمن وهو مؤملة التجربة تكون وقد باالستحقاق،

بالتجربة.119

:١٥) يَُقولُوَن﴾ ِبَما َصْدُرَك يَِضيُق أَنََّك نَْعَلُم ﴿َوَلَقْد ،(٣٣ :٦) يَُقولُوَن﴾ الذي َليَْحُزنَُك َُّه إِن نَْعَلُم ﴿َقْد 116

.(١٠٣ :١٦) ﴾ بََرشٌ يَُعلُِّمُه إِنََّما يَُقولُوَن أَنَُّهْم نَْعَلُم ﴿َوَلَقْد ،(٩٧
.(٢٣ :٨) َألَْسَمَعُهْم﴾ َخرْيًا ِفيِهْم هللاُ َعِلَم ﴿َوَلْو 117

.(١٩ :٤٧) َوَمثَْواُكْم﴾ ُمتََقلَّبَُكْم يَْعَلُم ﴿َوهللاُ 118

أَيُّ ِلنَْعَلَم بََعثْنَاُهْم ﴿ثُمَّ ،(١٤٣ :٢) الرَُّسوَل﴾ يَتَِّبُع َمْن ِلنَْعَلَم إِالَّ َعَليَْها ُكنَْت الَِّتي اْلِقبَْلَة َجَعْلنَا ﴿َوَما 119

ِباْآلِخَرِة﴾ يُْؤِمُن َمْن ِلنَْعَلَم إِالَّ ُسْلَطاٍن ِمْن َعَليِْهْم َلُه َكاَن ﴿َوَما ،(١٢ :١٨) أََمًدا﴾ َلِبثُوا ِلَما أَْحَىص اْلِحْزبنَْيِ
آَمنُوا الذيَن هللاُ ﴿َولِيَْعَلَم ،(٣١ :٤٧) اِبِريَن﴾ َوالصَّ ِمنُْكْم اْلُمَجاِهِديَن نَْعَلَم َحتَّى ﴿َوَلنَبْلَُونَُّكْم ،(٢١ :٣٤)
َويَْعَلَم ِمنُْكْم َجاَهُدوا الذيَن هللاُ يَْعَلِم ا َوَلمَّ اْلَجنََّة تَْدُخلُوا أَْن َحِسبْتُْم ﴿أَْم .(١٥٠ :٣) ُشَهَداءَ﴾ ِمنُْكْم َويَتَِّخذَ
،(١٦٦ :٣) اْلُمْؤِمِننَي﴾ َولِيَْعَلَم ِهللا َفِبِإذِْن اْلَجْمَعاِن اْلتََقى يَْوَم أََصابَُكْم ﴿َوَما .(١٤٢ :٣) اِبِريَن﴾ الصَّ
َوَليَْعَلَمنَّ آَمنُوا الذيَن هللاُ ﴿َوَليَْعَلَمنَّ ،(٩٤ :٥) ِهللا﴾ َسِبيِل ِيف َقاِتلُوا تََعاَلْوا َلُهْم َوِقيَل نَاَفُقوا الذيَن ﴿َولِيَْعَلَم

.(١١ :٢٩) اْلُمنَاِفِقنَي﴾
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وما السماء يف وما وخارجها األرض داخل الطبيعية الظواهر يعلم الذي وهو (٢)
يف مدون وعلمه األرض، يف وما السموات يف ما يعلم ال هللا أن يظن ممن ويسخر بينهما،
عىل يشهد اإلنساني والعلم واسبينوزا، هردر قال كما الثابتة الطبيعة قوانني أي كتاب،
املطر ينزل متى ويعلم اإلنساني. والعلم اإللهي العلم بني متوسط الرسول وعلم ذلك،
أي الساعة تقوم ويوم السكان، قوانني أي األرحام من يغيض وما الجغرافيا قوانني أي
وما ومائية معدنية ثروات من األرض باطن يف ما يعلم الطاقة. وتناقص الزمان نهاية
القصد من جزء هو األرض علوم وتأسيس وحيوانية، زراعية ثروات من األرض فوق

اإللهي.120
األخيار، سلوك يعلم ومقاصده.122 دوافعه البرش، سلوك يعلم يعلم.121 وهللا (٣)
يتوفاهم واملنافقني. املكذبني البرش، سلوك يعلم أعظم.123 بخري وتعويضه الخري وإنفاق
أيديهم. تكسب وما الكفار ويعلم وكيدهم، الخائنني يعلم بالنهار. يقرتفونه ما ويعلم بالليل

هللاَ أَنَّ ِلتَْعَلُموا ﴿ذَِلَك ،(٢٩ :٣) َقِديٌر﴾ ءٍ َيشْ ُكلِّ َعَىل َوهللاُ اْألَْرِض ِيف َوَما َمَواِت السَّ ِيف َما ﴿َويَْعَلُم 120

اْألَْرِض﴾ ِيف َوَال َمَواِت السَّ ِيف يَْعَلُم َال ِبَما هللاَ أَتُنَبِّئُوَن ﴿ُقْل ،(٩٧ :٥) اْألَْرِض﴾ ِيف َوَما َمَواِت السَّ ِيف َما يَْعَلُم
اْلَقْوَل يَْعَلُم َربِّي ﴿َقاَل ،(٣٣ :١٣) اْلَقْوِل﴾ ِمَن ِبَظاِهٍر أَْم اْألَْرِض ِيف يَْعَلُم َال ِبَما تُنَبِّئُونَُه ﴿أَْم ،(١٨ :١٠)
:٢٢) ِكتَاٍب﴾ ِيف ذَِلَك إِنَّ َواْألَْرِض َماءِ السَّ ِيف َما يَْعَلُم هللاَ أَنَّ تَْعَلْم ﴿أََلْم ،(٤ :٢١) َواْألَْرِض﴾ َماءِ السَّ ِيف
ِيف َّ الرسِّ يَْعَلُم الذي أَنَْزَلُه ﴿ُقْل (٦٤ :٢٤) َعَليِْه﴾ أَنْتُْم َما يَْعَلُم َقْد َواْألَْرِض َمَواِت السَّ ِيف َما هلِلِ إِنَّ ﴿أََال .(٧٠
:٢٩) َواْألَْرِض﴾ َمَواِت السَّ ِيف َما يَْعَلُم َشِهيًدا َوبَيْنَُكْم بَيْنِي ِباهللِ َكَفى ﴿ُقْل ،(٦ :٢٥) َواْألَْرِض﴾ َمَواِت السَّ
اْألَْرِض ِيف يَلُِج َما ﴿يَْعَلُم .(٣٤ :٣١) اْألَْرَحاِم﴾ ِيف َما َويَْعَلُم اْلَغيَْث ُل َويُنَزِّ اَعِة السَّ ِعْلُم ِعنَْدُه هللاَ ﴿إِنَّ ،(٥٢
تََر ﴿أََلْم ،(١٦ :٤٩) اْألَْرِض﴾ ِيف َوَما َمَواِت السَّ ِيف َما يَْعَلُم ﴿َوهللاُ ،(٤ :٥٧) ،(٢ :٣٤) ِمنَْها﴾ يَْخُرُج َوَما
﴿َوَما ،(٤ :٦٤) َواْألَْرِض﴾ َمَواِت السَّ ِيف َما ﴿يَْعَلُم .(٧ :٥٨) اْألَْرِض﴾ ِيف َوَما َمَواِت السَّ ِيف َما يَْعَلُم هللاَ أَنَّ

.(٥٩ :٦) يَْعَلُمَها﴾ إِالَّ َوَرَقٍة ِمْن تَْسُقُط
.(٢٤ :٦٧) اْلَخِبريُ﴾ اللَِّطيُف َوُهَو َخَلَق َمْن يَْعَلُم ﴿أََال 121

ِمنُْكْم يَتََسلَّلُوَن الذيَن هللاُ يَْعَلُم ﴿َقْد ،(٩١ :١٦) تَْفَعلُوَن﴾ َما يَْعَلُم هللاَ إِنَّ َكِفيًال َعَليُْكْم هللاَ َجَعْلتُُم ﴿َقْد 122

يَْعَلُم َال هللاَ أَنَّ َظنَنْتُْم ﴿َوَلِكْن ،(٤٥ :٢٩) تَْصنَُعوَن﴾ َما يَْعَلُم َوهللاُ أَْكَربُ ِهللا ﴿َوَلِذْكُر ،(٦٣ :٢٤) ِلَواذًا﴾
ِيف ﴿َوَلتَْعِرَفنَُّهْم ،(٢٥ :٤٢) تَْفَعلُوَن﴾ َما َويَْعَلُم يِّئَاِت السَّ َعِن ﴿َويَْعُفو ،(٢٢ :٤١) تَْعَملُوَن﴾ ا ِممَّ َكِثريًا

.(٣٠ :٤٧) أَْعَماَلُكْم﴾ يَْعَلُم َوهللاُ اْلَقْوِل َلْحِن
نَذَْرتُْم أَْو نََفَقٍة ِمْن أَنَْفْقتُْم ﴿َوَما .(٧٠ :٨) ِمنُْكْم﴾ أُِخذَ ا ِممَّ َخرْيًا يُْؤتُِكْم َخرْيًا ُقلُوِبُكْم ِيف هللاُ يَْعَلِم ﴿إِْن 123

.(٢٧٠ :٢) يَْعَلُمُه﴾ هللاَ َفِإنَّ نَذٍْر ِمْن
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التاريخ.124 ومسار املجتمع حركة إيقاف يريدون والذين النهوض عن املعوقني يعلم
االجتماعي، الواقع حركة يعلم عليهم.125 والواجبات الحقوق األزواج، بني العالقة يعلم
ينبغي ما يمثل الضعفاء. عن ويخفف البرشي الضعف يعلم واملستأخرين.126 املستقدمني
املرض الضعف مظاهر ومن واإلمكان.127 الطموح والواقع، املثال كائن، هو وما يكون أن
أطرافها من بإنقاصها الشعوب وتنقرض املجتمعات تنهار كيف يعلم السفر. يف واإلجهاد
السابقني، فتنة اختبار، والتاريخ والكمية،128 الكيفية التاريخ لقوانني طبًقا ومصادرها

لالحقني.129 وموعظة

اإلنساني املعلوم (ب)

بني يرتاوح أيًضا اإلنساني املعلوم فإن العلم يف يشاركان واإلنسان، هللا هما العالم كان وملا
وهي بالعلم، علم أي يعلم، هللا بأن علم الثانية، الدرجة من علم وهو داللية، حقول عدة

واإلنسان. والعالم هللا السابقة، الثالثة الداللية الحقول نفس
أو االستنكاري االستفهام تعلم» «ألم يف اإللهي املعلوم صياغات معظم وتأتي

التعجبي.

،(٤٢ :٩) َلَكاِذبُوَن﴾ َُّهْم إِن يَْعَلُم َوهللاُ أَنُْفَسُهْم ﴿يُْهِلُكوَن .(٤٩ :٦٩) ُمَكذِِّبنَي﴾ ِمنُْكْم أَنَّ َلنَْعَلُم َّا ﴿َوإِن 124

َعَىل َمَرُدوا اْلَمِدينَِة أَْهِل ﴿َوِمْن ،(١ :٦٣) َلَكاِذبُوَن﴾ اْلُمنَاِفِقنَي إِنَّ يَْشَهُد َوهللاُ َلَرُسولُُه إِنََّك يَْعَلُم ﴿َوهللاُ
ِبالنََّهاِر﴾ َجَرْحتُْم َما َويَْعَلُم ِباللَّيِْل اُكْم يَتََوفَّ الذي ﴿َوُهَو ،(١٠١ :٩) نَْعَلُمُهْم﴾ نَْحُن تَْعَلُمُهْم َال النَِّفاِق
تَْكِسُب َما ﴿يَْعَلُم ،(٥٢ :١٢) اْلَخاِئِننَي﴾ َكيَْد يَْهِدي َال هللاَ َوأَنَّ ِباْلَغيِْب أَُخنُْه َلْم أَنِّي ِليَْعَلَم ﴿ذَِلَك .(٦٠ :٦)
ِإلِْخَواِنِهْم َواْلَقاِئِلنَي ِمنُْكْم اْلُمَعوِِّقنَي هللاُ يَْعَلُم ﴿َقْد ،(٤٢ :١٣) اِر﴾ الدَّ ُعْقبَى ِلَمْن اُر اْلُكفَّ َوَسيَْعَلُم نَْفٍس ُكلُّ

.(١٨ :٣٣) إَِليْنَا﴾ َهلُمَّ
.(٥٠ :٣٢) أَْزَواِجِهْم﴾ ِيف َعَليِْهْم َفَرْضنَا َما َعِلْمنَا ﴿َقْد 125

.(٢٤ :١٥) اْلُمْستَأِْخِريَن﴾ َعِلْمنَا َوَلَقْد ِمنُْكْم اْلُمْستَْقِدِمنَي َعِلْمنَا ﴿َوَلَقْد 126

َوآَخُروَن َمْرَىض ِمنُْكْم َسيَُكوُن أَْن ﴿َعِلَم ،(٦٦ :٨) َضْعًفا﴾ ِفيُكْم أَنَّ وََعِلَم َعنُْكْم هللاُ َف َخفَّ ﴿اْآلَن 127

.(٢٠ :٧٣) اْألَْرِض﴾ ِيف بُوَن يَْرضِ
ِمْن أَْهَلَك َقْد هللاَ أَنَّ يَْعَلْم ﴿أََوَلْم ،(٤ :٥٠) َحِفيٌظ﴾ ِكتَاٌب َوِعنَْدنَا ِمنُْهْم اْألَْرُض تَنُْقُص َما َعِلْمنَا ﴿َقْد 128

.(٧٨ :٢٨) َجْمًعا﴾ َوأَْكثَُر ُقوًَّة ِمنُْه أََشدُّ ُهَو َمْن اْلُقُروِن ِمَن َقبِْلِه
.(٣ :٢٩) اْلَكاِذِبنَي﴾ َوَليَْعَلَمنَّ َصَدُقوا الذيَن هللاُ َفَليَْعَلَمنَّ َقبِْلِهْم ِمْن الذيَن َّا َفتَن ﴿َوَلَقْد 129
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يف ما يعلم واألرض، السموات ملك له قدير، يشء كل عىل وهو الحق، هو فاهلل (١)
بالربهان به التصديق يتم علم وهو حق.130 وعده سمي، هلل ليس األرض، يف وما السموات
يرى عنه.131 يصفح وبما يُخَفى بما والعلن، بالرس العلم هو اإليمان. بمجرد فقط وليس
أن بعد كان حادث، البرش وعلم وتدوِّنه. البرش يفعل ما تعلم حافظون، واملالئكة يشء، كل
املنافقني. مع العقاب، شديد رحيم، غفور حميد، هللاغني البرشأن يعلم بعدي. علم يكن، لم
يستمد عليه، يجار وال يجري ند، له ليس الحكيم، العزيز العليم، السميع املبني، الحق هو
وتُرضب الذكر، أهل فيه يُسأَل ولجاج. حجاج فيه ليس منه. علومهم واألصفياء األنبياء

أمره. عىل غالب وهللا منه.132 االقرتاب أجل من له األمثال

َقِديٌر﴾ ءٍ َيشْ ُكلِّ َعَىل هللاَ أَنَّ تَْعَلْم ﴿أََلْم .(٧٥ :٢٨) هللِ﴾ اْلَحقَّ أَنَّ َفَعِلُموا بُْرَهانَُكْم َهاتُوا ﴿َفُقْلنَا 130

ِيف َما يَْعَلُم هللاَ أَنَّ تَْعَلْم ﴿أََلْم ،(٤٠ :٥) َواْألَْرِض﴾ َمَواِت السَّ ُمْلُك َلُه هللاَ أَنَّ تَْعَلْم ﴿أََلْم ،(١٠٦ :٢)
َلْم َما ﴿َفَعِلَم ،(٦٥ :١٩) َسِميٍّا﴾ َلُه تَْعَلُم َهْل ِلِعبَاَدِتِه َواْصَطِربْ ﴿َفاْعبُْدُه ،(٧٠ :٢٢) َواْألَْرِض﴾ َماءِ السَّ
،(١٢ :٦٥) َقِديٌر﴾ ءٍ َيشْ ُكلِّ َعَىل هللاَ أَنَّ ﴿ِلتَْعَلُموا ،(٢٧ :٤٨) َقِريبًا﴾ َفتًْحا ذَِلَك ُدوِن ِمْن َفَجَعَل تَْعَلُموا
﴿َويَُعلُِّمُكْم ،(٣٠ :٢) تَْعَلُموَن﴾ َال َما أَْعَلُم إِنِّي ﴿َقاَل ،(٢٢ :٢) تَْعَلُموَن﴾ َوأَنْتُْم أَنَْداًدا هلِلِ تَْجَعلُوا ﴿َفَال
﴿َوآَخِريَن ،(٨٨ :٣٣) تَْعَلُموَن﴾ ُكنْتُْم إِْن َعَليِْه يَُجاُر َوَال يُِجريُ ﴿َوُهَو ،(١٥١ :٢) تَْعَلُموَن﴾ تَُكونُوا َلْم َما

.(٢٥ :٤٨) تَْعَلُموُهْم﴾ َلْم ُمْؤِمنَاٌت َونَِساءٌ ُمْؤِمنُوَن ِرَجاٌل ﴿َوَلْوَال ،(٦٠ :٨) تَْعَلُمونَُهُم﴾ َال ُدونِِهْم ِمْن
الذيَن ﴿َولِيَْعَلَم ،(٥ :٢٢) ،(٧٠ :١٦) َشيْئًا﴾ ِعْلٍم بَْعَد يَْعَلَم َال ِلَكْي اْلُعُمِر أَْرذَِل إَِىل يَُردُّ َمْن ﴿َوِمنُْكْم 131

هللاَ ِبأَنَّ يَْعَلْم ﴿أََلْم ،(٥ :٩٦) يَْعَلْم﴾ َلْم َما اْإلِنَْساَن ﴿َعلََّم ،(٥٤ :٢٢) َربَِّك﴾ ِمْن اْلَحقُّ َُّه أَن اْلِعْلَم أُوتُوا
يَْعَلُم هللاَ أَنَّ يَْعَلُموَن ﴿أََوَال ،(٧٨ :٩) َقِليٌل﴾ إِالَّ يَْعَلُمُهْم َما ِتِهْم ِبِعدَّ أَْعَلُم َربِّي ﴿ُقْل ،(١٤ :٩٦) يََرى﴾
.(١٨٧ :٧) يَْعَلُموَن﴾ َال النَّاِس أَْكثََر َوَلِكنَّ ِهللا ِعنَْد ِعْلُمَها ََّما إِن ﴿ُقْل ،(٧٧ :٢) يُْعِلنُوَن﴾ َوَما وَن يُِرسُّ َما

.(٩١ :٦) آبَاُؤُكْم﴾ َوَال أَنْتُْم تَْعَلُموا َلْم َما ﴿وَُعلِّْمتُْم
َلُكْم َليَْس ِفيَما وَن تَُحاجُّ ﴿َفِلَم ،(٢٣٦ :٢) تَْعَلُموَن﴾ تَُكونُوا َلْم َما َعلََّمُكْم َكَما هللاَ َفاذُْكُروا أَِمنْتُْم ﴿َفِإذَا 132

﴿َفاْسأَلُوا ،(٣٨ :٧) تَْعَلُموَن﴾ َال َوَلِكْن ِضْعٌف ِلُكلٍّ ﴿َقاَل ،(٦٦ :٣) تَْعَلُموَن﴾ َال َوأَنْتُْم يَْعَلُم َوهللاُ ِعْلٌم ِبِه
،(١٣٢ :٢٦) تَْعَلُموَن﴾ ِبَما ُكْم أََمدَّ الذي ﴿َواتَُّقوا ،(٧ :٢١) ،(٤٣ :١٦) تَْعَلُموَن﴾ َال ُكنْتُْم إِْن الذِّْكِر أَْهَل
تَْعَلُموَن﴾ َال َوأَنْتُْم يَْعَلُم هللاَ إِنَّ اْألَْمثَاَل هلِلِ بُوا تَْرضِ ﴿َفَال ،(٢٣١ :٢) َعِليٌم ءٍ َيشْ ِبُكلِّ هللاَ أَنَّ َواْعَلُموا هللاَ َواتَُّقوا
َال أَْكثَُرُهْم ﴿بَْل ،(٦٨ :١٢) يَْعَلُموَن﴾ َال النَّاِس أَْكثََر َوَلِكنَّ ِلَما﴾  ﴿َعلَّْمنَاُه ِعْلٍم َلذُو َُّه ﴿َوإِن .(٧٤ :١٦)
﴿َواتَُّقوا ،(٢٥ :٢٤) اْلُمِبنُي﴾ اْلَحقُّ ُهَو هللاَ أَنَّ ﴿َويَْعَلُموَن ،(٢٤ :٢١) ُمْعِرُضوَن﴾ َفُهْم اْلَحقَّ يَْعَلُموَن
:٢) َفاْحذَُروُه﴾ أَنُْفِسُكْم ِيف َما يَْعَلُم هللاَ أَنَّ ﴿َواْعَلُموا ،(٢٣٣ :٢) بَِصريٌ﴾ تَْعَملُوَن ِبَما هللاَ أَنَّ َواْعَلُموا هللاَ
َعِليٌم﴾ َسِميٌع هللاَ أَنَّ َواْعَلُموا ِهللا َسِبيِل ِيف ﴿َوَقاِتلُوا ،(٢٣٥ :٢) َحِليٌم﴾ َغُفوٌر هللاَ أَنَّ ﴿َواْعَلُموا .(٢٣٥
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لو حتى غريه. إلًها لقومه علم ما أنه فرعون ادَّعى كما اإلنساني العلم يخطئ وقد
للناس يقدر أن ويدعي كالتوحيد، ذاتها يف قيمة وليست آلية فاالستشارة يستشريهم. كان
فال حاجًزا البحرين بني يجعل أن عىل القادر هو هللا ويميتهم، ويحييهم بل أرزاقهم
هللا غري إلًها اتخذ من مثل للناس. يشفع أو الدعاء إجابة غريه أحد يستطيع وال يلتقيان،
لها.133 ند ال التي بالوحدانية علم هو البيوت. أوهن وهو للعنكبوت بيتًا اتخذ من مثل
ينفع، مما أكثر يرض علم وهو الحق، العلم عىل وليس السحر عىل علمه يف فرعون ويعتمد

يجمع.134 مما أكثر يفرِّق
العلم بعد الثانية الدرجة من علم واإلنساني، الطبيعي الكون بنشأة العلم وهو (٢)
فيهما واألرضوما السموات علم األنبياء، خالل من به أخرب الذي هللا علم األوىل الدرجة من
وعلم ودورانها األفالك علم وهو والحيوانية، النباتية األزواج من الخلق علم بينهما، وما
من يخرج وما النبات علم وهو للبرش، انتقال كوسائل والدواب الحيوان وعلم الحساب

اْدُعُهنَّ ﴿ثُمَّ ،(١٠–١٢ :٨٢) تَْفَعلُوَن﴾ َما يَْعَلُموَن * َكاِتِبنَي ِكَراًما * َلَحاِفِظنَي َعَليُْكْم ﴿َوإِنَّ ،(٢٤٤ :٢)
ِببَْعِض يُِصيبَُهْم أَْن هللاُ يُِريُد أَنََّما َفاْعَلْم تََولَّْوا ﴿َفِإْن .(٢٦٠ :٢) َحِكيٌم﴾ َعِزيٌز هللاَ أَنَّ َواْعَلْم َسْعيًا يَأِْتينََك
َمَع هللاَ أَنَّ َواْعَلُموا هللاَ ﴿َواتَُّقوا ،(١٩ :٤٧) ِلذَنِْبَك﴾ َواْستَْغِفْر هللاُ إِالَّ إَِلَه َال َُّه أَن ﴿َفاْعَلْم .(٤٩ :٥) ذُنُوِبِهْم﴾
،(٢٠٩ :٢) َحِكيٌم﴾ َعِزيٌز هللاَ أَنَّ َفاْعَلُموا اْلبَيِّنَاُت َجاءَتُْكُم َما بَْعِد ِمْن َزَلْلتُْم ﴿َفِإْن ،(١٩٤ :٢) اْلُمتَِّقنَي﴾
َقبِْل ِمْن تَابُوا الذيَن ﴿إِالَّ .(٢٦٧ :٢) َحِميٌد﴾ َغِنيٌّ هللاَ أَنَّ َواْعَلُموا ِفيِه تُْغِمُضوا أَْن إِالَّ ِبآِخِذيِه ﴿َوَلْستُْم
َغُفوٌر هللاَ َوأَنَّ اْلِعَقاِب َشِديُد هللاَ أَنَّ ﴿اْعَلُموا ،(٣٤ :٥) َرِحيٌم﴾ َغُفوٌر هللاَ أَنَّ َفاْعَلُموا َعَليِْهْم تَْقِدُروا أَْن
،(٣٦ :٩) اْلُمتَِّقنَي﴾ َمَع هللاَ أَنَّ ﴿َواْعَلُموا ،(٢٥ :٨) اْلِعَقاِب﴾ َشِديُد هللاَ أَنَّ ﴿َواْعَلُموا ،(٩٨ :٥) َرِحيٌم﴾

.(٢١ :١٢) يَْعَلُموَن﴾ َال النَّاِس أَْكثََر َوَلِكنَّ أَْمِرِه َعَىل َغاِلٌب ﴿َوهللاُ ،(١٢٣ :٩)
َلَعلَُّهْم النَّاِس إَِىل أَْرِجُع ﴿َلَعيلِّ ،(٣٨ :٢٨) َغرْيِي﴾ إَِلٍه ِمْن َلُكْم َعِلْمُت َما ُ اْلَمَأل أَيَُّها يَا ِفْرَعْوُن ﴿َوَقاَل 133

ِلَما ﴿َويَْجَعلُوَن ،(٩٦ :١٥) يَْعَلُموَن﴾ َفَسْوَف آَخَر إَِلًها ِهللا َمَع يَْجَعلُوَن ﴿الذيَن ،(٤٦ :١٢) يَْعَلُموَن﴾
َال أَْكثَُرُهْم بَْل ِهللا َمَع أَءَلٌه َحاِجًزا اْلبَْحَريِْن بنَْيَ ﴿َوَجَعَل ،(٥٦ :١٦) َرَزْقنَاُهْم﴾ ا ِممَّ نَِصيبًا يَْعَلُموَن َال
يَْمِلُك ﴿َوَال ،(٤١ :٢٩) يَْعَلُموَن﴾ َكانُوا َلْو اْلَعنَْكبُوِت َلبَيُْت اْلبُيُوِت أَْوَهَن ﴿َوإِنَّ ،(٦١ :٢٧) يَْعَلُموَن﴾

.(٨٦ :٤٣) يَْعَلُموَن﴾ َوُهْم ِباْلَحقِّ َشِهَد َمْن إِالَّ َفاَعَة الشَّ ُدونِِه ِمْن يَْدُعوَن الذيَن
أََحٍد ِمْن يَُعلَِّماِن ﴿َوَما .(٧١ :٢٠) ،(٤٩ :٢٦) تَْعَلُموَن﴾ َفَلَسْوَف ْحَر السِّ َعلََّمُكُم الذي َلَكِبريُُكُم َُّه ﴿إِن 134

:٢) ْحَر﴾ السِّ النَّاَس يَُعلُِّموَن َكَفُروا يَاِطنَي الشَّ ﴿َوَلِكنَّ ،(١٠٢ :٢) تَْكُفْر﴾ َفَال ِفتْنٌَة نَْحُن إِنََّما يَُقوَال َحتَّى
َوَال ُهْم يَُرضُّ َما ﴿َويَتََعلَُّموَن ،(١٠٢ :٢) َوَزْوِجِه﴾ اْلَمْرءِ بنَْيَ ِبِه يَُفرُِّقوَن َما ِمنُْهَما ﴿َفيَتََعلَُّموَن (١٠٢

.(١٠٢ :٢) يَنَْفُعُهْم﴾
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الكريم القرآن يف العلم مفهوم

ولعظمة للعباد.135 رزًقا الطيبات من هللا أخرج وما وفاكهة نبات من الخرضاء األرض
النجوم.136 بمواقع القسم يكون قد الكون

حق لهم ليس أنهم علم الذي إبراهيم ضيوف يف الحال هو كما يعلم والنبي (٣)
ال ما هللا من النبي يعلم تنطق. ال األصنام وأن السموات، رب إال أنزلهم ما وأن بناته، يف
همهم ويشكون يخفون، وما الناس يبدي وما واألرض السموات غيب مثل البرش يعلمه
نفسه، يف يدري ما دون هللا قدرة ويعلم هللا، رساالت يبلغ الذي وهو هللا، إىل وحزنهم
ومعظمها السوء، من وقلل الخري من استكثر وإال الغيب كل النبي يعلم ال ذلك ومع
رساالت وأبلغ حق، هللا وعد أن وأعلمه والحكمة، العلم معه هللا أنزل «أعلم». صيغة يف
معجزات من قومه لطلبات واستجاب البرش، أذى وناله املدينة، أهل نفاق وأبلغه ربه،
مصدقة الرساالت آخر وجاءت السماء.137 من املائدة مثل واملادية منها التعجيزية حتى
الفرد حياة يف انعكاسه وتبني النظري التوحيد تعلن عليها، ومهيمنة لها ومكملة قبلها، ملا

َال َما ِيف َونُنِْشئَُكْم أَْمثَاَلُكْم َل نُبَدِّ أَْن ﴿َعَىل ،(٦٢ :٥٦) تَذَكَُّروَن﴾ َفَلْوَال اْألُوَىل النَّْشأََة َعِلْمتُُم ﴿َوَلَقْد 135

الذي ﴿ُسبَْحاَن .(٩٧ :٥) اْألَْرِض﴾ ِيف َوَما َمَواِت السَّ ِيف َما يَْعَلُم هللاَ أَنَّ ِلتَْعَلُموا ﴿ذَِلَك ،(٦١ :٥٦) تَْعَلُموَن﴾
ِلتَْعَلُموا َمنَاِزَل َرُه ﴿َوَقدَّ ،(٣٦ :٣٦) يَْعَلُموَن﴾ َال ا َوِممَّ أَنُْفِسِهْم َوِمْن اْألَْرُض تُنِْبُت ا ِممَّ ُكلََّها اْألَْزَواَج َخَلَق
النَّاِس أَْكثََر َوَلِكنَّ النَّاِس َخْلِق ِمْن أَْكَربُ َواْألَْرِض َمَواِت السَّ ﴿َلَخْلُق ،(١٢ :١٧) َواْلِحَساَب﴾ ِننَي السِّ َعَدَد
،(٨ :١٦) تَْعَلُموَن﴾ َال َما َويَْخلُُق َوِزينًَة ِلَرتَْكبُوَها َواْلَحِمريَ َواْلِبَغاَل ﴿َواْلَخيَْل ،(٥٧ :٤٠) يَْعَلُموَن﴾ َال
:٢٣) تَْعَلُموَن﴾ ُكنْتُْم إِْن ِفيَها َوَمْن اْألَْرُض ِلَمِن ﴿ُقْل ،(١٧ :٥٧) َمْوتَِها﴾ بَْعَد اْألَْرَض يُْحِيي هللاَ أَنَّ ﴿اْعَلُموا
يَْعَلُموَن﴾ ا ِممَّ َخَلْقنَاُهْم إِنَّا ﴿َكالَّ ،(٣٩ :٤٤) يَْعَلُموَن﴾ َال أَْكثََرُهْم َوَلِكنَّ ِباْلَحقِّ إِالَّ َخَلْقنَاُهَما ﴿َما ،(٨٤
َوهللاُ ِبِدينُِكْم هللاَ أَتَُعلُِّموَن ﴿ُقْل ،(٤ :٧١) تَْعَلُموَن﴾ ُكنْتُْم َلْو ُر يَُؤخَّ َال َجاءَ إِذَا ِهللا أََجَل ﴿إِنَّ ،(٣٩ :٧٠)
أَْكثََرُهْم َوَلِكنَّ َلُدنَّا ِمْن ِرْزًقا ءٍ َيشْ ُكلِّ ثََمَراُت إَِليِْه ﴿يُْجبَى ،(١٦ :٤٩) اْألَْرِض﴾ ِيف َوَما َمَواِت السَّ ِيف َما يَْعَلُم
:٣٤) يَْعَلُموَن﴾ َال النَّاِس أَْكثََر َوَلِكنَّ َويَْقِدُر يََشاءُ ِلَمْن الرِّْزَق يَبُْسُط َربِّي إِنَّ ﴿ُقْل ،(٥٧ :٢٨) يَْعَلُموَن﴾ َال
ِلَمْن الرِّْزَق يَبُْسُط هللاَ أَنَّ يَْعَلُموا ﴿أََوَلْم ،(٤ :٥) اْلَجَواِرِح﴾ ِمَن َعلَّْمتُْم َوَما الطَّيِّبَاُت َلُكُم أُِحلَّ ﴿ُقْل ،(٣٦

.(٥٢ :٣٩) َويَْقِدُر﴾ يََشاءُ
.(٧٦ :٥٦) َعِظيٌم﴾ تَْعَلُموَن َلْو َلَقَسٌم َُّه ﴿َوإِن 136

َربُّ إِالَّ َهُؤَالءِ أَنَْزَل َما َعِلْمَت َلَقْد ﴿َقاَل ،(٧٩ :١١) ﴾ َحقٍّ ِمْن بَنَاِتَك ِيف َلنَا َما َعِلْمَت َلَقْد ﴿َقالُوا 137

،(٦٥ :٢١) يَنِْطُقوَن﴾ َهُؤَالءِ َما َعِلْمَت َلَقْد ُرءُوِسِهْم َعَىل نُِكُسوا ﴿ثُمَّ ،(١٠٢ :١٧) َواْألَْرِض﴾ َمَواِت السَّ
،(٩٦ :١٢) تَْعَلُموَن﴾  َال َما ِهللا ِمَن أَْعَلُم إِنِّي َلُكْم أَُقْل أََلْم ﴿َقاَل ،(٣٠ :٢) تَْعَلُموَن﴾ َال َما أَْعَلُم إِنِّي ﴿َقاَل
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(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

الطريق لهم يتبني حتى الهوى ال الرسالة اتباع الناس وعىل عميل.138 كتوحيد والجماعة
السديد.139

ويعقلونه ذلك العلماء يعلم وأسطع. أظهر والحق هزًوا، ويتخذها اآليات بعض ويعلم
ويبدلون ويحرفونه، التأويل يعىصعىل ما وينبذون بأمانيهم، تأويله ويسيئون يحرفونه ثم

ِهللا ِمَن َوأَْعَلُم ِهللا إَِىل َوُحْزنِي بَثِّي أَْشُكو إِنََّما ﴿َقاَل .(٣٣ :٢) تَْكتُُموَن﴾ ُكنْتُْم َوَما تُبُْدوَن َما ﴿َوأَْعَلُم
َلُكْم أَُقوُل ﴿َوَال ،(٣٣ :٢) َواْألَْرِض﴾ َمَواِت السَّ َغيَْب أَْعَلُم إِنِّي َلُكْم أَُقْل ﴿أََلْم ،(٨٦ :١٢) تَْعَلُموَن﴾ َال َما
ا ﴿َفَلمَّ ،(٣٣ :٢) تَْكتُُموَن﴾ ُكنْتُْم َوَما تُبُْدوَن َما ﴿َوأَْعَلُم ،(٢١ :١١) اْلَغيَْب﴾ أَْعَلُم َوَال ِهللا َخَزاِئُن ِعنِْدي
أَنَْت إِنََّك نَْفِسَك ِيف َما أَْعَلُم َوَال نَْفِيس ِيف َما ﴿تَْعَلُم ،(٢٥٩ :٢) َقِديٌر﴾ ءٍ َيشْ ُكلِّ َعَىل هللاَ أَنَّ أَْعَلُم َقاَل َلُه َ تَبنَيَّ
.(٦٢ :٧) تَْعَلُموَن﴾ َال َما ِهللا ِمَن َوأَْعَلُم َلُكْم َوأَنَْصُح َربِّي ِرَساَالِت ﴿أُبَلُِّغُكْم ،(١١٦ :٥) اْلُغيُوِب﴾ ُم َعالَّ
اْلِكتَاَب َعَليَْك هللاُ ﴿َوأَنَْزَل ،(١١٨ :٧) وءُ﴾ السُّ ِنَي َمسَّ َوَما اْلَخرْيِ ِمَن َالْستَْكثَْرُت اْلَغيَْب أَْعَلُم ُكنُْت ﴿َوَلْو
ُم َعالَّ أَنَْت إِنََّك نَْفِسَك ِيف َما أَْعَلُم َوَال نَْفِيس ِيف َما ﴿تَْعَلُم ،(١١٣ :٤) تَْعَلُم﴾ تَُكْن َلْم َما َوَعلََّمَك َواْلِحْكَمَة
َكْي ِه أُمِّ إَِىل ﴿َفَرَدْدنَاُه ،(٤٣ :٩) اْلَكاِذِبنَي﴾ َوتَْعَلَم َصَدُقوا الذيَن َلَك َ يَتَبنَيَّ ﴿َحتَّى ،(١١٦ :٥) اْلُغيُوِب﴾
َهذَا﴾ َقبِْل ِمْن َقْوُمَك َوَال أَنَْت تَْعَلُمَها ُكنَْت ﴿َما ،(١٣ :٢٨) ﴾ َحقٌّ ِهللا وَْعَد أَنَّ َولِتَْعَلَم تَْحَزَن َوَال َعيْنَُها تََقرَّ
َوأَنَْصُح َربِّي ِرَساَالِت ﴿أُبَلُِّغُكْم .(١٠١ :٩) تَْعَلُمُهْم﴾ َال النَِّفاِق َعَىل َمَرُدوا اْلَمِدينَِة أَْهِل ﴿َوِمْن ،(٤٩ :١١)
إِنََّما ﴿َقاَل ،(٥٧ :٧) َربِِّه﴾ ِمْن ُمْرَسٌل َصاِلًحا أَنَّ ﴿أَتَْعَلُموَن ،(٦٢ :٧) تَْعَلُموَن﴾ َال َما ِهللا ِمَن َوأَْعَلُم َلُكْم
ِهللا ِمَن أَْعَلُم إِنِّي َلُكْم أَُقْل أََلْم ﴿َقاَل .(٨٦ :١٢) تَْعَلُموَن﴾ َال َما ِهللا ِمَن َوأَْعَلُم ِهللا إَِىل َوُحْزنِي بَثِّي أَْشُكو
نَأُْكَل أَْن ﴿نُِريُد .(٥ :٦١) إَِليُْكْم﴾ ِهللا َرُسوُل أَنِّي تَْعَلُموَن َوَقْد تُْؤذُونَِني ﴿ِلَم ،(٩٦ :١٢) تَْعَلُموَن﴾ َال َما

.(١١٣ :٥) َصَدْقتَنَا﴾ َقْد أَْن َونَْعَلَم ُقلُوبُنَا َوتَْطَمِنئَّ ِمنَْها
تََولَّيْتُْم ﴿َفِإْن ،(٤١ :٢٩) يَْعَلُموَن﴾ َال النَّاِس أَْكثََر َوَلِكنَّ َونَِذيًرا بَِشريًا ِللنَّاِس ًة َكافَّ إِالَّ أَْرَسْلنَاَك ﴿َوَما 138

ِهللا﴾ َفْضِل ِمْن ءٍ َيشْ َعَىل يَْقِدُروَن أَالَّ اْلِكتَاِب أَْهُل يَْعَلَم ﴿ِلئَالَّ ،(٩٢ :٥) اْلُمِبنُي﴾ اْلبََالُغ َرُسولِنَا َعَىل َفِإنََّما
َولِيُنْذَُروا ِللنَّاِس بََالٌغ ﴿َهذَا ،(٢٨ :٧٢) َلَديِْهْم﴾ ِبَما َوأََحاَط َربِِّهْم ِرَساَالِت أَبَْلُغوا َقْد أَْن ﴿ِليَْعَلَم ،(٢٩ :٥٧)

.(٥٢ :١٤) َواِحٌد﴾ إَِلٌه ُهَو ََّما أَن َولِيَْعَلُموا ِبِه
يَْعَلُموَن﴾ َال الذيَن أَْهَواءَ تَتَِّبْع َوَال ﴿َفاتَِّبْعَها ،(٨٩ :٤٣) يَْعَلُموَن﴾ َفَسْوَف َسَالٌم َوُقْل َعنُْهْم ﴿َفاْصَفْح 139

ُعلِّْمَت ا ِممَّ تَُعلَِّمِن أَْن َعَىل أَتَِّبُعَك َهْل ُموَىس َلُه ﴿َقاَل ،(٧ :٤٩) ِهللا﴾ َرُسوَل ِفيُكْم أَنَّ ﴿َواْعَلُموا ،(١٨ :٤٥)
يَُقولُوَن أَنَُّهْم نَْعَلُم ﴿َوَلَقْد ،(٧٩ :٣) اْلِكتَاَب﴾ تَُعلُِّموَن ُكنْتُْم ِبَما َربَّاِنيِّنَي ُكونُوا ﴿َوَلِكْن ،(٦٦ :١٨) ُرْشًدا﴾
أَيَُّها يَا ﴿َوَقاَل ،(٦٦ :١٨) ُرْشًدا﴾ ُعلِّْمَت ا ِممَّ تَُعلَِّمِن أَْن َعَىل أَتَِّبُعَك ﴿َهْل ،(١٠٣ :١٦) ﴾ بََرشٌ يَُعلُِّمُه إِنََّما

.(١٦ :٢٧) ءٍ﴾ َيشْ ُكلِّ ِمْن َوأُوتِينَا الطَّرْيِ َمنِْطَق ُعلِّْمنَا النَّاُس
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إن وساطة. دون مبارشة شفاًها هللا مع الحديث ويطلبون أهوائهم، عن تعرب حتى اآليات
النفس يف الحق يطابق اآلية معنى يف والحق نسًخا، بل افرتاءً ليس آية مقام آية تبديل
مقاييس لوجود نظًرا بالحق والباطل بالباطل الحق لبس يستحيل ثَم وِمن الكون.140 ويف
واآلفاق.141 األنفس مع مطابقة الطبيعة، مع العقل مع الوحي مطابقة للصدق، عدة
التاريخية فاملعرفة التاريخ، يف الوحي وتصديق التاريخي الوعي األنبياء قصص ويمثل
قانون اإللهي العلم وأن حق، الوحي أن عىل تجريبي دليل وهو اإلنساني، العلم من جزء
دليل عىل وال عقيل برهان عىل يقوم ال ألنه التقليد؛ ضد العلم كان ثَم وِمن تاريخي.142

تجريبي.143

ِمْن َلُهْم َما آيَاِتنَا ِيف يَُجاِدلُوَن الذيَن ﴿َويَْعَلَم ،(٩ :٤٥) ُهُزًوا﴾ اتََّخذََها َشيْئًا آيَاِتنَا ِمْن َعِلَم ﴿َوإِذَا 140

ِمْن يَُحرُِّفونَُه ﴿ثُمَّ ،(١٢٧ :٢٦) اِئيَل﴾ إِْرسَ بَنِي ُعَلَماءُ يَْعَلَمُه أَْن آيًَة َلُهْم يَُكْن ﴿أََوَلْم ،(٣٥ :٤٢) َمِحيٍص﴾
﴿نَبَذَ .(٧٨ :٢) ﴾ أََماِنيَّ إِالَّ اْلِكتَاَب يَْعَلُموَن َال يُّوَن أُمِّ ﴿َوِمنُْهْم ،(٧٥ :٢) يَْعَلُموَن﴾ َوُهْم َعَقلُوُه َما بَْعِد
َال الذيَن ﴿َوَقاَل ،(١٠١ :٢) يَْعَلُموَن﴾ َال َكأَنَُّهْم ُظُهوِرِهْم َوَراءَ ِهللا ِكتَاَب اْلِكتَاَب أُوتُوا الذيَن ِمَن َفِريٌق
َربِِّهْم﴾ ِمْن اْلَحقُّ َُّه أَن َليَْعَلُموَن اْلِكتَاَب أُوتُوا الذيَن ﴿َوإِنَّ ،(١١٨ :٢) آيٌَة﴾ تَأِْتينَا أَْو هللاُ يَُكلُِّمنَا َلْوَال يَْعَلُموَن
َوُهْم اْلَكِذَب ِهللا َعَىل ﴿َويَُقولُوَن ،(١٤٦ :٢) يَْعَلُموَن﴾ َوُهْم اْلَحقَّ َليَْكتُُموَن ِمنُْهْم َفِريًقا ﴿َوإِنَّ ،(١٤٤ :٢)
،(٣٧ :٦) يَْعَلُموَن﴾ َال أَْكثََرُهْم َوَلِكنَّ آيًَة َل يُنَزِّ أَْن َعَىل َقاِدٌر هللاَ إِنَّ ﴿ُقْل ،(٧٨ :٣) ،(٧٥ :٣) يَْعَلُموَن﴾
﴾ ِباْلَحقِّ َربَِّك ِمْن ٌل ُمنَزَّ َُّه أَن يَْعَلُموَن اْلِكتَاَب آتَيْنَاُهُم ﴿َوالذيَن ،(٩٧ :٦) يَْعَلُموَن﴾ ِلَقْوٍم اْآليَاِت ْلنَا َفصَّ ﴿َقْد
َحيُْث ِمْن َسنَْستَْدِرُجُهْم ِبآيَاِتنَا َكذَّبُوا ﴿َوالذيَن ،(٣٤ :٧) يَْعَلُموَن﴾ ِلَقْوٍم اْآليَاِت ُل نَُفصِّ ﴿َكذَِلَك ،(١١٤ :٦)
بَْل ُمْفَرتٍ أَنَْت ََّما إِن ﴿َقالُوا ،(٥ :١٠) ،(١١ :٩) يَْعَلُموَن﴾ ِلَقْوٍم اْآليَاِت ُل ﴿َونَُفصِّ ،(١٨٢ :٧) يَْعَلُموَن﴾ َال
:٤٠) يَْعَلُموَن﴾ َفَسْوَف ُرُسَلنَا ِبِه أَْرَسْلنَا َوِبَما ِباْلِكتَاِب َكذَّبُوا ﴿الذيَن ،(١٠١ :١٦) يَْعَلُموَن﴾ َال أَْكثَُرُهْم

.(٣ :٤١) يَْعَلُموَن﴾ ِلَقْوٍم َعَرِبيٍّا ُقرْآنًا آيَاتُُه َلْت ُفصِّ ﴿ِكتَاٌب ،(٧٠
َما ِهللا َعَىل تَُقولُوَن ﴿أَْم ،(٤٢ :٢) تَْعَلُموَن﴾ َوأَنْتُْم اْلَحقَّ َوتَْكتُُموا ِباْلبَاِطِل اْلَحقَّ تَْلِبُسوا ﴿َوَال 141

ِباْلبَاِطِل اْلَحقَّ تَْلِبُسوَن ﴿ِلَم ،(١٦٩ :٢) تَْعَلُموَن﴾ َال َما ِهللا َعَىل تَُقولُوا ﴿َوأَْن ،(٨٠ :٢) تَْعَلُموَن﴾ َال
.(٧١ :٣) تَْعَلُموَن﴾ َوأَنْتُْم اْلَحقَّ َوتَْكتُُموَن

،(٧٨ :٢٨) َجْمًعا﴾ َوأَْكثَُر ُقوًَّة ِمنُْه أََشدُّ ُهَو َمْن اْلُقُروِن ِمَن َقبِْلِه ِمْن أَْهَلَك َقْد هللاَ أَنَّ يَْعَلْم ﴿أََوَلْم 142

.(١٠٥ :٦) يَْعَلُموَن﴾ ِلَقْوٍم َولِنُبَيِّنَُه َدَرْسَت ﴿َولِيَُقولُوا
َوَال َشيْئًا يَْعِقلُوَن َال آبَاُؤُهْم َكاَن ﴿َوَلْو ،(٢١ :١٨) ﴾ َحقٌّ ِهللا َوْعَد أَنَّ ِليَْعَلُموا َعَليِْهْم أَْعثَْرنَا ﴿َوَكذَِلَك 143

.(١٠٤ :٥) يَْهتَُدوَن﴾
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يستوي وال الربهان.144 العلم يعطي حني يف الحدس، ويمثل لعلم، مقدمة واإليمان
لسمو نظًرا الجاهل من أعىل للعالم درجة يعطي فالعلم يعلمون، ال والذين يعلمون الذين

جهاًدا.145 األقدر هو علًما واألصدق قوة، األكثر هو علًما واألكثر الرفعة،
الجنون. أو الخبل عىل وليس العقل عىل يقوم فالعلم العلم، عدم سبب والسفه
واإلدراك. الرؤية عدم أي العلم عدم سبب القلب عىل والطبع الهوى، إال ينتج ال السفه
من الربهان مثل الخارج إىل الداخل من رؤية الربهان، ويتلوه بالحدس يبدأ العلم
عند اإلدراك نظرية يف املزدوج الشعاع نظرية يف الحال هو وكما الداخل، إىل الخارج
ليشاهد بأرجلهن يرضبن الالئي كالنساء الفعل من ومانع العلم ضد والهوى هورسل،
خداًعا وليس وقصد نية فالعلم هًوى. الباطن ويف علم الظاهر يف زينتهن. الناس
والهوى رصاحة، العلم مزدوج. شعور عن وليس واحد شعور عن تعبري العلم ونفاًقا.
والشعور النفاق من يمنع الذي وهو يعلمون، ال الناس أكثر ولكن قيِّم والدين نفاق.146

املزدوج.147
هللا يأمر فال العلماء يتعارض أن يجوز ال إذ اإللهي؛ العلم اإلنساني العلم يعارض وال
األصوليون وجعل النقل، أساس العقل املعتزلة جعل لذلك عليه، تقوًال كان إذا إال بالفحشاء
البرش معرفة أن الفرق إنما الفطرة.148 دين اإلسالم هللا وجعل الترشيع، أساس املصلحة

َقْولِِهْم﴾ ِمثَْل يَْعَلُموَن َال الذيَن َقاَل ﴿َكذَِلَك ،(٢٦ :٢) َربِِّهْم﴾ ِمْن اْلَحقُّ َُّه أَن َفيَْعَلُموَن آَمنُوا الذيَن ا ﴿َفأَمَّ 144

.(١١٣ :٢)
بَْل هلِلِ اْلَحْمُد َمثًَال يَْستَِويَاِن ﴿َهْل ،(٩ :٣٩) يَْعَلُموَن﴾ َال َوالذيَن يَْعَلُموَن الذيَن يَْستَِوي َهْل ﴿ُقْل 145

﴿َسيَْعَلُموَن ،(٧٥ :١٩) ُجنًْدا﴾ َوأَْضَعُف َمَكانًا َرشٌّ ُهَو َمْن ﴿َفَسيَْعَلُموَن .(٢٩ :٣٩) يَْعَلُموَن﴾ َال أَْكثَُرُهْم
.(٢٤ :٧٢) َعَدًدا﴾ َوأََقلُّ ا نَاِرصً أَْضَعُف َمْن ﴿َفَسيَْعَلُموَن ،(٢٦ :٥٤) ﴾ اْألَِرشُ اْلَكذَّاُب َمِن َغًدا

يَْعَلُموَن﴾ َال الذيَن ُقلُوِب َعَىل هللاُ يَْطبَُع ﴿َكذَِلَك .(١٣ :٢) يَْعَلُموَن﴾ َال َوَلِكْن َفَهاءُ السُّ ُهُم إِنَُّهْم ﴿أََال 146

َلُكْم يَْستَِجيبُوا َلْم ﴿َفِإْن ،(٥٠ :٢٨) أَْهَواءَُهْم﴾ يَتَِّبُعوَن ََّما أَن َفاْعَلْم َلَك يَْستَِجيبُوا َلْم ﴿َفِإْن ،(٥٩ :٣٠)
.(٣١ :٢٤) ﴾ ِزينَِتِهنَّ ِمْن يُْخِفنَي َما ِليُْعَلَم ِبأَْرُجِلِهنَّ بَْن يَْرضِ ﴿َوَال ،(١٤ :١١) ِهللا﴾ ِبِعْلِم أُنِْزَل ََّما أَن َفاْعَلُموا

.(٣٠ :٣٠) ،(٤٠ :١٢) يَْعَلُموَن﴾ َال النَّاِس أَْكثََر َوَلِكنَّ اْلَقيُِّم يُن الدِّ ﴿ذَِلَك 147

َال َما ِهللا َعَىل تَُقولُوا ﴿َوأَْن ،(٢٨ :٧) تَْعَلُموَن﴾ َال َما ِهللا َعَىل أَتَُقولُوَن ِباْلَفْحَشاءِ يَأُْمُر َال هللاَ إِنَّ ﴿ُقْل 148

.(٦٨ :١٠) تَْعَلُموَن﴾ َال َما ِهللا َعَىل أَتَُقولُوَن ِبَهذَا ُسْلَطاٍن ِمْن ِعنَْدُكْم ﴿إِْن ،(٣٣ :٧) تَْعَلُموَن﴾
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املعرفة أن حني يف والرشخريًا، ا رشٍّ الخري يبدو قد الباطن. غري وهو بالظاهر تحكم نسبية،
والباطن.149 الظاهر مطابقة واحد، بعد ذات اإللهية

الخري يف واالستباق ومقاصدهم، ومناهجهم مشاربهم تعدد عىل واألقوام البرش يعلم
لجماعة.150 جماعة أو لفرد فرد تقليد ودون بأحد يتطري ال نفسه عىل يعتمد كل العمل. ويف
هللا وحدود باالستنباط، يقومون الذين واملجتهدون األمر، وأولو الرسول، أقوال ومعيارها

اإلثم.151 عىل اإلرصار وعدم البينة، الواضحة
مثل الخري بأفعال واإلتيان الخري أفعال عىل والشهادة الخري بأفعال العلم يكون قد
من واملرابني الباعة طرد عندما املسيح فعل كما الجمعة، صالة أثناء البيع وترك الصدقة
بأن والعلم هللا.152 ويحمدون مأمنهم ويبلغهم املتقني، عباده من التوبة هللا ويقبل املعبد،

والنبوة.153 األبوة عن النظر برصف إخوة الكل
واإليمان التقوى طريق طريقها، أي وتسبيحها صالتها تعلم جماعة أو فرد وكل
لألخرى. نقيضة جماعة كل نقيضان. والكفر اإليمان الكفار. إىل املؤمنات ترجع ال لذلك

َلُكْم أَْزَكى ﴿ذَِلُكْم ،(٢١٦ :٢) تَْعَلُموَن﴾ َال َوأَنْتُْم يَْعَلُم َوهللاُ َلُكْم َرشٌّ َوُهَو َشيْئًا تُِحبُّوا أَْن ﴿َوَعَىس 149

ُهْم اْآلِخَرِة َعِن َوُهْم نْيَا الدُّ اْلَحيَاِة ِمَن َظاِهًرا ﴿يَْعَلُموَن ،(٢٣٢ :٢) تَْعَلُموَن﴾ َال َوأَنْتُْم يَْعَلُم َوهللاُ َوأَْطَهُر
.(٧ :٣٠) َغاِفلُوَن﴾

َعَىل اْعَملُوا َقْوِم يَا ﴿ُقْل ،(١٦٠ :٧) بَُهْم﴾ َمْرشَ أُنَاٍس ُكلُّ َعِلَم َقْد َعيْنًا َة َعْرشَ اثْنَتَا ِمنُْه ﴿َفانَْفَجَرْت 150

يَْعَلُموَن﴾ َال أَْكثََرُهْم َوَلِكنَّ ِهللا ِعنَْد َطاِئُرُهْم إِنََّما ﴿أََال ،(٣٩ :٣٩) تَْعَلُموَن﴾ َفَسْوَف َعاِمٌل إِنِّي َمَكانَِتُكْم
.(٨٩ :١٠) يَْعَلُموَن﴾ َال الذيَن َسِبيَل تَتَِّبَعانِّ َوَال ﴿َفاْستَِقيَما ،(١٣١ :٧)

﴿َوتِْلَك ،(١٨٣ :٤) ِمنُْهْم﴾ يَْستَنِْبُطونَُه الذيَن َلَعِلَمُه ِمنُْهْم اْألَْمِر أُوِيل َوإَِىل الرَُّسوِل إَِىل وُه َردُّ ﴿َوَلْو 151

.(١٣٥ :٣) يَْعَلُموَن﴾ َوُهْم َفَعلُوا َما َعَىل وا يُِرصُّ ﴿َوَلْم ،(٢٣٠ :٢) يَْعَلُموَن﴾ ِلَقْوٍم يُبَيِّنَُها ِهللا ُحُدوُد
،(٥١ :١٢) ُسوءٍ﴾ ِمْن َعَليِْه َعِلْمنَا َما هلِلِ َحاَش ﴿ُقْلَن ،(٣٣ :٢٤) َخرْيًا﴾ ِفيِهْم َعِلْمتُْم إِْن ﴿َفَكاِتبُوُهْم 152

،(٤١ :٩) تَْعَلُموَن﴾ ُكنْتُْم إِْن َلُكْم َخرْيٌ ﴿ذَِلُكْم ،(٢٨٠ :٢) تَْعَلُموَن﴾ ُكنْتُْم إِْن َلُكْم َخرْيٌ ُقوا تََصدَّ ﴿َوأَْن
،(١١ :٦١) تَْعَلُموَن﴾ ُكنْتُْم إِْن َلُكْم َخرْيٌ ﴿ذَِلُكْم .(٩٥ :١٦) تَْعَلُموَن﴾ ُكنْتُْم إِْن َلُكْم َخرْيٌ ُهَو ِهللا ِعنَْد ﴿إِنََّما
يَْعَلُموَن﴾ َكانُوا َلْو َخرْيٌ ِهللا ِعنِْد ِمْن ﴿َلَمثُوبٌَة ،(٩ :٦٢) تَْعَلُموَن﴾ ُكنْتُْم إِْن َلُكْم َخرْيٌ ذَِلُكْم اْلبَيَْع ﴿َوذَُروا
َوَلِكنَّ اْلُمتَُّقوَن إِالَّ أَْولِيَاُؤُه ﴿إِْن ،(١٠٤ :٩) ِعبَاِدِه﴾ َعْن التَّْوبََة يَْقبَُل ُهَو هللاَ أَنَّ يَْعَلُموا ﴿أََلْم ،(١٠٣ :٢)
بَْل هلِلِ اْلَحْمُد ﴿ُقِل ،(٦ :٩) يَْعَلُموَن﴾ َال َقْوٌم ِبأَنَُّهْم ذَِلَك َمأَْمنَُه أَبْلِْغُه ﴿ثُمَّ ،(٣٤ :٨) يَْعَلُموَن﴾ َال أَْكثََرُهْم

.(٢٥ :٣١) يَْعَلُموَن﴾ َال أَْكثَُرُهْم
.(٥ :٣٣) َوَمَواِليُكْم﴾ يِن الدِّ ِيف َفِإْخَوانُُكْم آبَاءَُهْم تَْعَلُموا َلْم ﴿َفِإْن 153
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(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

اإليمان بني التذبذب النفاق، واألسوأ عاقبتها، طائفة ولكل صدق، واإليمان كذب، الكفر
واالطمئنان.155 باألمن أحق واملؤمنون القتل.154 من أشد والفتنة والكفر،

يف واإلفساد السبت يف الرشيعة عىل عدوان من به قاموا ما قوم كل ويعلم
للدنيا ورشاء ظلم وهو علًما، وليس جهل وهو وأخيه، يوسف من والتخلص األرض،
ومن بالباطل، الناس أموال يأكل ومن سكران، وهو يصيل من علًما وليس باآلخرة،
يقعد من أو برسالته، يكفر أو الرسول أمانة يخون ومن ديارهم، من الناس يخرج
والظلم والكذب بالغيب،156 يؤمن ال من أو األرض، إىل ويتثاقل ويتخلف الجهاد عن

َلُكْم َخرْيٌ ذَِلُكْم َواتَُّقوُه هللاَ ﴿اْعبُُدوا ،(٤١ :٢٤) يَْفَعلُوَن﴾ ِبَما َعِليٌم َوهللاُ َوتَْسِبيَحُه َصَالتَُه َعِلَم َقْد ﴿ُكلٌّ 154

﴿َوأَْن ،(١٠ :٦٠) اِر﴾ اْلُكفَّ إَِىل تَْرِجُعوُهنَّ َفَال ُمْؤِمنَاٍت َعِلْمتُُموُهنَّ ﴿َفِإْن .(١٦ :٢٩) تَْعَلُموَن﴾ ُكنْتُْم إِْن
،(٣٩ :١٦) َكاِذِبنَي﴾ َكانُوا َُّهْم أَن َكَفُروا الذيَن ﴿َولِيَْعَلَم ،(١٨٤ :٢) تَْعَلُموَن﴾ ُكنْتُْم إِْن َلُكْم َخرْيٌ تَُصوُموا
ِباْلَغيِْب أَُخنُْه َلْم أَنِّي ِليَْعَلَم ﴿ذَِلَك ،(٣٩ :٢١) النَّاَر﴾ ُوُجوِهِهُم َعْن وَن يَُكفُّ َال ِحنَي َكَفُروا الذيَن يَْعَلُم ﴿َلْو
﴿َوَسيَْعَلُم .(٤٢ :١٣) اِر﴾ الدَّ ُعْقبَى ِلَمْن اُر اْلُكفَّ ﴿َوَسيَْعَلُم ،(٥٢ :١٢) اْلَخاِئِننَي﴾ َكيَْد يَْهِدي َال هللاَ َوأَنَّ
َجَهنََّم نَاَر َلُه َفأَنَّ َوَرُسوَلُه هللاَ يَُحاِدِد َمْن َُّه أَن يَْعَلُموا ﴿أََلْم ،(٢٢٧ :٢٦) يَنَْقِلبُوَن﴾ ُمنَْقَلٍب أَيَّ َظَلُموا الذيَن
َعَىل هللاُ ﴿َوَطبََع .(٩٧ :٩) َرُسولِِه﴾ َعَىل هللاُ أَنَْزَل َما ُحُدوَد يَْعَلُموا أَالَّ ﴿َوأَْجَدُر ،(٦٣ :٩) ِفيَها﴾ َخاِلًدا
،(٣ :١٥) يَْعَلُموَن﴾ َفَسْوَف اْألََمُل َويُْلِهِهُم َويَتََمتَُّعوا يَأُْكلُوا ﴿ذَْرُهْم ،(٩٣ :٩) يَْعَلُموَن﴾ َال َفُهْم ُقلُوِبِهْم
إِنَّ َظَلُموا ِبَما َخاِويًَة بُيُوتُُهْم ﴿َفِتْلَك ،(٤٢ :٢٥) َسِبيًال﴾ أََضلُّ َمْن اْلَعذَاَب يََرْوَن ِحنَي يَْعَلُموَن ﴿َوَسْوَف
.(٦٦ :٢٩) يَْعَلُموَن﴾ َفَسْوَف َولِيَتََمتَُّعوا آتَيْنَاُهْم ِبَما ﴿ِليَْكُفُروا .(٥٢ :٢٧) يَْعَلُموَن﴾ ِلَقْوٍم َآليًَة ذَِلَك ِيف

.(٤٩ :٣٩) يَْعَلُموَن﴾ َال أَْكثََرُهْم َوَلِكنَّ ِفتْنٌَة ِهَي ﴿بَْل .(١٧٠ :٣٧) يَْعَلُموَن﴾ َفَسْوَف ِبِه ﴿َفَكَفُروا
َعاِقبَُة َلُه تَُكوُن َمْن تَْعَلُموَن ﴿َفَسْوَف ،(٨١ :٦) تَْعَلُموَن﴾ ُكنْتُْم إِْن ِباْألَْمِن أََحقُّ اْلَفِريَقنْيِ ﴿َفأَيُّ 155

يَْستَُووَن ﴿َهْل ،(١٩ :١٣) أَْعَمى﴾ ُهَو َكَمْن اْلَحقُّ َربَِّك ِمْن إَِليَْك أُنِْزَل ََّما أَن يَْعَلُم ﴿أََفَمْن .(١٣٥ :٦) اِر﴾ الدَّ
.(٥٧ :١٦) يَْعَلُموَن﴾ َال أَْكثَُرُهْم بَْل هلِلِ اْلَحْمُد

ِيف ِلنُْفِسَد ِجئْنَا َما َعِلْمتُْم َلَقْد تَاهللِ ﴿َقالُوا ،(٦٥ :٢) بِْت﴾ السَّ ِيف ِمنُْكْم اْعتََدْوا الذيَن َعِلْمتُُم ﴿َوَلَقْد 156

﴿َفُقولُوا ،(٨٩ :١٢) َجاِهلُوَن﴾ أَنْتُْم إِذْ َوأَِخيِه ِبيُوُسَف َفَعْلتُْم َما َعِلْمتُْم َهْل ﴿َقاَل ،(٧٣ :١٢) اْألَْرِض﴾
َوَلِكنَّ ذَِلَك ُدوَن َعذَابًا َظَلُموا ِللَِّذيَن ﴿َوإِنَّ ،(٨١ :١٢) َعِلْمنَا﴾ ِبَما إِالَّ َشِهْدنَا َوَما َق َرسَ ابْنََك إِنَّ أَبَانَا يَا
،(١٠٢ :٢) َخَالٍق﴾ ِمْن اْآلِخَرِة ِيف َلُه َما اْشَرتَاُه َلَمِن َعِلُموا ﴿َوَلَقْد ،(٤٧ :٥٢) يَْعَلُموَن﴾ َال أَْكثََرُهْم
تَُقولُوَن﴾ َما تَْعَلُموا َحتَّى ُسَكاَرى َوأَنْتُْم َالَة الصَّ تَْقَربُوا ﴿َال ،(٧١ :٢٠) َوأَبَْقى﴾ َعذَابًا أََشدُّ أَيُّنَا ﴿َوَلتَْعَلُمنَّ
أَْهَلَها ِمنَْها ﴿ِلتُْخِرُجوا ،(١٨٨ تَْعَلُموَن﴾  (٢: َوأَنْتُْم ِباْإلِثِْم النَّاِس أَْمَواِل ِمْن َفِريًقا ﴿ِلتَأُْكلُوا ،(٤٣ :٤)
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الكريم القرآن يف العلم مفهوم

مظاهر من ذلك كل ولعب، ولهو وتمتع زينة مجرد الدنيا واعتبار والنفاق والكفر
الجهل.157

التاريخ.158 نهاية يف أعمال من وأخرت قدمت ما البرشية النفس وتعلم
املتجسد الوعي فهي لها، وأنسنًة للطبيعة تشخيًصا فيها الحارضين الجنة تعلم وقد
فلكل فات.159 ما عىل والندم الذكريات، اسرتجاع ينفع ال حيث الحقائق وكشف النهاية، يف
صدق وسلب، إيجاب تكشف؛ النهائية والنتائج تحقق، إىل ينتهي والزمان نهاية، يشء

وعذاب.160 نعيم وحزن، فرح وعقاب، جزاء ونفاق،

،(٢٧ :٨) تَْعَلُموَن﴾ َوأَنْتُْم أََمانَاِتُكْم َوتَُخونُوا َوالرَُّسوَل هللاَ تَُخونُوا ﴿َال ،(١٢٣ :٧) تَْعَلُموَن﴾ َفَسْوَف
،(١٩٧ :٣) َالتَّبَْعنَاُكْم﴾ ِقتَاًال نَْعَلُم َلْو ﴿َقالُوا ،(٥٥ :١٦) تَْعَلُموَن﴾ َفَسْوَف َفتََمتَُّعوا آتَيْنَاُهْم ِبَما ﴿ِليَْكُفُروا

.(١٤ :٣٤) اْلُمِهنِي﴾ اْلَعذَاِب ِيف َلِبثُوا َما اْلَغيَْب يَْعَلُموَن َكانُوا َلْو ﴿أَْن
َكانُوا َلْو أَنُْفَسُهْم ِبِه ْوا َرشَ َما ﴿َوَلِبئَْس ،(٣٤ :٣٠) تَْعَلُموَن﴾ َفَسْوَف َفتََمتَُّعوا آتَيْنَاُهْم ِبَما ﴿ِليَْكُفُروا 157

﴿َوإِنَّ ،(١٤ :٥٨) يَْعَلُموَن﴾ َوُهْم اْلَكِذِب َعَىل َويَْحِلُفوَن ِمنُْهْم َوَال ِمنُْكْم ُهْم ﴿َما ،(١٠٢ :٢) يَْعَلُموَن﴾
َوَلِكنَّ َولِْلُمْؤِمِننَي َولَِرُسولِِه اْلِعزَُّة ﴿َوهلِلِ ،(٤٧ :٥٢) يَْعَلُموَن﴾ َال أَْكثََرُهْم َوَلِكنَّ ذَِلَك ُدوَن َعذَابًا َظَلُموا ِللَِّذيَن
،(٣٣ :٦٨) يَْعَلُموَن﴾ َكانُوا َلْو أَْكَربُ اْآلِخَرِة َوَلَعذَاُب اْلَعذَاُب ﴿َكذَِلَك ،(٨ :٦٣) يَْعَلُموَن﴾ َال اْلُمنَاِفِقنَي
:٥٧) َوِزينٌَة﴾ َوَلْهٌو َلِعٌب نْيَا الدُّ اْلَحيَاُة ََّما أَن ﴿اْعَلُموا ،(٤٤ :٦٨) يَْعَلُموَن﴾ َال َحيُْث ِمْن ﴿َسنَْستَْدِرُجُهْم

.(٢٠
نَْفٌس َعِلَمْت * بُْعِثَرْت اْلُقبُوُر ﴿َوإِذَا ،(١٣–١٤ :٨١) ْت﴾ أَْحَرضَ َما نَْفٌس َعِلَمْت * أُْزلَِفْت اْلَجنَُّة ﴿َوإِذَا 158

ََّما أَن ﴿َواْعَلُموا ،(١٧ :٣٢) ﴾ أَْعنُيٍ ُقرَِّة ِمْن َلُهْم أُْخِفَي َما نَْفٌس تَْعَلُم ﴿َفَال ،(٤–٥ :٨٢) َرت﴾ َوأَخَّ َمْت َقدَّ َما
اْلَمْوَىل ِنْعَم َمْوَالُكْم هللاَ أَنَّ َفاْعَلُموا تََولَّْوا ﴿َوإِْن .(٢٨ :٨) َعِظيٌم﴾ أَْجٌر ِعنَْدُه هللاَ َوأَنَّ ِفتْنٌَة َوأَْوَالدُُكْم أَْمَوالُُكْم
﴿َواْعَلُموا ،(٤١ :٨) َولِلرَُّسوِل﴾ ُخُمَسُه هللِ َفأَنَّ ءٍ َيشْ ِمْن َغِنْمتُْم ََّما أَن ﴿َواْعَلُموا ،(٤٠ :٨) النَِّصريُ﴾ َونِْعَم
ِهللا﴾ ُمْعِجِزي َغرْيُ أَنَُّكْم َفاْعَلُموا تََولَّيْتُْم ﴿َوإِْن ،(٢ :٩) اْلَكاِفِريَن﴾ ُمْخِزي هللاَ َوأَنَّ ِهللا ُمْعِجِزي َغرْيُ أَنَُّكْم

.(٣ :٩)
َوَمِن ِويِّ السَّ اِط َ الرصِّ أَْصَحاُب َمْن ﴿َفَستَْعَلُموَن ،(١٥٨ :٣٧) وَن﴾ َلُمْحَرضُ َُّهْم إِن اْلِجنَُّة َعِلَمِت ﴿َوَلَقْد 159

* يَْعَلُموَن َقْوِمي َليَْت يَا ﴿َقاَل ،(٤١ :١٦) يَْعَلُموَن﴾ َكانُوا َلْو أَْكَربُ اْآلِخَرِة ﴿َوَألَْجُر ،(١٣٥ :٣٠) اْهتََدى﴾
.(١٨ :٤٢) ﴾ اْلَحقُّ ََّها أَن َويَْعَلُموَن ِمنَْها ُمْشِفُقوَن آَمنُوا ﴿َوالذيَن .(٢٦–٢٧ :٣٦) َربِّي﴾ ِيل َغَفَر ِبَما

يَْجَمُعُكْم ﴿ثُمَّ ،(٦٧ :٦) تَْعَلُموَن﴾ َوَسْوَف ُمْستََقرٌّ نَبٍَإ ﴿ِلُكلِّ ،(٧٨ :٣٨) ِحنٍي﴾ بَْعَد نَبَأَُه ﴿َوَلتَْعَلُمنَّ 160

َُّكْم أَن َلْو َقِليًال إِالَّ َلِبثْتُْم إِْن ﴿َقاَل ،(٢٦ :٤٥) يَْعَلُموَن﴾ َال النَّاِس أَْكثََر َوَلِكنَّ ِفيِه َريَْب َال اْلِقيَاَمِة يَْوِم إَِىل
تَْعَلُموَن ﴿َفَسْوَف ،(٤–٥ :٧٨) َسيَْعَلُموَن﴾ َكالَّ ثُمَّ * َسيَْعَلُموَن ﴿َكالَّ ،(١١٤ :٢٣) تَْعَلُموَن﴾ ُكنْتُْم

47



(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

يف واملعلوم والعالم العلم يتناول شامل مفهوم إذن الكريم القرآن يف العلم مفهوم
وعالم الروح عالم بني والسياسة، األخالق بني والجماعة، الفرد بني يجمع للحياة كيل تصور
الواقع، وحكم القيمة بنيحكم يفصل لم النفسواآلفاق. بني والخارج، الداخل بني الطبيعة،
الغربي. العلم أزمة أسباب بعض وهي إحصاء، إىل والعالم رياضة، إىل الطبيعة يحول ولم

َال َوأَنْتُْم يَْعَلُم َوهللاُ َواْآلِخَرِة نْيَا الدُّ ِيف أَِليٌم َعذَاٌب ﴿َلُهْم ،(٩٣ :١١) ،(٣٩ :١١) يُْخِزيِه﴾ َعذَاٌب يَأِْتيِه َمْن
اْلبَْعِث يَْوُم ﴿َفَهذَا .(٦٤ :٢٩) يَْعَلُموَن﴾ َكانُوا َلْو اْلَحيََواُن َلِهَي اْآلِخَرَة اَر الدَّ ﴿َوإِنَّ .(١٩ :٢٤) تَْعَلُموَن﴾
اْآلِخَرِة ﴿َوَلَعذَاُب ،(٩ :١٠٠) اْلُقبُوِر﴾ ِيف َما بُْعِثَر إِذَا يَْعَلُم ﴿أََفَال ،(٥٦ :٣٠) تَْعَلُموَن﴾ َال ُكنْتُْم َوَلِكنَُّكْم
،(٤–٥ :١٠٢) اْلَجِحيَم﴾ َلَرتَُونَّ * اْليَِقنِي ِعْلَم تَْعَلُموَن َلْو ﴿َكالَّ ،(٢٦ :٣٩) يَْعَلُموَن﴾ َكانُوا َلْو أَْكَربُ
:٢) وَن﴾ تُْحَرشُ إَِليِْه َُّكْم أَن َواْعَلُموا هللاَ ﴿َواتَُّقوا ،(١٩٦ :١) اْلِعَقاِب﴾ َشِديُد هللاَ أَنَّ َواْعَلُموا هللاَ ﴿َواتَُّقوا
:٢) اْلُمْؤِمِننَي﴾ ِ َوبَرشِّ ُمَالُقوُه أَنَُّكْم َواْعَلُموا هللاَ ﴿َواتَُّقوا ،(١٧ :٦٧) نَِذيِر﴾ َكيَْف ﴿َفَستَْعَلُموَن ،(٢٠٣
بنَْيَ يَُحوُل هللاَ أَنَّ ﴿َواْعَلُموا ،(٢٩ :٦٧) ُمِبنٍي﴾ َضَالٍل ِيف ُهَو َمْن َفَستَْعَلُموَن تََوكَّْلنَا َوَعَليِْه ِبِه ﴿آَمنَّا ،(٢٢٣
،(٥٥ :١٠) يَْعَلُموَن﴾ َال أَْكثََرُهْم َوَلِكنَّ َحقٌّ ِهللا وَْعَد إِنَّ ﴿أََال .(٢٤ :٨) وَن﴾ تُْحَرشُ إَِليِْه َُّه َوأَن َوَقْلِبِه اْلَمْرءِ
َال أَْكثََرُهْم َوَلِكنَّ َحقٌّ ِهللا َوْعَد أَنَّ ﴿َولِتَْعَلَم ،(٣٨ :١٦) يَْعَلُموَن﴾ َال النَّاِس أَْكثََر َوَلِكنَّ ا َحقٍّ َعَليِْه وَْعًدا ﴿بََىل

.(٦ :٣٠) يَْعَلُموَن﴾ َال النَّاِس أَْكثََر َوَلِكنَّ وَْعَدُه هللاُ يُْخِلُف َال ِهللا ﴿َوْعَد .(١٣ :٢٨) يَْعَلُموَن﴾
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يف الروح معاني وتتعدد والبدن، النفس مثل التقابل عىل قرآنيان لفظان والجسد الروح
والبدن. الجسم يف الجسد معاني تتعدد كما واللب. والفؤاد القلب مثل أخرى ألفاظ

تصورهما ملعرفة والجسد الروح معاني حرص املضمون» «تحليل بمنهج ويمكن
وإدراكها اإلنسانية التجربة بتحليل ذاته العقل بنية يف أو القديمة الديانات إطار يف العام
العقل يف الثابت ومتحول، ثابت لها األلفاظ فمعاني البداهة، مع وتطابقها بالحدس
وهو االشتقاقي، املعنى بتحليل الثابت ويعرف واالستعمال، العرف يف واملتحول والتجربة،
ويعرف عليه، القائم االصطالحي واملعنى األصوات، علم يف نشأته حني للفظ األول املعنى

واملكان. الزمان يف له الناس استعمال من العريف املعنى من املتحول
تردد يكثر حني يف االستعمال. محدودة والبدن والجسد الروح ألفاظ تظل ذلك ومع
تجاوز أجل من ،(١٦) واأللباب ،(١٦) والفؤاد ،(١٣٢) والقلب مرة، (٢٩٥) النفس، لفظ
للجسد، الهابطة واملعاني للروح املنعرجة واملعاني والجسد الروح بني القديمة الثنائيات
والحدس بالخارج الداخل عالقة يف معنوية ثنائية إىل املادية الثنائية تحويل أجل ومن

باإلدراك. والرؤية بالربهان،
يف والوصف بالتحليل املفهومني هذين تناولوا قد ومحدثني، قدماء الفالسفة، وكان
والبدن. النفس بني الشهرية الثنائية إىل وانتهوا القديمة، اإلرشاقية والديانات الثقافات إطار
هذه استمرت وقد للفناء، والثانية للخلود، األوىل مختلفان، مصريان ولهما متمايزان، فهما
سينا، ابن عند واإلسالمية وأفالطون، سقراط عند اليونانية املثالية الفلسفات عرب الثنائية

الجمعيات اتحاد إصدارات مريلوبونتي»، موريس فلسفة يف دراسات الجسد، «كوجيتو كتاب مقدمة 1

ص٨–١٤. ٢٠٠٤م، القاهرة، للنرش، الكتاب مركز ،(١٠) العربية الفلسفية
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عودة طويًال، األرواح تناسخ عقيدة تِعْش ولم ديكارت، منذ والحديثة الوسطى والغربية
يشء وكل الهند، يف سماء يوجد فال الهند: من اآلتية عقابًا أم لها ثوابًا البدن إىل الروح

األرض. يف يحدث
إرشاقية رؤية أنها مع االثنني بني ووحدوا الحقيقة، هي الثنائية هذه أن الناس وظن
الفالسفة، بلغة املثال إىل الواقع تجاوز التجاوز، يف والرغبة الضنك، لحظات يف تحدث
التي والبدن النفس بني التوحيد من أفضل فهما املتدينني. بلغة الدنيا عىل اآلخرة وإيثار
ْهُر﴾، الدَّ إِالَّ يُْهِلُكنَا ﴿َوَما يقولون الذين الدهريون وهم البدن، لصالح املاديون بها يقوم
عن تعبري األوىل املادية، واألحادية اإلرشاقية، الثنائية بينهما، يفرصاع التصوران هذان وظل
أساسيني، خطأين عىل يقومان وكالهما الشعبية، الثقافة يف اإللحاد عن والثانية اإليمان،

.Confusion الضم والثانية ،Dissociation الفصل األوىل
يف بينهما الفصل والعالم، هللا بني الصلة إىل والبدن الروح بني العالقة هذه وتمتد
نظرية يف مًعا والضم الفصل جمع أو العالم قدم نظرية يف بينهما والجمع الخلق نظرية
العالقة أن بينهما والفرق والعالم، هللا وبني والبدن، النفس بني واحد العالقة فنمط الفيض.
Macrocosm األكرب العالم يف الثانية تتم بينما ،Microcosm األصغر العالم يف تتم األوىل

الصفا. إخوان بتعبريات
أكثرها صيغ، عدة يف مرة وعرشين أربًعا الكريم القرآن يف «روح» لفظ ورد وقد
ومرتني بالنصب مرة الجمع، املتكلم ضمري إىل مضافة ،(٣) «روحنا» وأقلها ،(١٤) «روح»
أو ،(٣) الصوت يف الخالف إنما املعنى، نفس تفيد الواو بتسكني «روح» وأيًضا بالجر،
بالنصب (١) «روح» وأخريًا ،(١) الغائب أو (٢) «روحي» املفرد املتكلم ضمري إىل مضافة

املعنى. وبنفس
املتكلم (٣) «روحنا» الجمع املتكلم مرات، ست إال الضمري إىل مضاًفا اللفظ يرد ولم
هللا روح فالروح هللا. إىل تشري وكلها ،(١) «روحه» املفرد الغائب ،(٢) «روحي» املفرد
فالروح .(١٨) ضمري بال اللفظ استعمال واألغلب النفس، هي التي البرش روح وليس

أحد. يمتلكها ال عامة حقيقة مستقل، جوهر
مريم، ابن عيىس سياق يف مرتني مرات، أربع «القدس» بلفظ الروح لفظ ويوصف
إحدى يف الروح ويعني جربيل، إىل إشارة الوحي سياق يف ومرة مريم، سياق يف ومرة
كما األعراض عن الجواهر تتعرى ال إذ «القدس»؛ وصف له «الروح» فالجوهر وظائفه.

املتكلمني. قدماء يقول
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أقرب واملذكر «هللا»، روح ألنه أقرب املذكر إىل وهو واحد، آن يف ومؤنث مذكر والروح
«ذكورية» نظرة أية ذلك يعني وال السلب، إىل منه اإليجاب وإىل املفعول، إىل منه الفاعل إىل
أن تعني بل املعارصة. األنثوية الكتابات يف يقال كما «أنثوية» نظرة عىل تتغلب للعالم
فكالهما والجسد. الروح يف واألنثى الذكر يجمع ما هناك وأن اإلنسان، مثل جنس بال الروح

جنس. بال
تسعة الفكري املضمون حيث من «روح» لفظ يعنى اللغوي الشكل إىل وباإلضافة
من املادي، إىل املعنوي من تدرًجا واملادية، املعنوية ووظائفه الروح معنى عىل تدل أشياء،

اآلتي: النحو عىل الوجودي إىل املعريف

﴿َويَْسأَلُونََك هللا أمر من فهي ذاتها. يف الروح الروح، جوهر معرفة يمكن ال (١)
وظائفها املهم إنما َقِليًال﴾. إِالَّ اْلِعْلِم ِمَن أُوتِيتُْم َوَما َربِّي أَْمِر ِمْن الرُّوُح ُقِل الرُّوِح َعِن
وآثاره، أفعاله تجلياته، يف بل ذاته يف معرفته يمكن ال إذ هلل؛ التصور نفس وهو وتجلياتها،
«علم يف أو الفالسفة عند لتعريفها الروح طبيعة عن يقال ما كل ثَم وِمن وأسمائه، صفاته

املوضوع. عن وخارج منه، فائدة وال بالظن، رجم األرواح»
والغايات. األهداف وتحقيق والغلبة، والنرص املستقبل يف األمل األمل، هو الروح (٢)
ومهما األرض، يف هللا وكلمة الواقع، يف املثال تحقيق الرسالة، ويؤدي األمانة يحمل فاإلنسان
ِمْن تَيْأَُسوا ﴿َوَال قائًما يظل النرص يف األمل فإن أزمات من وواجهه عقبات، من صادفه

اْلَكاِفُروَن﴾. اْلَقْوُم إِالَّ ِهللا َرْوِح ِمْن يَيْأَُس َال َُّه إِن ِهللا َرْوِح
وأهدافه. غاياته لتحقيق اإلنسان يف الخالقة والطاقة املعنوي، التأييد الروح يعني (٣)
اْإلِيَماَن ُقلُوِبِهُم ِيف َكتََب ﴿أُوَلِئَك نفسه العمل من تتولد التي واالستمرار العمل عىل القدرة هو

والتحقق. والنشاط للحركة اإلنسان يف الحيوي الدافع هو ِمنُْه﴾. ِبُروٍح َوأَيََّدُهْم
ِمْن ُروًحا إَِليَْك أَْوَحيْنَا ﴿َوَكذَِلَك املعرفة وملهم جربيل، الوحي، حامل هو الروح (٤)
ِليُنِْذَر ِعبَاِدِه ِمْن يََشاءُ َمْن َعَىل أَْمِرِه ِمْن الرُّوَح ﴿يُْلِقي اإلنذار يلقى الذي وهو أَْمِرنَا﴾،
الرسالة حمل يف األمني وهو «نزل»، بلفظ املعريف االتصال هذا تجسيد ويتم التََّالِق﴾، يَْوَم
حينئٍذ ويكون اْلُمنِْذِريَن﴾، ِمَن ِلتَُكوَن َقْلِبَك َعَىل * اْألَِمنُي الرُّوُح ِبِه ﴿نََزَل بالتبليغ والقيام
يكون وأحيانًا آَمنُوا﴾، الذيَن ِليُثَبَِّت ِباْلَحقِّ َربَِّك ِمْن اْلُقُدِس ُروُح نَزََّلُه ﴿ُقْل القدس الروح
يحملون ِعبَاِدِه﴾. ِمْن يََشاءُ َمْن َعَىل أَْمِرِه ِمْن ِبالرُّوِح اْلَمَالِئَكَة ُل ﴿يُنَزِّ باملالئكة مقرونًا

أَْمٍر﴾. ُكلِّ ِمْن َربِِّهْم ِبِإذِْن ِفيَها َوالرُّوُح اْلَمَالِئَكُة ُل ﴿تَنَزَّ األوامر
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َمْريََم ابَْن ِعيَىس ﴿َوآتَيْنَا بالبينات وأتاه مريم ابن عيىس القدس الروح أيد وقد (٥)
والتأييد الوحي أتاه الرسل. قبله من خلت قد رسول فهو اْلُقُدِس﴾.2 ِبُروِح َوأَيَّْدنَاُه اْلبَيِّنَاِت

األنبياء. خاتم أتى كما
اْلَمَالِئَكُة ﴿تَْعُرُج املستقرة حيث أيًضا يصعد فإنه واملالئكة الروح ينزل وكما (٦)
نهاية يف الروح املالئكة تتقدم وهنا َسنٍَة﴾، أَْلَف َخْمِسنَي ِمْقَداُرُه َكاَن يَْوٍم ِيف إَِليِْه َوالرُّوُح
الروح ويقف اللحظي، الزمان وليس األبدي الزمان اليومي، الزمان وليس الطويل الزمان
والطاعة النظام عىل دليًال ا﴾ َصفٍّ َواْلَمَالِئَكُة الرُّوُح يَُقوُم ﴿يَْوَم الحساب، يوم ا صفٍّ واملالئكة

والشهود. الحرش يوم املطلق، العدل يوم
أعىل النفس أن كما الجسد من قيمة أعىل فهو األوىف. الجزاء إىل الروح ويرمز (٧)
الريحان مع ويُقَرن العالم، عىل األولوية له وهللا الدنيا، من أقيم واآلخرة البدن، من قيمة
املثل هو فالروح نَِعيٍم﴾. َوَجنَُّة َوَريَْحاٌن َفَرْوٌح * اْلُمَقرَِّبنَي ِمَن َكاَن إِْن ا ﴿َفأَمَّ النعيم وجنة

األعىل.
خلق األول، اإلنساني الخلق الخلق، عملية يف فشيئًا شيئًا الروح معاني تتجسد ثم (٨)
املالئكة وتسجد ُروِحِه﴾، ِمْن ِفيِه َونََفَخ َسوَّاُه ﴿ثُمَّ الطني من تسويته بعد الروح بنفخ آدم
َساِجِديَن﴾.3 َلُه َفَقُعوا ُروِحي ِمْن ِفيِه َونََفْخُت يْتُُه َسوَّ ﴿َفِإذَا اإلنساني الخلق عظمة من

الجسد. كمال فالروح
ِمنُْه﴾. َوُروٌح َمْريََم إَِىل أَْلَقاَها ﴿َوَكِلَمتُُه العذراء مريم أخصب الذي الروح وهو (٩)
هللا. هي والكلمة الكلمة هو هللا يوحنا، إنجيل مقدمة يف الحال هو كما الكلمة هو هنا الروح
مريم أحصنت فقد َسِويٍّا﴾. ا بََرشً َلَها َفتََمثََّل ُروَحنَا إَِليَْها ﴿َفأَْرَسْلنَا بًرشا ملريم الروح تمثَّل
الحالة هذه يف أحيانًا وتسمى ُروِحنَا﴾.4 ِمْن ِفيِه َفنََفْخنَا َفْرَجَها أَْحَصنَْت ﴿الَِّتي فرجها
فالروح اْلُقُدِس﴾. ِبُروِح أَيَّْدتَُك إِذْ َواِلَدِتَك َوَعَىل َعَليَْك ِنْعَمِتي ﴿اذُْكْر القدس، الروح أيًضا

اإللهية. الروح من البرشية

.(٢٥٣ :٢) ،(٨٧ :٢) مكررة اآلية وهذه 2

.(٧٢ :٣٨) ،(٢٩ :١٥) مكررة آية وهي 3

.(١٢ :٦٦) ،(٩١ :٢١) مكررة أيًضا وهي 4
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الكريم القرآن يف والجسد الروح

سلبي: كالهما بمعنيني، األنبياء قصص يف مرات أربع «الجسد» لفظ ورد وقد

خوار له جسًدا عجًال حليهم من إرسائيل بنو بنى عندما موىس قصة يف اثنتان (١)
منهم واحد بصنعه وقام َجَسًدا﴾، ِعْجًال ُحِليِِّهْم ِمْن بَْعِدِه ِمْن ُموَىس َقْوُم ﴿َواتََّخذَ لعبادته
صورة الروح، عبادة من أسهل الجسد فعبادة ُخَواٌر﴾. َلُه َجَسًدا ِعْجًال َلُهْم ﴿َفأَْخَرَج
معنوية. قيمة والروح عينية قيمة والجسد مرئي، غري والروح مرئي فالجسد وصوتًا.
عقل. والروح حس الجسد مجهول. والروح معلوم الجسد بعيد، والروح قريب الجسد

ُسَليَْماَن َّا َفتَن ﴿َوَلَقْد الجسد غواية الغواية، بمعنى سليمان قصة يف واثنتان (٢)
ومع وينوب، الغواية اإلنسان يكتشف ما ورسعان أَنَاَب﴾، ثُمَّ َجَسًدا ُكْرِسيِِّه َعَىل َوأَْلَقيْنَا
َال َجَسًدا َجَعْلنَاُهْم ﴿َوَما أفعاله ويف خالله من إال الروح تتجىل وال رضورة الجسد ذلك
بني واملثال، الواقع بني والروح، الجسد بني فاإلنسان َخاِلِديَن﴾. َكانُوا َوَما الطََّعاَم يَأُْكلُوَن

والحرية. الرضورة
دون الظاهر عىل يدل عندما سلبي بمعنى األوىل مرتني، «الجسم» لفظ ورد كما (٣)
بالعلم، قرنت ما إذا إيجابي بمعنى والثانية أَْجَساُمُهْم﴾، تُْعِجبَُك َرأَيْتَُهْم ﴿َوإِذَا الباطن
َواْلِجْسِم﴾. اْلِعْلِم ِيف بَْسَطًة َوَزاَدُه َعَليُْكْم اْصَطَفاُه هللاَ إِنَّ ﴿َقاَل والروح، الجسد بني جمًعا

العمل. أداة والجسد العلم، موطن فالروح
يَك نُنَجِّ ﴿َفاْليَْوَم مفرد األوىل إيجابي. بمعنى مرتني «البدن» لفظ ورد وأخريًا (٤)
والثانية للحياة، نجاة البدن ونجاة الحياة، حامل فالبدن آيًَة﴾. َخْلَفَك ِلَمْن ِلتَُكوَن ِببََدِنَك
الشعائر ألداء وسيلة فالبدن َخرْيٌ﴾. ِفيَها َلُكْم ِهللا َشَعاِئِر ِمْن َلُكْم َجَعْلنَاَها ﴿َواْلبُْدَن جمع
باليد، والزكاة بالحركات، والصالة واللسان، بالصوت الشهادة أداة البدن الروح. وتجليات

بالقدمني. والحج باملعدة، والصيام
والحلول. املفارقة بني يجمع البدن فإن ، حاالٍّ والجسد مفارًقا الروح كان فإذا
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الثاني الفصل

احلديث علوم





املتن1 نقد إىل السند نقد من

يف واالجتماعية اإلنسانية العلوم تُستخَدم كيف
نموذًجا) (البخاري النبوي؟ الحديث متن نقد

الحديث نقد أوًال:

علوم مع القدماء تركها التي الخالصة النقلية العلوم مجموعة إىل الحديث علم ينتسب
يف الرواية، عىل العتمادها نظًرا للعقل إعمال دون والفقه والسرية والتفسري القرآن
بني فيها يزاوجون النقلية العقلية العلوم من أخرى مجموعة صياغة استطاعوا حني
التصوف. علوم الحكمة، علوم الفقه، أصول علم الدين، أصول علم مثل: والعقل، النقل
الحساب الرياضية: العلوم مثل الخالصة العقلية العلوم من ثالثة مجموعة صاغوا كما
والحيوان والنبات والكيمياء الطبيعة مثل: الطبيعية والعلوم والفلك، واملوسيقى والهندسة
والتاريخ. والجغرافيا واألدب اللغة علوم مثل: اإلنسانية والعلوم البحار، وعلوم واملعادن
وإعمال نقلية، عقلية علوم إىل الخالصة النقلية العلوم تحويل املحدثون يستطيع فهل
عقلية علوم إىل تحويلها الحقة تاريخية فرتة يف آخر جيل يستطيع حتى فيها العقل
علوم إىل القديمة النقلية العقلية العلوم تحويل استحياء، عىل ولو حاولوا، أن بعد خالصة

خالصة.2 عقلية

ديسمرب القاهرة، الخامسة، السنة الخامس، العدد املرصية، الفلسفية الجمعية بمجلة البحث هذا نرش 1

ص١٣١–٢٤٣. ١٩٩٦م،
١٩٨٨م. القاهرة، مدبويل، مجلدات، خمسة الثورة»، إىل العقيدة «من كتابنا يف الكالم عىل ذلك نموذج 2



(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

آخر صحيح أخذ يمكن وكان كنموذج، البخاري» «صحيح عىل فقط املحاولة وستتم
صحيحني، عىل الدراسة تقوم وبالتايل مسلم» «صحيح عىل أو الخمسة اإلصحاحات من

للباقي.3 نموذًجا واحد إصحاح يكفي اإلشكال نفس لتكرار ونظًرا
أصح وهو الخمسة اإلصحاحات باقي عىل ينطبق البخاري» «صحيح عىل ينطبق وما
األمثال ويف الشعبية الثقافة يف بالصحيح املثل به ليرضب إنه حتى كلها اإلصحاحات
يف األزمات يف وقراءاته به والتربك التقديس لدرجة البخاري» يف «غلطنا مثل العامية

الجربتي. يقص كما ملرص نابليون غزوة أثناء حدث كما املساجد
نقيل علم من الحديث علم تحويل يف مساهمة املتن نقد إىل السند نقد من والتحول
اللغة علوم مثل الحديثة واالجتماعية اإلنسانية العلوم عىل اعتماًدا نقيل عقيل علم إىل
واالقتصاد، والسياسة والقانون، واالجتماع واألخالق، والنفس والجمال، والفلسفة واألدب،

والتاريخ. والجغرافيا
النقد علم مقدمتها ويف الغرب يف النص دراسة يف العلوم هذه تطبيق ازدهر وقد
هذا عرشينيات يف أملانيا يف أكملها مدرسة نشأت وقد األدبية، األشكال ودراسة األدبي
واألناجيل عامة، األناجيل عىل تطبيقها وتم الغرض، لهذا األدبية األشكال مدرسة القرن،

النقل «من يف والفقه والسرية، والتفسري، والحديث، القرآن، الخمسة: النقلية العلوم لدراسة استباق وهو 3

أنجزنا قد نكون فإننا العمر بنا يطل لم فإن والتجديد»، «الرتاث مرشوع من األوىل الجبهة يف العقل» إىل
الخمسة: النقلية العلوم يف مبدئية دراسات خمس

١٩٩٠م، لندن، الساقي، دار والحداثة» «اإلسالم يف النزول» أسباب يف دراسة والواقع. «الوحي (١)
القرآن). (علوم ص١٣٣–١٧٥

«الدين يف املصالح؟» يف اختالف أم التفسري يف «اختالف وأيًضا األمة» ومصالح التفسري «مناهج (٢)
أيًضا ص٧٧–١٢٠، ١٩٨٩م، القاهرة، مدبويل، الديني، الفكر يف واليسار اليمني ج٧، مرص»، يف والثورة
قضايا الخربات؟ تحليل يف منهج أم التفسري يف نظرية أسبق: و«أيهما التفسري؟» يف نظرية لدينا «هل
التفسري). (علم ص١٦٥–١٧٢ ١٩٧٦م، القاهرة، العربي، الفكر دار املعارص»، فكرنا يف ج١، معارصة،
النبوي؟ الحديث نقد يف واالجتماعية اإلنسانية العلوم تستخدم كيف املتن» نقد إىل السند نقد «من (٣)

الحديث). (علم ١٩٩٦م تركيا، قيرصي، نموذًجا، البخاري
ملحمد الوحي» منزل و«يف محمد» «حياة يف دراسة الذاتية» السرية إىل املوضوعية السرية «من (٤)

السرية). (علم ١٩٩٦م، القاهرة، هيكل، حسني
الجامعة ألف، مجلة رشد. البن املقتصد» ونهاية املجتهد «بداية يف دراسة فقيًها» رشد «ابن (٥)

الفقه). (علم ص١١٦–١٤٤ ١٩٩٦م، ،(١٦) العدد القاهرة، األمريكية.
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املتن نقد إىل السند نقد من

األدبي االجتماع علم ازدهر كما خاصة.4 ويوحنا) ولوقا، مرقص، األوىل، (الثالثة املتقابلة
السند، حيث من املسلمني عند بالرواية وارتباطه القديم الحديث علم صياغة كيفية ملعرفة
علًما الرواية علم أصبح لقد بل الشفاهي. النقل وبقوانني املتن، حيث من العرب وبأمثال

املعارصة.5 األدبية الدراسات يف مستقالٍّ
شاعت قد أنها إال الغرب، يف واالجتماعية اإلنسانية العلوم هذه ازدهار من وبالرغم
وتمثل القديمة الثقافات يف حدث كما العامة اإلنسانية املكتسبات من وأصبحت خارجه،
بني فرق ال لها ورافًدا منها جزءًا أصبحت حتى الحكمة، علوم مثل لها، اإلسالمية الثقافة
تطبيق دون خالص اجتهادي نحو عىل العلوم هذه استعمال يتم ثَم وِمن وموروث، وافد
خشية نتائجها، بعض أو الغربية واالجتماعية اإلنسانية العلوم نظريات لبعض مبارش
، مستقالٍّ االجتهاد يظل وحتى املحدثني، تقليد يف الوقوع إىل القدماء علوم من التحرر
يعتمد وال الحديثة، العلوم منظور من القديمة العلوم قراءة ودون خالًصا، ذاتيٍّا اجتهاًدا
الغربية الحضارة إىل ينتمي وضعي مذهب أي عىل املتن نقد إىل السند نقد من التحول هذا
والوجدان والعقل الحس شهادة مع التطابق مبارشة، التواتر لرشوط تحكيم هو بل
عىل الخطأ أو بالصحة أحكاًما تصدر ال محضة وصفية دراسة هي العادات. ومجرى
بالفهم فقط ا مهتمٍّ ذاك. أو الحديث هذا عىل واملوضوع بالصحيح أو ذاك أو املوقف هذا
التي الحديث علم يف الحديثة للدراسات كنموذج العلمي والتعليل العقيل الفهم والتعليل،

سواء. حد عىل والخارج الداخل يف الزمان من عقود عدة منذ بدأت
كما الدراية. علوم مقابل يف الراوية علوم أنشئوا لذلك القدماء؛ علم الرواية كانت
خرب الخرب كان لو خاصة وأشخاصهم، الرواة تاريخ ملعرفة والتعديل الجرح علم أنشئوا
السمع وتطابق ضبطه، ومدى الراوي شعور تحليل طريق عن إال ضبطه يمكن وال آحاد
بأكمله علًما القدماء وضع كما األهواء.6 من وخلوه الراوي، عدالة ومدى واألداء، والحفظ

«مدرسة دراستنا انظر وديبليوس، بولتمان أسسها التي Fromgeschichte Schule مدرسة وهي 4

ص٤٨٧. ١٩٨٧م، القاهرة، املرصية، األنجلو فلسفية». «دراسات كتابنا يف األدبية» األشكال
املعارص الراوية وعلم ،Le Sacré «املقدس» الشهري كتابه يف الشفاهي للنقل قوانني وضع R. Otto حاول 5

.Narratology هو
األوىل: رسالتنا انظر 6

Les Méthodes d’Exégése, essai sur la science des Fondements de la Compréhension.
’Ilm Usul al Fiqh, Le Caire, Imprémerie Naionale, pp. 127–161.
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(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

ومقطوع مرسل وآحاد، متواتر السند، أنواع لتصنيف الحديث» مصطلح «علم هو للسند
دون باملعنى املتن، أنواع واملعنى، باللفظ املتن، أنواع أقل حد إىل فصل كما ومشهور.
حسنًا املسلمون رآه فما باملعنى، الوضع والتأخري، التقديم والنقصان، الزيادة اللفظ،
املتن القدماء األصوليون تناول كما مالك. عند الحال هو وكما حسن، هللا عند من فهو
لفظه. دون بمعناه الظني والحديث ومعناه، بلفظه اليقيني الحديث للسند، تناولهم قدر
باملعنى، الوضع عن املالكية بعض تحدث كما باملعنى. النقل والثاني باللفظ، النقل األول
الراوية ألفاظ فصلوا كما السند. حيث من الصحيحة األحاديث وهي لفظه، يخلق فاملعنى
من يفعلون»، «كانوا حتى «سمعت» من ابتداءً اليقني من خمس درجات إىل وصنفوها
غاىل وقد وإقرار، وفعل قول إىل السنة أنواع فصلوا كما املطلق. الظن إىل املطلق اليقني
والكشف املتن، نقد عىل واقترصوا السند، حيث من الحديث تناول رفضوا عندما الصوفية
قال»، أنه ربي عن قلبي «عن محدثًا عربي ابن يقول إذ وراءه؛ املعيشة التجربة عن
الذي الحي من علومنا ونأخذ ميت، عن ميت من علومكم «تأخذون قائًال: عليهم ويعيب
ضعيًفا السند كان ولو حتى الصويف املتن فضل قد قبل من الغزايل وكان يموت.» ال
يف العلم نظرية يف الفقه أصول علماء واعتمد الدين». علوم «إحياء يف الحال هو وكما
العتمادها نظًرا ظنية وحدها وهي النقلية، الحجة عىل للعلم كمصدر التواتر عن حديثهم
إىل تتحول وال والتأخري، والتقديم العربية واللغة واملنسوخ والناسخ النزول أسباب عىل
قد فإنهم الفالسفة أما «املواقف». يف اإليجي يقول كما واحدة ولو عقلية بحجة إال يقني

الرصيح.7 العقل عىل العتمادهم نظًرا النقلية الحجة عن استغنوا
عرصهم وظروف بثقافاتهم ويتأثرون والنسيان، الخطأ عليهم يجوز برش والرواة
عن البعد أو القرب وبمدى سيايس، ورصاع بل وتنافس، غرية من البرشية وأهوائهم
حياته دقائق معرفة أتاح مما الرسول زوجة لكونها الرواية عائشة أكثرت فقد الرسول.
هريرة أبو أكثر كما إيجابًا. أم سلبًا الذاكرة حيوية يف يؤثر بينهما القرب أن كما الخاصة.
وصاغه برش، ودوَّنه برش، رواه نص إذن الحديث له،8 ملالزمته الرسول عن الحديث من
بفرتة يمر أن دون عنه اإلعالن ساعة منذ القرآن إال مدونًا يكن لم برش. وانتقاه برش،

ص٣٩٠–٤٠٩. األول، املجلد الثورة، إىل العقيدة من 7

١٣٣  ج٩، ١٣٤٥ه، القاهرة، الحلبي، مصطفى مجلدات)، ثالثة يف أجزاء (تسعة البخاري: صحيح 8

الصفحة). ورقم الجزء رقم إىل فقط (وسيشار
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من الصحف نُقلت إذ واإلجازة؛ املناولة مثل الكتابي النقل لقوانني ويخضع شفهية،
آخر كتابًا الرسول يكتب أن عمر رفض وقد عثمان، إىل عمر إىل بكر أبي إىل الرسول
تتجاوز شفهية بفرتة مر فقد الحديث أما بعده. الناس يضل ال حتى األخري وجعه يف
وِمن الثالث، القرن منتصف يف أي ٢٥٦ه، عام البخاري تويف فقد الزمان. من قرنني
تاريخي. وإبداع كيفي وتغري كمية زيادة من الشفهية الرواية لقوانني يخضع فإنه ثَم
الخليفة سنة اتبع الحق خليفة وكل بالقرآن، يختلط ال حتى تدوينه األربعة الخلفاء رفض
مثل البعيدة األقايص يف باملوضوع منها الصحيح واختلط األحاديث، تكاثرت ثم السابق.
صحته، من والتحقق الحديث لجمع الخمسة، ومنهم الحديث، علماء وانربى آسيا، أواسط
بالبيئة التدوين منطق ارتبط وقد عباس، قثيم مثل الصحابة أوائل من بينهم استشهد وقد
الوقت، ذلك يف آسيا أواسط يف منترشة كانت التي الكالمية والفرق والسياسية الثقافية
الرتاكيب قلقة الحديث صياغات يجعل مما عربية غري بيئة وهي وسجستان، خراسان
مركز عن لبعدها نظًرا بجوهرها وليس السنة بحرفية متمسكة بيئة وهي األلفاظ، صعبة
وأثرها البخاري بثقافة التدوين ارتبط كما الحجاز. يف األول اإلسالم وبؤرة العربية الثقافة
عرصه يف العلم بمستوى ارتبط كما وموضوعاته. تبويبه يف الحديث لعلم تصوره عىل
يصيب اجتهاد وكل والتدوين، الجمع يف اجتهد فقد النصوص. مع التعامل وطريقة
أماله ثم شفاها كله جمع أنه أم الكتابة يعرف البخاري كان هل اآلن: والسؤال ويخطئ،

للتدوين؟9
ثالثة يف أجزاء تسعة يف كتابًا وأربعني ثالثة من البخاري» «صحيح ويتكون
مثل جزء من أكثر واحد كتاب يستغرق قد إذ الحجم؛ يف متساوية غري ولكنها مجلدات،10

.٣٩  ج١، ،١٢  ج٦، ،١٥٦  ج٧، ،١٣٧  ج٣، عمر، رفض ،١٢٠  ،١٣٣  ج٩، القرآن، تدوين 9
(٨) الجمعة، (٧) (ج١)، الصالة (٦) الحيض، (٥) الغسل، (٤) الوضوء. (٣) اإليمان، (٢) العلم. (١) 10
وفضلها، الهبة (١٤) اللقطة، (١٣) الوكالة، (١٢) السلم، (١١) البيوع. (١٠) الصوم (٩) (ج٢). الحج
(١٩) (ج٦). التفسري (١٨) ج٥)، ج٤، (نصف الخلق بدء (١٧) الوصايا، (١٦) (ج٣). الشهادات (١٥)
عىل والتسمية والصيد الذبائح (٢٤) العقيقة، (٢٣) األطعمة. (٢٢) النفقات، (٢١) الطالق، (٢٠) النكاح.
اللباس (٢٩) الطب، (٢٨) املرض، كفارة يف جاء وما الطب (٢٧) األرشبة، (٢٦) األضاحي. (٢٥) الصيد.
(٣٥) الفرائض، (٣٤) والنذور. اإليمان (٣٣) الدعوات. (٣٢) االستئذان، (٣١) األدب. (٣٠) (ج٧).
املرتدين استتابة (٣٩) الديات، (٣٨) والردة. الكفر أهل من املحاربني (٣٧) املحاربني، (٣٦) الحدود،
التوحيد. (٤٤) والسنة. بالكتاب االعتصام (٤٣) األحكام. (٤٢) الفتن، (٤١) اإلكراه. (٤٠) واملعاندين،
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ويالحظ العقيقة.11 كتاب وهو صفحتني، يف كتاب أصغر يقع حني يف الخلق بدء كتاب
وتتكرر الكتب عرب تتداخل املوضوعات أن إال محدد موضوع له الكتاب أن من بالرغم أنه
ومما تشاء، كما وتمزج املوضوعات فيها تنقل مفتوحة الكتب حدود أن عىل يدل مما
ولكنها فيها الداخلة األحاديث ملعظم جامعة التقريب وجه عىل الكتب أسماء أن عىل يدل
لذلك كثرية.12 ذلك عىل واألمثلة الحديث. التبويب يف الحال هو كما مانعة جامعة ليست
تصنيف وإعادة الكتب، بني التداخل ورفع إحكاًما، أكثر التبويب جعل الواجب من يكون
موضوعه عن خارجة الكتاب موضوعات تبدو وأحيانًا منها، كلٍّ تحت الداخلة املوضوعات
التزام عدم فهناك الجمعة. كتاب يف والزكاة الصالة ومسائل األدب، كتاب موضوعات مثل
والفصل مختلفني موضوعني بني والربط آخر، كتاب يف يظهر قد والذي الكتاب بموضوع
من بالرغم األحاديث نفس وتظهر واألبواب، الكتب تتداخل متشابهني. موضوعني بني
الباب، بعنوان لها صلة وال بينها رابط ال متفرقة املوضوعات وتظهر املوضوعات، اختالف
مثل السابقة الكتب يف تدخل ال كتب الحقيقة يف هي أبواب وهناك أقرب، الكتاب إىل وهو

اآلتي: يتضح الحجم حيث من الرتتيب وبإعادة 11

الوصايا (٥) ،(١٢٨) الحج (٤) ،(١٦١) الجمعة (٣) ،(٢٢٢) التفسري (٢) ،(٣٥٢) الخلق بدء (١)
النكاح (١٠) ،(٦٠) األدب (٩) ،(٦١) التوحيد (٨) ،(٧٦) الدعوات (٧) ،(١٢٤) الصالة (٦) ،(١٢٦)
(١٥) ،(٣٧) الصوم (١٤) ،(٣٩) اللقطة (١٣) .(٤٢) الشهادات (١٢) ،(٤٤) البيوع (١١) ،(٥٠)
(٢٠) ،(٢٧) الطالق (١٩) ،(٣٢) الوكالة (١٨) ،(٣٤) اإلكراه (١٧) ،(٣٥) األحكام (١٦) ،(٣٧) اللباس
،(٢٤) العلم (٢٣) ،(٢٥) الوضوء (٢٢) ،(٢٦) والنذور اإليمان (٢١) ،(٢٧) والسنة بالكتاب االعتصام
،(١٩) الفتن (٢٨) ،(٢٠) االستئذان (٢٧) ،(٢١) األطعمة (٢٦) ،(٢٤) الحدود (٢٥) ،(٢٤) الطب (٢٤)
(٣١) ،(١٨) والردة الكفر أجل من املحاربون (٣٠) ،(١٨) الصيد عىل والتسمية والصيد الذبائح (٢٩)
.(١٤) اإليمان (٣٥) (١٥) الديات (٣٤) .(١٦) الحيض (٣٣) ،(١٧) وفضلها الهبة (٣٢) ،(١٧) السلم
املرض كفارة يف جاء وما الطب (٣٩) .(١٠) الغسل (٣٨) ،(١١) الفرائض (٣٧) ،(١٣) األرشبة (٣٦)
العقيقة (٤٣) ،(٧) واملعاندين املرتدين استتابة (٤٢) ،(٧) األضاحي (٤١) ،(٧) النفقات (٤٠) ،(١٠)

.(٢)
فتن .٢١٠  ج١، الحدود موضوع يف النبي إطراء تحريم ،١٨٤–١٩٥  ج٨، املواريث يف الفرائض دخول 12

،١٦٣  ج٧، الطب يف موىس وقسم ،١٤٠  ج٩، التوحيد يف فضائل ،٢٤–٥٨  ج٩، اإلكراه يف الزمان آخر
فضائل يف الصوم .١٣٠  ج٢، الصالة مع الزكاة ،١٥٦  ج٩، القدر يف النذر ،١٩١  ج٧، اللباس يف البيوع
ج٤، والسري الجهاد فضل يف الصالة .٦٧  ج٤، والسري الجهاد فضل يف الحج ،٣٢  ج٤، والسري الجهاد

.٦٤  ج٨، والنذر اإليمان يف القرآن فضائل ،٩٤ 
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الطب،13 يف كتابان ويوجد الشهادات، كتاب بعد يأتي الذي والسري الجهاد فضل باب
موضوعهما صياغة أو الحديث أو القرآن من إما بعناوين أبواب عدة إىل كتاب كل وينقسم
حاول ما وهو للموضوعات املحكم اإلحصاء نقص إذن الواضح من نصيبهما، دون
باب من أكثر يف مرات عدة األحاديث من كثري ويتكرر العلوم، إحصاء يف تالفيه الحكماء
واحد موضوع أو واحد مكان يف تجميعها دون السابقة الصياغات بنفس وربما وكتاب
مرة التكرار ويدل نقصانها، أو زيادتها وتفسري أصحها، واختيار صياغاتها مقارنة أو
يف نقص عىل ويدل مانعة، جامعة ليست وأبواب كتب إىل الكتاب قسمة أن عىل أخرى
وسط يف البسملة تبدأ لها.14 محكمة متسقة بنية غياب وعىل للموضوعات النظري التصور
متباعدين.15 مستقلني كتابني يف املوضوع نفس ويتكرر أوله، يف وليس الكتاب أو الباب
حد إىل التكرار يتواىل وقد متفرقة.16 كتب يف الحديث ونفس الحادثة نفس تتكرر كما
الروايات إحدى صحة من التحقق وعدم الحريف، النقل عليه الباعث يكون وقد امللل،
معرفة املعارصيف الباحث التكرار ويفيد األخرى، الروايات مع والنقصان الزيادة وقوانني
التذكر وقوانني اإلبداعي، القياس وقوانني باللفظ، املعنى وعالقة والنقصان الزيادة منطق
استبعاد يتم حد أقىص إىل التكرار فيه يصل الذي الوقت نفس يف أنه والعجيب والنسيان،
أي حديثًا ٧٢٧٥ منها ذكر حديث ٦٠٠٠٠٠ حوايل البخاري جمع فقد أخرى. أحاديث
فما .٪٥٥ بنسبة أي حديث ٤٠٠٠ يبقي منها املكرر استبعاد تم فإذا .٪ ١٫٢ بنسبة
علم إليه وصل ما قمة هو إذن البخاري صحيح تحليل واالنتقاء؟ االستبعاد مقياس

املتن. حيث من اليقني معرفة وبقي السند، حيث من يقني من الحديث
والفقه والسرية والتفسري، القرآن، األخرى: األربعة النقلية العلوم مع الكتب وتتداخل
التوحيد، يف والخامس الفقه، يف الرابع حتى األول من فاألجزاء نسق. أو ترتيب دون
جديد، من الفقه يف التاسع حتى السابع من واألجزاء والسرية، التفسري يف والسادس
التوحيد مثل العقائدية النظرية املسائل من فتدخل التوحيد. بكتاب التاسع وينتهي

.١٥٨–١٨٢  ج٧، الطب كتاب .٤٨–٥٨  ج٧، املرض كفارة يف جاء ما الطب، كتاب 13

.١٩٨  ج٨، الحدود كتاب يف والبلد والشهر اليوم حرمة مثل 14

.١٣٦  ،١٠٧  ،١٠٢  ،٣١  ج٩، .١٧٩  ،١٠٩  ج٨، 15

واملعاندين املرتدين استتابة وكتاب ،٢٠١–٢٠٩  ج٨، والردة الكفر أهل من املحاربني كتاب مثل 16

.١٧–٢٤  ج١، واآلخرة الدنيا يف وعقوبته باهلل أرشك من وإثم وقتالهم

63



(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

علم يف التفسري وعلم العملية، املوضوعات مع الغيبية واملسائل الفقهية، املسائل مع
والنهاية والعلم باإليمان والبداية الخلق، بدء داخل الرسول، مغازي السرية، وعلم الحديث،
عمل بتغري ا كمٍّ واألبواب الكتب تختلف النظرية التصورات اختلفت لو فهل بالتوحيد.17
النهاية يف التبويب عىل الغالب إن الجديدة؟ للموضوعات طبًقا أحاديث فتتذكر الذاكرة
يمكن فهل باآلخر. وعالقته باهلل اإلنسان عالقة ومعامالت، عبادات إىل الفقه قسمة هو
دوائر يف وغريه اإلنسان بني العالقة هذه تحديد عىل يقوم الحديث علم لتبويب آخر تصور
والعلم، اإليمان أبواب توضع اإلنسان ففي وهللا؟ اآلخر ومحيطاه اإلنسان مركزها متداخلة،
يتجىل الفرد ويف العبادات، توضع باهلل عالقته ويف املعامالت، توضع باآلخر عالقته ويف
حول كمحيط العالم ويف والسياسة، االجتماع علم يظهر اآلخر ويف واألخالق، النفس علم
اآلخرين. ومع نفسه مع العالقات من مجموعة فاإلنسان الحياة. علوم تتجىل الجماعة
ومع والصدقات، الزكاة يف املال ومع املسجد، يف العبادة ومع أرسته، واألقرباء زوجة، املرأة

النهي.18 أو األمر يف هللا ومع العصيان، أو الطاعة يف السلطان
التي الحديثة البنية عىل وبناء التكرار، تفادي عىل الجديد التبويب هذا يساعد قد
يمكن وكان واالجتماعية، اإلنسانية العلوم ورضورات العرص احتياجات تلبية عىل تساعد
برتتيب أسوة فيها واملنسوخ الناسخ وأحكام تطورها ملعرفة زمانيٍّا األحاديث ترتيب
الجديد، الفقه معطيات عىل بناءً موضوعيٍّا األحاديث ترتيب يمكن كما الزمني. القرآن
يقوم أن قديًما البخاري يستطع لم العالم. يف وكموجود االجتماعية عالقاته يف اإلنسان
ولم قرنًا، عرش اثني حوايل العصور وتبدل الزمان يف للخالف نظًرا املحدثون يتطلبه بما
املوضوعات إبراز يف النووية» «األربعون مثل للحديث، املتأخرة االختصار محاوالت يشفع
بعد املتن نقد عىل بناءً عرصية بنية عىل يقوم جديًدا تصوًرا ذلك يتطلب إنما تكرار. دون
يقني عىل املتن يقني فيه يعتمد خارجي، نقد النهاية يف هو السند فنقد السند. نقد تجاوز
وكما السند، نقد عن النظر برصف بذاته مستقل داخيل نقد املتن نقد أن حني يف السند.
املتن نقد يف املحدثون يربع قد بالرجال، عهد قريبي كانوا السند، نقد يف القدماء برع

واالجتماعية. اإلنسانية بالعلوم عهد قريبو ألنهم

.٣٧  ج٩، بالقراءة، واألمر جربيل مع الرسول وحوار الوحي من نزل ما أول مثل 17

.١٣٨–١٣٩  ج٢، «… ظله إال ظل ال يوم هللا يظلهم «سبعة املشهور الحديث يف العالقات هذه وتتجىل 18
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نماذج مجرد بل البخاري صحيح عن حتى كاملة دراسة ليست الدراسة وهذه
حتى منها عينة بل والشواهد، لألمثلة شامًال إحصاء تقدم وال أولية، ونتائج واقرتاحات
التفصيل من مزيد إىل تحتاج وقد األصول، عىل والفروع الكيف، عىل الكم يطغى ال
تقدم أنها يكفي الخطاب. ووصف والتحليل الدقة من بمزيد العمق يف كتاب لدراسة
التاريخي واملضمون األدبية األشكال حيث من بنائه وإعادة الحديث علم لتطوير نموذًجا
لتساؤالت وضع مجرد ذاتها، الدراسة وليست دراسة نموذج مجرد هي اإلبداعي. والخيال
والتنظري، الشواهد بني تجمع الجديدة. البحوث إمكانية عىل األذهان وإثارة واقرتاحات
إىل تتوجه شواهده. تحليل ولكل قرائنه، وصف لكل يكون حتى والتصور التجريب بني
أذهان يف استقر فقد والجمهور. العامة إىل وليس الحديث علم يف واملتخصصني العلماء
يمكن إنه مع التاريخ. وإفراز البرش صنع من وهي مقدسة علوم النقلية العلوم أن العامة

عرص. كل لظروف طبًقا بنائها وإعادة نقدها

والحديث القرآن ثانيًا:
بني العالقة عن اإلصحاحات من غريه ويف البخاري» «صحيح يف الحديث علم يكشف
مبارش وحي القرآن مختلفتني: درجتني عىل هللا عند من وحي فكالهما والحديث. القرآن
عىل وقدرته نفسه الرسول توسط طريق عن مبارش غري وحي والحديث جربيل، بواسطة
فالقرآن والجماعات. األفراد سلوك يف عملية تطبيقات عىل عامة مبادئ من الوحي تحويل
هو القرآن كان فإذا مًعا. العلمني ارتباط عىل يدل مما مبارش حضوًرا الحديث يف حارض
اإللهي العلم من للوحي أول تحقق القرآن الثاني. الوحي هو الحديث فإن األول الوحي
إياه مبلًغا ووعيه الرسول أذن إىل العربية اللغة إىل جربيل ذهن إىل املحفوظ اللوح إىل
يف عديدة تفصيالت ومع متعددة وقائع يف األول الوحي لهذا ثاٍن تحقق والحديث للناس،

والجماعات. األفراد بني الفردية الفروق ورعاية واملكان الزمان
بداية نفس وهي اقرأ»، «سورة الشهرية، القرآن نزول برواية البخاري صحيح ويبدأ
آخر، نحو عىل املحدثون يبدأ وقد الحديث، يثبت كما بالقرآن يثبت فالقرآن القرآن. علوم
قبل الحديث ملعظم الشفاهي النقل والتدوين، الرواية وعلوم نص، فالحديث النص. بعلوم
إىل أو الروم عظيم هرقل إىل املكتوبة الرسائل له، الكتابي والنقل والتدوين الجمع مرحلة
كما الرسول أقوال دون قرآنية وآيات راوية مجرد الحديث يكون وأحيانًا فارس،19 كرسى

.٢–٨  ج١، 19
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صحة عىل للتأكيد نفسه الراوي من بالحديث القرآن علوم يف النزول أسباب يف الحال هو
وقد نفسه، الرسول من يكون األقل، وهو أخرى، وأحيانًا باألصل، الفرع وربط الحديث،
النهاية يف يأتي وقد كفرع، الحديث عليه يستند أن قبل كأصل البداية يف القرآن يذكر
يكون وقد كالسقف، أعىل من سنًدا األصل يكون فقد عليه. وبرهان للحديث كتصديق
واألساس السقف بني الحديث، منتصف يف القرآن يكون وقد كاألساس، أسفل من سنًدا
للبنيان، التقوية من كنوع تهتز ال حتى الوسط من له ودعامة الحديث قسمي بني كرابط
الحديث داخل اآلية ذكر يصبح وأحيانًا القرص.20 الغالب ويف تطول، وقد اآلية تقترص وقد

أصل.21 بال الفرع ترك وعدم قرن مجرد داللة، بال
الذي واألساس عليه، يقوم الذي األصل يكون فإنه الحديث أول يف القرآن ذكر إذا
من للفرع استنباًطا الحديث تحته يندرج الذي العام املبدأ هي القرآنية فاآلية إليه. يستند
إىل األمانات برد قرآني أصل وهو األمانة»، خيانة املنافق «آية حديث مثل وذلك األصل،
وإذا والعميل.22 النظري املستويني عىل للقرآن ورشح تفصيل إال هو ما فالحديث أهلها.
حدد وقد ومعناه.23 صحته عىل وتأكيًدا له تصديًقا يكون فإنه الحديث بعد القرآن ذكر
ألوجه وتفصيل املجمل، بيان فالحديث بالحديث. القرآني النص صلة القدماء األصوليون
الحديث يف حكم يوجد فال واألعراف. العادات يف واملكان، الزمان يف التطبيق وطرق العمل
مما لفظه دون بمعناه والحديث ولفظه، بمعناه وحي الكتاب الكتاب. يف أصل وله إال

النبوي.24 الخطاب صيغ وتعدد القرآني الخطاب وحدة يفرس
السبب عالقة أيًضا هناك بالفرع، األصل عالقة بالحديث، القرآن عالقة إىل وباإلضافة
لعلوم أخبار مصدر هنا الحديث القرآن. آيات بعض نزول أسباب يذكر فالحديث والعلة.
يف البخاري صحيح بدايات إحدى وهي منه، وجزء بل النزول» «أسباب باب يف القرآن
عدم عىل والتنبيه واقرأ، واملزمل املدثر نزول وأسباب وكيفيته الوحي نزول سبب بيان
تربئة يف الوحي نزول تأخر بعد حتى اإلفك وحديث القرآن، بنطق اللسان استعجال

.١١٠  ،٩٦  ج١، ،١٦٦–١٦٧  ،١٥٩  ج٤، حديث بال القرآن 20
.٢١٨–٢١٩  ج٣، الشهادات كتاب أول يف الطويلة اآلية نموذج 21

.١٤٢  ج٦، 22

.٩١  ،٨٩  ،١٣  ،١١  ،٩ ،٨  ج١، ،٢٢١–٢٢٢  ج٥، 23

.٤٠  ج١، ،٢٣٠  ج٣، ،٢–٨  ج١، 24
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أو املالعنة آية يف الحال هو كما الرسول عىل اإلجابة استعصت إذا الوحي وينزل عائشة،
القرآن يكون هنا عميل. أثر عنها ينتج ال موضوعات يف األساس من السؤال تحريم آية يف
ما إذا الحديث القرآن يتوسط وأحيانًا له، شارًحا الحديث يصبح ثم الحديث عن بديًال
جدل يف للحرج رفًعا القرآن فيأتي عليه. اإلجابة صعبت شيئًا الرسول الصحابة أحد سأل
للقرآن.25 شارًحا الحديث ثم له مكمًال القرآن ثم الحديث والحديث، القرآن بني متبادل
أخرى آية نزول ثم بالسؤال املسلمني استدراك ثم آية لنزول مناسبة الحديث يكون وقد
أو اآلية ربط وإن كوسيط، الرسول عرب والقرآن املسلمني بني هنا فالحديث توضيحية.
فاألحكام الحكم. وعموم السبب بخصوص األصوليون عناه ما هو نزولها بسبب الحديث
حكم يف للحديث القرآن وتصديق الحجاب مثل أحكاًما تستدعي حدثت وقائع بدايتها يف

الجار.26 بخليلة والزنا الولد وقتل الرشك
الحديث قبل كان وإذا لنزوله، سببًا يكون الحديث فإن الحديث بعد القرآن كان وإذا
يدل ومما بالحديث، القرآن عالقة عىل الغالب وهو له، ورشًحا تفسريًا يكون الحديث فإن
الخلق» «بدء كتاب بعد اإلطالق عىل طوًال الكتب ثاني هو بأكمله، كتاب وضع ذلك عىل
علًما التفسري وعلم الحديث علم يبدو وهنا التفسري».27 «كتاب بعنوان بأكمله ً جزأ ويشمل
الوحي، إلثبات القرآن عىل واالعتماد الوحي نزول بكيفية البخاري صحيح يبدأ واحًدا،
الرسول أمر ويذكر القرآن، يف ترتبيها حسب سورة سورة أيًضا النزول أسباب تدخل وهنا
كتم قد الرسول أن يف الشيعة غالبية حجة وهي الرسالة، بلغ فما يفعل لم فإن بالتبليغ.
بني العقائدية بالخالفات موجًها كان واآليات األحاديث اختيار أن عىل يدل مما عيل. نبوة

الفرق.28
وليس والقراءات اللهجات أو األصوات بمعنى أحرف سبعة عىل القرآن أُنزل وقد
الباطني. التأويل أنصار الباطنية مع الرصاع يف الصوفية يقول كما املعاني بأعماق

الخري كان إذا عما رجل وسأل الدنيا بفتح الرسول تنبأ عندما مثًال .١٢١  ،٩  ،١٢٥  ج٦، املالعنة آية 25
،٧  ج٣، ذلك عمر ومالحظة ،١٦٧  ،٢ الحج عن سؤال عىل إجابة الوحي ونزل ،١٥٠  ج٢، بالرش يأتي

.١٥  ج١، الرشك عن وسؤالهم املسلمني واستدراك ،٢٣ 
.١٤٣  ج٩، أخرى وأمثلة ،٣٠  ج٧، الحجاب حادثة 26

.٢٠–٢٤٥  ج٦، 27

.٦٦  ج٦، 28
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وعندما أحرف.29 سبعة حتى يستزيد وظل واحد، حرف عىل محمد عىل جربيل قرأها
تشبيًها يكون وقد بثقلها، تشعر كانت عائشة فخذ عىل ورأسه الرسول عىل الوحي ينزل
بعضه وقرن السور لجماعه قرآنًا القرآن سمي وقد وجالله.30 الحدث لعظم وتصويًرا
عىل يدل مما عليه األمر استقر عما البخاري أحاديث يف السور أسماء وتتغري بعض.31 عن
اسم دون بمفردها السورة تكون وأحيانًا الثالث،32 القرن منتصف حتى استقرارها عدم
املشكوك اآليات بعض وتذكر السورة،33 اسم هو الغالب يف منها األوىل اآلية وكأن السورة

.١٣٧  ج٤، ،١٩٥  ج٩، 29

.٣٠  ج٤، 30

.١٢٤  ج٦، 31

،١١٧  ج٦، مريم وهي كهيعص ،١٠٣  ج٦، اإلرساء وهي إرسائيل بني ،٨٠  ج٦، توبة وهي براءة 32

فاطر وهي املالئكة ،١٤٤  ج٦، السجدة وهي السجدة تنزيل ،١٤٢  ج٦، الروم وهي الروم غلبت الم
ج٦، الشورى وهي عسق حم ،١٥٩  ج٦، فصلت وهي السجدة ،١٥٨ ج٦، غافر وهي املؤمن ،١٥٣  ج٦،
وهي املنافقون جاء إذا ،١٧٧ ج٦، القمر وهي الساعة اقرتبت ،١٦٧  ج٦، محمد وهي كفروا الذين ،١٦٢ 
ن ،١٩٧ ج٦، امللك وهي امللك بيده الذي تبارك ،١٩٤  ج٦، التحريم وهي املتحرم ،١٨٩  ج٦، املنافقون
،١٩٩ ج٦، الجن وهي إيلَّ أوحي قل ،١٩٨  ج٦، املعارج وهي سائل سأل ،١٩٧  ج٦، القلم وهي والقلم
النبأ وهي يتساءلون عم ،٢٠٣  ج٦، اإلنسان وهي اإلنسان عىل أتى هل ،١٩٧  ج٦، نوح وهي أرسلنا أننا
،٢٠٧  ج٦، االنفطار وهي انفطرت السماء إذا ،٢٠٧  ج٦، التكوير وهي كورت الشمس إذا ،٢٠٥  ج٦،
ربك اسم سبح ،٢٠٧  ج٦، االنشقاق وهي انشقت السماء إذا ،٢٠٧  ج٦، املطففني وهي للمطففني ويل
ج٦، البلد وهي أقسم ال ،٢٠٩  ج٦، الغاشية وهي الغاشية حديث أتاك هل ،٢٠٨  ج٦، األعىل وهي األعىل
ج٦، نرشح ألم ،٢١٠  ج٦، الليل وهي يغىش إذا والليل ،٢١٠  ج٦، الشمس وهي وضحاها والشمس ،٢٠٩ 
وهي يكن لم ،٢١٦  ج٦، القدر ليلة يف أنزلناه إنا ،٢١٤  ج٦، العلق وهي خلق الذي ربك باسم اقرأ ،٢١٣ 
ويل ،٢١٨  ج٦، التكاثر وهي ألهاكم ،٢١٧  ج٦، الزلزلة وهي زلزالها األرض زلزلت إذا ،٢١٦  ج٦، البينة
،٢١٩  ج٦، قريش وهي قريش إليالف ،٢١٨  ج٦، الفيل وهي تَر ألم ،٢١٨  ج٦، الهمزة وهي همزة لكل
النرص وهي نرصهللا جاء إذا ،٢١٩  ج٦، الكوثر وهي الكوثر أعطيناك إنا ،٢١٩  ج٦، املاعون وهي أرأيت
قل ،٢٢٢  ج٦، اإلخالص وهي أحد هللا هو قل ،٢٢١  ج٦، املسد وهي وتب لهب أبي يدا تبت ،٢٢٠  ج٦،

.٢٢٣  ج٦، الناس وهي الناس برب أعوذ قل ،٢٢٣  ج٦، الفلق وهي الفلق برب أعوذ
للسورة كاسم وحدها اآلية واسم ،٢١  ج٦، كلها األسماء آدم وعلم البقرة سورة مثل واآلية السورة اسم 33
،١٩٧  ج٦، َواْلَقَلِم﴾ ﴿ن ،١٩٧  ج٦، اْلُمْلُك﴾ ِبيَِدِه الَِّذي ﴿تَبَاَرَك ،١٨٩  ج٦، اْلُمنَاِفُقوَن﴾ َجاءََك ﴿إِذَا مثل
َماءُ السَّ ﴿إِذَا ،٢٠٧  ج٦، َرْت﴾ ُكوِّ ْمُس الشَّ ﴿إِذَا ،٢٠٥  ج٦، يَتََساءَلُوَن﴾ ﴿َعمَّ ،٢٠٣  ج٦، َساِئٌل﴾ ﴿َسأََل
أُْقِسُم﴾ ﴿َال ،٢٠٩  ج٦، اْلَغاِشيَِة﴾ َحِديُث أَتَاَك ﴿َهْل ،٢٠٨  ج٦، َربَِّك﴾ اْسَم ﴿َسبِِّح ٢٠٧  ج٦، انَْفَطَرْت﴾
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سمعها وقد َواْألُنْثَى﴾ الذََّكَر َخَلَق َوَما * تََجىلَّ إِذَا َوالنََّهاِر * يَْغَىش إِذَا ﴿َواللَّيِْل مثل فيها
لم ضائعة التوبة سورة من اآليات بعض وكانت النحو، هذا عىل الرسول من القراء بعض

صحابي.34 بها وذكَّره نسيها نفسه الرسول إن بل األنصاري. خزيمة عند إال توجد
خالص، برشي عمل فالجمع الوحي، من نيًال ليس وكيفيته القرآن جمع عن والحديث
ثَم وِمن عمر، إىل بدوره ناوله الذي بكر أبي إىل ناوله ثم القرآن، جمع زيد من ُطلب وقد

التاريخي.35 السياق هذا يف َوُقرْآنَُه﴾ َجْمَعُه َعَليْنَا ﴿إِنَّ آية تُؤَّول
نسخت التي اآليات أو وحكمه تالوته نسخت الذي القرآن من نماذج البخاري ويذكر
بالقرآن، للقرآن النسخ وعن الحديث، ويف القرآن يف النسخ ويعرضملشكلة فقط.36 تالوتها
األصوليون يقول فكما بالحديث القرآن نسخ أما بالحديث، والقرآن بالحديث، والحديث
نص أو القرآن نص الزمان، يف النص وجود عىل النسخ ويدل نسًخا، وليس تخصيص هو

الزمان. بتغري فيه األحكام تغري وعىل الحديث
النص، يف حارضان واملكان فالزمان باملكان. ارتباطه عىل النزول أسباب يدل كما
النص إىل الرجوع يجوز هل هو: الترشيع يف والسؤال بتغريهما،37 األحكام وتتغري
تعد ولم صدوره وقت يف عليه كانت ما إىل وعادت الظروف تغريت ما إذا وحكمه املنسوخ
السلوك يف األحجية عمل يف السبب وهي القرآن، فضائل تذكر كما النسخ؟ لحكم قابلة
رشًحا الحديث ويكثر الرش،38 واتقاء والحسد العني من والحماية والتعويذات الشعبي

،٢١٣  ج٦، ْح﴾ نَْرشَ ﴿أََلْم ،٢١٠  ج٦، يَْغَىش﴾ إِذَا ﴿َواللَّيِْل ،٢١٠  ج٦، َوُضَحاَها﴾ ْمِس ﴿َوالشَّ ،٢٠٩  ج٦،
.٢١٣  ج٦، أَنَْزْلنَاُه﴾ َّا ﴿إِن ،٢١٤  ج٦، َخَلَق﴾ الذي َربَِّك ِباْسِم ْ ﴿اْقَرأ

اْألَْرُض ُزْلِزَلِت ﴿إِذَا ،٢١٦  ج٦، يكن لم ،٩٨  ج٨، ،٩٠  ،٢٢٦  ج٦، التوبة آية ،١١  ج٦، ،٧٧  ج٨، 34

،٢١٨  ج٦، تََر﴾ ﴿أََلْم ،٢١٨  ج٦، ُهَمَزة﴾ ِلُكلِّ ﴿َويٌْل ،٢١٨  ج٦، ﴿أَْلَهاُكُم﴾ ،٢١٧  ج٦، ِزْلَزاَلَها﴾
ِهللا﴾ نَْرصُ َجاءَ ﴿إِذَا ،٢١٩  ج٦، اْلَكْوثََر﴾ أَْعَطيْنَاَك ﴿إِنَّا ،٢١٩  ج٦، أرأيت ،٢١٩  ج٦، ُقَريٍْش﴾ ﴿ِإلِيَالِف
اْلَفَلِق﴾ ِبَربِّ أَُعوذُ ﴿ُقْل ،٢٢٢  ج٦، أََحٌد﴾ هللاُ ُهَو ﴿ُقْل ،٢٢١  ج٦، ﴾ َوتَبَّ َلَهٍب أَِبي يََدا ﴿تَبَّْت ،٢٢٠  ج٦،

.٢٢٣  ج٦، النَّاِس﴾ ِبَربِّ أَُعوذُ ﴿ُقْل ،٢٢٣  ج٦،
.٩٣ ج٩، ،٨٩ ج٦، 35

.٢٦  ،٢٤  ج٤، بالسنة السنة نسخ ،٥٩  ،٥٥  ،٣٩  ،٣٧  ج٦، ،١٠  ج٤، ،٢٤٠  ج٦، ،١٣٧  ج٥، 36

.١١  ج٧، ،٢  ،٢٩ ،١٩٠  ج١، ،١٩٦  ج٦، مثل النزول أسباب حاالت 37

،٢٣٢  ج٦، الفتح فضل ،٢٣٢  ج٦، الكهف فضل ،٢٣١–٢٣٢  ج٦، البقرة فضل ،٢٢٣–٢٣١  ج٦، 38

.٢٣٣  ج٦، املعوذتني فضل ،٢٣٣  ج٦، (الصمدية) اإلخالص فضل
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لإلبداع املجال إلفساح والباطن، الظاهر خاصة القصص، مستوى عىل رشح مجرد للقرآن،
شجرة وهي القرآن يف امللعونة الشجرة مثل الباطن يف للغوص الِعنان وإطالق الخيايل،
اللغة، قواميس عىل اعتماًدا بلفظ لفظ رشح وهو اللغوي،40 الرشح ويغلب الزقوم،39
املتأخرة العصور يف الحال هو كما الرتادف طريق عن معلوم بلفظ مجهول لفظ رشح
الستعمال طبًقا نعجة للمرأة ويقال الكايف، فالحسيب وامللخصات. الرشوح عرص يف
بلفظ، لفظ بالبسملة الرشح ويبدأ والسياق، الوسط يف أو البداية يف يكون وقد القدماء،
والحديث، القرآن بني الصلة هذه التفسري كتاب يوضح السور.41 من عديد يف وكذلك
«بدء كتاب من الثاني (النصف املغازي كتاب يبني كما الحديث. بعلوم القرآن وعلوم
بني الصلة الحديث كتب باقي تبني وكما السرية وعلم الحديث علم بني الصلة الخلق»)
بني الصلة «التوحيد» وكتاب الخلق» «بدء كتاب يبني وكما الفقه، وعلم الحديث علم
مجاهد هو البخاري عليهم يعتمد الذي املفرسين وأهم الدين، أصول وعلم الحديث علم
القرآنية اآلية يف الراوي ويتدخل عنه،42 مرويٍّا أو راويًا سواء ثانيًا عباس ابن ثم أوًال
الراوي كالم مزج خطورة عنه ينتج قد مما الحديث مع تتفق حتى بعباراته يرشحها
املثل بني فرق ال حيث اإلبداعي الخيال يف برشحه القرآن خلط ويتم القرآن، بآيات
القرآن وراء االختفاء يتم إنه بل والتقليد. النموذج بني والفرع، األصل بني واملمثول،
والنسج القرآني القصص بتفصيل يتعلق فيما خاصة الحديث، إبداع أجل من ورشحه
الحديث يف اإلبداعي الخيال يساهم التفسري. علم بداية الحديث علم يجعل مما منواله عىل

.١٥٧  ج٨، ،١١٤  ج٦، 39

.٤١  ج٦، ،١٨٥  ،١٩٦  ،١٢٨  ،٢٨  ،١٢  ،١١  ج٤، ،٤٢  ،١٣٧  ج٩، 40

األعراف ،٧٠  ج٦، األنعام ،٦٣  ج٦، املائدة ،٥٣  ج٦، النساء ،٤١  ج٦، عمران آل ،٢٠–٢١  ج٦، البسملة 41
محمد ،١٦٦  ج٩، الجاثية ،١٣٩  ج٦، الشعراء ،٩٨  ج٦، الرعد ،٩١  ج٦، هود ،٨٠  ج٦، براءة ،٧٣  ج٦،
،١٨٠  ج٦، الرحمن ،١٧٥  ج٦، النجم ،١٧٤  ج٦، الطور ،١٧٤  ج٦، الذاريات ،١٧٢  ج٦، ق ،١٦٧  ج٦،
الحاقة ،١٩٣  ج٦، الطالق ،١٨٥  ج٦، املمتحنة ،١٨٣  ج٦، املجادلة ،١٨٣  ج٦، الحديد ،١٨٢  ج٦، الواقعة

.١٩٨  ج١،
،١٦٢  ،١٥٨ ،١٥٥  ،١٣٧  ،١١٧  ،٩٨–٩٩  ،٩٠  ،٧٣  ،٧٠  ،٥٣  ،٧٦  ج٦، عباس ابن من التفسري مادة 42

،١٥٨  ،١٥٣–١٥٦  ،١٤٤–١٤٥  ،١٤٢ ،١٣٩  ،١٠٩  ،١٠٠  ج٦، مجاهد .٢١٩  ،٢٠٩–٢١٠  ،١٩٩–٢٠٠ 
،٢١٣  ،٢٠٤–٢١٠  ،٢٠٠  ،١٩٣  ،١٨٨  ،١٨٥  ،١٨٢–١٨٣ ،١٧٧  ،١٧٥  ،١٧١  ،١٦٨  ،١٦٦  ،١٦٢–١٦٣ 

.١١٣  ،١١٠  ج٧، ،٢٢٣ ،٢١٨–٢١٩ 
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عند الحال هو كما وبطن ظهر لها التي تلك خاصة القرآني القصص عىل التنويع عىل
الصوفية.43

لعن فعندما أخف. نحو عىل وأحيانًا أشد، نحو عىل أحيانًا الحديث القرآن ويصحح
السلوك القرآن يصحح كما ءٌ﴾. َيشْ اْألَْمِر ِمَن َلَك ﴿َليَْس آية نزلت وفالنًا فالنًا الرسول
ورد اإلفك، حديث يف شارك الذي مسطح عىل اإلنفاق عدم بكر أبو قرر ما بعد البرشي
نسبة ويطالب النسبة أخطاء القرآن يصحح كما الفقراء. عىل اإلنفاق برضورة القرآن
االستغفار القرآن رفض ذلك عىل الشهري واملثال محمد، بن زيد مثل آبائهم إىل األشخاص
عمَر. القرآن وتأييد مرة، سبعني من بأكثر ولو ذلك عىل الرسول حرص بعد للمنافقني
االعرتاض االعتبار يف ويأخذ الحديث يصحح فالقرآن تاريخي. والحديث معياري، القرآن
﴿إِذَا آية يف الرجال رد بعد املؤمنات النساء الكفار رد بعدما عمر من الحديبية صلح عىل
إقراره يف الحديث عن الحرج القرآن ويرفع ،﴾ َفاْمتَِحنُوُهنَّ ُمَهاِجَراٍت اْلُمْؤِمنَاُت َجاءَُكُم
ما إذا قرآنية آية الراوي يستدعي وقد له.44 القرآن وتقنني واملروة الصفا بني السعي
مع يتعارض بما عليه أهله ببكاء املؤمن تعذيب حديث مثل معها حديث بتعارض شعر

أُْخَرى﴾.45 ِوْزَر َواِزَرٌة تَِزُر ﴿َوَال آية
مبلغ هو فالرسول الرسول، استعمال من إما والحديث القرآن بني خلط يقع وقد
حوار يعقد كما رواية.46 يف كقول لحديث إخراجه يف الراوي من أو الحديث وقائل القرآن
قال: َفْوِقُكْم﴾ ِمْن َعذَابًا َعَليُْكْم يَبَْعَث أَْن َعَىل اْلَقاِدُر ُهَو ﴿ُقْل مثل والحديث القرآن بني
الرسول وصف وقد بوجهك﴾،47 ﴿أعوذ قال: أَْرُجِلُكْم﴾ تَْحِت ِمْن ﴿أَْو بوجهك﴾، ﴿أعوذ
سال فعندما الحديث. من كجزء القرآن ويدخل آية،48 نفسها وهي املؤمن السالم بأنه هللا
عظيم هرقل إىل النبي أرسل وقد اَعِة﴾، السَّ ِعْلُم ِعنَْدُه هللاَ ﴿إِنَّ تال: الساعة؟ متى جربيل

ال جوفاء أي هواء وأفئدتهم مرسعني، ويقال النظر عديمة بمعنى مهطعني مجاهد رشح مثل وذلك 43

.١٦٧ ج٣، لهم، عقول
.٣٤٧  ج٣، ،١٩٤  ج٢، ،١٤١  ،١٤٦  ،١٣٢  ،٤٨  ،٢٥  ج٦، 44

.١٠١  ج٢، 45

يمأل ولن واديًا، له يكون أن أحب ذهب من واديًا آدم البن أن «لو الرسول قول أن يظنون الناس كان 46

.١١٥ ج٨، التكاثر» «ألهاكم نزلت حتى القرآن من تاب» من عىل هللا ويتوب الرتاب، إال فاه
.١٢٥   ج٩، 47

.١٤٢ ج٩، 48
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الرسول استعمل كما آية. نفسها هي َسَواءٍ﴾ َكِلَمٍة إَِىل تََعاَلْوا اْلِكتَاِب أَْهَل ﴿يَا الروم
وفاطمة عيل رفض ضد موقفه لتقوية َجَدًال﴾ ءٍ َيشْ أَْكثََر اْإلِنَْساُن ﴿َوَكاَن آية مثل القرآن
الرسول استعمل لقد لفعل. شاء لو هللا أن بدعوى الليل منتصف يف للصالة االستيقاظ
تزنون وال ترسقون وال شيئًا باهلل ترشكوا ال أن «تبايعونني مثل كحديث القرآن نفسه
يكون وقد للحديث.49 أم للقرآن االستعمال أولوية عن النظر برصف أوالدكم» تقتلون وال
الرواية تستعمل وقد الكتاب، يف لها أصل وإيجاد روايته عىل تأكيًدا الراوي فعل من ذلك
﴿َهْل مثل والسجدة الجمعة صالة مثل الصلوات يف القرآن من الرسول يقرؤه كان ما
الرواية يف القرآن يظهر وقد َمذُْكوًرا﴾،50 َشيْئًا يَُكْن َلْم ْهِر الدَّ ِمَن ِحنٌي اْإلِنَْساِن َعَىل أَتَى
أَيَُّها ﴿يَا املناسبة وإعطائه الرسول لتذكري ربما بالل مثل الصحابة لسان عىل والسياق
سالًحا املعارضني، لسان عىل القرآن يستعمل وقد يُبَاِيْعنََك﴾،51 اْلُمْؤِمنَاُت َجاءََك إِذَا النَِّبيُّ
الستعمال والحديث اآلية بني الفصل يصعب لذلك بحجة.52 وحجة بآية، وآية بسالح،
بني كبرية ليست إذن املسافة الحديث.53 من كجزء القرآن واملحاور والراوي الرسول
نزول أسباب له القرآن صاعد. قرآن والحديث نازل، حديث فالقرآن والحديث. القرآن
القرآن ويتحد الخاص، باملعنى القرآن من جزء والحديث العام، باملعنى الحديث يرشحها
من الرسول بلغ العام املعنى بهذا حديث فالقرآن القرآن، الرسول يقرأ عندما والحديث

مبارشة.54 وحي نزول دون الخاص باملعنى الرسول حديث والحديث الوحي،
هو أم القرآن مثل هللا عند من وحي الحديث هل مرشوًعا: السؤال يصبح لذلك
ألنها النزول أسباب خارج عنها اإلجابة الرسول يستطيع ال التي الحاالت بعض يف وحي
أحكام واستنباطه الرسول فهم بمعنى وحي هو وربما جربيل؟ تدخل مثل بالقرآن تتعلق
أنه وميزته الرسول، اجتهاد هنا فالحديث الشعر. أصول من أصل عىل بناءً جديدة وقائع
عقيل طبيعي، رفيع ذوق هو وربما القرآن، من تصحيحه إلمكانية الخطأ من معصوم

.٧٠ ج٥، ،٩٩  ج٩، ،٦٢  ج٢، ،٨٣  ،٢٠  ج١، 49

.٥  ج٢، ،٢١٧  ج١، 50

.٢٧  ج٢، 51

.٣٣ ج٢، 52

.١٢٩ ج٤، 53

.٥٨  ج٦، 54
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والوحي العقل لوحدة نظًرا الوحي، أساس وهو به يحكم الرسول عند تربى إسالمي
وغريَّ عربيٍّا باعتباره الرسول لها خضع اجتماعية وعادات قبلية أعراف وربما والطبيعة،
نفسه الرسول إقرار عىل بناء أحكامه الرسول يخطئ وقد مصلًحا، باعتباره بعضها
ولو ذلك عن النية إعالن األقل عىل أو الزمان لتغري طبًقا أحكامه يغري وقد وأصحابه،
القرآن آيات تأويل ويمكن الخطاب،55 بن عمر فعل وكما استدبر ما أمره من استقبل
يُوَحى﴾ َوْحٌي إِالَّ ُهَو إِْن * اْلَهَوى َعِن يَنِْطُق ﴿َوَما مثل املعنى بهذا الوحي إىل تشري التي
األلفاظ مبارشة. األوامر َفانْتَُهوا﴾ َعنُْه نََهاُكْم َوَما َفُخذُوُه الرَُّسوُل آتَاُكُم ﴿َوَما القرآن، هو
صلح يف رغبتهم عىل الرسول ونزول املسلمني من االعرتاض هللا. من والحكم الرسول من

الرسول.56 هوى عىل الوحي نزول عائشة الحظت وقد الحديبية،
القرآن بني وسط القديس، الحديث وهو والحديث القرآن بني نصية عالقة وهناك
ولكن القرآن مثل ومعنى لفًظا وحي وهو الحديث، من وأعىل القرآن من أقل والحديث،
بمنهج الرسول ليعلم جربيل فيه والسائل املحاور كالحديث. الخيايل اإلبداع من الكثري به
الفرق عن املشهور القديس الحديث يف الحال هو كما املسئول من اإلجابة يولد سقراطي،
وطلب يعرفه لم الرسول ألن املرسحي اإلخراج بعض مع واإلحسان واإليمان اإلسالم بني
شخصية عن الرسول إعالن ثم الكلبي دحية شخص يف جربيل وتمثل اختفائه بعد رجوعه
السامعني عىل التأثري من مزيد إحداث منه القصد ربما للصحابة. عنها والكشف املحاور
يف الحال هو وكما والزعماء، القادة أو املعلمني أو اآلباء الكبار، سلطة إىل اللجوء مثل
عىل بالرد ثابت بن لحسان الرسول دعا كما هللا. بعون للتأييد بالدعوة الشعبية العادات
فالحديث معك».57 وجربيل هاجم) (أو «اهجهم القدس الروح بتأييد شعًرا املعارضني
األواسط العرش يف باالعتكاف األمر مثل القرآن من وليس الحديث من جزء هو القديس

األواخر.58 العرش يف االعتكاف فأصبح ثانية مرة جربيل فأتي رمضان. من
«قال أو تعايل» هللا «قال عبارة يستعمل عندما القديس الحديث من أقل درجة وهناك
أو وبينه هللا بني حواًرا ويتخيل والسامع، واملتكلم هللا بني القرب مدى عىل للداللة ربكم»

ج٥، بي» وكافر بي مؤمن عبادي من «أصبح ومثل الصحابة عىل مطروًحا السؤال نفس كان وقد 55

.٣٢ ج٤، ،١٥٥ 
.١٩  ج١، 56

.٤٤  ج٥، ،٤٥  ،١٧  ج٨، 57

.٢٠٧  ج١، 58
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وزيادة الحديث أهمية عىل أيًضا التأكيد أجل من اآلخرة يف النار وأهل الجنة وأهل هللا بني
الليل بيدي الدهر، وأنا الدهر آدم بنو يسب هللا: «قال مثل وذلك السامعني، عىل تأثريه
تعني بل القديس، الحديث أو القرآن فذاك هلل، حرفيٍّا قوًال هللا» «قال تعني وال والنهار»،
يصبح ثَم وِمن الفرق، بني عقائديٍّا خالًفا القول مضمون كان ولو خاصة التأكيد يف زيادة
النهائي الحكم تجعل التي األقوال مثل وذلك هللا، وهو للسلطة األول املصدر من القول
مثل هللا أفعال الحديث يصف وقد االستحقاق، عن وليس الرحمة عن صادًرا البرش عىل
بعد ظهرت قد تكن لم األشعرية أن صحيح فعالكما». من عجب أو الليلة هللا «ضحك
هللا عن الرسول يروي الحنفي. املذهب بفضل النهر وراء فيما منتًرشا كان االعتزال ولكن
أضعافها بعرشة تمت وإذا بمثلها بالحسنة الهم الخري. فعل أجل من الناس به يبرش ما
سبعمائة حتى أضعافها بعرشة تمت وإذا بمثلها بالسيئة والهم ضعف، سبعمائة حتى
السخي العرض هذا ومثل فواحدة، تمت وإن حسنة عملها دون بالسيئة والهم ضعف،
تصوير القيامة يوم وهللا اإلنسان بني والحوار هللا، وهو الكرماء أكرم من إال يكون ال
الحوار ويتم وأدب، وفصاحة بالغة أهل والعرب مستقبلية، واقعة وليس الرسول من فني
وكذلك وكثرتها، األمة كرب عن األرض معاني لتأييد السماء ويف ترجمان دون مبارشة
تصوير عليهم وغضبه النار أهل ومع عنهم رضاه عن الجنة وأهل هللا بني الخيايل الحوار

االستحقاق.59 معاني تأكيد أجل من فني
إبداعي قول وهو قدسيٍّا، حديثًا يكون أو دون جربيل» «قال الرسول يقول وأحيانًا
دخول مثل صحيحة أحاديث يعارض قد وأنه خاصة واإلقناع، التأثري من مزيد أجل من
عندما قاسيًا جربيل ويبدو ورسقت.60 زنت وإن حتى باهلل ترشك ال دامت ما الجنة األمة
من يُخِرج أن راجيًا الرسول فريفض األخشبني الكفار عىل يطبق أن الرسول من طلب
جربيل يريد كما العقاب مع وليس واالنتظار الصرب مع فالرسول باهلل. موحدين أصالبهم
أن وبعد التأكيد، يف زيادة جربيل لسان عىل الصور الرسول منع وقد نوح، فعل وكما
قوله. ذكر دون جربيل فعل الرسول يصف وقد العرب.61 والنصارى اليهود عند أشاع
وعرج فيه، فأفرغها حكمة مملوء بطست وجاء زمزم، بماء الرسول صدر وغسل نزل فقد

.٤٣ ج٥، ،١٦٦  ج٦، ،١٦٨  ،١٣٩–١٤٠  ،١١٢  ،٥١  ج٨، 59

.١٥٢ ج٣، الجنة» دخل يُرشك ولم مات «من يف محاوًرا جربيل ويدخل ،١٤٠  ،١٣٨  ج٤، 60

.٢١٧  ج٧، 61
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الرسول مع ويصيل نبي، وبكل باملسيح ذلك فعل كما يفتح أن للخازن وطلب السماء، إىل
املقاتلني بعض أن النبي ويخرب ينىس، ال حتى كالطفل إصبعه عىل ويعدها مرات خمس

األحكام.62 يف نسخ ال والخرب قوله، ينسخ ربهم لقوا
السالح وضع دون قريظة بني إىل بالخروج إليه وأشار الخندق بعد النبي وأتى
بل للنبي عسكري سيايس قرار عىل بناء ليست اليهود ضد وحروبه النبي غزوات وكأن
ضد املرجئة صف ويأخذ الكالمية املناقشات يف ويدخل بل جربيل. بقيادة إلهي وحي من
وحده باهلل الرشك عدم إن يقول النبي سمعه فقد والعمل. اإليمان موضوع يف الخوارج
خيايل إبداع إىل سمعي خيايل إبداع من األمر ويتحول رسق، وإن زنى وإن الجنة يدخل
واألرض السماء بني كريس عىل جالًسا الرسول ويراه الشخص، إىل القول من برصي،

الباطنية.63 الفرق عند الحال هو كما صوتًا سامًعا
حوار فالقرآن اآليات. يف صياغتها ويعيد البرش أقوال بناء يعيد نفسه القرآن إن بل
جهل أبي مثل وحوار رد إىل حاجة يف الذين املعارضني خاصة البرش وكالم هللا كالم بني
ِبَعذَاٍب ائِْتنَا أَِو َماءِ السَّ ِمَن ِحَجاَرًة َعَليْنَا ﴿َفأَْمِطْر آية فمثًال أُبي. بن هللا وعبد لهب وأبي
﴿تَبَّْت املسد وسورة عليها، للرد القرآن يف صياغتها إعادة تمت جهل ألبي عبارة أَِليٍم﴾
ويتكرر محمد»، يا لك «تبًا هللا رسول سب عندما لهب أبي عىل رد ﴾ َوتَبَّ َلَهٍب أَِبي يََدا
وغريهما وعمر بكر أبي إىل يشار وكما محمد اسم يتكرر كما القرآن يف لهب أبي ذكر
يشار ال وقد أُبي، بن هللا عبد عبارة اْألَذَلَّ﴾ ِمنَْها اْألََعزُّ ﴿َليُْخِرَجنَّ وآية الصحابة، من
َماًال َألُوتنََيَّ َوَقاَل ِبآيَاِتنَا َكَفَر الذي ﴿أََفَرأَيَْت مثل أقوالها إىل بل بأعينها أشخاص إىل
ِر﴾ َ الرضَّ أُوِيل َغرْيُ اْلُمْؤِمِننَي ِمَن اْلَقاِعُدوَن يَْستَِوي ﴿َال آية وتشري برشى، قول َوَوَلًدا﴾
عبارة إىل َرُحبَْت﴾ ِبَما اْألَْرُض َعَليِْهُم ﴿َضاَقْت آية وتشري الجهاد، عىل القادرين غري إىل
عبارات القرآن يستعمل كما رحبت». بما األرض عيلَّ «وضاقت القتال، عن املتخلفني أحد
ُكنْتُْم إِْن َفاتْلُوَها ِبالتَّْوَراِة َفأْتُوا ﴿ُقْل مثل الصادقني اليهود من وكان سالم بن هللا عبد
استعمال واألوىل الرجم، آية أخفوا عندما قومه بها خاطب التي عبارته وهي َصاِدِقنَي﴾
جاءكم وقد هللا ربي يقول أن رجال «أتقتلون بكر أبي عبارة مثل الصحابة عبارات القرآن

.١٣٧  ،٢٢  ج٤، ،١٩١  ج٢، 62

.٥٩  ،٧٥  ج٨، ،١٤٢ ج٥، 63
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يؤخذ بل بالكعبة. يصيل وهو قومه أذى ضد الرسول عن دفاًعا ربكم» من بالبينات
بناء إعادة نفسه القرآني القصص إن بل َعَجبًا﴾.64 ُقرْآنًا َسِمْعنَا ﴿إِنَّا الجن كالم أيًضا
األنبياء قصص يف القرآني فالحوار الحارضة. اللحظة متطلبات عىل بناءً املاضية اللحظة
للمنظور طبًقا عربية بلغة التاريخي الحوار صياغة إعادة بل حرفيٍّا تاريخيٍّا حواًرا ليس
وحوار البنه، لقمان ووصايا ألبيه، إبراهيم وحوار مكة، يف إبراهيم دعاء مثل اإلسالمي
أن إذن الغريب من ليس العربية. اللغة يتكلموا لم فاألنبياء وابنه، ونوح وفرعون، موىس
استعماله طريق عن مصادرها أحد القرآن إن إذ الرواية؛ يف البرش وكالم هللا كالم يتداخل
إفك هذا سبحانك، بهذا نتكلم أن لنا يكون ما «سبحانك، األنصار من رجل قول مثل الحر
يرضب كفاًرا بعدي ترجعوا «وال يف البرش وكالم هللا كالم بني التمييز يصعب وقد عظيم»
حديث.65 أم قرآن هو هل نسك» أو صدقة أو طعام من «فدية أو بعض» رقاب بعضكم
ربه عن النبوة محمد جمع الواقع. ووحي الوحي واقع يف اإلسالم عظمة وتلك
أحيانًا التبادل. عىل الرسول النبي محمد يذكر البخاري صحيح ويف الناس، إىل والرسالة
صلِّ أن بالعقيق وهو ربي من آٍت أتاني «الليلة هللا عند ومن أتاه وحيًا بأن الرسول يقر
الذي التشهد مثل منه القول يكون وأحيانًا حجة»، يف عمرة وقل املبارك الوادي هذا يف
واحد، فاملسار نفسه. املصيل دعاء من حر وجزء الرسول من جزء جزأين، عىل يحتوي
الرضورة ومن املعنى، إىل اللفظ ومن اإلبداع، إىل النقل من املصيل، إىل الرسول إىل هللا من
جوامع من أم هللا من بالغة، أم وحي الرسول أدعية هل سؤال: يظهر ثَم وِمن الحرية، إىل
أنها أم املفروضة الصلوات من السهو صالة هل تعبري؟ أم اتصال رسالة، أم نبوة الكلم،
القرآن سماع يحب الرسول كان لقد باالتباع؟ أوىل وهو سها أن بعد الرسول فعل من
يأخذ متكلًما، ملقيًا فقط وليس سامًعا متلقيًا أيًضا هو يكون وأن غريه من كصوت
ِيف َوْجِهَك تََقلَُّب نََرى ﴿َقْد فتنزل ِقبلة عن يبحث الرسول كان وفاعًال. منفعًال ويعطي،
الواقع بني والنازل، الصاعد بني فرق ال أنه عىل للداللة تَْرَضاَها﴾ ِقبَْلًة ََّك َفَلنَُولِّيَن َماءِ السَّ
الوحي يتحول عندما العادة أو الطبيعة يف والواقع الوحي بني الفرق يُمحى وهنا والوحي،

دراسة والواقع، «الوحي الواقع، إىل الوحي استناد أيًضا انظر ،١٧٩  ،٤٨  ج٨، ،١٣٦ ج٩، ،١٧٣ ج٤، 64

ج١، والوطن» الفكر «هموم أيًضا ١٩٩٠م، لندن، الساقي، دار والحداثة»» «اإلسالم يف النزول أسباب يف
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رأسيٍّا متقدًما بل أفقيٍّا صاعًدا أو نازًال يكون وال عام، إنساني ذوق وإىل طبيعة إىل
من اجتهاًدا جوانبه بعض يف الحديث يكون قد االجتهاد. يف الحال هو كما لسلوك منريًا
اإلسالم. بروح يشعر الذي وهو له، الوحي تصحيح إلمكانية نظًرا يخطئ ال الذي النبي
االنتباه يُشتَّت ال حتى القاسم أبا بكنيته أحد نداء عدم طلبه مثل طبيعي ذوق الحديث
املقيم بني بالسوق املعرفة يف التكافؤ يحدث حتى بعادي حارض بيع وعدم شخصني، بني
الخطبة أو والربح األخوة عاطفتي بني تضارب يقع ال حتى أخيه عىل األخ أو واملسافر
طالق املرأة تسأل ال كما واألخوة، الحب عاطفتي بني رصاع يحدث ال حتى أخيه عىل
لالتجاه توحيًدا يمينًا السري مثل العامة اآلداب من نوع هو تتزوجه. كي زوجها من أختها

للكبري.66 الصغري واحرتام الصوت، وخفض للسلوك، نمط وإيجاد
النازل الوحي فيها يلتقي التي الطبيعية امللكة هذه الخطاب بن عمر عند كانت
يف التطابق هذا النبي الحظ وقد عمر، رأي الوحي يطابق ما فعادة الصاعد. الواقع مع
ويف عمر» فإنه أحد أمتي يف كان فإن محدثون األمم من قبلكم فيما كان «لقد حديثه
شهد مرتد قتل يف عمر رأي مع الوحي تطابق فقد املعنى. لنفس عديدة أخرى صياغات
أن بعد ِباْلَمَودَِّة﴾ إَِليِْهْم تُْلُقوَن أَْولِيَاءَ وََعُدوَُّكْم َعُدوِّي تَتَِّخذُوا َال آَمنُوا الذيَن أَيَُّها ﴿يَا بدًرا
عدم يف وأيده الرسول، نساء وطالق والحجاب الِقبلة يف معه وتطابق الرسول، عنه عفا
املنافقني عىل الصالة وعدم بالحق، إال هللا حرم التي النفس وقتل للمنافقني، االستغفار
والطبيعة والعقل الوحي بني الفرق يغيب ثَم وِمن أَبًَدا﴾، َماَت ِمنُْهْم أََحٍد َعَىل تَُصلِّ ﴿َوَال
الطبيعي.67 وللذوق البسيط للعقل كنموذج عمر إحساس أو الحديث أو القرآن يف سواء

املبارشوالرواية القول والجواب، السؤال ثالثًا:

األشكال وتتعدد الحوار، وهو للحديث األدبية األشكال أحد مًعا يكونان والجواب السؤال
تحليل املقصود وليس الشعوب، آداب تاريخ من جزءًا باعتبارها الدينية للنصوص األدبية
بالصحة يتعلق فيما سواء املضمون عىل داللتها بل ذاتها حد يف األدبية األشكال هذه
الناس عىل والتأثري األحكام إصدار وهو ذاته، باملوضوع يتعلق فيما أو للحديث التاريخية

الرواية. يف باإلبداع يتعلق فيما داللتها أي السلوك توجيه أجل من

.١٥٢  ،٩١  ،٨٦  ج٣، 66
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والرسول يسأل الرسول فأولها والجواب. السؤال ووضع الحوار أشكال وتتعدد
أعلم» والرسول «هللا الصحابة يجيب أن بعد عليه وإجابته اإليمان؟ ما سؤاله مثل يجيب
… الحجة بذي أليس هذا؟ شهر أي … النحر؟ يوم أليس هذا، يوم «أي سؤال ومثل …
اإلطالق عىل الناس تتكلم ال وقد بىل، بحرف سؤال كل بعد تجيب والناس «… دماءكم فإن
أهمية بيان الغرض يكون وقد منه، أعلم يكونوا أن املعقول من فليس الرسول. من حياء

للنسيان.68 العرضة الجواب يف املبارش التقرير من بدًال الجواب وأهمية السؤال
للسؤال، خصوًصا إليه وقادًما لصحبته بالرسول يحيط سائل من السؤال يكون وقد
وقد املبارش، الحوار وهو «… الطعام تطعم أن خري؟ اإلسالم «أي مثل يجيب والرسول
«سأل أو أعرابي» «سأل مثل بوصفه معلوًما يكون وقد باسمه، معلوًما السائل يكون
«سئل مثل للمجهول املبنى صيغة يف السائل من يعرف ال مجهوًال يكون وقد رجل»؟
صفحات الطويلة القصة بني وقًرصا طوًال اإلجابة ويختلف أفضل؟» العمل أي الرسول

اإلثبات.69 حرف أو النفي مجرد وبني وصفحات
من مركبًا السؤال فيصبح مرة من أكثر اإلجابة تزدوج كما السؤال يزدوج وقد
كله كشفه يتم حتى املوضوع جوانب أحد عن يكشف سؤال كل وكان متعددة إجابات
عن الرسول السؤال ذلك مثال متجزئًا. متقطًعا املحمل الكيل السؤال يبدو هنا مراحل. يف
كل ويف الزكاة، عن الرسول وإجابة غريها عن سؤاله إعادة ثم بالصالة وإجابته اإلسالم
املزيد.70 يطلب الذي هو والسائل األعىل، والحد األدنى الحد واالختياري، الرضوري إجابة
من والبالغة التأكيد يف زيادة األدبي اإلخراج يف جزئية أسئلة عدة إىل الكيل السؤال ينقطع
القضية من تصويًرا أكثر فالحوار صدق. أفلح إن السائل فلعل فشيئًا شيئًا اإلقناع أجل
ينكشف حتى السائل وهو الرسول من فاملبادرة فيجاب. الرسول يسأل وقد الحكم، أو
هذا االستفهام. بعد ينتقد أو يوجه الرسول فيها يجيب مرة كل ويف تدريجيٍّا، له املوضوع
االستفهام وإعادة االستدراك طريق عن االستيضاح أجل من والجواب السؤال يف التدرج

خرب.71 أو حكم أو لفظ عن إما
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املسئول من املعرفة لتوليد بل املعرفة ليس الرسول من السؤال من الهدف يكون وقد
هي كما اآلخر عند فاإلجابة اآلخر. من الحقيقة واستنباط السقراطي، الحوار طريقة عىل
سؤال ذلك مثال منه. استخراجها الرسول ومهمة يدري، ال اآلخر ولكن الرسول، عند
وبالصوم الخمسة بالصلوات الناس يأمر أن أمره هللا وأن هللا رسول أنه الرسول رجل
ما تصديق إىل بحاجة وكأنه إيمانه الرجل فيعلن يقول. ما يصدق والرسول وبالصدقة،
عن باملعرفة الطبيعية املعرفة وتطابق التأكيد يف زيادة الرسول من نفسه من به يشعر
واإلجابة ربها بإذن أكلها تؤتي السلم مثل شجرة عن الرسول سؤال ومثل الوحي، طريق
االنتباه اسرتعاء أجل من Suspense «التعليق» طريق الحوار يستعمل وأحيانًا النخلة،
ال «من قال من؟ فسئل مرات ثالث يؤمن» ال «وهللا الرسول قول مثل املستمعني وجذب
فقد أطاعني من … أبي! من إال الجنة يدخلون أمتي «كل قوله ومثل بوائقه»، جاره يأمن

أبي». فقد عصاني ومن دخل
الحديث صياغة ويعيد االعتبار، بعني والناسحوله اعرتاضالصحابة الرسول ويأخذ
وقد صدقه، ومحل الوحي سند والطبيعة للمثال، مكمل فالواقع االعرتاضات. هذه عىل بناءً
الكفار إىل يردهن الرسول إىل املسلمات النساء أتت عندما الحديبية صلح يف ذلك حدث
النساء اعرتضت كما .﴾ َفاْمتَِحنُوُهنَّ ُمَهاِجَراٍت اْلُمْؤِمنَاُت َجاءَُكُم ﴿إِذَا القرآن أمر عىل بناءً
ومع الواقع، مع مستمر تفاعل يف فالحديث والحلق. النحر وترتيب الحج يف االعتمار يف
واملثال.72 الواقع تفاعل باعتباره التغيري هذا الوحي ويصدق الواقع، بتغري يتغري القرآن،
الرسول يتكلم هنا التقرير. أو الخرب مثل: الكالم صيغ املبارشكل القول عىل وتنطبق
شعبة»، وسبعون بضع «اإليمان خمس»، عىل اإلسالم «بُني مثل أحد من سؤال دون
يحب ما ألخيه يحب حتى أحدكم يؤمن «ال ويده»، لسانه من املسلمون سلم من «املسلم
تركيزه يف نفسه، يف الخرب قوة وتتمثل منافًقا» كان فيه كن من … املنافق «آية أو لنفسه»
أربعة أو ثالثة أو اثنان األشخاص، عد بالعد، التقرير يبدأ وقد السمع، قرع عىل وقدرته
املقصود وهو والنهي األمر صيغة يف الكالم يكون وقد هللا»، يظلهم «سبعة مثل سبعة أو
يتكرر وقد إلخ»، … يرسوا «بايعوني، مثل العملية التطبيقات أوجه بيان الحديث، من
حتى التنفيذ يف التكرار عىل األمر أن األصوليون قرره مما بالرغم التأكيد يف زيادة األمر
فعلية، صيغة يف يكون وقد االحتياط، يف زيادة األمر يرشح وقد الصياغة، يف يتكرر لم ولو
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الراحلة بركوب األعرابي الرسول أمر مثل الفهم لعدم مرة أول من األمر ينفي ال وقد
يف بعد فيما الشاطبي قال كما االمتثال يتم حتى األمر فيتكرر بدينة بأنها واعرتاضه
مثًال. الحديث يكون وقد لالمتثال، الترشيع وضع منها الشارع. مقاصد يف «املوافقات»
البيئة من مستمدة األمثلة تكون ما وعادًة الرسول، وكذلك القرآن يف األمثال يرضب فاهلل
املقبولة للنفس وإعداًدا له تمهيًدا بالحوار األمر يبدأ وقد التجاري، واملجتمع الصحراوية
من «ضع الرسول فيقول هللا». رسول يا «لبيك فيقول: كعب»، «يا الرسول قول مثل
األمر يقرن وقد فاقضه». «قم األمر يستمر ثم هللا» رسول يا «فعلت فريد هنا» دينك
من الحديث يكون وقد املرشوط، قبل الرشط وتحقيق االستعداد أجل من أيًضا بالرشط
بجمهرة معرفة وأوسعهم العرب أفصح من كان فقد الرسول. أوتيها التي الكلم جوامع
يأكله طعام «أول مثل السجع عليه يغلب وقد هللا»، بعثني ما «مثل مثل وذلك أمثالها،
معدن، يف املعدن ومنه أقمت، بأرض أعدنت خلد عدن حوت، كبد زبادة الجنوب أهل
الحال هو كما وشطاحاتها الصوفية أدعية أو الكهان سجع وكأنه صدق» منبت صدق
وعىل القرآني بالقصص أسوة القصص شكل الحديث يأخذ وقد للحالج، «الطواسني» يف
العربية الجزيرة يف املعروف اليهودي الرتاث من املستقاة التفصيالت من مزيد مع منواله
حول القصص ويكثر العربية، إىل الرتاث هذا برتجمة قاموا الذين العرب األحبار من
كتاب يف الحال هو كما املستقبل يف نبوءة الحديث يكون وقد وإبراهيم، وموىس آدم
النبوة بضياع األمة وضياع التاريخ وانهيار الساعة وأرشاط الزمان نهاية وأحاديث الفتن
مثل والرفاهية والبطنة الثروة إىل والجهاد اإليمان وضياع عضوض، ملك إىل وتحولها
أجل من سؤال صيغة يف استفهاًما الكالم يكون وقد الباغية»، الفئة تقتله عمار «ويح
عدم يف بكر أبي دافع مثل الدوافع معرفة أو مخرجيهم؟» «أو مثل فعل عن االستفسار
التقى «إذا مثل رشطية الصيغة تكون وقد الرسول، ظهور بعد الصالة إمامة يف االستمرار
أو بالنيات» األعمال «إنما مثل توكيدية أو «… رمضان قام «من «… بسيفهما املسلمان
أحدكم يؤمن «ال مثل واستثناء نفي أو اثنني» يف حسد «ال أو بقارئ» أنا «ما مثل نافية
سعد، «يا مثل نداء أو بيده» نفيس «والذي مثل قسم أو لنفسه» يحب ما ألخيه يحب حتى
«أفال عليكم»، «ما مثل استنكاري واستفهام استنكار أو معاذ» «يا الكتاب»، علمه اللهم
عبًدا أكون «أفال هللا»، كتاب يف ليست رشوًطا يشرتطون أقوام بال «ما به»، أذيتموني كنتم
«طلب مثل استئذانًا أو النار» من لألعقاب «ويل مثل تهديًدا الصياغة تكون وقد شكوًرا»،
دون استفهامية صيغة يف للرسول الصحابة أحد من تذكريًا أو امليت» عىل بالصالة اإلذن
أي يشء» الصالة يف أحد إىل يخيل «أن مثل موضوع من شكوى تكون وقد استفهام، أداة
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فقه «اللهم مثل دعاء أو أعجلناك» «لعلنا مثل تمني أو الرسول، إجابة ثم عملية مشكلة
األشكال تصنيف إعادة واملطلوب إلخ، … استغفاًرا أو املحلقني» ارحم «اللهم أو الدين» يف
البالغة.73 علوم ويف العربية اللغة يف املعروفة الكالم صيغ يف أدق بطريقة للحديث األدبية
هذا يوضع ثم واملسئول. للسائل املبارش القول يكونان كالهما والجواب والسؤال
ثالثة الحديث انقسم لذلك الرواية. هو روائي إخراج أو سياق أو إطار يف املبارش القول
«حدثنا» «سمعنا»، «سمعت»، تشمل التي الرواية ألفاظ األول األصوليون. حدد كما أقسام
وأضعفها توسط، دون مبارش سماع ألنها األوىل يقينًا أعالها درجات، خمس وهي إلخ، …
الرواة. من عديدة أجيال من كثرية متوسطات لوجود نظًرا يفعلون» «كانوا الخامسة يقينا
السند تشمل الرواية من جزء هو الذي السند والثاني قوًال، يسمعوا ولم فعًال شاهدوا
ملحاوره، وليس للرسول نفسه املبارش القول والثالث الروائي، واإلخراج واإلطار والوصف
والفعل القول السنة تشمل إذ القولية؛ السنة وهو السنة من جزء والحديث املتن، وهو
القول الحدث. منظر وتصف القول، إطار وتضع واإلقرار، الفعل الرواية وتصف واإلقرار،
فعل والتأثر، النص خارج تم فعل عىل املوافقة هو واإلقرار. التأيس هو والفعل الحكم هو
من بالرغم مثله أصحابه يفعل كان كما أصحابه مثل يفعل الرسول وكان ذاتها، الطبيعة
يأكل كشخص الرسول عادة األوىل العامة. والسنة الخاصة السنة بني األصوليني تفرقة

للسلوك.74 كنموذج للتأيس والثانية األسواق، يف ويميش الطعام
وجود تثبت األدلة بعض هناك أن إال والقول الوصف بشقيها الرواية أن من وبالرغم
عدة هناك الروم. عظيم هرقل إىل الرسول كتاب مثل املدونة السنة عىل سابق تدوين
صلح يف هللا رسول يمحو أن رفضعيل فعندما بنفسه. يكتب كان الرسول أن تبني شواهد
ال وهو الكتاب يأخذ وأحيانًا بينهم، الرشط بنفسه وكتب الكتاب الرسول أخذ الحديبية
خطبة وكتابة شاه أبي إىل بالكتابة أمر كما بالكتابة يأمر وأحيانًا ويكتب، الكتابة يحسن
كما «… الناس من باإلسالم تلفظ «من يل: اكتبوا يقول: وكان الصحابة، بعض سمعها

ج١، والحوار األمر ،٤٦  ج٨، االمتثال ،١٦٢  ،١٢٥ ج١، األمر إلخ، … ١٧ ،١٦  ،١٥  ،٢٠  ،٩  ج١، الخرب 73
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أحيانًا يميل الرسول وكان الصحف، أحد يف وما القرآن إال الكتاب هذا بكر أبو له كتب
عليها. وكتب بكتف فجاء زيد دعا كما له. ليكتبوا ُكتَّابًا يدعو وكان الصحابة، بعض عىل
عليها. ويرد وامللوك القبائل من رسائل تأتيه وكانت الحديبية، صلح يف الكاتب دعا كما
خاتًما وصنع العرص، لعادة طبًقا مختومة رسائل تأتيه وكانت أُبي، بن هللا عبد كتاب أتاه
يكتب عيل وكان العرص،75 ذلك يف امللوك كعادة هللا» رسول «محمد عليه نقش فضة من
ملك من كتاب الرسول ووصل يمليه، أن دون بيده البالغة» «نهج كتب وربما للرسول،
فربما املصطلق. بني عىل أغار النبي أن نافع كتب فقد كتابة. تنقل األخبار وكانت غسان،
كتاب يف بخراسان يكن لم حديثنا أن هللا عبد أبي باعرتاف مدونًا الحديث بعض كان
كان بل املسلمني عىل مقصوًرا التدوين يكن ولم بالبرصة، عليهم أماله الذي املبارك ابن

الكتاب.76 أهل والنصارى، اليهود عند شائًعا
ترسمها صورة فهناك أقواله. تتضمن كما وأفعاله الرسول حياة عن الرواية وتتحدث
به قومه إيمان عن الروم عظيم هرقل سؤال عىل سفيان أبي إجابة من للرسول الرواية
مثال قول. دون وصف مبارش، قول رواية وهي ردتهم، دون وصدقهم أتباعه وزيادة
رشط وتنفيذ اإلسالم عىل له ومبايعته الرسول قال ما ورواية شعبة بن املغرية وصف آخر
كيفية خاصة الرسول وصف يف الروايات من كثري وتدور مسلم، لكل بالنصح له الرسول
األقوال عن كبديل األفعال وصف يف الروايات وتكثر الرسول، ومناقب والصالة، الوضوء
يف رواية يف الرسول ويجلس الصيد.77 وكتاب شخصية عادات ألنها األطعمة كتاب مثل
يجوز هل السؤال: ويكون فني، وإطار مرسحي إخراج فالرواية للسمو. رمًزا األعىل املكان
رواية، البول فتحريم القول؟ وليس الوصف من أي الرواية من رشعي حكم استنباط
عن ونهاهم بأربع الرسول أمر األرشبة ويف رواية، األحيان أغلب يف السارق حد وتطبيق

الوصف.78 عىل للقول األولوية تكون الحالة هذه ويف القول، الرواية تناقض وقد أربع،
قصري، والثاني للغاية طويلة األوىل الفرع. هو والقول األساس هي الرواية تكون وقد
بني للربط الوصف يستخدم عندما الفرع هو والوصف األساس هو القول يكون وقد
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يتدخل وقد قائلها،79 هوية عن إلعالن إال األقوال يف تدخل دون رسيًعا ربًطا األقوال
املرأة حداد حديث يف الحال هو كما الوصف وسط القول يتدخل كما القول وسط الوصف
النساء أهل أكثر الرسول رؤية عن الحديث مثل الحوار يف التداخل هذا ويتجىل وكحلها،
رأت ثم كله الدهر إليهن أحسن أحًدا أن لو حتى وباإلحسان بالعشري لكفرهن النار يف
غسلها عن النبي فيه املرأة تسأل الذي الحديث مثل وكذلك منه، خري كل ألنكرت شيئًا منه
حتى تفهم ال واملرأة تتطهر بأن لها النبي ورشح تغتسل أن لها النبي وأمر املحيض من
غري سؤاًال الرواية تتضمن وقد وعمًال. نظًرا أكثر بوضوح لها ورشحت عائشة أخذتها
الرأي يف االختالف يف الحجاج يف الرواية تستعمل كما القول. الوصف البتالع كبداية مبارش
وقد البالغة، حيث من والقول الرواية مستوى يف التفاوت يظهر وقد للقول80 كخلفية
املرأة»، النبي فرصع الناقة «عثرت مثل ألفاظها بعض يف مستهجنة ركيكة الرواية تكون
أخرى وأمثلة الطنافس، والزرابي األسري، يعني فالعاني للحديث. لفظيٍّا رشًحا تكون وقد
هي للرواية الرئيسية الوظيفة أن ويبدو التعليق81 إىل اللفظي الرشح فيها يتجاوز كثرية
تصفه سياق له فالحديث للحوار. الخارجي واملنظر للقول الخارجي اإلطار تكون أن
جاهلية به زال ما أنه النبي لحديث كمناسبة بأمه وتعيريه رجًال ذر أبي سب مثل الرواية
مناسبة ذلك كان آخر صحابي نرصة صحابي أراد ما فإذا اللسان. هي العروبة وأن
عن وائل أبي وسؤال «… بسيفيهما املسلمان التقى «إذا الرسول: لقول الرواية تقدمه
يكون وقد كفر»، وقتاله فسوق املسلم «سب لحديث الخارجي اإلطار هو كان املرجئة
ما فإذا بوله. عىل املاء صب ثم له الرسول وترك املسجد يف العربي كتبول فعًال السياق
فالرواية لحديث. الخارجي املنظر هو يكون ذلك فإن القدر بليلة ليخرب الرسول خرج
من مرهقني املسلمون كان فإذا الحجاب. آية سياق مثل القرآن يف النزول بأسباب أشبه
من لألعقاب «ويل صوته: بأعىل الرسول نادى األرجل عىل مسًحا يتوضئون وهم الصالة
الثالثة مثل بالرواية القول الراوي يرشح كما بالقول الرواية الرسول يرشح وقد النار»،
اآلخرة يف جلس الذي والثاني هللا، فأواه هللا إىل أوى فقد مجلس فرجة أولهم الذي نفر
بل عنه. هللا فأعرض أعرض قد فإنه خرج الذي والثالث منه، هللا فاستحيا استحيا فإنه

.٥  ج٦، ،٤٧  ج١، 79

.٩٥–٩٦  ،٨٥–٨٧  ج١، ،٨٧  ،٨٦  ،١٤٠  ج١، ،٨٧  ج٧، ،١٦٨ ج٤، 80

.١٤٨  ،٨٦ ج٨، ،٢٠٥  ،١٣٠  ج٧، ،١٣ ج٥، ،٨٣  ،٤٢ ج٤، ،١٦١  ج٨، ،٩٤  ج٤، 81

83



(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

أو اإلسالم ليعلمه الرسول إىل أتى الذي جربيل عن القديس الحديث سياق الرواية تصف
يعذبان رجلني صوت الرسول سماع مثل اإلبداعي الخيال من كبري قدر بها التي األحاديث
الرواية التبادل. عىل املبارش والقول الرواية بني كامًال الخلط يكون وأحيانًا القرب82 يف
ينقسم واحد نص وجود عىل يدل مما رواية يصبح املبارش والقول مبارش قول إىل تتحول
الكبري، عىل الصغري وسالم واملستوحلة، الواحلة هللا لعن مثل التبادل عىل قسمني إىل
املزفتة والظروف والنقري الدباء أربعة: عن والنهي الكثري، عىل والقليل القاعد، عىل واملار
فارس مائة إلخراج امرأة مائة عىل طاف الذي سليمان وحديث بشاة، والوليمة والحنتمة،
ورمي إنسان، نصف واحدة امرأة إال تلد فلم هللا، شاء إن يقل ولم هللا سبيل يف للجهاد
وصنعاء.83 حائلة بني جغرافيٍّا الحوض وسعة الباقي، وأكل سمن من حولها وما الفأرة
يضيفون املحدثني فإن وإقرار وفعل قول إىل السنة القدماء قسمة إىل وباإلضافة
أو الرأس أو اليدين أو باألصابع اإلشارة لغة وهي ،Body Language الجسم لغة إليها
املرسحي، واإلخراج العميل التوضيح من كنوع األقوال ورشح املعاني عن للتعبري الجسد
كلية القول عن يستغني هذه، اإليماء حركات عىل يعتمد الذي الصامت التمثيل وفن
وأهل والعامة بل والصحابة الرسول ذلك ويستعمل الجسد، وحركات باإلشارة ويكتفي
الشعوب كل عند لوجودها نظًرا عامة إنسانية أو عربية عادة كانت أنها ويبدو الكتاب،
وأدني وأعىل مرص يف النفي يعني الذي ويساًرا يمينًا الرأس هز مثل داللتها اختالف مع
القول تصف والتي خاصة الرواية يف اإلشارة لغة وتوجد لبنان، يف النفي يعني الذي
أيًضا إنها بل سماًعا فقط ليست فالرواية الكالم. عىل يعتمد الذي املبارش القول وليس
الطالق يف «اإلشارة يسمى ا خاصٍّ بابًا لذلك يعقد البخاري إن بل وبالعني. باألذن مشاهدة،
أشارت فقد سواء. حد عىل والصحابي والرسول القرآن يستعملها لغة وهي واألمور»،
اإلشارة، بلغة أي رمًزا إال الناس تكلم ولم وتربئتها، أمه اتهام عىل للرد طفلها إىل مريم
«الفتنة الرسول: وقال وكرب، إليه أشار الركن عىل أتى وكلما البعري عىل الرسول وطاف
حركة أنها يبدو إذ اإلشارة؛ لغة أيًضا الصحابي ويستعمل املرشق، إىل وأشار هنا» من
مد ثم يديه يزيد أظهر فقد القول. عىل اللسان ملساعدة اليدين خاصة للجسد طبيعية

.٦٤  ،١٩  ج١، ،٢٦  ج٣، ،٢٣  ج١، ،١٦٥  ،٦٥–٦٦  ج٨، ،٦٥ ،٢٥ ،١٩ ،١٥ ،١٤  ج١، 82
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ذلك يمنعه أن دون الفجر لقيام بالل أذان عن الرسول حديث ليرشح األخرى من إحداهما
إىل لتشري الشمس إىل برأسها أومأت عندما اللغة نفس عائشة واستعملت السحور، عن
الفعل قبل والعمل، اإليمان بني العالقة لبيان أصابعه بني الصحابة أحد شبك وقد اآلية،
إىل بالنفي رأسها من بإشارة أجابت رأسها رضخت التي اليهودية واملرأة التوبة، وبعد
عن لعجزه وقبولها األخرس لغة جوازهم يف للقضية الفقهاء عرض وقد يقتلها، لم من
إيماء. أو بإشارة الطالق يجوز ال ولكن الفرائض يف اإلشارة الرسول أجاز فقد الكالم.
وال قوة، وليست القول عىل مساعد عامل هنا اإلشارة ألن الرصيح والكالم الكالم من بد ال

باإلشارة.84 القذف يثبت ال وكذلك األقوال، من إال األحكام تُستقى
باألنامل بالتخصيص أو بمجموعهما واليدان اليد هو اإلشارة يف الغالب والعضو
يتقدم أن بيده بكر أبي إىل النبي أومأ فقد والخنرصوالكف. والوسطى والسبابة واألصابع
«إذا وقال: بيده املرشق إىل وأومأ حرج، ال أنه بذلك ويعني مريض، وهو بالناس للصالة
وأشار املغرب، من يأتي الليل أن مع الصائم» أفطر فقد هنا ها من أقبل قد الليل رأيتم
الرسول ألن اليسار، يف والقلب القلب، يف أي هنا» ها «اإليمان وقال: اليمني نحو بيده
الرسول وأخذ وهكذا، وهكذا هكذا اآلخرين عىل الدين قضاء بيده أرى وقد التيامن، يحب
مع اليد الرسول يستعمل وقد يده، عىل ورضبها عثمان» يد «هذه وقال: اليمنى يده
كل «ويف وقال بيده كالرامي بسطهن ثم أصابعه قبض فقد بعضها. أو كلها األصابع
أعضاء باقي إىل اليد تتحرك وقد داًرا، داًرا بعضها خري عدد أن بعد خري» األنصار دور
الدجال املسيح أن عىل للداللة عينيه إىل بيده الرسول أشار فقد واألنف، العني مثل الجسد
تستعمل وقد أنفه»85 عىل كذباب ذنوبه يرى «الفاجر وقال أنفه فوق يده ووضع أعور،
للمؤمنني «املؤمن قائًال أصابعه بني الرسول شبك فقد اليد، من كجزء األصابع لغة
البخيل، جيب تضييق عىل للداللة جيبه إىل بأصبعه وأشار بعًضا»، بعضه يشد كالبنيان
فقد والوسطى، السبابة خاصة والخنرص، والسبابة الوسطى يف األصابع تتخصص وقد
وفرق وهكذا»، الجنة يف اليتيم وكافل «أنا وقال: والوسطى السبابة أصبعيه بني فرج
فرق كما كهاتني». أو هذه من كهذه والساعة أنا «بعثت وقال: والوسطى السبابة بني
الجمعة يف «إن قال: أن بعد والخنرص الوسطى بطن عىل أنملته ووضع املالعنة، يف بينهما
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بأنه الصحابة ذلك وفرس أعطاه»، إال خريًا هللا وسأل يصيل قائم مسلم يوافقها ال ساعة
الكف الرسول يستعمل وقد اإلشارة، لغة تفسريات تعدد احتمال عىل يدل مما يزهدها
وهكذا هكذا ْهر «الشَّ ويقول الثالثني، الشهر أيام لعد األصابع مبسوطي مًعا الكفني أو
إصبًعا يطوي الثالث ويف وهكذا، وهكذا هكذا وعرشون التسعة الشهر أيام أو وهكذا»
أذان أحًدا يمنع أال أمر وعندما محسوس، إىل املجرد وتحويل الحيس، العد يف كاألطفال
كفيه مد حان قد الفجر ألن وليس النائم وينبه القائم لريجع يؤذن ألنه سحوره من بالل
أخرى أعضاء مع واألصابع اليد تستعمل وقد السبابتني86 إصبعيه ومد هكذا يقول حتى
يعذب ولكن العني بدمع هللا يعذب «ال قال: فعندما واألنف. والحلق واللسان العني مثل
حلقة توسيع يريد الذي البخيل لوصف حلقة إىل بإصبعه وأشار لسانه، إىل وأشار بهذا»
ردم من «فتح قال: فعندما عقدة، تعقد كي باليد الحركة تكرب وقد تتسع، فال حلقة يف
تصف عندما كله الجسم يستعمل وقد عقدة87 تسعني عقد هذه» مثل ومأجوج يأجوج
األخرى عىل رجليه إحدى رافًعا ومضطجًعا للراحة طلبًا املسجد يف متكئًا الرسول الرواية
فقد عليه. للخط الرمل الرسول يستعمل وقد الحارض، عرصنا يف متبعة غري عادة وهي
يف واألعراض املحيط األجل لريسم وهابطة صاعدة خطوًطا ووضع وقسمه مربًعا خط

ديكارت. عند الحال هو كما األفكار إيضاح وسائل أحد بالرسم فالتعبري األفعال.

سبط، وال جعد ال وشعره اليدين ضخم كان فقد الرسول. جسد الرواية وتصف
قارورة يف فجمعته وشعره عرقه من سليم أم أخذت النبي نام وإذا شعره، يضفر وكان
ومن الشخص، إىل الكالم من التحول يبدأ وهنا حنوطه، يف مالك بن أنس وضعه ُسك يف ثم
يف الرسول وشعرة الشعبية العقائد يف اآلن حتى سائًدا زال ما وهو الجسد، إىل الشخص
التحول هذا ويتجىل الهندوس، األغلبية وسط أقلية املسلمون حيث دلهي جامع يف قنينة

.١٠٧ ج٩، ،١٦٦  ج٧، ،٧١  ج٧، ،١٣١  ج٨، ،٦٨  ج٧، ،١٠  ج٨، ،١٨٥  ج٧، ،١٤ ج٨، 86
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من والتحول املسيح حياة يف حدث كما الخلق» «بدء كتاب يف الشخص إىل الكالم من
يف وألقابه وآثاره أسماءه الروايات وتذكر الرابع. اإلنجيل يف خاصة شخصه إىل كالمه
الكفر، بي هللا يمحو الذي املاحي وأنا وأحمد، محمد أنا أسماء يل «إن مثل: مبارش قول
حتى نموذًجا شخصه وأصبح العاقب»، وأنا قدمي، عىل الناس يحرش الذي الحارش وأنا
شخصه إىل الدعوات بدأ بل الستني». إىل أجله ر أُخِّ من كل هللا «أعذر العمر طول يف
يأكل الذي الرسول ويتوارى الرسول، برشية وتغيب أحببت»، من مع «أنت رسالته دون

القديد.88 تأكل كانت امرأة وابن ويمرض يتوعك والذي األسواق يف ويميش الطعام
الوحي أو الرشع أو الرسول لشخص نقًدا وليس للنصوص نقد هو الحديث نقد إن
إن الفقه. وعلم التفسري وعلم السرية وعلم القرآن بعلوم الحديث علم ارتباط من بالرغم
حيث ومن الشكل حيث من الحديث متن عىل دقيقة اإلحصائيات قائمة زالت ما الحاجة
املوضوعات وملعرفة املبارش القول مع الرواية وتداخل املختلفة صياغته ملعرفة املضمون
والقصد النموذج يكفي الغيبية. واألرسار والتاريخ واملعامالت العبادات إليها، يتطرق التي

النبوي. الحديث يف الدراسات لتطوير الباب وفتح واملنهج

واملضمون الشك تاريخية رابًعا:

املضمون حيث ومن والخطاب، الصياغة أي الشكل حيث من تاريخي نص الحديث
والتواريخ األعالم أسماء يف التاريخية األخطاء التاريخية تعني ال والحدث. املوضوع أي
أو التاريخية الوضعية هي فهذه واملكان. الزمان يف الحوادث لوقوع النص تصوير ومدى
خضوع الخطاب يف التاريخية تعني بل القدماء89 عند األخبار يف والكذب الصدق نظرية
التاريخية تعني كما نقصان. أو زيادة من يعرتيها وما الشفاهي النقل قوانني إىل الصياغة
تغيري من بالرغم القديمة العرب وعادات بعرصه الحديث موضوع ارتباط املضمون يف

والعادات. العصور
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والنسيان للخطأ واالحتمال والظن بالشك توحي عبارات يف األحاديث الرواة ذكر وقد
الرواة: أحد يقول فمثًال اليقني. وجه عىل الصحيح بالحديث معرفتهم عدم عن وتعبريهم
بالنسيان: ثالث ويعرتف فيها» «أشك آخر: وقال الزور»، شهادة قال أنه الظن «وأكثر
يصعب أحاديث هناك نسيه». من ونسيه حفظ من ذلك «حفظ أو فنسيتها» قالها إن «وأما
ال بأنه آخر ويعرتف وحذيفة، عبيد بن محمد بذلك يعرتف كما بعضها أو كلها حفظها
البرشي النقص هذا بتغطية اإلبداعي الخيال ويقوم والتقليد، األشعار الزهري من يحفظ
وِمن منه، الغرف الرواة أحد من وطلب رداءه بسط الرسول بأن الطبيعي الذاكرة وضعف
أبو يدري فال أدرى». «ال ويقول: الحديث صحة عىل الحكم عن الرواة من كثري يتوقف ثَم
احرتاًزا قال» كما «أو اآلن حتى واملحدثون والفقهاء الرواة معظم ويقول قال، أيها حازم
خري». قال أو أفضل اإلسالم «خذ لفظيٍّا، وليس معنوي فالنقل الرسول. عىل الكذب من
نيس قد القرآن جماع أحد كان وإذا الصياغة، يف الشك عىل قال» كما «أو تردد كثرة تدل

الحديث.90 يف ذلك يحدث أن فاألوىل أنصاري، مع ووجدها التوبة سورة آخر
الذي السابق التدوين وربما والسماع الشهادة ذكر عىل الرواة بعض أرص لذلك
مع كنت أني «واشهد أحدهم: فيقول الحديث. صدق عىل التأكيد يف زيادة عليه اعتمدوا
وكان تحدثه»، أراك «ال ثالث: ويتهم النبي؟» من سمعه أحد «أمنكم آخر: ويتساءل عيل»،
وكانت هرقل، إىل الرسول كتب فقد منها. املدون إىل بالرجوع األحاديث بعض توثيق يمكن
ولم عيل.91 وكتب البحرين، إىل كتابًا بكر أبو وكتب الحديبية، صلح وكتب صحف، للنبي
بكل الحديث يروون كانوا عندما الصياغة شكل حيث من األقل عىل املتن نقد القدماء يغفل
متعددة وصياغات املعنى بنفس األحاديث تكررت حتى أحدهما اختيار دون صياغاته
فيما الرواة اختلف ما وكثريًا الصياغات، لتعدد الكافية الداللة رؤية وعدم امللل لدرجة
الحديث ألفاظ برشح قاموا األمر عليهم استعىص فإذا للقرآن. أو لثالث واحتكموا بينهم
فيجيب هللا؟» رسول من هذا «هل أحدهم: ويسأل االختالفات، هذه بني التقريب أجل من
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.٨١  ج٧، ،١٢٦  ج٣، ،١٤٦  ج٢، ،٧١  ج٧، ،٦٧  ،٤٧  ج٨، 91
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أن قبل الحديث يف بالزيادة يشعرون الرواة فكان هريرة»، أبي كيس من هذا «ال اآلخر:
الجرح علم ومعه الحديث مصطلح علم القدماء وضع لذلك بالوضع. املحدثون يشعر
الدليل عن حديثهم يف األمر األصوليون استأنف كما الحديث. صحة لضبط والتعديل

الحديث. مصطلح علم عىل اعتماًدا السنة وهو الثاني
الصياغات الختالف قوانني وضع أجل من القدماء بدأه ما استئناف للمحدثني ويمكن
نظًرا للتمدد قابلة بطبيعتها فالرواية والنقصان. الزيادة خاصة الشفاهية الروايات يف
هي بل وأداء، وحفظ سمع تسجيل، آلة مجرد ليست فالذاكرة نقلها. يف الرواة لتدخل
وتتكرر أوىل، نواة له حديث فكل النقل. يف وبواعثها خربتها من تضع مبدعة ُمَؤوِّلة ذاكرة
جيًال الزيارات تتكاثر ثم اليقني، إىل األقرب الحديث، يف األدنى الحد وهو الصياغات، كل يف
لزمت ثَم وِمن الناشئة، والرصاعات املتجددة للبواعث طبًقا إضافة أو رشًحا جيل وراء
يف حديث لكل املختلفة الصياغات مقابلة أجل من الحديث لكتب جديدة نقدية طبعة
الزيادة فراغات وترك الصياغات، كل يف املتكررة النواة وكتابة ومتوازية، متقابلة عواميد
أجل ومن الصياغات كل عىل واحدة شاملة كلية نظرة يف الحديث بنية ملعرفة والنقصان
الخمسة، اإلصحاحات كتب من أخرى كتب يف أو الكتاب نفس يف األحاديث تكرار تفادي
تختلط وقد محكمة، وبنية تكرار بال للموضوعات جديد نسق بإيجاد ذلك يسمح وقد
بعضهم ويعرتف الحديث، بنواة والنقصان الزيادة مصدر وهي وألفاظه، الراوي عبارات
حقيقة ويعطى أدرى» «ال بقوله املبارش القول وسط الراوي ويتدخل فيه»، زاد أنه «غري
والفرق بالزيادة إحساًسا الحديث» يف أو نافع قال أيشء أدري «ال آخر: ويقول ثابتة،
التأثري يف والزيادة واملبالغة للتأكيد الزيادات تكون ما وعادة التالية، واإلضافات النواة بني
عن التحول لبيان واحد لحديث صياغتني الختالف واحد مثل إعطاء يكفي واإلقناع92

النفي. إىل اإلثبات من القلب طريق
النار. دخل ا ندٍّ هللا دون من يدعو وهو مات من األوىل: الصياغة •

الجنة. دخل ا ندٍّ هلل يدعو ال وهو مات من الثانية: الصياغة •
النار. دخل شيئًا باهلل يرشك مات من األوىل: الصياغة •

الجنة.93 دخل ا ندٍّ باهلل يرشك ال مات من الثانية: الصياغة •

.١٦٤  ج٨، ،١٨٩ ،١٨٢  ج٣، ،٥٧  ج١، ،١٧٩  ج٩، ،١٦٠  ج٢، 92

.١٥٨ ج٤، ،٢٨  ج٦، ،٩٠  ج٢، 93

89



(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

بل الصياغات وتختلف للحديث، الرئييس املعنى وهو بنية، إىل النواة تتحول وقد
مرتان» «وجبت فحديث واحدة. الداللة وتظل واحدة البنية تظل ولكن األشخاص وأيًضا
العطش من كلب إنقاذ وقصة عمر، من ومرة الرسول من مرة ورشير خري لجنازتني
رقبة يجد وال رمضان يف أهله عىل وقع من وقصة امرأة، بطلها ومرة رجل بها قام مرة
من رجل إعطاء ثم مسكينًا ستني إطعام وال متتابعني شهرين صيام يستطيع ال ليحررها
لديه وليس الزواج أراد من لقصة البنية نفس هي نفسه عىل بها فتصدق صدقة األنصار
القضاء عن وموىس آدم فحج وحديث نفسه، عىل به فتصدق تمًرا الرسول فأعطاه شيئًا

البنية.94 ونفس عدة صياغات له والقدر
«وهم حديث عىل عمر زاد فقد الصياغات. هذه من عديد حول الصحابة اختلف وقد
اآلخر البعض ويضيف «املعروف»، عىل اإليمان البعض يقرص آخر خالف وىف آبائهم»، من
داللة للثانية بينما أخالقية داللة األوىل وللصيغة املنكر»، عن والنهي باملعروف «األمر
والخالفات عليك»، هللا «بارك حديث من مسلم بن ومحمد عيينة ابن ويحذف سياسية،
ال أو تبكي لم روحة، أو غدوة رايح، أو رابح ويحك، أو ويلك كبري، أو كثري بني كثرية
«أو آخر يشك بينما نحوها أو كلمة يروي كما قال الرسول أن حسب راٍو وكل تبكي،

قال».95
الرسول كان فقد التأويل. يف االختالفات أيًضا هناك الصياغات اختالف إىل وباإلضافة
أصبحت لذلك عتيقة. عربية لغة أحيانًا املستعملني مجاًزا املتحدثني املتأولني من نفسه
كان القرآن. من القديم العربي الشعر إىل وأقرب تاريخية أكثر الصيغية الحديث لغة
عندما الصحابة تأويل يصحح وكان عمر، رأي غري عىل املنافقني عن العفو يتأول الرسول
التي السبعة الحروف عن بعيًدا التأويل ويظل اآلخر، البعض ويخطئون البعض يصيبون
دالالت تتغري كما الباطنية. النص أعماق إىل منها اللهجات إىل أقرب وهي القرآن، بها نزل
فإن صالة كل خلف يف بمعنى صالة» كل دبر «يف الرسول: قال فإذا عرص. كل يف األلفاظ
عرص إىل عرصالرسول من األلفاظ دالالت تغريت فقد الجسد. خلف يعني اآلن الدبر معنى
الحقيقة ذلك إىل يشء وأقرب العرص،96 هذا إىل الحديث تدوين عرص ومن الحديث، تدوين

.١٢٠  ج٦، ،٢١٠  ج٣، ،١٧٣  ج٨، ،٢٢١  ج٣، 94

.٢٦  ،١٩  ،١٣  ،٦–٧  ،٤ ج٤، ،٢٤  ج١، ،١٠٢  ج٨، ،١٤١  ج٢، ،٧٤  ج٤، 95
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فقد التوحيد. من فنال تشبيهي أو الرضر فألحق حريف نحو عىل الحديث فهم وإال واملجاز
بعد بحقه الرجل وطالب ألعطيتك» البحرين مال جاء قد «لو له: الرسول قول أعرابي فهم
والجنازة خري صاحبها املرسعة الجنازة أن من الرسول قاله ما البعض فهم الرسول. وفاة
أن آخرون فهم كما حرفيٍّا. امليت من صوت يسمع وأنه حرفيٍّا، رشير صاحبها البطيئة
وفهمت عظيمان! جبالن قرياطان، له الدفن إىل َصاَحبها من قرياط. له الجنازة شهد من
عىل مجازيٍّا ال حرفيٍّا لحوًقا» أرسع يًدا الرسول نساء «أطول الرسول قول النساء بعض
الطعن عينك» لطعنت تنظر أنك «أعلم الرسول حديث يعني وال األكمام! فأطلن الكرم
ينشأ كما يصدق،97 والفرج املنطق اللسان وزنا النظر، العني زنا مثل مجازيٍّا بل جسديٍّا
قال وإذا الراوي، من الخصوص تعميم أو العموم تخصيص األحكام تأويل يف الخالف
لو حتى حرفيٍّا ذلك البعض فهم قريظة» بني يف إال العرص أحد يصلني «ال الرسول:
حاًرضا98 العرص وصالة واالستعجال الهمة بمعنى ذلك اآلخر البعض أول قضاء. صلوها
تربيد حديث مثل الحديث أو القرآن يف التنزيه عىل حفاًظا رضورة أكثره التأويل ويصبح
فأذن بعضها تأكل بأنها ربها إىل النار وشكوى جهنم، فيح من الحر ألن بالصالة الحر
معاذ، بن سعد ملوت الرحمن عرش واهتزاز الصيف، يف ونفس الشتاء يف بنفسني لها هللا
حروب يف كذابني وتأويلهما ذهب من والسوران مظلمة، ليلة يف الصحابة أيدي بني والنور
قماش بقطعة «توضئي» الرسول لها قال عندما الطهارة فهم عن امرأة تعجز وقد الردة،

عميل.99 نحو عىل الرشح عائشة أفهمتها حتى باملسك مبللة
األفضل نحو الرسول مواقف تبدل املضمون حيث من الحديث تاريخية عىل ويدل
فقد استدبرت». ما أمري من استقبلت «لو بعبارة عنها يعرب التي بالنية أو بالفعل سواء
يرد كان أخرى. مرحلة إىل العمر من مرحلة ومن آخر، يل وقت من مواقفه الرسول غريَّ
تغريت لقد بل شغًال». الصالة يف «إن وقال يرد لم النجايش وبعد الصالة أثناء السالم
استدبرت ما أمري من استقبلت «لو الرسول: لقول الخلفاء حياة يف الحج مناسك بعض
وجدل تغري حركة يف زالت ما الحج فمناسك ألحللت». الهدي معي أن ولوال أهديت ما
التواصل جدل من كنوع آخرها يف وأقل الدعوة أول يف منه كثرية إبراهيم، مناسك مع

.١١٣  ج١، ،٦٦–٦٧  ج٨، ،١٣٧  ،١١٠  ج١، ،١٠٨  ،١٢٦  ج٣، 97

.١٤٣ ج٥، ،٨٩  ج٣، 98

.١٣٥ ج٩، ،٢١٧  ج٥، ،٤٤ ج٥، .٤٦  ج٤، 99
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القرن جاهلية املحدثني بعض أثار وقد الجاهلية، ومناسك إبراهيم دين مع واالنقطاع
حديث زال ما اإلسالم وكأن جديد من الرشع رؤية عىل عرضه وما ومتطلباتها العرشين
ورخص بالتمر، أو بالرطب الحرية بيع يف الرسول رخص كما األوىل. بالجاهلية عهد
من خاتًما الرسول ولبس لرضر، دفًعا تؤذيه كانت هوامه ألن الهدي قبل الحلق ألعرابي
التغري هذا يعترب وال والفضة، الذهب للبس تحريًما ذلك بعد خلعه ثم نقشه عليه فضة
الحج يف الضحية من يبقى ال كان البداية ففي الظروف. مع تأقلًما بل نسًخا بالرضورة
مشكلة نفس وهي الناس، لحاجة نظًرا األذخر رخص عام وبعد يشء، أيام ثالثة بعد
تركه ثم الحيات بقتل أمر قد وكان العرص، هذا يف اللحوم وتجفيف الحج يف األضاحي

البيوت.100 ذوات من ألنها ذلك بعد
ففي والتبديل. التغيري موضع كانت أنها عىل أيًضا يدل مما السنة يف نسخ وهناك
األنثيني، حظ مثل للذكر وجعل ذلك بعد نسخ ثم للوالدين والوصية للولد املال كان املرياث
املرياث وجاء والربع، النصف وللزوج والربع، الثمن وللمرأة السدس، األبوين من ولكل
بنكاح رخص قد الرسول وكان لها، سكنى وال شاءت حيث املرأة فتعتد السكنى فنسخ
ما فعرشة توافقا وامرأة رجل «أيما مبارش قول يف أو رواية يف سواء عنه نهى ثم املتعة
ال وآخر منسوخ، أنه عيل عند تتاركا». يتتاركا أو يتزايدا أن أحبا فإن ليال ثالث بينهما
زمانيٍّا ترتيبًا األحاديث ترتيب وجب ثَم وِمن عام101 حكم أم خاص حكم هو هل يدري
يف أو النزول أسباب يف وتفاعلهما وموازاتها القرآنية باآليات وعالقاتها تطورها ملعرفة
تشابهت ما إذا املنسوخ إىل العودة يمكن هل حينئٍذ السؤال ويكون واملنسوخ، الناسخ

األوىل؟ املنسوخ ظروف مع الظروف
القرآن، أو نفسها السنة مع تعارضه األحكام حيث من الحديث تاريخية يثبت ومما
أهم ومن الدين، أصول أحد هو والجهاد املربور» الحج الجهاد «أحسن يكون أن يمكن فهل
االستعمار وجهاد النفس جهاد األكرب الجهاد تجعل التي األحاديث ضد املهاجرين معارك
ألنه جهل أبي بنت من فاطمة ابنته زوج عيل زواج الرسول رفض وقد األصغر؟ الجهاد
مكة. يف الكفر رأس وهو لذاتها جهل أبي بنت ألنها أو َرضة البنته تكون أن يقبل ال

ج٥، ،٩٨  ج٣، ،١٨٥  ،٥  ج٣، ،١٩٦  ،٥  ج٢، ،١٣٨  ،١٠٢  ج١، ،٨٩  ج٣، ،٦٤  ج٥، ،٨٣  ،٧٨  ج٢، 100

.١٥٤ ج٤، ،١٣٤ ج٧، ،١٦٥–١٦٦  ج٨، ،١٦٤  ،١٥٨ 
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عدم يف الخطاب بن عمر الوحي أيد كما النفس. عىل ثقيًال يكون وقد لآلخرين، فالترشيع
للقرآن. بتأويل الرسول أراد ما عكس عىل لهم االستغفار أو املنافقني عىل الصالة

صالة ودون بدمائهما ودفنهما غسل دون واحد ثوب يف الرجلني يكفن الرسول وكان
رفض وقد املهزوم، حالة سيئة، نفسية ولحالة حزنًا ربما السنة، عكس عىل أحد قتىل يف
صدقة للناس اليشء يعترب نفسه والرسول الصدقة من تكون أن مخافة بلحة أكل الرسول
تهمة من اإلرسائييل الكاهن الرسول برأ وقد كاذب، وورع مزايدة عمر وعند هدية، وله

للرهبانية.102 القرآن إدانة من بالرغم الغنم راعي أباه أن واعرتف الولد بحديث الزنا
يف قديًما زالت ما والتي استقرت التي العبارات أشكال يف الحديث تاريخية وتبدو
وطريقة والكعبني والساعد اليد يف الضوء حجم الصغائر: أشد يف حتى التقنني مرحلة
مثل للعرص معروفة موضوعات يف الحديث كتب تطيل والسجود. والركوع اليدين من
الفرس عىل القديمة الزكاة أنواع حول التفصيالت انتهت والحج. والزكاة الصيام الصالة
والفرس السالح عىل زكاة ال كانت فإذا العرص. عىل نفسه القياس وفرض والغنم، واإلبل
صف صفوف، اآلن الحرب وهل السالح؟ عن وماذا القديم؟ الفرس هو اآلن العربة فهل
وأشكال والعبيد الغنائم أحاديث عن وماذا للوردية؟ قديم نظام يف يحرس وصف يحارب

والصيد؟103 البيوع
البيئية جوانبه بعض يف األقل عىل أو النساء موضوع يف وأكثر أكثر التاريخية وتبدو
والرشاء للبيع السوق يف الجواري إىل النظر الحديث يجيز إذ كمثال. أيًضا املرأة كانت وإن
انتهى فقد العني. خزقت وإال النظر وتحريم األحرار عن الطرف غض الوقت نفس ويف
عند الحوائج قضاء يفضل البخاري صحيح خارج أخرى أحاديث ويف القديم، العرص
وتسري للرسول نفسها وتعرض املرأة وتأتي الجمال، يحب جميل فاهلل الوجوه. حسان
القرآن سور بعض قراءة من بمهر ولو له ويعطيها حوله آخر فيطلبها فيتمانع أمامه
فمن ونساءهم وأموالهم دورهم املهاجرين عىل األنصار أقسم وقد أوًال. رأيها أخذ دون
عادة وكانت ورأيه، رأيها أخذ دون واحدة عن املهاجر ألخيه تنازل اثنتان لديه كانت
للنساء، التصفيح وبقي للرجال التسبيح إىل فتغريت الفرح. عن تعبريًا التصفيح العرب
القوارير»، تكرس ال أنشجة «يا برفق معهن بالتعامل يويصالرسول البنية ضعاف والنساء

.٧٩  ج٣، ،١٦٤  ج٣، ،١٣١  ج٥، ،١٢١  ج٢، ،٢٨  ج٥، ،٨  ج٣، 102
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عوج، وفيها بها االستمتاع ويجوز كرسه، إقامته أحد حاول إن األعوج كالضلع واملرأة
بالرضورة؟ بالكرس ينصح هل واملعنوي خلقه، فالحريف معنوي أم حريف االعوجاج وهل
والنساء الرجال عىل واالستربق والديباج والفضة والحرير الذهب لبس تحريم أن حني يف
وصية تحت اآلن حتى املرأة يجعل مما محرم ذي مع إال املرأة تسافر وال سواء، حد عىل
السفر أن كما الشقاق. ساعة منها لالنتقام القديم الوضع هذا استخدام ييسء الرجل
املرأة صحبة. تستلزم السفر مدة تعد ولم الحماية، تستلزم مشقة بذي يعد لم اآلن
ذهابًا والشام اليمن بني اإلبل عىل والصيف الشتاء رحلتي يف املايض يف األمر كان كما
املدة وبطول الزوجات، بتعدد مرتبط الجهاد إىل الخروج يف النساء بني واالقرتاع وإيابًا،
بد ال وهل يبقى، ومن يصاحب من رأي أخذ دون والقرعة بالصدفة املرأة مع والتعامل
موجهة صواريخ املدى، قصرية اآلن والحروب بينها واالقرتاع الحروب يف النساء أخذ من
يجوز وال الحديثة؟ الغربية الجيوش يف الحال هو كما الجنود عن الرتفيه من بد ال وكأنه
هذا أن ومن وبالرغم امرأة»، أمرهم ولَّوا قوم يفلح «لن للدولة رئيسة تكون أن للمرأة
بالنسبة للترشيع مصدًرا أصبح أنه إال اإلطالق عىل وليس فارس سياق يف قيل قد الحديث
العصيان وعدم الطاعة عليها الحكم وعموم السبب لخصوص نظًرا السيايس املرأة لحق
بالحيض يتعلق فيما عضوي ككيان املرأة هي الغالبة املرأة صورة وتظل املعروف، يف
يف يصعب وقد والحيض، والطهارة والعسيلة والرفث والطمث والطهر والعدة والنفاس
للطرفني الالزم والنضج واالختيار واملهنة للتعليم نظًرا املبكر الزواج العرص هذا ظروف
سنوات، ست بنت وهي الرسول منزل يف عائشة مكثت وقد جديدة، زوجية حياة لتأسيس
خطبة عىل اعرتض قد بكر أبو وكان سنوات، تسع معه وبقيت تسع، بنت عليها ودخل
من وبالرغم حالل، له عائشة وأن الدين يف أخوه بأنه الرسول ورد أخوه، ألنه البنته النبي
ترشيًعا أصبح أنه إال املتعة، من أفضل فالرعاية اليتامى، سياق يف أتى الزوجات تعدد أن
املرأة استئذان دون الرجل حق الطالق ويظل الحكم، وخصوص السبب عموم باسم ا عامٍّ
العرص يقبل ال وقد واملستكره.104 والسكران املجنون من الطالق يجوز ال أنه من بالرغم
املرأة وضع يف كبريًا تقدًما ذاك كان وقد عقلها، لنقصان نظًرا شاهدة نصف جعلها اآلن

ج٤، ،٢٤  ج٣، ،٩٠  ج٢، ،٢٣–٣٤  ج٧، ،٥٨  ج٨، ،٨٤  ،٨٠  ج٢، ،٤  ج٧، ،١٩  ،١٧  ج٧، ،٦٣  ج٨، 104

،٢٣٣  ج٣، ،٢٥٦  ج٣، ،١٣٢ ج٣، ،٥٨  ج٤، ،٨١ ج٤، ،٥٨  ،٢٢  ج٧، ،١٩٣  ج٦، ،١٠  ج٦، ،٧٠  ج٩، ،٤٠ 
.١٧٨ ج٦، ،٧٧  ج٧، ،١٤٩  ج٢، ،٤٦  ج٢، ،١٤١  ج٨، ،٣٩–٤٠  ج٧،
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روح باعتباره التقدم نحو جديدة دفعة الحارض العرص يطلب قد القديم. للعرص بالنسبة
فالشهادة معقولة. تبدو بحيث الشهادة نصف تأويل املحدثني بعض حاول وقد اإلسالم،
نصف ارتبط كما القاعدة. وليس االستثناء املرأة وشهادة واحد، لرجل وليس لرجلني
لتغري طبًقا ذلك غري حاليٍّا الجديد املرأة وضع يتطلب وقد قديًما، املرأة بوضع املرياث
بالعشري والكفر اللعن من اإلكثار النار: أهل أكثر النساء كله هذا وبعد القرابة، نظام
بعض ويُؤوِّل ألنكرت، شيئًا منه ورأت كله الدهر إلحداهن أحد أحسن ولو وباإلحسان،
العقل ناقصة الرجل، دون الغاوية هي وحدها املرأة وكأن الغواية بسبب ذلك املحدثني
األحاديث هذه تنقية املهاجرين بعض حاول وقد الحازم، الرجل للب وأذهب والدين

التاريخي.105 سياقها يف ووضعها
والصلب القتل بيئة القديمة، الترشيعية البيئة يف القسوة مظاهر بعض تبدو وقد
يرسع عمر وكان القبائل، عليه تعودت كما والسبي البدن أعضاء وقطع والجلد والرجم
الرومانية القديمة الحضارات يف قديمة وغربية رشقية عادات وهي بالقتل، املطالبة يف
يوم حدث كما النساء وسبي الرجال قتل الحروب يف العادة كانت واليهودية. واملرصية
هو كما قوًال النفس عن دفاع بال الفتح يوم الكعبة بأستار متعلق رجل وقتل خيرب،
بالنار الحرق الرسول طلب وقد الحرب، يف الحال هو كما عمًال أو املحاكمة يف الحال
ذي وقتل القيامة، يوم اختصاص من النار ألن القتل إىل ذلك غري ثم قريش من لنفر
امللوك، حكم هو الذراري وسبي املقاتلون يُقتل بأن لرسول ُحكم أن ومعروف الخلصة،
أعطى فقد بالجسد. والتمثيل والرجلني اليدين وتقطيع تقتيًال، أو صلبًا القتل يصبح وقد
فأمر الراعي فقتلوا وشبعوا صحوا حتى وإلبلهم لهم والطعام اللبن ضيوًفا الرسول
الحرة يف ألقوا ثم حسمهم وما وأرجلهم أيديهم وقطع بها، وكحلهم فأحميت بمسامري
حتى والتعذيب والتمثيل القصاص بني فرق وهناك ماتوا، حتى سقوا فما يستسقون
أسهل وما املعارصة، ولحياتنا لثقافتنا املوجهة الرئيسية االتهامات أحد الخلط هذا أصبح
القدماء، عند القتل ذلك وعقاب اآلن106 يحدث كما والخروج والردة بالكفر االتهام من

الرابعة، الطبعة القاهرة، والتوزيع، للنرش القلم دار والسنة، الكتاب يف املرأة شقة: أبو الحليم عبد 105

١٩٩٥م.
ج٥، ،٧٥ ،٦٠  ج٤، ،١٨٨  ج٥، ،٨٢ ج٤، ،٢١  ج٣، ،١٩٤  ج٣، ،١٦٨  ج١، ،١١٢  ج٤، ،١٨٧  ج٣، 106

ج٨، ،٧  ج٩، ،١٩–٢٠  ج٩، ،١٣١  ج٥، ،١١٦–١١٨  ج٥، ،١٢  ج٩، ،٢٠٢  ج٨، ،٧٢–٧٣  ج٨، ،٢٠٨
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قتل تحول لقد بل اإليمان107 بسبب القتل وطلب بالقتل األمر سهولة عن كثرية واألحاديث
«قتل لباب عنوانًا البخاري ويضع األبناء، وسط اآلباء وقتل بل أبواب عناوين إىل الناس
ويف فاقتلوه»، دينه بدل «من حديث ويروى عليهم»، الحجة إقامة بعد وامللحدين الخوارج
الدين، من واملارق الزاني، الثيب بالنفس، النفس قتل إال املسلم دم يحل ال الوقت نفس
قبل الدين نشأة أول يف والثاني جنسيٍّا، حر مجتمع يف األول يكون وقد للجماعة، والتارك
امللحدين أحد وجود من بالرغم الظالم الحاكم عىل ثائر معارضسيايس والثالث استقراره،
فإنه ذلك عىل وأرص مصلٍّ يدي بني أحد مر وإن قتل، تهود ثم أسلم ورجل الحرم، يف
مراجعة دون أي فوقه الذي اإلمام دون عليه وجب من عىل بالقتل يحكم والحاكم يقتل،
يتعدى وقد نائم، وهو املرشك قتل ويجوز السياسية، السلطة عىل الدينية السلطة من
الرسول سوَّى فقد الخراب. األرض املحروقة، األرض وسياسة الشامل التخريب إىل األمر
حرمات للموتى واآلن املسجد، لبناء النخيل وقطع املرشكني، قبور وبها النجار بني أرض
الرجم عقوبة تبدو وقد غريهم، أو املرشكني قبور نبش يجوز وال الدين، عن النظر برصف
والتغريب والجلد الزانية للمرأة أنها خاصة القدماء عند كانت عما قسوة أشد للمعارصين
عليه وقضوا قوم بامرأة زنى عندما ابنه فدية األب قبل وقد ثيبًا، كان إن والقتل للرجل
ابنه وجلد والجارية الغنم رد الرسول ولكن الحكم، هو هذا أن ظانني وخادم شاة بمائة
الذي املرأة واعرتاف األبوة عاطفة من بالرغم اعرتافها بعد املرأة ورجم عاًما وغرَّبه مائة
أخفاه أن بعد اإلسالم واستأنفه اليهود عند الرجم كان وقد الحكم، تخفيف يتطلب قد
فربما الحجارة. يقيها وهو الرماة يحمي الرجل ظل عليهم الرسول طبقه وملا اليهود،
فلما عنه الرسول فأعرض زنى بأنه رجل اعرتف وقد بها، نفسه يفدي حبيبته كانت
العقوبة طلب فالرجم رَجمه. وأرص نفى فلما جنونًا. به أن الرسول ظن نفسه عىل شهد
مناط أن تعني املكحلة يف املورد العني رأي رأوا أربعة من والشهادة توقيعها، وليس
واعرتف بالذنب، إحساًسا العقوبة توقيع وطلب االعرتاف أو الفاضح الفعل هو العقوبة
أما وقتلوه. يرجم وهو هرب الحياة حب ومن محصن، وهو بالرجم وطالب املسلمني أحد
وهناك العربية، الجزيرة بشبه املحيطة القديمة الثقافات يف عادة أيًضا فكان اليد قطع
عام يف عمر فعل كما الظروف لتغري نظًرا الحد إيقاف بواسطته يمكن ما السنة يف أيًضا
وجنوب ومايل وتشاد والهند بنجالدش يف املسلمني ماليني جوع يف اآلن هو وكما املجاعة،

.١٧٨  ج٥، ،١٤٥  ج٥، ،١٧  ج٢، ،١٤٩  ،١٤٥  ج٢، ،٢١٠–٢١١  ج١، 107
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وغني وزاٍن سارق عىل الحد مثل الحكم فهم يف وباطنًا ظاهًرا هناك أن كما السودان108
توبتها وحسنت وتزوجت يدها وقطعت امرأة رسقت وقد فيه، عما منهم كل يكف حتى
وسارق حبل بيضة سارق يد قطع الرسول استهجن كما مستديمة. بعاهة عاشت ذلك
اليوم املعيشة مستوى ارتفاع ومع للرسقة، أدنى ا حدٍّ يضعون الفقهاء جعل مما جعل
إقامة املسلمني أحد طالب وقد األساسية، الحاجات إشباع مستوى إىل الحد هذا يرتفع
له اآلن والبدن صالته، بعد له غفر قد هللا بأن الرسول فأخربه صىل، أن بعد عليه الحد
ثمانني يجلد عيل وكان الحياة، عىل حفاًظا عالًجا بل عقابًا أطرافه قطع يجوز ال حرمته.
حد يف إال جلدات عرش فوق أحًدا يجلد ال بأنه التخفيف إمكانية الرسول أعطى وقد جلدة،
عىل الشيطان عون تكونوا «ال قائًال: الخمر شارب رضب الرسول منع وقد هللا، حدود من
السكر، علة إال للتحريم كسبب للخمر كمي تحديد البخاري صحيح يف يوجد وال أخيكم»،
يف ما عىل يطلع الذي هو وحده وهللا االعتزال أو بالتطليق إما املنافق عىل يحكم وكيف
الربية»؟109 يف األول العرب أمر «وأمرنا القول صحة تثبت الحديث تاريخية هل الصدور؟
والذبح والصيد والغنائم الجزية مثل قديمة أصبحت الحديث موضوعات من وكثري
أخذ وما الصيد فموضوع والجواري. واإلماء والعبيد الزوجات وتعدد الطعام وعادات
قديمة عادات ذلك كل عليه والتسمية الدم منه سال ممن والطعام قديم، موضوع الكلب
الفتوح عرص يف نعد فلم انتهت. واملوادعة الجزية وموضوعات السامية، الشعوب باقي عند
عرص يف وال الوطنية، الهوية بل الدينية الهوية عرص يف نعد ولم االستعمار، عرص يف بل
طبيعي كحق والحرية الدولية والعالقات الدول عرص يف بل والعبيد والسبايا الغنائم
كما مقنعة رشوة اآلن أصبحت قد فإنها املايض يف قبلت قد الهدايا كانت وإذا لإلنسان،
واللقطة البيوع مثل الزمن بفعل املوضوعات بعض انتهت لقد العزيز. عبد بن عمر الحظ
النبوي والطب اللباس وطريقة الذبيحة بطن عىل القدم وضع وطريقة والذبائح والعقيقة
النهي مثل لغتها بانقضاء انقضت قد املوضوعات إن بل واملعاندين. املرتدين واستتابة
والنجش واملنابذة املزاينة مثل البيوع ممارسات وبعض والختم والنقر والدباء املزفت عن
البعض بقاء من بالرغم والجمار واملخارضة والعرية والغرر والنسيئة واملالمة واملحالقة

ج٧، ،١٩٩ ج٨، ،٨٦  ج٩، ،٢١٤  ج٨، ،٢٠٥–٢٠٧  ج٨، ،٢١٨  ج٨، ،٢٥ ج٣، ،١١٠  ج٩، ،٦١  ج٨، 108
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أعراف وكلها الناس، أمام العلني البيع ورضورة والسمرسة واملزارعة املؤاجرة مثل اآلخر
وتحويالت وبنوك بورصة من املعارصة الحياة يف جد ما غري األسواق يف قديمة عربية
بذي والرمح والخيل الفرس عن األحاديث كل تعد ولم إلخ110 … مالية وأوراق وادخار
يتخذ البعض إن بل الحرب. يف وال السلم يف ال لالستعمال وسائل تعد لم ألنها داللة
الذي للحد مجاوزة زرع آلة استعمال منع عندما الحداثة ضد حجة الرسول سنة من
إال الخميس يوم الحرب إىل والخروج السفر تحريم وملاذا املحراث، يشبه وهو به أمر
املوقف تغري وقد اليهود؟ لسبت تطويًرا الجمعة، ليلة القدماء، عادة من كان ذلك أن
غري رس املعركة وتوقيت العمل، إليقاع طبًقا األسبوع نهاية يف إال يكون ال فالسفر اآلن
واملطابع التحريف خشية هل العدو؟ أرض إىل بالقرآن السفر عن النهي وملاذا معلن،
واملكتبات املتحف واآلن النسخ لندرة نظًرا املعاملة سوء خشية أم باملصاحف عامرة اآلن
يف العهد تابوت يف التوراة اليهود حمل عىل فعل رد ربما املخطوطات؟ بأصول عامرة
اإللهي العلم يف هللا كالم القرآن أن مع للقرآن احرتاًما وربما للجند، تشجيًعا الحروب
السفر عذاب عن قيل ما وكل حرب، من أوراق عىل حروًفا وليس الصدور يف ومحفوظ
يف املريح السفر وليس القدماء سفر بطريقة مرتبط والجماع والرشاب الطعام وندرة
تمتد والتي اآلن الشعبية العادات يف العمل وما يشء، كل فيه يتوافر الذي الحديث العرص
يمشيان كانا ميتنَي عذاب لتخفيف املقابر عىل الخرضة وضع مثل الحديث إىل جذورها

ويعذبان؟ بالنميمة
عامة البعض جعلها الناس لكل عامة وليست بالرسول خاصة أحكام بعض وهناك
يطعمني هللا إن مثلكم، «لست ووصاله صومه مد مثل وذلك منهم، لفريق األقل عىل أو لهم
ومثال واصل، إذا ويسقيه يطعمه وربه أحد، يناجيه ال من يناجيه فالرسول ويسقيني».
إبراهيم أبي آزر وضع مثل والرسل لألنبياء للقرابة بالنسبة القاسية األحكام بعض ذلك
مع أقدامه تحت يحرتق وهو أبيه جثة إبراهيم ويرى النار، يف الرسول عم طالب وأبي
للقضية األولوية إلعطاء يهدف ذلك كان وربما والقرابة، األبوة عواطف بكل التضحية
يكن لم وإن تقليديٍّا واألجداد، اآلباء دين عىل طالب أبو صمد فقد ذلك ومع الرحم، عىل
من فبالرغم الصحابة. باقي إىل وأزواجه بالرسول الخاصة األحكام تتجاوز وقد مجدًدا،

ج٣، ،٣٧  ج٤، ،٩٤–٩٦ ،١٠٢–١٠٣  ج٣، ،٢٠٨ ج٣، ،١١٧  ج٤، ،١١٩  ج٧، ،١١٠–١١٢  ج٧، 110

.٦٤  ج٣، ،٢١  ،١٨١  ج٣، ،٢٠  ج٨، ،٥٩–٦٨  ج٤، ،٢١٦  ،٩٦  ج٤، ،١٣٥
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لبعض ماعز بذبح سمح الرسول أن إال األصوليني عند الحكم وعموم السبب خصوص
اليوم هذا يف وهو التضييق وعدم عليه التوسيع يف رغبة النحر يوم غريه دون الصحابة

األجل.111

والدينية والسياسية والثقافية االجتماعية البيئة خامًسا:

الحديث أن إال والدينية والسياسية والثقافية االجتماعية البيئة إىل القرآن إشارة من بالرغم
القرآن، من تاريخية أكثر فالحديث الرواية. يف البيئة هذه حضور عن كشف الذي هو
والحديث القرآن من تاريخية أكثر والسرية والحديث، القرآن من تاريخية أكثر والتفسري
النص من تدريجي تحول فهناك تاريخية. النقلية العلوم أكثر فهو الفقه أما والتفسري.
إىل التفسري إىل الحديث إىل القرآن من التوايل، عىل الخالصة النقلية العلوم عرب التاريخ إىل

الفقه. إىل السرية
البيئة وهي أوًال، الجغرافية البيئة يف الحديث عنها يكشف التي البيئة وتتجىل
إن مدن. أو حيوان أو وغيث ماء أو وزراعة وكأل ونبات زرع من فيها بما الصحراوية
وليس والكأل املاء اجتماع واألفضل والكأل والزرع بالنخل الحديث يف التشبيهات تكثر
فتنبت األرض يف املاء نزول عن قرآنية صورة وهي املاء، دون الكأل أو الكأل دون املاء
كاألترجة وفهمه القرآن قراءة يف املثل ويرضب بهيج، زوج كل من وتنتج وتربو وتهتز
ريح وال طيب طعمها كالثمرة فهمه أو القرآن قراءة وعدم طيب، وريحها طيب طعمها
طعمها حنظلة الفاجر قراءة وعدم مر، وطعمها طيب ريحها ريحانة الفاجر وقراءة لها،
نخلة، أو كشجرة واملسلم زراعي، تشبيه منها لكل أربعة احتماالت فهناك لها. ريح وال مر
مرة، تنجعف كاألرزة واملنافق يساًرا، ومرة يمينًا مرة الريح أمام الزرع من كخامة واملؤمن
الصحابي الرسول ويشبه االستسقاء، صالة مثل النبات بعد واملاء الغيث تشبيهات وتأتي
للغائب قياًسا وأدرح جرباء بني ما القيامة يوم الحوض وسعة البرئ، من املاء يغرف الذي
إشارات وهناك السماء، نجوم كعدد واألباريق اليمن، يف صنعاء أيلة بني ما أو الشاهد عىل
عليه، تعودهم وعدم منه العرب عىل خوًفا ركوبه عمر حرم وقد به، والتشبيه البحر إىل
بعض وتكشف والثور، والبقر والذنب واإلبل والخيل بالكلب بالحيوان، التشبيهات وتكثر

.١٧١  ج٨، ،١٣١  ج٧، ،٦٦ ج٥، ،٢٣٧ ج٤، ،١٠٦–١٣٥  ج٩، 111
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من ألنه الصيد بعكس الزرع يف استعماله أو ملسه وتحريم الكلب ضد ثقافة عن األحاديث
وخصاله الكلب قدر العربي األدب رفع حني يف بدمائه. الصيد مع يتعامل الذي الجوارح
وتتناول اإلبل، ومناجاة العربي، حياة يف الخيل أهمية أيًضا وتربز والدمريي، الجاحظ عند
الشاة وألبان يرشب، لم اإلبل ألبان له وضع إذا فالفأر اإلبل. ألبان خصال األحاديث بعض
للغنم داعي فال الراعي. من شاة أخذ الذي الذنب مع الحيوان بني حوار ويعقد رشب112
له، خلق ملا ميرس فكل للعمل. وليس للحرث إال تخلق لم أنها بقرة وتتكلم الذئب، إال
البيضاء كالشعرة الكافر عن يتميز الجنة يف واملسلم اإليمان، عن والذئب البقرة وتتحاور
«هذا أحد جبل الرسول ويحادث أحمر، ثور جلد يف السوداء كالشعرة أو أسود ثور جلد يف
إىل املكان آالم وتحويل املعنوية الروح وتقوية الهزيمة لنسيان ربما ونحبه»، يحبنا جبل
الرسول خاطبه وعثمان بكر أبو والصحابة قدميه تحت أُحد اهتز وعندما وخري، محبة
إال أنت «ما الجسد أعضاء مع يتحدث كما شهيدان». أو صديق أو نبي إال عليك فما «اثبت
ومكة تبوك بعد طابا مثل أيًضا املدن إىل يشار وقد لقيت»، ما هللا سبيل يف دميت إصبع
ويثبت الفردية، املسئولية مع يتناىف مما الكفر أو باإليمان عليه الحكم وإصدار واملدينة
الرشع، مصادر كأحد املدينة أهل عمل إلثبات مالك استعملها التي املدينة أهل فضائل

مكة. حب مثل املدينة لحب ويدعو
والدار املرأة يف ثالثة: يف «الشؤم األحاديث من كثري يف االجتماعية البيئة وتبدو
يعادل ما وهو العربي، حياة ودعامة الجاهلية الحياة مقومات هي فهذه والفرس».
ثالث من أكثر املرأة سفر تحريم وكذلك املعارصة، الحياة يف والعربة واملنزل الزوجة
من وربما للغواية وتعرضها الجنس إىل املرأة لحاجة ربما محرم، ذي مع إال ليال
يف اآلن يحدث ال ما وهو التعب، من حمايتها أجل من وربما املرأة، عىل الوصايا أجل
السك وصاحب املداد مثل املدينة يف الصناعية التشبيهات بعض وتظهر املعارصة، الحياة
لألشخاصالستئناسهم الرسول ويدعو والرشاب، القدح مثل املرتفة الحياة وبعضمظاهر
املجتمع جوانب بعض تظهر كما املدينة113 حياة يف االجتماعي للتضامن تحقيًقا وتأليفهم
واألجر والخسارة واملكسب والرشاء البيع مثل التجاري التبادل صور تتكرر إذًا التجاري.

،٦  ج٥، ،٥٦  ،٢١٢  ،٣٦  ج٤، ،١٥١  ،١٤٩  ج٨، ،٤٩ ج٩، ،٣٨  ج٢، ،١٩٨  ج٩، ،٤٥  ،٢٣–٤٠  ج١، 112

.١٥٧  ج٩، ،١٥١  ج٧، ،٢٦–٢٩  ج٣، ،١٩  ،٤ ج٥، ،٤٣  ج١، ،١٥٥  ج٢، ،١٣٢ ج٥، ،١٣٨  ج٨،
.٧ ج٥، ،٣١ ج١، ،٨٢  ج٣، ،٥٤  ج٢، ،١٠  ج٧، 113

100



املتن نقد إىل السند نقد من

من دخل صىل ومن الجنة، باب من دخل يشء أي من زوجيه أنفق فمن والربح. والثمن
ومن الصدقة، باب من دخل تصدق ومن الجهاد، باب من دخل جاهد ومن الصالة، باب
األنبذة: عن مختلفة أنواًعا الروايات وتذكر الريان، باب وهو الصيام باب من دخل صام
تمًرا للعروس الرسول خادمة أنقعت وقد محرمة، ليست وهي والعصري، والسكر، الطالء
بارتباط األعراب بعض شعر وقد عرسه، ليلة وأسقته الصباح حتى الليل من نور يف
فإنهم أنصاريٍّا أو قرشيٍّا إال هنا تجد ال هللا، رسول يا أعرابي: فقال الزراعية بالبيئة الدين
الدين بني آخر وربط الرسول فضحك زرع. بأصحاب فلسنا نحن فأما زرع أصحاب
البخاري ربط كما غفار». عىل ومتجركم غفار من رجًال أتقتلون «ويلكم القوافل طرق

واملال.114 العبادة بني واحد. كتاب يف والزكاة الصالة بني
الصابئة ديانات خاصة العربية الجزيرة يف الثقافية البيئة عن األحاديث وتكشف
إىل الكواكب عبادة من العربي الوجدان تحرير منها الهدف وكان الجاهلية، واألعراف
ملوت ينكسفان ال وجود عىل آيتان والقمر والشمس له، مطيعة الكواكب وجعل هللا، عبادة
فيؤذن تغرب حتى السجود يف وتستأذن تذهب والشمس إبراهيم، ابنه كان ولو حتى أحد
الحال كان كما غروبها أو الشمس طلوع وقت النحر وحرم الصالة حرمت لذلك لها،
تغيب حتى العرص وبعد الشمس ترتفع حتى الفجر بعد الصالة عن ونُهي الصابئة، عند
منها رأيتم فإذا هللا آيات من آيتان والقمر «الشمس الكواكب. عبادة من للشعور حماية
تحته، وتنضوي العرش تحت الشمس وتغرب يكشفها»، حتى هللا وادعوا فصلوا شيئًا
السموات هللا خلق يوم الزمان استدار فقد حرم، وأشهر للناس مواقيت إىل األهلة وتحولت
الكسوف أصبح ولقد متواليات، ثالث حرم، وأربعة شهًرا، عرش اثنا السنة واألرض.
للتحرر الطبيعة يف تأمًال أو الصابئة لنقد وليس الفلك لعلم موضوًعا اآلن والخسوف
والتقليد للمايض التقليد من اآلن التحرر وأصبح العبادة، ومظهرية الرشع صورية من
الوجدان يف الصابئة وتظل اآلخر، من الواحد وتقليد األنا من املوروث تقليد للمستقبل،

الصالح.115 ويعملون الخري يعرفون ألنهم الكتاب أهل ضمن الرشيعة ويف العربي
وتقل الرواية تسود حيث الروايات يف الجاهلية مع واالنقطاع التواصل جدل ويربز
بالجاهلية يؤاخذ لم اإلسالم يف أحسن «من الحديث هذا ذلك عىل ويدل املبارشة، األقوال

.١٣٠  ج٢، ،٢٢٢  ج٤، ،٦٠ ج٥، ،١٨٥  ج٩، ،١٧٤  ج٨، ،٦٠  ،٧ ج٥، 114

،٩٢ ،١٣٨ ج٩، ،١٠٥  ج٨، ،١٨٢  ،١٩٠  ،١٢٩  ج٧، ،١٥٤  ج٦، ،١٤١ ج٥، ،٧٦–٧٧  ج٢، ،٢١ ج٤، 115
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«خياركم الخري فعل يف الجاهلية مع التواصل ويبدو باالثنني»، يؤاخذ اإلسالم يف أساء ومن
فالخري اإلسالم. إىل الجاهلية من والنذر الصدقة واستيفاء اإلسالم»، يف خياركم الجاهلية يف
سلف ما عىل «أسلمت الطبيعي الدين تواصل عىل يدل مما اإلسالم يف خري الجاهلية يف
قائمة كانت فقد توظيفها. إعادة مع الحج مناسك يف أيًضا التواصل هذا ويبدو خري»، من
واملروة، الصفا بني ويسعون بالطواف، ويقومون الكعبة، العرب يعظم إبراهيم. دين منذ
للحجر عمر تقبيل ذلك يف بما الجاهلية من الحج مناسك فمعظم الجمرات، ويرمون
الداخل، إىل الخارج من الدين ولسار الكعبة لهدمت بالكفر القوم حدثان ولوال األسود،
للحرم كان املضمون. إىل الشكل ومن الصالح، والعمل التقوى إىل والطقوس املظاهر ومن
وكان بخربة»، فارٍّا وال بدم فارٍّا وال عاصيًا يعيذ ال الحرم «إن اإلسالم قبل حرمته املكي
حديثي رجاًال يعطي وكان بالجاهلية، عهد حديثو ألنهم قريش يتألف أن يريد الرسول
واالنقطاع، التواصل بني جمًعا هللا رسول إىل األتقياء ويرجع باألموال يذهبون بكفر، عهد
الحياة استمرار مع اإلسالم يف صالة إىل وتحول الجاهلية يف موجوًدا االستسقاء وكان
زالوا ما القوم ألن باألرض لصيق والباب مسجده الرسول وبنى الحالتني، يف الصحراوية
الجاهلية مع التواصل ويستمر البناء، طراز يف التواصل حتى بالجاهلية العهد حديثي
يف واألسواق الجاهلية116 يف املقطوع بالنذر والوفاء والصدقة والعتاقة الرحم صلة يف

اإلسالم. يف بها الناس تبايع التي هي الجاهلية
تعارضه يف قيمة حكم يتضمن الذي نفسه الجاهلية لفظ عليه فيدل االنقطاع أما
جاهلية البائد، العهد مثل: املعارصة اإلسالمية الجماعات لدى الحال هو وكما اإلسالم مع
سورة يف «الوزر» الراوي ويفرس والرشك، اآللهة تعدد الجاهلية يف كان العرشين. القرن
الذي النتاج الفرع والعقرية، والفرع الجاهلية، من والقسامة والكهانة بالجاهلية، االنرشاح
باألنساب والتفاخر الحج، يف النحر إىل كله ذلك تحول رجب، يف والعقرية للطواغيت يذبح
وقد الجاهلية، من للمهاجرين واملهاجرين لألنصار األنصار وعنجهية القبلية، والنعرات
عائشة ذلك عن عربت وقد اإلسالم، إىل الجاهلية من النكاح وطرق النساء وضع تغري
الجاهلية يف النكاح وكان لهن»، هللا قسم حتى أمًرا للنساء نعد ما الجاهلية يف «كنا بقولها:
الجماعي والنكاح االستبضاع ونيته الرجل خطبة اإلسالم يف حرمت أنحاء. أربعة عىل

،١٧٢–١٧٩  ج٢، ،١٩٣  ج٣، ،١٤١  ج٢، ،٨٥  ج٦، ،١٨٢  ،١٧٠  ،١٨  ج٩، ،٦١  ،٥٤–٥٦  ج٥، 116

.١٩٠ ج٥، ،٨١–٨٢  ج٨، ،١٧٧  ج٨، ،٧  ج٨، ،١٠٦  ج٩، ،٥٦ ج٥، ،١١٤  ج٤، ،١٩٥  ،١٨٥–١٨٦
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عىل بالبعرة ترمى الجاهلية يف املرأة وكانت األزواج، نكاح عىل اإلسالم وأبقى والبغايا،
وحرم دواء، ابنتها عني تكحل أن املرأة طلبت ملا وعًرشا أشهر أربعة اآلن وهي الحول رأس
سنة يبتغي أن اإلسالم يف ألحد يجوز فال الجاهلية. يف الجيوب وشق الخدود لطم اإلسالم

الجاهلية.117
للنبوة، استمرار فالخالفة الصحابة. بني السيايس الرصاع يف السياسية البيئة وتبدو
قصص إىل التاريخ بدء من االنتقال يتم الخلق» «بدء كتاب ففي الخلق. مع تواصل والنبوة
إما الصحابة فضائل إىل وغزواته محمد سرية إىل السابقني األنبياء محمد لوراثة األنبياء
وعيل وعمر بكر كأبي أفراد أو وربيعة كمرض قبائل أو واألنصار كاملهاجرين مجموعات
الوجود بني الفكر، وتاريخ الكون تاريخ بني فرق ال التاريخي، للتسلسل طبًقا وعثمان
إىل والغيبيات واألساطري الخلق بدء من األمر ويتحول والذات، املوضوع بني واملعرفة،
بداية شخص، إىل والكلمة تاريخ، إىل الحديث فيتحول الصحابة. وتاريخ النبوة تاريخ
ذر وأبي وسعد بكر أبي إسالم البعثة، تاريخ ويستمر بالبطولة، واإلعجاب التشخيص
أحاديث يف األوىل الدعوة تاريخ إىل الصحابة فضائل من ذلك بعد األمر ويتحول وعمر،
وتطبيقها، الحدود يف النبي تاريخ مع الصحابة تاريخ ويتداخل الرواية، عليها تغلب
وفالنًا». وفالنًا فالنًا العن «اللهم وينادي باللعان، تقوم قاسية الرسول شخصية وتبدو
﴿َربِّ الكافرين ولعن نوح مثل ويصبح ءٌ﴾، َيشْ اْألَْمِر ِمَن َلَك ﴿َليَْس القرآن عليه فريد
واستعمال السيايس الرصاع بداية عىل يدل مما َديَّاًرا﴾ اْلَكاِفِريَن ِمَن اْألَْرِض َعَىل تَذَْر َال
للنبوة استمرار الراشدة والخالفة الصحابة تاريخ السياسية. الفرق لنقد كأداة الحديث
والسري»، املغازي «كتاب يف الحال هو وكما التاريخ بعلم الحديث علم صلة عىل يدل مما
وأراد املطلب، عبد بني وجوه يف املوت يعرف إذ الرسول وفاة منذ السياسة بدأت وقد
لسؤاله بكر أبي إىل الرسول أشار وقد السياسة، إىل النبوة من والتحول الوصية الناس
الصحابة بني التفضيل يف السيايس للرصاع الرشعي الشكل وبرز الرسول،118 غاب ما إذا
ويجد الصحابة بني التفضيل يريد ال سيايس ال آخر تيار مواجهة يف مناقبهم وبيان

ج٧، ،١٩٥ ج٦، ،١٢٦  ج٣، ،٢١٦  ج٤، ،١١٠  ج٧، ،٥٤ ج٥، ،٢١٣  ج٦، ،١٣٨ ج٩، ،٥١–٥٢ ج٥، 117

.١٠٦  ج٩، ،٢٢٣  ج٤، ،١٠٣  ج٢، ،٧٧  ،٢٠  ج٧، ،١٩٦ 
.١٣٥ ج٩، ،٧٤  ج٨، ،١٢٣  ،٩٨  ج٩، ،١٢٧  ج٥، ،٢٠٨–٢٠٩  ج٨، ،١٠١  ج٥، ،١٢٤  ،٥٩  ،٥٨ ج٥، 118
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دون والخري املناقب يف التفضيل البعض ويؤثر أحاديث، من موقفه يؤيد ما فريق كل
ثم النجار بنو األنصار «خري مثل املستوى نفس عىل بينهم الجمع ثم منافسة أو حسد
خري»، األنصار دور كل ويف ساعدة بنو ثم الخزرج بن الحارث بنو ثم األشهل عبد بنو
التخيري فكان عيل. وظلم السيايس الرصاع وبداية الصحابة مناقب يف التفضيل ويتضح
السلطة طالب من لتهميشه إما عيل ذكر دون وعثمان وعمر بكر أبي بني النبي أيام
تكون وقد الرسول،119 من وقرابته قربه ملدى عنها لرتفعه أو سفيان أبي مثل السياسة
تدل الصحابة مناقب يف واالستفاضة سياسية،120 خلفية دون القرآن قراءة يف األفضلية
وهناك األوىل، الجماعة يف حي موضوع وهو والتحاسد التنافس بينهم، مشكلة وجود عىل
أنفسهم، الصحابة أحاديث وأقواها الصحابة، بني الحسد عن تكشف كثرية أحاديث
(طلحة)، عثمان إىل يتحزب بعضهم األصحاب. سب بعدم تويص أخرى أحاديث وهناك
الخالص، التاريخ من جزء كأنه هناك الحديث ويبدو (الزبري)، عيل إىل اآلخر والبعض
مثل صحابيٍّا الصحابة، فضائل وتذكر الرسول، تاريخ من جزءًا وليس الصحابة، تاريخ
ويتلوها الرسول قمتها شجرة نحو عىل التفضيل ويأتي الرسول، خليل بكر أبي فضائل

عيل. وثالثة عثمان، ثانية درجة ثم وعمر، بكر أبو

الرسول

أبو بكر

أبو بكر

أبو بكر

عثمان

عثمان

عمر

عمر

عمر عيلّ

.٥ ج٥، ،٤٥  ج٥، ،١٨ ج٥، 119

ج٥، جبل، بن ومعاذ كعب، بن وأُبي حذيفة، أبي موىل وسالم مسعود، بن هللا عبد أفضلية مثل وذلك 120

.٤٥ ،٣٤ 
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والغالب يشاء،121 ما منها يغرف بالحكمة الرسول له فضَّ مفًرسا. عباس ابن ويظهر
حواري يف الحال هو كما الشخصيات رسم يف فني عمل وهناك الصحابة، بني تفضيل ال
تفضيل أيًضا وهناك وبولس، يوحنا مثل القوي، وعمر الضعيف، ذر أبي مثل املسيح
طفلة عائشة، خاصة أزواجه ضمنها ومن عمران بنت ومريم وبناته الرسول أزواج بني
نزل وقد للتدفئة، صدرها يف قدماه يضع الرسول كان سلطة. طالبة أم زوجة أنثى، أم
عزوًال، ليس وجربيل الحب، يضاد ال فالوحي الغطاء. تحت معها وهو الرسول عىل الوحي
حديث يف وخديجة حديث، يف مريم نسائه وخري ومحبة، ود فكالهما اإلنسان. مع وهللا
سيدة وفاطمة تعارض، يف األحاديث وقعت وإال واملالطفة املدح سبيل يف ذلك كل آخر.

السماء.122 يف أيًضا بل األرض عىل فقط ليس فالتفضيل الجنة. نساء
ويتحول السياسية املشكلة تتعقد ال حتى ابن أو أخ أو أب ذكور، للرسول يكن ولم
السيايس الرصاع ويستمر السرية، يف اآلخر الجزء تمثل الرسول ووفاة وراثة، إىل األمر
أو الوضع يف متأخرة أنها عىل يدل مما األحاديث بعض يف تبدو التي الشعوبية يف
والفرس العرب حول األحاديث فتكثر قبل. من موجودة تكن لم شعوبية قراءة يف
والعربانية والحورانية السوريانية وحول ولغات، وثقافات وعادات كأقوام والحبش والرتك

أقل. وبدرجة كلغات والرومية والقبطية والنبطية
القرآن رشح ورضورة العرب، كالم يف لغة أهل بأنهم الحديث يف العرب إىل يشار
ُحسان رجل تقول والعرب كالم، عادة فاللغة فاكهة. الرمان العرب وتعد العربية، باللغة
إىل اللغة مستوى ينتقل ثم اللغوية. لعاداتهم طبًقا رباع العرب تجاوز وال وُحجال،
بكر وأبو هللا سبيل يف مجالسهم من العرب أول إني سعد: قال فقد األرشاف. مستوى

األنصار، ذوو األنصار، أتباع األنصار، مناقب وفضلهم، املهاجرين مناقب النبي، أصحاب فضائل 121

العباس طالب، أبي بن جعفر طالب، أبي بن عيل عفان، بن عثمان الخطاب، بن عمر بكر، أبي مناقب
وحذيفة، عمار عمر، بن هللا عبد وقاص، أبي بن سعد هللا، عبيد بن طلحة العوام، بن الزبري املطلب، عبد بن
زيد ربيع، بن العايص أبو ومنهم النبي أصهار رباح، بن بالل والحسني، الحسن الجراح، ابن عبيدة أبو
معاوية، الوليد، بن خالد حذيفة. موىل سالم مسعود، بن هللا عبد عباس، ابن زيد، بن أسامة حارثة، بن
زيد كعب، بن أُبي جبل، بن معاذ برش، بن عباد حضري، بن أسيد معاذ، بن سعيد عائشة، فاطمة،
زيد عتبة، بنت هند اليمان، بن حذيفة هللا، عبد بن جرير خديجة، سالم، بن هللا عبد طلحة، أبو ثابت. بن

.٢–٥٠ ج٥، عمر بن
.٣٦–٣٧  ج٥، ،٢٢٢  ج٤، ،٣٤  ج٥، ،٧٣  ،١٦  ج١٠، ،٢٣ ج٥، 122
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ويشار أسد، مثل دالالت من لهم وما وقبائلهم العرب أسماء تظهر ثم داًرا. العرب أوسط
فالنًا يلعن فالرسول العرب. وأحياء العرب ومعرش العرب وأكمل العرب نساء أعطر إىل
يأتي الذي العامي أي األعراب من رجل أو األعرابي إىل يشار كما العرب. الحياء من
مثل: بدوية وغلظة صحراوية طبيعة عن ينم سؤاًال ويسأل الرسول من الهداية لطلب
فالطبيعة تزرموه». «ال الرسول وقال املسجد يف وبال العرب من أمي أي أعرابي جاء
وأقلها األعراب من رجل أو وسأل» أعرابي «جاء عبارة وتتكرر الفكر، عىل األولوية لها
بها نشا عربي «قال ومثل عربية، فالعادات بها»، مىش عربي «قل مثل عربي تهكًما
كانوا وإن قيمة فالعرب الناس؟» يسأل العرب معادن أي «عن الرسول وسأل مثله»،
من العربية الجزيرة تطهري الرسول أراد فقد ذلك ومع زمزم، قصة قصصهم، يجهلون
جزيرة من املرشكني «أخرجوا الجديد والدين العرب باسم وتوحيدها السابقة الديانات كل
الحديث، العرص مرصيف مثل ارتكازها ونقطة األمة لتوحيد القاعدة الدولة وكأنها العرب»
«من الرواة أحد ويزيد اقرتب»، قد رش من للعرب «ويل املستقبل من الرسول ويحذر
العرب. جزيرة من األوثان تطهري من بد ال لذلك الصالحني123 وجود من بالرغم الخبث»
عندما البداية يف األول أمرهم هو العرب وأمر العرب، يف نوح قوم يف األوثان صارت قد

للمسلمني.124 الراوي يقل ولم الفتح، يوم للعرب كان ثم الطبيعة عىل كانوا
ويضع والعرب، قريش بلسان القرآن نزل فقد قريش. يف العرب تخصيص يتم ثم
فإن قريش بلسان فاكتسبوها القرآن عربية يف اختلفتم «إذا حديث لباب عنوانًا البخاري
مجرد وليست لسان أو لغة وتسمى قريش، بلغة حلقى عقرى وتعني بها»، نزل القرآن
أصحاب قريًشا فإن الحضارة. أو املهنة أو الحرفة إىل اللسان من األمر ويتحول لهجة،
فأما زرع أصحاب فإنهم أنصاريٍّا أو قرشيٍّا إال هذا يجد «ال للرسول األعرابي قال كما زرع
«قريش لقريش وميزة خصائص فتصبح أكثر يتدرج ثم زرع». بأصحاب فلسنا نحن
نساء اإلبل ركبن نساء و«خري العرب، معرش بني أحياؤها ولها وقدرة» نسبًا العرب أوسط

ج٥، ،١٦١  ج٨، ،٨  ج٥، ،٢٨  ج٥، ،١٢١  ج٨، ،٥٣  ج٦، ،١٩٩  ج٦، ،١٨٠–١٨١  ج١، ،١٣–٢٠ ج٦، 123

،٢١٢  ،٣٣٣  ج٨، ،١٢٧ ،١٢٥  ،٩٨  ج٩، ،٢١٥  ،١٣١  ،١٤  ،١١  ،٩  ج٨، ،٤٨  ج٦، ،١٣٠  ج٥، ،١١٦ 
،٦٠  ،٧٦  ج٩، ،٨٥ ج٤، ،١١ ج٦، ،١٢٤  ج٤، ،١٨٢  ،١٨٠  ،١٧٠  ج٤، ،٤٤  ج٨، ،١٦٧  ج٥، ،٩٨  ج٩،

.٢٤١  ،٦٤ ج٤،
.١٩١  ،١٥٠ ج٥، ،١٩٩ ج٦، 124
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الدين» أقاموا ما وجهه عىل هللا كبه إال قريًشا أحد يعادي «ال قريش يف والسياسة قريش»،
أمريًا»، عرش اثنا «يكون رواية ويف اثنان»، بقي ما قريش يف األمر هذا يزال «ال وأيًضا
بالقرابة. املرياث وتحدد بالقرابة، اإلسالم انترص وقد قريش»، من «كلهم أخرى وزادت
قريًشا ويخصص بل شعوبي جو يف قرييش عروبي إحساس لديه ذاته الرسول إن بل

املطلب: عبد بني إىل بنسبته ولكن بالنبوة فقط ليس ويفخر وأبطانها، بأفخاذها

ال��م��ط��ل��ب125 ع��ب��د اب��ن أن��ا ك��ذب ال ن��ب��ي أن��ا

األشعري موىس أبي نسب من األشعريون يمثله محمود اتجاه اتجاهان: بها وقريش
ضحك الذي الطيب اإلنسان وهو العطايا، لهم ويجزل عنهم يسأل الرسول. ويمدحهم
واتجاه منهم»، وأنا مني «هم فيهم الرسول ويقول التحكيم، يوم العاص بن عمرو عليه
«قرنا الشيطان قرنا سيطلع ومنهما القلوب غالظ فهم ومرض. ربيعة تمثله رشير مرذول
من غلمة يد عىل األمة تهلك ذلك ومع الحفاة، القدادون وهم ومرض»، ربيعة يف الشيطان

قريش».126 من غلمة يد عىل أمتي «هالك قرش
يف اليمن وتأتي والسياسية، القبلية الشعوبية مع الجغرافية الشعرية تبدو ثم
والفخر يمانية»، والحكمة «اإليمان يمانية والحكمة اليمان، الحكمة فأهل املقدمة.
عن ألنها اليمن سميت وقد الغنم، أهل يف والوقار والسكينة اإلبل، أصحاب يف والخيالء
يمنية، أصول ذو والرسول امليرسة، فاملشأمة الكعبة يسار. عن والشام الكعبة يمني
والعراق الشام قوم كل ويهل والعراق، مرص فضل أي الجنة من نهران والفرات والنيل
واملاليو إندونيسيا تهل أين من املحدثني: وسؤال الكعبة، أبواب من باب من واليمن،
وتظهر وأمريكا؟ أوروبا مسلمو يهل باب أي ومن وأفريقيا؟ آسيا وأواسط والفلبني
«قرنا مثل أكرب اإلبداع إمكانيات حيث املبارش القول يف ظهورها قدر الرواية يف الشعوبية
دام ما أخرى رواية زيادة ويف املدينة»، ألهل الحليفة وذا الشام، ألهل والجحفة لنجد
هي وهذه يومئٍذ» عراق يكن ولم العراق وذكر يلملم اليم «ألهل املناطق عىل توزيًعا األمر

،٥٢ ج٤، ،١٠١  ،٧٨  ج٩، ،٢١٨–٢١٩  ج٤، ،٨٥  ج٧، ،٧٢  ج٩، ،٢١١  ج٨، ،١٨٥  ج٩، ،٢٢٤  ج٦، 125

.١٧٨  ،٨٦ ج٥، ،٣٩
.١٩٧  ج٥، ،٢٤٢  ج٤، ،١٥٥  ج٤، ،٢١٩  ج٢، ،٦٨  ج٧، ،٢١٨  ج٥، ،١٢٣  ج٧، 126
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عمرو بن والطفيل دوس وقصة العنيس، األسود قصة وتروى لإلبداع، الجغرافية الحدود
معركة يف األدب يدخل حتى خالصة بيئية قصص وهي والبحرين ُعمان من الدويس،

الشعوبية.127
مرة قال فقد الفاريس. يعرف فالنبي عليهم. وما لهم ما الفرس يأتي العرب ومع
ثم األصل فارسية كانت وربما الصدقة»، نأكل ال أنا تعرف أما كخ «كخ بالفارسية
الفارسية الصور بعض تداخلت وقد والرفض، النقد عىل يدل صوت هي وربما تعربت،
تشمل التي الكربى الحضارية فارس يف األوائل الحديث جماع معظم كان فقد الرواية. يف
كرس فإن وجناحان رأس له طائر األمة «إن قال: الهرمزان إسالم فبعد آسيا. أواسط
والجناح قيرص والجناح كرسى فالرأس ورأس بجناح الرجالن نهضت الجناحني أحد
سرتث التي هي اإلسالمية ففارس كرسى». إىل بالنفاذ املسلمني فأمر فارس. اآلخر
أي األمالك ملك تعبري الرواية يف ويظهر القديمة، وروما القديمة فارس وقيرص، كرسى
الجاهلية، مظاهر أحد بلسانه تعبري أو األعجمي سب وكان أذربيجان، واسم شاه شاهان
لناله الثريا عند اإليمان كان «لو وقال الفاريس سلمان عىل يده الرسول وضع وقد
لوجود هناك الحديث جمع فقد «العلم». أخرى رواية ويف هؤالء» من رجل أو رجال
عندما الضطهادهم ونظًرا القدم، منذ وسياسة علم أهل أنهم كما الصحابة. من كثري
مهبط عن لبعدهم ترشيع إىل حاجة يف كانوا األمة. ذاكرة أصبحوا الشيعي املذهب تبنوا
التعليم يف عليها لالعتماد العربية باللغة مدونة نصوص وإىل العربية الجزيرة يف الوحي
الرشق من قادًما الكفر جعل ويف املجويس وصف يف الشعوبية وتظهر القبائل، وتعريب
أهل يف والسكينة الوبر وأهل واإلبل، الخيل أهل يف والخيالء والفخر فارس تحديد دون

الغنم.128
الحبيش اللسان يعرف الرسول كان فقد الحبيش، أو األحباش عىل الثالث والثناء
األلفاظ بعض ويطلق لألقوام يتحبب الرسول كان وربما الفاريس، اللسان يعرف كما
الرواية وترشح سنه»، «سنه، الرسول قال فقد األليف. الودود وهو إليهم تقربًا بلسانهما
كلغتني والحبشية العربية بني األصل يف التشابه ويتضح حسنة، بالحبشية تعني أنها
ووجود القرآن عىل ينطبق الحديث عىل ينطبق وما قبل، من تعريبها تم وربما ساميتني

.١٩٥–١٩٦ ج٧، ،٢١٨–٢٢٦  ج٥، ،١٣٠ ج٩، ،١٦٥  ج٢، ،١٨٣  ج٩، ،٢١٧ ج٤، ،٢١٩ ج٥، 127

.١٩٣  ج٣، ،١٥١  ج٤، ،١١٧  ،٩٩  ج٧، ،١٨٩  ج٦، ،١٥١  ج٤، ،١٩  ج٨، ،٥٦  ج٨، ،١٨٨  ج٤، 128
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الحبشية. أصولها إىل وردها الحديث ألفاظ برشح الرواة ويتربع فيه، املعربة األلفاظ
حطب، وحصب متكئًا بالحبشية واألترج الحبشية بلسان «الرحيم» ميرسة أبو رشح فقد
ويتعدى الحبشة، مدى فالظفر األدوات أسماء تظهر كما وحب. وحرم الكوة، واملشكاة
يسرت الرسول وكان ولهو، لعب أهل فهم وطبائعهم. عاداتهم وصف إىل األحباش حضور
جمعت فقد مشهودة عضلية قوة ولهم الحبشة، أو الحبش إىل تنظر وهي بردائه عائشة

األحابيش.129 ومعهم الرسول لحرب قريش
والرسيانية كالعربانية السامية اللغات من أخرى مجموعة الحديث يف وتظهر
ويفرسونها بالعربانية التوراة يقرءون كانوا الكتاب أهل أن هريرة أبي فعن والسوريانية،
هناك كانت تكذبوهم». وال الكتاب أهل تصدقوا «ال الرسول: فقال اإلسالم. ألهل بالعربية
تدخلت ولكنها والترشيع للعقيدة مصدًرا جعلهما دون والنرصانية باليهودية معرفة إذن
وهو «رسيا» مثل الرسيانية األلفاظ بعض الروايات يف وترد الحديث، وجمع التفسري يف
النصف يف آسيا أواسط يف معروفة الرسيانية كانت هل والسؤال: بالرسيانية، صغري نهر
يعني «سطور» لفظ وكذلك فارس؟ يهود عرب البخاري عرص الثالث القرن من األول

بالسوريانية.130 لك» «هيت يوسف سورة يف القرآن عبارة وتعني الجبل، بالرسيانية
فقد الغرب. يف الرومية اللغة تظهر فلسطني يف والوسط فارس يف الرشق لغات ومع
وتظهر هرقل، بالط يف والرومية العربية يعرف من هناك كان فقد ترجماته. هرقل دعا
القسطاس مجاهد: وقال وعدله، هرقل استطالع وحب قومه يف الكريمة محمد صورة

عربت.131 قد رومية األصل يف كانت وربما بالرومية، العدل تعني
جبري ابن عند النبطية. مثل العربية اللهجات إىل أقرب األخرى اللغات بعض وتظهر
نرصانيٍّا، مرصيٍّا كان فربما مات. قبطي عبد إىل ويشار رجل132 يا بالنبطية «طه» تعني
أحمس لفظ مع العربي أحمس لفظ تشابه والغريب الثياب، من الفاخر يأتي مرص ومن
مظاهر بعض أن ويبدو السامي، األصل نفس إىل التشابه رجع إذا إال القديمة مرص يف

ج٥، ،٤٨–٤٩ ج٧، ،٩١ ج٤، ،١٥٦  ج٨، ،٦٤ ج٥، ،٨  ج٨، ،١٢٤  ،١٢١  ،٩٤  ج٦، ،١٦٩ ،٩٠ ج٤، 129

.١٦١
.٩٦  ج٦، ،١٧٤  ج٦، ،٢٠١  ج٤، ،٢٥  ج٦، 130

.١٩٨ ج٩، ،٤٤–٤٥  ج٦، 131

.١١٩ ج٦، 132
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«ال التحنيط عن الرسول لنهي العربية الجزيرة يف معروفة كانت القديمة مرص ثقافة
تحنطوه».133

أرشاط من الرتك سيادة فإن فارس تخصيص دون الرشق من يبزغ الكفر كان وإذا
الساعة»، أرشاط من كرشط «الرتك أبوابه عناوين أحد ذلك البخاري جعل لدرجة الساعة
ويزداد املطرقة، املجان وجوهم كأن الوجوه عراض الشعر، نعال ينتعلون قوم وهم
وملاذا الرتك؟ هم فمن األنوف». ذلق الوجوه حمر األعني «صغار أخرى رواية يف الوصف
اآلن؟ وحتى عام خمسمائة مدى عىل اإلسالم نرصوا وقد العرقي الوصف بهذا يوصفون

آسيا؟134 أواسط يف الفرس الرتك معنى هل
الوحي قبل العرب ثقافة باعتباره السياسية املعارك يف العربي الشعر دخل وقد
الرواة، أو الشعراء أو الصحابة أو الرسول من باألشعار البخاري صحيح ويمتلئ وبعده،
وهو الشعر الرسول قرض فقد الشعر. تدوين مشكلة نفس هي الحديث تدوين ومشكلة

مثل: عدة صياغات يف العرب بلغاء من

واملهاجرة لألنصار فاغفر اآلخرة عيش إال عيش ال اللهم
واملهاجرة األنصار فأكرم اآلخرة عيش إال عيش ال اللهم
واملهاجرة لألنصار فاصلح اآلخرة أجر إال أجر ال اللهم
واملهاجرة135 األنصار فارحم اآلخرة أجر األجر إن اللهم

التايل: النحو عىل الخندق حفر أثناء شعًرا الرسول قال وقد

صلينا وال تصدقنا وال اهتدينا ما هللا لوال وهللا
القينا إن األقدام وثبت علينا سكينة فأنزلن
أبينا فتنة أرادوا إذا علينا بغوا قد األىل إن

علينا136 عولوا وبالصباح

.٩٣ ج٧، ،١٥١  ج٤، ،٩٩–١١٧  ج٧، ،١٨٩ ج٦، ،١٥١  ج٤، ،١٩  ج٨، ،١١٨  ج٤، 133

.٢٣٨  ،٥١–٥٢ ج٤، 134

.١٩٦  ج٩، ،١٠٩  ج٨، ،١٣٠  ج١، ،١٣٧  ،٧٨ ج٥، ،٧٨–٧٩  ،٣١ ج٤، 135

.٦٦ ج٥، ،١٥٨  ،٩٠  ،٤٣  ج٨، ،١٤٠ ج٥، 136
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مختلفة: روايات يف أيًضا شعًرا الخندق يوم األنصاري ويرد

أبدا حيينا ما الجهاد عىل محمدا بايعوا الذين نحن
أبدا بقينا ما الجهاد عىل محمدا بايعوا الذين نحن

أبدا137 بقينا ما اإلسالم عىل محمدا بايعوا الذين نحن

وحدة عىل يدل وهو باطل»، هللا خال ما يشء كل «أال لبيد بقول يعجب الرسول وكان
متعددة: صياغات يف قتل حني األنصاري خبيب وقال الصوفية138 يقول كما الشهود

م��ص��رع��ي ل��ل��ه ك��ان ش��ق أي ع��ل��ى م��س��ل��ًم��ا أق��ت��ل ح��ي��ن أب��ال��ي ول��س��ت
م��ص��رع��ي139 ل��ل��ه ك��ان ج��ن��ب أي ع��ل��ى م��س��ل��ًم��ا أق��ت��ل ح��ي��ن أب��ال��ي ول��س��ت

الصحابة وكان املعارصة، اإلسالمية الحركة شعارات من البيت هذا أصبح وقد
الرواة يذكر الحال وبطبيعة الحق140 عىل ورصاعهم إيمانهم عن تعبريًا شعًرا يقرضون
يذكر كما الحارث141 بن سفيان أبي وبني بينه والرتاشق الرسول شاعر ثابت بن حسان
وشاركت أبيات، أربعة وأطولها القليب، شعر وهناك القيس، المرئ أبيات ثالثة الرواة

امرأة: قول مثل الشعر إلقاء يف النساء

ن��ج��ان��ي142 ال��ك��ف��ر ب��ل��دة م��ن إن��ه أال رب��ن��ا ت��ع��اج��ي��ب م��ن ال��وش��اح وي��وم

ألفاظ بعض تبدو وقد القرآن143 لتفسري كشواهد التفسري كتاب يف الشعر يكثر كما
عىل قادر الوطني والشعر املقاومة شعر مثل الحديث العربي الشعر أن إال قديمة األبيات

الدور. بنفس القيام

.١٠٤–١٠٥ ج٩، ،١٣٨ ج٥، ،٩٦  ج٧، ،٤٢ ج٥، 137

.١٢٧  ،٤٣  ج٨، ،٤٢ ج٥، 138

.١٣٣  ،١٠٢  ج٥، ،٦١  ج٤، ،١٤٧ ج٩، 139

ج٧، ،٣٠  ج٣، بكر أبو ،٤٤  ج٨، ،٦٩  ج٢، رواحة بن هللا عبد ،٣٣  ج٢، طالب أبي شعر ذلك مثال 140

.٩١  ج٣، هريرة أبو ،١٥١–١٥٨  ج٧، ،١٠٤ ج٩، ،٣٠  ج٣، رباح بن بالل ،١٥١–١٥٨ 
.٦٨  ج٩، ،١١٣  ج٥، ،١٣٧  ج٣، 141

.٥٢  ،٨٣  ج٨، 142

.١٥٨  ،١٣٣  ،٩٢  ،٨٠  ج٦، ،١٥٥  ،١٥٠ ج٥، 143
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بني العقائدية الخالفات عن الروايات من العديد تعبري يف الدينية البيئة وتظهر
تنىس؟ وماذا تتذكر ماذا تستبعد؟ وماذا ستبقي ماذا للذاكرة، موجهة فالعقائد الفرق.
تدوين الذاكرة، واستدعاء الحواس إلدراك موجه وعامل للعالم، الرؤية من جزء فالعقائد
فريق لتأييد النقلية الحجج تدوين طريق عن الكالمية املعارك من جزء إذًا الحديث
ذلك بعد فيما األشعرية أصبحوا الذين والجماعة السنة أهل تأييد وغالبًا فريق، ضد
املعارضة عقائد ضد الشعبية الثقافة يف ساندة عقائدهم كانت ولكن الزمان من بقرن
«التوحيد» كتاب يف العقائدية املوضوعات ذروة وتبلغ والشيعة، والخوارج املعتزلة خاصة
البخاري صحيح آخر يف التوحيد موضوع يأتي أن والعجيب البخاري.144 كتب آخر
كتاب وهو واإليمان، العلم كتابي مع األوىل العقيدة أنه من بالرغم القدر»، «باب مع
عن ويخرج السابق، الديني بالرتاث واالرتباط الغيبية بالقصص مملوء خالص نظري
العامة للمبادئ السلوك وتفصيالت العمل أوجه بيان وهي وغايته الحديث موضوعات
أدخل فهو ثَم وِمن بالحديث، القرآن رشح إىل أقرب وهو القرآن، وضعها التي والقواعد
للحديث، تأييد فالقرآن آيات. رشح مجرد قرآن، مجرد يكون وأحيانًا التفسري، كتاب يف
من الكبري للقدر نظًرا الفنية والصور بالتشبيهات مملوء وهو للقرآن، رشح والحديث
قد الخطاب وكأن واألدبية البالغية بالصيغ ومملوء الرواية، يف املبارش القول يف اإلبداع
األدعية باب يف أنت» إال الذنوب يغفر وال كثريًا نفيس ظلمت إني «اللهم مثل بذاته استقل
والقصص اإلخراج، ومناظر الحوار، وكتاب األدباء، وعبقرية الشعراء، خيال عن تكشف
افتعاًال تقطيعها يتم الرواية لطول ونظًرا الجماعي، لإلبداع نتيجة ألنه للغاية طويل فيه
ارتبطت ثم دفعات. عىل متعددة إلبداعات ربما أو امللل لقطع وربما األنفاس تلتقط حتى
برواية اآلخر تلو واحد اإلبداعات من لعديد تجاور مجرد افتعالية، بطريقة بينها فيما
الذاكرة استطاعت كيف السؤال: يكون وبالتايل آخر وبداية منظر نهاية عن تعلن قصرية
العملية األحاديث مناسبته؟ ما روايته؟ تمت وكيف الطويل الخيايل القصص هذا حفظ
الحديث وقصص به، القرآن تكفل والقصص الرئيسية، الحديث مهمة وهي عملية أسئلة
موجودة كانت التي الثقافية والبيئات الديانات من إال العرب يعرفها لم معلومات يتطلب
كتبها هل اآلخرين؟ عىل أو نفسه عىل الطويلة الرواية هذه الراوي راجع هل الوحي. قبل

مدونات؟145 من قرأها ثم

.١٥٢–١٥٨  ج٨، القدر باب ،١٣٩–١٩٩ ج٩، التوحيد، كتاب 144

.١٤٤–١٦١ ج٩، ،١٨٢–١٨٣  ج١، ،١٤٤  ،١٨٩  ج٩، ،٢٠–٢٤٥  ج٦، 145
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«صحيح وعىل التوحيد» «كتاب عىل مسيطرة شبه تكون تكاد التي األوىل والعقيدة
ضد لها وروجت األموية الدولة أفرزتها التي والقدر القضاء عقيدة هي كله البخاري»
ضد مكتوب وكأنه كله فالكتاب املعتزلة. عند ومسئوليته اإلنسان وحرية األفعال خلق
شاء «إن بقول إال فعل يتم وال هللا بمشيئة يشء فكل املعارضة. فرق إحدى املعتزلة،
سبيل يف يجاهد بفارس يأتي كي املائة نسائه عىل داود بن سليمان طاف فقد هللا».
دونت وقد رجل! بشق جاء واحدة امرأة إال تحمل فلم هللا» شاء «إن يقول أن دون هللا
تَْهِدي َال ﴿إِنََّك جاهز القرآني والسند هللا»، شاء «إن قول باب يف ذلك األشعرية املصنفات
إيقاظهما الرسول أراد عندما وفاطمة عيل حتى يََشاءُ﴾. َمْن يَْهِدي هللاَ َوَلِكنَّ أَْحبَبَْت َمْن
َجَدًال﴾، ءٍ َيشْ أَْكثََر اْإلِنَْساُن ﴿َوَكاَن بالقرآن عليهما الرسول فرد هللا. بمشيئة تحجبوا
ما يجد ال بانه لألشعريني الرسول اعتذر فلما سواه. فاعل وال الحق الفاعل هو وهللا
الشايف، هو وهللا حملكم»، هللا أحملكم «لم قال ذلك بعد وجد ثم للقتال عليه يحملهم
هللا بأن تفخر األخرى هي املثالية عائشة إن بل وسقاه. أطعمه هللا فإن ناسيًا أكل ومن
عىل مكتوب يشء وكل أهاليهن، فعل األزواج باقي أن حني يف السماء يف زوجها الذي هو
فيأمره ملًكا هللا ويبعث مضغة، ثم علقة ثم يوًما أربعني ابن وهو أمه بطن يف اإلنسان
من حظه آدم ابن عىل كتب وقد روحه، يف ينفخ أن قبل وسعادته وشقائه وأجله برزقه
ويكذبه، ذلك يصدق والفرج تتمنى والنفس املنطق، اللسان وزنا النظر، العني زنا الزنا،
إن بل الزنا». من حظه آدم ابن عىل كتب «هللا قبل. من كتب ملا تحقيق إال هو ما والعمل
امليت وتعذيب املسيحية، يف الحال هو كما األوىل آدم خطيئة وزر من جزءًا يحمل اإلنسان
آدم ابن عىل كان إال ظلًما نفس تقتل «ال الفردية املسئولية ضد عليه أهله ببكاء القرب يف
استحياء عىل إال االعتزال يظهر وال القتل»، سن من أول ألنه ذلك دمها من كفل األول
فرد االتكال يورث هذا بأن الناس أحد اعرتض أن بعد أوانها قبل األشعرية كاستدراك
«كلٌّ أخرى صياغة ويف عملوا»، ملا ميرسون كل الشقاوة وأهل السعادة أهل «إن الرسول
له. خلق ملا ميرس اتكال دون النار من مقعده يعلم كل له» يرس ملا أو له خلق ملا يعمل
«ال املعتزلة عن األفعال لخلق طبًقا الفردية واملسئولية الحرية األحاديث بعض تؤكد كما
له».146 مكره ال فإنه املسألة فليعزم شئت إن ارحمني اللهم يل، يغفر هللا أحدكم يقولن

ج٨، ،١٥٣ ج٩، ،١٧٠  ج٨، ،٥٧ ،١٢٣ ج٧، ،١٥٩  ج٨، ،١٣١ ج٩، ،١٤١  ج٦، ،١٠٦  ،٧٠  ،٢٧  ج٤، 146

ج٨، ،٩٢  ،٥٩  ج٨، ،١٥٣ ج٨، ،١٢٠  ج٢، ،٢٠٠  ج٢، ،١٩٩  ،١٦١–١٦٢  ج٩، ،١٦٥–١٦٨  ج٩، ،١٥٢ 
.١٢٧  ج٩، ،٩٨ ج٥، ،٤٨  ج٨، ،٦٧ 
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والخوارج. املعتزلة ضد باإلرجاء والقول والعمل اإليمان بني الفصل الثانية والعقيدة
بوحدة الخوارج ويقول امليسء، وعقاب املحسن ثواب باالستحقاق، املعتزلة يقول إذ
«ال باستثناء اإليمان من جزءًا العمل ليس املروية األحاديث معظم ففي والعمل. النظر
اتجاهات أحيانًا تظهر بل مؤمن». وهو القاتل يقتل وال السارق يرسق وال الزاني يزني
أمثالها بعرش الحسنة الرباني، والفيض اإللهي بالكرم بداية آسيا أواسط يف الصوفية
من أخرى مجموعة الذاكرة استدعاء أجل من بواحدة والسيئة ضعف، سبعمائة إىل
العبد إىل هللا وتقرب شربًا هللا إىل العبد تقرب وهللا، اإلنسان بني التقارب عن األحاديث
اإلرجاء عقيدة شاعت وقد هرولة، العبد إىل هللا وإتيان ماشيًا هللا إىل العبد وتقرب ذراًعا،
يوم إىل ذلك وتأجيل اإليمان من العمل إخراج أجل من السنة أهل وعند األموية الدولة يف
يشاءون. ما الحكام يفعل حتى عاقب شاء وإن أثاب شاء إن يريد ما هللا يفعل القيامة.
اإلرجاء عقيدة تزاوجت وقد رسق، وإن زنى وإن الجنة دخل هللا إال إله ال قال من فكل
اإليمان املرجئة. من حنيفة أبو كان فقد الفقه. يف الحنفي املذهب سيادة مع أذربيجان يف
وحده باهلل اإليمان يكفي خارجي. عمل إىل يحتاجان وال عمل ذاتهما حد يف واإلسالم
غفر املسجد هذا يف ركعتني وصىل توضأ «من والصالة الوضوء يكفي بل به، الرشك دون
الحديث ويتكرر مرة، سبعون ولو واالستغفار الدعاء يكفي بل ذنبه». من تقدم ما هللا
يشق لم بأنه له وعاتبه الرسول وحزن هللا إال إله ال قال لكافر أسامة قتل عن املشهور
وقد باللسان، اإليمان إن اإلرجاء. تدعيم أجل من متعوذًا قالها أنه يعرف كي قلبه عىل
وهي الجنة، يف الخلق من الكثري فوق يكون أن خاصة، عامر بن لعبيد الرسول دعا
الرحمة بمجرد أصبح الجنة دخول إن بل غريه. دون عكاشة بها سبق التي الدعوة
كان لو حتى بعمله الجنة أحد يدخل فال بشهيدين. أو ورسوله هللا بمحبة أو اإللهية
مع يتعارض ما وهو به يفعل ما الجنة يف الرسول يدري وال هللا، برحمة إال الرسول
وحديث تأخر، وما ذنبه من تقدم ما للرسول غفر هللا بأن والقرآن والبشارة العصمة
الزنا حكم يف الحال هو كما شهود بأربعة إال الجنة يدخل وال واردها»، إال منكم «ما
الشفاعة أو بالبشارة الجنة دخول ويمكن عمل، دون التدريج عىل اثنان أو ثالثة أو
آخر وطلبها عكاشة وطلبها ألًفا لسبعني بالجنة فالبشارة األشاعرة. عند الحال هو كما
طلب يف السبق وكأن آخر، لواحد االتساع تستطيع ال البشارة وكأن عكاشة سبقه ولكن
عن يكشف مما فعثمان، بكر فأبو عمر حلقات، ثالث عىل بالجنة والبشارة الحجة،
كثرية أحاديث وتذكر السيايس، للرصاع رشعي كغطاء الصحابة بني التفاضل أدبيات
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يكون فقد املعتزلة. عند االستحقاق قانون يناقض ما وهو ألمته، محمد شفاعة للشفاعة،
من فيصبح الجنة أهل من يكون وقد الجنة، أهل من فيصبح النار أهل من اإلنسان
فهم لهم عمل ال ألنه النار أو الجنة يف لهم حكم ال األطفال أن من وبالرغم النار، أهل
وهللا الجنة، يف مرضع الرسول ابن إلبراهيم كان املعنى وبهذا للفطرة، طبًقا الجنة يف
املتكلمني عند املعاد تصورات بعض األحاديث وتضم املرشكني147 ذراري يضع أين أعلم
مزيد من «هل تقول النار أن كما البعث. حني الخلق يركب منه الذي الذنب عجب مثل
تدل إبداعية وصور تشبيهات وهي الجنة»، تظل حتى فيطفئوها فيها قدمه هللا فيضع

وشهاداته.148 جربيل نداءات تسمع كما واحد. آن يف والرحمة العظمة عىل
وليست السمعيات من النبوية لألحاديث املوجهة الكالمية العقائد معظم أن وواضح
اإلبداع من ممكن قدر بأكرب وتسمح واملعاد النبوة مثل الخيال تثري ألنها العقليات من
اإلمامة موضوع واختفى باملعاد، والعمل اإليمان موضوع وارتبط والجماعي، الفردي
الوحي ومن الخالفة، إىل النبوة من التاريخ ومسار الصحابة تفضيل يف قبل من لدخوله
السيايس الخالف فيها وقع التي العملية األمور هي السمعيات كان وقد السياسة، إىل
لها وللتعرض التبليغ صفة بذكر إال النبوة إىل يشار وال سمعيات، إىل تتحول أن قبل
والنقل والعقل والصفات الذات مثل حضوًرا أقل فهي العقليات أما األنبياء. وراثة يف
الذات بمعنى فالتوحد السمعيات. من والعمل اإليمان مع األفعال خلق قضية دخلت إن
املشهورة التشبيهات بعض إال الروايات يف تظهر وال متأخرة، عقلية صياغات والصفات
غلبت رحمته أن العرش عىل وضع كتابه يف كتب الخلق هللا خلق «ملا مثل اإلرسائيليات يف
بمجرد الجنة دخل هللا أسماء أحىص من وأن املبارش، الخرب من بدًال تخييًال غضبه»
واألخالقية املعرفية القيم ملجموع كشف أو تصنيف أو دراسة أو حفظ دون إحصاء
ويكثر يشء؟ هللا تسمية يجوز هل مثل الكالمية القضايا بعض وتثار فيها149 والجمالية
كل يف الذكر وكتابة واألرض السموات وخلق املاء عىل هللا عرش كون يف الكوني الخيال

،١١٤  ج٨، ،١١٨  ،٧٥  ج٨، ،١٧٤ ج٩، ،١٩٢–١٩٣  ج٧، ،١٩٢  ،١٧٧  ج٩، ،٧٨  ج٣، ،٨٩–٩٠  ج٢، 147

،١٣٢  ،١٢٢  ج٨، ،١٢٢ ج٨، ،٦٥ ج٥، ،٦٩  ج٩، ،١٨٩  ج٧، ،٩١–٩٣  ج٢، ،١٥٧  ج٧، ،١٤٠  ،٦٥ ج٨،
.٤  ،٥٨  ج٩، ،١٥٣  ج٨، ،٩٦  ،١٩٠  ،١١٠  ،٥٩  ،٤٨  ج٨، ،٨٢  ج٨، ،١٥٢  ج٨، ،٤٨  ،٤٥  ج٩،

.١٤٣–١٤٤ ج٩، ،٢٠٥  ،٥٨ ج٦، 148

التوحيد. الثاني: املجلد التوراة»، إىل العقيدة «من يف ذلك محاولتنا انظر 149
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وتظهر استحياء، عىل وقام السورة نهاية إىل يستمع أن قبل األعرابي ناقة وضاعت يشء،
الرواية. أساس وهو النقل ألولوية املطلق والتأييد الحشوية لصالح والنقل العقل قضية
يجب لم أو أدري» «ال ويقول: فيه الوحي عليه ينزل لم عما يسأل النبي يكن فلم
وكأن هللاُ﴾، أََراَك ﴿ِبَما القرآن لقول بقياس وال برأي يقل ولم الوحي، عليه ينزل حتى
هللا بني قد مبني بأصل معلوًما أصًال شبه «من أيًضا يقل لم وكأنه له، أقيسة ال الرسول
القصص يف القرآنية اآليات من كثري وتستعمل للقياس150 إثباتًا السائل» ليفهم حكمهما
الحديث ويظهر برهان، عىل يعتمد وال عقل يحكمه ال دام ما لإلبداع ونموذج كمنوال
يقوله مما إقناًعا أكثر هللا يقوله فما واإلبالغ. والتأثري التأكيد يف زيادة هللا لسان عىل
قتل تتيح أحاديث ذكر كل ذلك من واألخطر ضعيفة، رواية يف الرسول حتى أو البرش
الظني، الحديث عىل اعتماًدا الكالم علم يف الحال هو كما واملارقني واملرتدين الخوارج
وامللحدين الخوارج «قتل لباب عنوانًا ذلك البخاري جعل وقد الناجية، الفرقة حديث
بأرض لنزولهم الحرورية ويسمون مكرًرا الخوارج إىل ويشار عليهم»، الحجة إقامة بعد
الحرورية بني ويجمع أَْعَماًال﴾. يَن ِباْألَْخَرسِ نُنَبِّئُُكْم َهْل ﴿ُقْل آية عليهم ويطبق حروراء،
«يأتي وأيًضا الفاسقون، وهم ميثاقه بعد هللا عهد ينقضون الذين والنصارى واليهودية
يمرقون الربية. قول خري من يقولون األحالم سفهاء األسنان حدثان قوم الزمان آخر يف
لقيتموهم فأينما حناجرهم. إيمانهم يجاوز ال الرمية. من السهم يمرق كما اإلسالم من
تدوين أن يبدو النحو هذا وعىل القيامة» يوم إىل قتلهم ملن أجًرا قتلهم فإن فاقتلوهم
تم التي والدينية والسياسية والثقافية االجتماعية للبيئة انعكاًسا كان إنما الحديث
تحت والسياسية الثقافية الحياة تاريخ من جزء وهو آسيا، أواسط يف فيها التدوين

الحديث. علم ستار

اإلبداعي والخيال التاريخي الوعي سادًسا:

باملايض تاريخي وعي عن يكشف األنبياء آخر عن الروايات مجموع باعتباره والحديث
واألمني والحارض للمايض الوريث باعتباره باملستقبل ووعي السابقني األنبياء بتاريخ
التاريخ توظيف ويعيد الحارض من يبدأ إليه، ينتهي وال التاريخ من يبدأ املستقبل، عىل

.١٧٧  ،١٦٩  ج٩، ،١٢٤–١٢٥  ج٩، ،١٥١–١٥٢  ،١٤٥  ،١٩٠  ج٩، 150
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إبداعي وعي التاريخي فالوعي إمكانياته. عىل بناءً باملستقبل ويتنبأ متطلباته، عىل بناءً
الوعي يف فرق فال العالم. ملستقبل بالنسبة الخيال يكمله املايض، لحوادث رصًدا وليس

والغيب. الشهادة بني واألسطورة، الواقع بني التاريخي
فالوضع الوضع. باسم واملحدثون القدماء عناه عما يعرب حديث لفظ اإلبداع ولفظ
هو الصحيح فالحديث األخبار. يف والكذب للصدق معيار عىل يقوم تاريخي تصور
والوضع فالصحة ذلك. عكس هو املوضوع والحديث التواتر، طريق عن تاريخيٍّا املنقول
السماع يف القائل القول مطابقة والثاني السند، تواتر األول مقياسني: عىل يقومان هنا
فيه مشكوك وحديث كاذب، موضوع وحديث صادق، صحيح حديث فهناك التدوين. أو
قديم منوال عىل جديًدا نسًجا يعني فإنه اإلبداع أما اآلحاد. خرب مثل والكذب الصدق بني
منه. للمبدع مخالًفا بالرضورة يكون أن دون الفني والخيال الجمعي الوعي عىل اعتماًدا
ألساليبه وتغيري لنماذجه وتكرار ألبعاده وتعميق معناه عىل وتأكيد له تطوير هو بل
يف الحال هو كما إبداعي وعي الجمعي فالوعي يتغري. لم واملعنى واحد الجوهر ولكن
يف وأوراقه فروعه ولكن فيه وجذور التاريخ يف نواة له العامية، واألمثال الشعبية اآلداب

محدود. خيال والتاريخ اسمي، تاريخ والخيال الخيال،
االنتقال بل بلفظ لفظ تغيري مجرد اإلبداع إىل الوضع من بالتحول املقصود وليس
النقل من اإلبداع، منطق بيان إىل بالوضع الحكم ومن املقدمة، إىل النتيجة مجرد من
الثقافية البيئة اكتشاف عىل التحول هذا ويساعد اإلنشاء، إىل اإلخبار ومن اإلبداع، إىل

األجيال. عرب واملرتاكم املتوايل اإلبداع وراء التي جديد من واالجتماعية والسياسة
ويتناول مضمونه، عىل يدل والعنوان الخلق»، «بدء كتاب يف بوضوح ذلك ويتجىل
املتكلمني عند الحال هو كما الخلق بنظرية تتعلق كونية تاريخية رصفة غيبية أموًرا
الذي ﴿َوُهَو األول األصل رشعية الكتاب تعطي التي القرآنية باآلية ويبدأ والفالسفة،
والنواهي، األوامر الرشعية، األمور بني املستويات فيه وتتفاوت يُِعيُدُه﴾، ثُمَّ اْلَخْلَق ُ يَبَْدأ

الخلق. قصص مثل الغيبية واألمور
دخول فإن العملية النواحي من القرآن تفصيل الحديث علم من الغاية كانت وإذا
حديث وأثناء الفقه، أصول علم يف الحال هو كما العلم هذا إطار عن يخرج الغيبيات
الحديث هذا لسماع جاء أنه عىل فندم أعرابي راحلة انفلتت والعرش الخلق بدء عن النبي
وشوق تفكريه حبل عليه قطع أنه أو العملية الناحية من له قيمة ال الذي النظري
فبدء والسرية. النبوة موضوع إىل أقرب وهو فيه، استغرق الذي العلوي العالم إىل خياله
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وارتباط املسيحية يف الحال هو كما والذات املوضوع بني توحيًدا النبوة بدء يعني الخلق
النبي يف بالكون والنبي بالخلق النبوة بارتباط الصوفية وعند املسيح، بخلق العالم خلق
وينشط الخرافة تدخل الحس دائرة عن املوضوع لخروج ونظًرا الحال وبطبيعة الكوني،

األزل.151 منذ البرش مصري وتقرير املاء عىل العرش كون مثل الغيبيات وتكثر الخيال
ذلك يف بما كثرية موضوعات تحته تدخل مثري عنوان الخلق» «بدء والعنوان
فيه ويدخل الحديث، كتب باقي يف املتكررة الخالصة الفقهية العملية املوضوعات
استمرار فالنبوة الغالب. املوضوع هو يصبح ليكاد حتى الرسول وغزوات الدين موضوع
يف املوضوعات عىل يغلب مًعا. والنبوة الخلق من للغاية تحقيق األنبياء، وخاتم للخلق
تقسيم يصعب والكواكب. والنجوم والقمر والشمس والكون، الطبيعة موضوعات البداية
القصص من مجموعة بل له محدود موضوع ال ألنه محدودة موضوعات إىل الكتاب
الجزئية، والتفصيالت العملية بالترشيعات لها شأن ال الغيبية والحكايات الخيالية
الرسول وحياة املناقب مثل عناوين لها ليست التي واألبواب أبوابه عناوين وتضطرب
واألنصار املهاجرين ومناقب الصحابة وفضائل السرية علم يف أدخل أنه عىل يدل مما
تنتهي املناقب وببداية ووفاته، ومرضه امللوك إىل وكتبه بالتفصيل الرسول وغزوات
كهداية والنبوة األنبياء لقصص األول املصدر هو الخلق» «كتاب ويظل الكونية، الغيبيات

اإلنساني.152 للتاريخ
الرتاث منوال عىل ينسج الجماعي. اإلبداع عىل يدل ألنه للغاية طويل والقصص
وإبراهيم ونوح آدم يخطئ، ال الذي محمد عظمة ثم السابقني األنبياء خطايا اليهودي
املثاليان املفضالن والنموذجان اليهوديات، لوراثة غيبيات وكلها محمد، ثم وعيىس وموىس
األنبياء تاريخ يف البنية نفس وتتكرر والرشيعة، العقيدة والعمل، النظر وموىس، إبراهيم
سواء، حد عىل املبارش القول ويف الرواية يف اإلبداع ويكون مطولة، أو صغرية صيغ يف
عىل الحجر يحمل رجل األنبياء. قصص عن وتخرج الذاكرة، تعيها ال الطويلة والقصة
عراة ورجال ونساء بحديد، رأسه يشق آخر ورجل برومثيوس، مثل مرات عدة رأسه
الرواية تعطى ثم بالحجارة. الناس يقذفه يسبح ورجل أسفل، من لهب إليهم يصعد
مغزاها ويبني فيها، املعقول غري له ويرشح الخرض، موىس يعطى كما القصة تفسري

.١٢٨–١٢٩  ج٣، 151

.١٣٢  ج٤، 152
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الزاني، والثالث الكذاب، والثاني الصالة، عن وينام القرآن يرفض من فاألول األخالقي.
الفطرة، عىل حوله والولدان الروضة، عىل وإبراهيم جهنم، خازن مالك الربا. آكل والرابع
ركيكة الرتابة تكون وأحيانًا األفعال، يف والقبح للحسن طبًقا نوعان املرشكني وأوالد
التشويق أجل من الباب وفتح والصاحب الطارق عن مرة كل السؤال ثم ومكررة.
مثل أخالقي كوعظ بل الكتاب أهل بمناسبة فقط الطويلة الحكاية تنسج وال واإلطالة،
ويعطيه ويستثمره األجري أجر يأخذ والذي عمه ابنة يف هللا ويتقي إخوته عىل يسعى الذي
مجموع ويتخلل الوعظية، وحكاياته الرشق أدبيات من جزء وهو مضاعفة، أضعاًفا حقه
طولها عن للتخفيف ألخرى والبداية لحكاية النهاية وإعالن والفواصل القطع الحكايات
الطويل، الحديث تعي ال الذاكرة ألن مرات عدة الحدث تقطيع يتم السامعني. ولتنبيه
القول، بأفعال بينها الربط ثم متتالية دفقات عىل الحلقات متصل إبداع هو وربما
أحيانًا عملية. بمسائل تعلقها وعدم لطولها شفاًها الطويلة األحاديث حفظ ويصعب
لصعوبة ونظًرا والوصف اإلبداع لسهولة نظًرا املبارش القول من أكثر الرواية عليها يغلب
واإليحاءات التشبيهات هذه كل الذاكرة تعي ال خالصة، غيبية موضوعات يف حوار وضع
حوار إبداع يتم وأحيانًا املبارشة، الواضحة والنواهي لألوامر استيعابها قدر والتأويالت
القرآن أثر اقتفاء ذلك ويسهل والنبات، الحيوان بني حوار وتأنيسها، الطبيعة مظاهر بني
لقوانينها. وتشخيص الطبيعة مع حوار إىل الطبيعية والقوانني اإللهية األوامر وتحويل
فعل أي النبي» «قال يوجد وال وغروبًا، رشوًقا استئذانها، بعد العرش تحت فالشمس
يف صدقه خالص، إبداع املتن ألن يقينًا القول أفعال أكرب وهو األوىل الدرجة من القول
سند دون «حدثنا» صيغة يف ومعظمه السند، يف صدقها رواية وليس اإلنسانية، التجربة
ونهي، أمر وجواب، سؤال يوجد وال السند، اتصال مع يتعارض املتن إبداع إن إذ متصل؛

الفقه.153 بكتب األشبه الحديث كتب يف الحال هو كما عميل توجه
القرآن، يف الحال هو كما ألفاظها رشح يتم فإنه اإلبداعية الرواية لغموض ونظًرا
أجل من الوضوح يف رشعية عن لذاته ويبحث نفسه يرشح اإلبداع أن يعني الرواية ورشح
الوضع. عىل يدل األلفاظ وتغيري حديثه، يرشح نفسه الرسول إن بل الرسالة. إيصال
فالراوي بالرشح. الرواية تختلف وقد السكني، أخرى صيغة ويف املدية صياغة ففي
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اليهود عند النقل يف الحال هو كما نظر ووجهة موقف وصاحب ومؤوِّل ومفرس شارح
ناقل.154 راٍو مجرد وليس والنصارى

وتغيريها املناظر وإعداد املرسحي اإلخراج جوانب بعض عن الرواية وتكشف
البرشى حديث يف متتالية ثالثة مناظر يف تدرج فهناك وخروجهم. األبطال ودخول
املرسحي اإلعداد يف الزماني الرتتيب هذا يغيب حني يف عيل. ثم عثمان ثم لعمر بالجنة
ثم إدريس ثم يوسف ثم وعيىس يحيى ثم آدم وخروجهم، ودخولهم األنبياء لقصص
يف قومه مع التجارب صاحب ألنه بالبطولة موىس ويتفرد إبراهيم، ثم موىس ثم هارون
عىل بناءً اليوم يف الواجبة الصالة عدد يف محمًدا يحاور الذي وهو واأللواح، الرشيعة
صلوات خمس إىل صالة خمسني من السابقة، تجاربه من محمد يستفيد وحتى تجربته
عندما املرسحي اإلخراج بعض وهناك التخفيف، من مزيد طلب من محمد استحياء بعد
أثناء الجديدة القبلة إىل القديمة القبلة من املسلمون انحرف إذ القبلة تغيري آية نزلت
وبعد عثمان، وعظمة حيائه عىل للداللة عثمان دخول بعد ركبته محمد ويغطي الصالة،
السماء من متدلية مصابيح رأى ِبَمَصاِبيَح﴾ نْيَا الدُّ َماءَ السَّ ﴿َوَزيَّنَّا القرآن القارئ قرأ أن
تكون وقد رواية، القرب فعذاب والصورة. بالصوت ذلك ويكون املالئكة، أصوات وسمع
حتى والقمر الشمس بوجود اليقني مثل املشاهدة عىل تعتمد حسية الرواية يف البداية
بالنسبي املطلق وربط الحس بعد ما إىل باالنطالق تسمح حسية بداية من الخيال يبدأ
«مدرسة اتخذته ما وهو يوحنا، إنجيل الرابع، اإلنجيل يف الحال هو كما بالواقع والخيال
يكون أن إىل أقرب وهو للنص، التاريخية الصحة عىل دليًال التاريخي النقد يف القدس»
حكم جماعي نحو عىل الجنة يف األمة من ألف سبعمائة أو ألًفا سبعون اإلبداع، عىل دليًال

األرض.155 يف نسبية كعينة معاذ بن سعد ثم مطلق،
العملية، التفصيالت بيان وهو الحديث من القصد تضاد غيبية موضوعات ومعظمها
وال مجمًال، تفصل ال حكايات مجرد هي األحاديث، معظم من ترجي عملية فائدة فال
الغرض متشابًها. تحكم وال مجمًال، تبني وال عموًما، تخصص وال ممارسة، أوجه تبني
«قصة مثل األبواب بعض عناوين من يتضح ما وهو القصص اإلبداعي الحديث من
فرض باستثناء واملعراج اإلرساء قصة يف عملية أسئلة توجد فال إبراهيم». بن إسحاق
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هذا يروى وكيف السابعة، السماء إىل الرباق منذ للخيال إثارة وكلها الخمس، الصلوات
ومجرى والحس العقل مع االتفاق التواتر، رشوط مع يتفق ال ما وهو كله الغيبي الجانب
بأسمائها أخرى كتب لها التي العملية املوضوعات بعض تتكرر أنه صحيح العادات؟
منه واإلقالل الغيبي الطابع إلخفاء حًرشا محشورة والحج والزكاة والصيام الصالة مثل
كان بل امليتافزيقية األمور هذه يف اإليغال الرسول عن يعرف ولم ضئيلة، بنسبة ولو
يهتم الخلق ونشأة والجبال واألرض السماء عن الحديث املبارش، العميل التوجه إىل أقرب
السماء يف كله اإلبداع هذا ويتم للعقائد، تأسيًسا املتكلم أو الحكمة عن بحثًا الفيلسوف به
يبدع حيث الشياطني أو املالئكة أو جربيل فيه الرئييس واملحاور األرض، عىل وليس
االجتماعي. والواقع اإلنسانية والشخصيات األرض من حدود دون تامة حرية يف الخيال
روايات وكلها األرض، أهل يحبه حتى السماء يف ذلك عن جربيل أعلن عبًدا هللا أحب فإذا
من له وجود ال وسند وهمية سلسلة بناء ويمكن سند، أو حوار بال اإلبداع فيها يسهل
السند.156 بصحة مرشوطة املتن صحة دامت ما للحديث التاريخية بالصحة اإليحاء أجل
متقنة، غري فالحبكة ماذا؟ قال من معرفة صعوبة لدرجة أحيانًا الرواية وتضطرب
التاريخية األخطاء بعض تظهر كما االنتحال. يف الحال هو كما القول بل القائل يهم وال
األقىص واملسجد الحرام املسجد بناء بني الزمنية الفرتة أن مثل اإلبداعي الحديث يف
الشك إىل إذن األحاديث هذه بعض تدعو عام. سبعمائة عىل تزيد وهي عاًما أربعون
والنواهي، واألوامر واألحكام والجمل القضايا يف ليس فاإلبداع لطولها. نظًرا صحتها يف
األرض عىل وليس السماء يف ويتم الرسول، عىل الكذب لصعوبة عليه الرواية وتغلب
وهي واألحكام، الوقائع يف إبداع ال ألنه والتخييل بالصور ومملوء التأثري، يف لزيادة
الخيال يمد اإلرسائيليات من الثقايف واملخزون الحر، اإلبداع فيه يسهل غيبية موضوعات

يشاء.157 بما
عن التاريخية املصادر بهذه املحدثون أتى أين من سؤاًال: يضع ذلك أن والحقيقة
وروايات وقصص أحاديث وكلها الصحيح، والحديث القرآن إىل باإلضافة األنبياء تاريخ
القرآن يف والنواهي األوامر سائر مع مطابقتها يمكن عملية توجهات عىل تحتوي ال
باب يف التوحيد» «كتاب يف السؤال عىل بنفسه البخاري ويجيب الصحيح؟ والحديث
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﴿َفأْتُوا هللا لقول بالعربية هللا كتب من وغريها التوراة تفسري من يجوز ما «باب مستقل
يقرءون الكتاب أهل كان هريرة: أبي حديث ويذكر َصاِدِقنَي﴾، ُكنْتُْم إِْن َفاتْلُوَها ِبالتَّْوَراِة
أهل تصدقوا «ال الرسول فقال اإلسالم. ألهل بالعربية ويفرسونها بالعربانية التوراة
الرسول أمر وقد هللا»، أنزل بما اإليمان «بل أخرى رواية وتضيف تكذبوهم»، وال الكتاب
عباس ابن وكان كتبهم، وأقرأه كتبه إليه كتب حتى اليهود كتب يتعلم أن ثابت بن زيد
ولكتاب الخلق بدء لروايات الرئيسية املصادر وأحد الجمعي الوعي لهذا املمثل هو
نسب وربما للكذب، ومنًعا للتقوى تمثًال النبي إىل رواية عباس ابن يرفع وال التفسري،
يكون أحيانًا بل متصل. سند دون النبي إىل رفعه الذي عباس ابن إىل الجمعي الوعي
عباس ابن شخصية ظهور يبني مما وشارح. له مكمل والرسول األساس هو عباس ابن
بما اإلبداع يسهل حتى الرواة هم املفرسون كان الرواية. يف الرسول محل ليحل تدريجيٍّا

منواله.158 عىل ينسجون تراث من لديهم
األنبياء تاريخ القصص، لهذا األوىل بالنواة األنبياء بقصص اإلبداعي الخيال بدأ وقد
مجرد، تاريخي وعي هناك بل إبداعيٍّا خياًال التاريخي الوعي كل فليس القرآن. يف
األذى، عىل الصابر النبي نموذج فموىس منها. واالستفادة السابقة األمم بتجارب االرتباط
للعقيدة. والثاني للرشيعة األول الطبيعي. بالعقل هللا عن الباحث املتأمل نموذج وإبراهيم
األنبياء خاتم هو محمد كان ملا وإكماله القصص يف والنصارى اليهود وراثة الغاية كانت
أثمرت، إذا البذرة إىل تحتاج ال والثمرة واالستقصاء، االستبعاد ثم االستيعاب بمنطق
املبارش القول ويف الرواية يف ذلك ويحدث أخرجت، ما إذا املقدمات إىل تحتاج ال والنتيجة
الخصوصية، ألدب نموذًجا يعترب املعنى بهذا الخلق» «كتاب إن بل سواء.159 حد عىل
وهو السابقة، واألمم املسلمني بني التمايز أدب والنصارى، اليهود عن املسلمني خصوصية
من فالغاية االستيعاب. بعد االكتمال أدب أو التمثل بعد املقاومة أدب الوقت نفس يف
من وتجاوزهم النصارى، اليهود الكتاب، أهل وراثة هو األنبياء قصص يف الخيايل اإلبداع
وتجاوزهم بل البداية، بعد والنهاية املنبع، بعد املصب عن واإلعالن التاريخ، إكمال أجل
البالغة أهل العرب يكون أن املعقول من فليس الخيايل. القصيص واألدب القصص يف
ومن والنصارى اليهود من القصص وأحسن بل القصص يف إبداًعا أقل والشعر والثقافة
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السابقة، األمم ترث فالعرب الكهان. سجع من أبدع القرآن كان كما والرهبان. األحبار
األنبياء تراث يف والنصارى اليهود إىل اإلشارة تكثر لذلك السابقة. الديانات يرث واإلسالم
دعوة «باب مثل الحديث كتب أبواب بعض عناوين يف ذلك ويتضح النبوات، وتاريخ
الكتاب ختم يف الروم عظيم محمد قلد وقد عليه»، يقاتلون ما وعىل والنصارى اليهود
دامت ما بخاتم، وخاتًما بنقش، نقًشا هللا» رسول «محمد عليه منقوش فضة من بخاتم

امللوك. عادة هذه
مملوءة األحاديث أن إال بعض عىل بعضهم األنبياء تفضيل عن النهي من وبالرغم
ما أول فالرسول موىس وبني بينه التفضيل منع الرسول أن من وبالرغم بالتفضيل،
استثناه أم قبله صعق قد فإما العرش. بجانب باطًشا موىس ويجد القيامة يوم يفيق
مستمرة، والعقيدة الرشيعة وراثة أجل من وإبراهيم موىس وبني بينه املقارنة أن إال هللا.
األنبياء، خاتم حتى رساالته يبلغون أنبياء فالكل التفضيل. لعدم النموذج القرآن ويعطي
األنبياء، خاتم وينكرون أنفسهم، عليهم ِدينَُكْم﴾ َلُكْم أَْكَمْلُت ﴿اْليَْوَم آية اليهود ويفرس
أجل من َونَِذيًرا﴾ ا ً َوُمبَرشِّ َشاِهًدا أَْرَسْلنَاَك َّا إِن النَِّبيُّ أَيَُّها ﴿يَا الصورة هذه القرآن ويكرر
حتى اليوم يف عملوا اليهود أن املنوال، نفس عىل الحديث وينسج الحارض، يف املايض صب
والرسول شهيد، أمة ولكل النهار، آخر حتى واملسلمون العرص، حتى والنصارى الظهر،
وإبراهيم ونوح آدم الرسول ويحادث الحديث، ويتبع القرآن يقرر كما الكل عىل يشهد
نبي ولكل محمد، إال عليه هللا غضب نبي وكل القيامة، يوم سيدهم وهو وعيىس، وموىس
وهو الرئيس، وهو وعيىس، وموىس وإبراهيم ونوح آدم مرءوس، الكل محمد. إال خطيئة
التصوير ويغلب وموىس، وإبراهيم وهارون إدريس قصص القرآني، للقصص مشابه
اإلبداع ويربز اليهود160 وقع كما التشبيه يف الوقوع من للتحرر القصص عىل الفني
وإدريس وآلدم حديث يف ونوح آلدم رئيًسا محمد يبدو حتى األنبياء قصص يف الخيايل
الربط أو املنزلة أو الزماني الرتتيب يهم ال آخر. حديث يف وإبراهيم وعيىس وموىس
القول ويقطع األنبياء، يف تشخيصها دون السابق الوحي ومراحل اإلسالم بني التاريخي
توقف قد الحيوي الدافع أن حني يف اللحن طال وإال دفقات عىل لإلبداع للسماح املبارش
الرتويح من ملزيد أو الشعبي القصص يف الحال هو كما مرتاكمة متعددة إبداعات هي أو
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موضع إال وحسنها فأكملها داًرا بنى كرجل األنبياء باقي مع الرسول ومثل النفس، عن
يوم الرسول عىل األمم عرضت وقد اللبنة! موضع لوال ويقولون الناس ويتعجب لبنة،
تبدو محمد أمة وهي عظيم سواد ثم وقومه، موىس ثم قومه، مع رسول كل القيامة،
اليوم، بتعداد صغري رقم وهو ألًفا سبعون حساب بغري منهم الجنة يدخل األفق. يف
لليهود يستجاب وال اليهود يف للمسلمني ويستجاب االستحقاق، قانون يعارض ما وهو
فلسفة يتبع وكالهما واإلقصاء، واالحتواء واالستبعاد، التمثيل ملنطق طبًقا املسلمني يف
وهو واالختالف، الهوية منطق من والنصارى اليهود إىل اإلشارة تبدو وأحيانًا السؤال،
مواجهة يف الهداية أو املايض مقابل يف الحارض واإلقصاء. االحتواء منطق من أفضل
والثقافات الشعوب بني تفاضًال الحقيقة يف يكشف إنما األنبياء بني والتفاضل الضالل،

الحوار. بمنطق أو الرصاع بمنطق اآلن حتى قائًما زال ما
فإبراهيم ويونس. وسليمان داود خاصة وإبراهيم وموىس محمد بني الربط ويتم
وقائد الرشيعة صاحب وموىس التوحيد، عن والباحث الطبيعي والدين العقيدة صاحب
الخيالية القصص وتنسج واألمة، التوحيد والرشيعة، العقيدة بني جمع قد ومحمد األمة،
موىس قصة مثل اإلرسائيليات عىل واعتماًدا منه أعظم محمد يبدو حتى موىس حول
نموذج الصحيح والحديث الحديث، الخلق نموذج فالقرآن والشيطان. والبحر والحوت
بقدر أخطأ وإنه القدر القضاء تثبت قصة يف موىس آدم حج وقد خيايل، حديث إلبداع
آدم منذ بل علقه ثم مضغة زال ما واإلنسان سلًفا، مقدر يشء كل أن يرى ومحمد هللا،
موىس يف فاإليجاب قبل. من موىس نيس فقد نيس قد الرسول كان وإذا القتل، سن الذي
عرايا والكالب، والشدق قصة ويف موىس، يتجاوزه الرسول يف والسلب الرسول، يتجاوزه
مع وجربيل وميكائيل والزنا، بالعلم العمل وعدم الكذب عن كنايات وشباب وشيوخ
موىس عىل الرسول ويرتحم الخلقية، والرتبية لإليحاء الخيال استعمال أجل من الرسول
ألنه التوحيد يف إبراهيم يفوق ومحمد عليه، صربًا منه أكثر والرسول األذى عىل لصربه
واإلرادة. العقل والعمل، النظر بني جمًعا الرشيعة منه واستنبط وصفاه أكمله الذي هو
ويذكر سنة! ثمانني ابن وهو إبراهيم ختن ولقد األنبياء، خاتم ومحمد األنبياء أبو إبراهيم
الخيال ويتدخل فرعون، من لها حماية أخته أنها وادعاء سارة مع حكايته الرسول
املعمور. البيت واضع األصل، هو فإبراهيم داللته. وإيجاد إبراهيم وصف يف اإلبداعي
أصلها يف الفيل. كآذان ورقها املنتهى وسدرة ملك، ألف سبعون يوم كل فيه يصيل
نسب ويمتد والعراق، مرص يف والفرات النيل ظاهران، واثنان باطنان اثنان أنهار، أربعة

124



املتن نقد إىل السند نقد من

متى، بن يونس عىل نفسه تفضيل ألحد ينبغي وما باملسيح161 أسوة داود إىل الرسول
ابتالء وقصة طفل أمومة تنازعتا اللتني املرأتني بني قاضيًا سليمان قصة الرسول ويذكر
القرآن، يف صفاته ببعض التوراة يف مذكور والرسول إرسائيل، بني من الثالثة هللا
املؤمنني. من وعًرشا ثالثمائة الرواية، يف وجنوده طالوت نموذج عىل بدر غزوة ووقعت
بدايته منذ فهو الخيال. فيه يبدع الذي النموذجي املوضوع هو واملعراج واإلرساء
والروح البدن انتقال العادات، ملجرى طبًقا يسري وال املألوف، عن ويخرج للخيال، مثري
يف اإلبداعات هذه وتتعدد السماء، إىل القدس ومن القدس، إىل مكة من فقط الروح أو
وإيمانًا حكمة ملئ بطشت رجالن جاء اليقظة النوم بني البيت ففي صياغات. عدة
ثم وإيمانًا. حكمة ملئ ثم زمزم بماء البطن وغسال البطن إىل النحر من الرسول فشقا
عيىس ثم آدم وقابل الدنيا، السماء إىل جربيل وصحب براًقا، أو حماًرا بيضاء، دابة ركب
ترتيب أو لالختبار مقياس دون إبراهيم ثم موىس ثم هارون ثم إدريس ثم يوسف ثم
الطارق عن والسؤال السماء، أبواب فتح ثم السالم، مثل باإلخراج القصة وتمتلئ زماني،
الذي الغالم هذا من فيبكي الغرية عليه تبدو الذي موىس مع النقاش ويبدأ والصاحب،
عدد من اإلقالل تم شهرية أخرى رواية ويف أمته. هو قبله الجنة يدخل كي بعده أتى
التجريب، ملنهج وتأكيًدا قومه مع موىس نصيحة عىل بناءً خمس إىل خمسني من الصلوات
الوعي وليس الرأيس التاريخي الوعي من نوًعا تمثل فالقصة قبلها. صالة هناك تكن ولم
مقياس معرفة تصعب األرض. يف تقدًما وليس السماء إىل صعوًدا األفقي التاريخي
فأين ومحمد، وعيىس وموىس إبراهيم ونوح آدم الرسل، من العزم أولو هل فيه. االنتقاء
جربيل فمدح اللبن. فاختار واللبن الخمر الرسول عىل عرض الليلة هذه ويف ونوح؟ آدم
ويف الرواية، تعارضه ما وهو أمته، لغوت الخمر أخذ لو وإال الفطرة هدته الذي الرسول
ثم الجنة، يف والباطنان والفرات، النيل الظاهران ظاهران. باطنان أنهار: أربعة السدرة
من للتأثري جربيل تدخل دون للفطرة طبًقا اللبن فأخذ وخمر. وعسل لبن أقداح: ثالثة
محمد تعظيم ويتم الثالثة، األقداح تنقص ثالثة رواية وتختلف الراوي162 أو الرسول

كعب بن مرة بن كالب بن قيص بن مناف عبد بن هاشم بن املطلب عبد بن هللا عبد بن محمد هو 161

نزار بن مرض بن إلياس بن مدركة بن خزيمة بن كنانة بن النرض بن مالك بن فهر بن غالب بن لؤي بن
.٥٦ ج٥، عدنان، بن معد بن

،٨٧  ج٣، ،٦٢  ج٦، ،١٧٠  ج٤، ،٨٠  ،٢٢  ج٨، ،١٢٦–١٢٧  ج٢، ،١٧٠  ج٨، ،١٨٢ ج٥، ،١١١ ج٦، 162

.٩٩  ،٦٦  ج٨، ،٩٤ ج٥، ،١٠٦ 
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ذراع نهش أن وبعد اإلنسان، وهو شخصه إىل كالمه من الرواية وتتحول تدريجيٍّا،
تدنو واحد، صعيد يف واآلخرين األولني يجمع القيامة يوم القوم سيد أنه تحدث الشاة
وإبراهيم ونوح آلدم ليست وهي وحده، الشفاعة وله ونوًحا، آدم ويفوق الشمس، منهم
الروم عظيم سؤال عىل إجابة أصحابه لدى محمد صورة هي والبداية وعيىس، وموىس
يرتد وال أتباعه ويزيد الناس، ضعفاء يتبعه صدقه. ونبوته نسبًا، أقربهم إيليا. مدينة يف
عبادة عن وينهى وحده، هللا بعبادة يأمر سجال. حرب يف لدينه قائم يغدر، ال عنه، أحد
يفعل ولم األمانة، وأداء بالعهد والوفاء والعفاف والصدقة بالصالة يأمر اآلباء. يعبد ما
هذه بني ما فشتان ملك. آبائه من وليس قبل، من بالكذب يتهم لم غريه. أحد بذلك
أحاديث يف الخيالية الكونية األسطورية والصورة األخالقية اإلنسانية الواقعية الصورة
وربما األريسني ودعوة دعوته بني هرقل إىل الرسول كتاب يرتبط ثم واملعراج. اإلرساء

اإلسكندرية.163 يف امليالدي الرابع القرن يف آريوس أتباع باهلل املوحدون اآلريوسيون
لبعض إشارات هناك ذلك ومع لليهودية، ذكرها قدر النرصانية الروايات تذكر ولم
العربي الكتاب يكتب وكان الجاهلية، يف تنرص ً امرأ كان نوفل بن فورقة عنارصها.
أو الرتجمة عرص قبل مرتجًما كان أنه عىل يدل مما اإلنجيل. من بالعربية فيكتب
النجايش عىل بالصالة الرسول وأمر العربية، اللغة إىل يرتجمها ثم باليونانية يقرأ كان
«استغفروا أخرى رواية ويف أخيكم»، عىل فصلوا فقوموا صالح. رجل اليوم «مات وقال
االتصال وسائل دون اليوم نفس يف بوفاته الرسول عرف كيف النظر برصف ألخيكم»
واتهامه صومعته يف راهب قصة الروايات إحدى وتذكر روائي، إبداع هو وربما الحديثة،
مريم، أمه وتربئة املسيح قصة مثل الراعي باألب واعرتافه الولد وحديث امرأة ولد يف
أبوك»؟ من بوس «بابا مثل الرسول قالها يونانية وربما أجنبية ألفاظ مع بخيال خيال
بالحسنى، لإلسالم والدعوة الكتاب أهل معاملة حسن عىل األحاديث بعض تحث كما
بعض وتظهر املسيح، حول لحوارهم وليس ثيابهم لبياض كذلك الحواريون سمي وقد
مصمتة وحجت الناس، تكلم ال زينب وظلت القدس، الروح مثل املسيحية التعبريات

،٢١–٢٢  ج١، ،١٦٣–١٦٤  ج٤، ،١٤١–١٤٢  ،١٣٥  ج٧، ،١٣٣–١٣٤  ج٤، ،١٨٤  ج١، ،٩٧–٩٨  ج١، 163

.٥٦–٥٧  ج٤، ،١٤٤–١٤٥  ج٨،
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«أنتم مثل املسيح أمثال بعض وتؤخذ مريم، نموذج أو الجاهلية عمل من ذلك كان سواء
الرسول.164 أمثال منوالها عىل تنسج األرض» ملح

الرشائع من فهناك العقيدة. بالرشيعة يتعلق فيما باليهودية الحديث صلة وتبدو
وصوم بالعني، والعني الرسقة، وحد الرجم، مثل الحديث يف تواصلت ما اليهودية
اليهود وكان اليهودية، الرشيعة يف الرجم كان العتيق. البيت إىل الحج ومناسك عاشوراء،
هو وهذا الحد، عليه طبقوا الضعيف فيهم رسق وإذا تركوه الرشيف فيهم رسق إذا
فاطمة أن لو «وهللا الحد تطبيق يف التشدد إىل الرسول دفع مما وهذا هالكهم، يف السبب
وترك إلهي، والقصاص بالسن والسن بالعني والعني يدها»، لقطعت رسقت محمد بنت
يصمه، لم شاء ومن صامه شاء من التخيري. عىل اليهودية يف عاشوراء صوم الرسول
اليهودية الرشيعة يف الحج وكان منهم، بموىس أوىل وهو بصومه، أحق املسلمني ألن وذلك
يفرقون واملرشكون أشعارهم، يسدلون الكتاب أهل وكان الجاهلية، يف العرب شعائر من
عن األحاديث بعض وتكشف بعد،165 فيما فرق ثم ناصيته سدل والرسول رءوسهم،
للعرب إبراهيم نسبة وعىل العتيق البيت بنى من أول عىل واليهود العرب بني منافسة
بناء مثل الحديث يف ضدها إىل وانقلبت أيًضا اليهودية الرشيعة وتغريت لليهود، أم
والتحية. النساء وإتيان والفضة الذهب ولبس الجماعي والعقاب األنبياء وإطراء القبور
الخلق. رشار هم صوًرا. عليها وصوروا أنبيائهم عىل القبور والنصارى اليهود بنى فقد
الرسول وأخرج والنصارى، اليهود تجربة عىل بناءً والتماثيل الصور اإلسالم حرم كما
بأنهما التاريخ الرسول وصحح األزالم، أيديهما ويف الكعبة من وإسماعيل إبراهيم صور
إحياء يستطيعون ال ألنهم القيامة يوم يعذبون الصور هذه وأصحاب يستقسما، لم
ضد التنزيه التوحيد. عىل حرًصا املالئكة تدخله ال صور فيه الذي والبيت خلقوا، ما
العربية، الجزيرة يف الثياب حياكة فن من أتى ما أي الثوب يف الرقم باستثناء التشبيه
وقد املعارصين، من كثري عند العرص وثقافة الصيد مستلزمات من الكلب أن والغريب
أسباب أحد وكانت الزمان، من بقرنني ذلك قبل قائمة األقانيم معركة املعركة، كانت

،٢٦  ج٥، ،١٥٨  ،١٤٧  ،١١٢  ،١٠٩ ،٩٢  ج٢، ،٢٧٩  ج٣، ،٨٠  ج٢، ،٦٤ ج٥، ،١٨٤  ج٤، ،٣٨ ج٩، 164

.٥٢  ج٥، ،١٣٦ ج٤،
،٩١  ،٩  ج٥، ،٣١  ج٣، ،١١١  ،٢٩  ،٦٩  ج٣، ،٤  ج٤، ،٢٩  ج٥، ،١٩٩ ج٨، ،٣٧ ج٦، ،٩٢  ،٩٨ ج٥، 165

.١٧٩  ج٤، ،٢٠٩  ج٧، ،١٢١
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الكنيسة عن دفاًعا هنا الحديث أتى فربما الغربية. الكنيسة عن الرشقية الكنيسة انفصال
إطراء الرسول تحريم يف اليهود عن املسلمون تميز كما القبطية. الكنيسة ومنها الرشقية
لبس الحديث حرم وكذلك مريم»، ابن عيىس النصارى أطرت كما تطروني «ال األنبياء
كرد يُنِْفُقونََها﴾ َوَال َة َواْلِفضَّ الذََّهَب يَْكِنُزوَن ﴿َوالذيَن قرآني أصل مع والفضة الذهب
الجماعي للخالص اليهود تصور الحديث ويرفض والفضة، للذهب اليهود حب عىل فعل
آمن «لو قائًال: لغتهم الرسول ويستعمل الفردية، املسئولية ويؤكد الجماعي، والعقاب
عند الجماعي العقاب من الرسول سخر كما اليهود». بي ألمن اليهود من عرشة بي
انتهى الخبيث كثر وإذا قرصته! نملة ألن بأكملها نمل قرية نبي أحرق عندما اليهود
ورائها من امرأته الرجل جامع إذا قالوا عندما عليهم يرد نفسه القرآن إن بل الصالحون.
كان عندما عليهم الرسول رد كما ِشئْتُْم﴾. أَنَّى َحْرثَُكْم ﴿َفأْتُوا بقوله أحول الولد جاء
األحاديث يف الفعل رد يقترص ولم وعليكم»،166 بقوله عليكم» «السام بقولهم يحيونه
والتشبيه التجسيم يف ووقوعهم العقيدة إىل أيًضا امتد بل وحدها اليهودية الرشيعة عىل
عىل السموات يجعل هللا إن اليهود قالت فقد قدره. حق هللا يقدروا ولم العجل، وعبادة
وقد َقْدِرِه﴾، َحقَّ هللاَ َقَدُروا ﴿َوَما آية فنزلت امللك، أنا ويقول إصبع، عىل واألرض إصبع،
ما وهو الخلق، تناقص ثم ذراًعا ستون طوله صورته. عىل آدم خلق هللا إن اليهود قال
يقرر وكما اآلن حتى البدائي اإلنسان من اإلنسان حجم وتناقص التطور، نظرية يشبه
بني التعارض هذا إلبراز اإلبداعي الخيال يتدخل وأحيانًا الطبيعية، األنثروبولوجيا علماء
ينتظر أو سقًفا يرفع لم ومن بامرأته، يبِن لم من يتبعه أال قومه نهى فقد الرشيعتني،
ولكنها الغنائم النار تأكل لم عليه. هللا فتح حتى باالحتباس الشمس وأمر غنم، والدة
ضد حكايته وهي الناس، ضعف رأى ملا الغنائم هللا أحل ثم الذهبية. الغنم رءوس أكلت
وبيان اإلنساني بالضعف واالعرتاف الشمس إيقاف يف يشوع وآية العجل وعبادة الرشك
النصف ولهم الزراعة يف اليهود املسلمني استعمال من وبالرغم والتحريم، التحليل أسباب

ورسوله.167 هلل األرض ألن العربية الجزيرة شبه عن بإجالئهم أمر الرسول أن إال
ورشائطها. الساعة عالمات يف والنرصانية اليهودية إىل األخرية اإلشارات وتظهر
ومستقبل العرب بأحوال فتتعلق رشائطها أما اليهود. عند يشابهها ما لها الساعة عالمات

.٢٠٤ ،٢١٠  ج٨، ،٢١٥  ج٧، ،١٥٨  ،١٣٨  ج٤، ،٣٣  ج٧، ،١٨٨ ،٦٤  ج، ،١٣  ج٦، ،١١١  ج٢، 166

.١٨٤  ج٣، ،٦٢  ج٨، ،١٣٢–١٣٣  ج٩، ،١٠٥  ج٤، ،١٥٧  ج٦، 167
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موجودة الساعة فعالمات الزمان. نهاية يف ينتهي الزمان بداية يف الخلق يبدأ وكما األمة،
الرسول رأى فقد ومأجوج. ويأجوج الدجال املسيح نزول الحديث، وكررها اليهود عند
وهو الدجال، املسيح هو أعور جعد ورجل املسيح، هو أملح رجل مع مكة يف نفسه
تصوير كذلك ليس وهللا أعور الدجال املسيح والرش، للخري والقبح، للحسن فني تصوير
ويضع الخنزير، ويقتل الصليب، يكرس مقسًطا حكًما مريم ابن وينزل للرعب، فني
فإنها ومأجوج يأجوج حرب أما اإلسالمية. الرشيعة يطبق أي املال ويفيض الجزية،
وتسعني تسعمائة ألف كل من أن الرسول ذكر وعندما والقتل، والهرج الفتن عىل داللة
عىل اعرتاضهم بعد فقط واحًدا املسلمني ومن ألًفا ومأجوج يأجوج من جعل النار، يف
وما سكارى والناس الحامل، وتضع الصغري، يشيب إذ العدد يتناقص ثم القسوة. هذه
أو تسعني سفيان وعقد هذه»، مثل ومأجوج «يأجوج أخرى رواية ويف بسكارى، هم
أو اليهود عند الجماعي العقاب لتصور طبًقا الصالحون وفيها لألمة والهالك مائة،

الصالحة.168 البقية خالل من الجماعي اإلنقاذ
بانهياره تنبئ التي اإلسالمي العالم يف الداخلية العالمات فهي الساعة رشائط أما
الرشائط هذه معظم وتدل وسقوطها، األمم انهيار التاريخ فالسفة سماه ما وهو وضياعه
احتماًال وتضع الزمان، ونهاية الفتن أحاديث عنها تعرب التي للتاريخ املنهار التصور عىل
العلم، وليس الجهل وسيادة الصعود، وليس السقوط النهضة، وليس واالنهيار واحًدا،
وزرع اإلسالمي العربي الوجدان يف أثر مما الفرح وليس والبكاء السالم، وليس والفتن
لها تعرض التي والالمباالة الفتور أسباب أحد من وكان التفاؤل، ال التشاؤم روح فيه
وهو االستعمار، ضد نضاله يف وهو األفغاني إيقافها وحاول القرى»، «أم يف الكواكبي
وهم الوراء يف الذي الذهبي العرص ونقد اإلسالميني عىل العلمانيون يعيبه الذي التصور
الفتن» «كتاب البخاري لها خصص التي األحاديث هذه تكون وقد األمام، إىل التقدم دعاة
تصويًرا الرعاع وسيادة املال وكثرة والقتل واملرج والهرج الزالزل وكثرة العلم رفع عن

الغمة.169 كشف أجل من األمة وحال واالجتماعي السيايس لالضطراب
صحة إثبات أجل من أوًال باملستقبل التنبؤ عىل القدرة عىل األحاديث هذه وتقوم
ألم ويتنبأ البحر، يركبون هللا سبيل يف غزاة أمته من أناًسا رأى فقد الزمان. لنهاية رؤيته

،١٣٧  ج٨، ،١٠٧  ج٣، ،٢٢٣  ج٥، ،٢٠٣  ج٤، ،٧٥–٧٩  ج١، ،٥٠  ج٨، ،٢٠٨  ج٧، ،٤٠٣–٥٠  ج٩، 168

.٦٦  ج٧، ،٦٠  ج٩، ،١٦٨  ج٤،
.٢٤٢  ج٤، 169
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هذه الرسول رأى وقد معاوية، زمان البحر ركبت عندما وماتت فغزت منهم. أنها حرام
والرؤيا موت، وفيها الرؤيا بعد وضحك تطعمه، صحابي زوجة عند ينام وهو الرؤية
الصلح سيتم يديه عىل بأنه عيل بن للحسن الرسول تنبأ كما النبوة. عالمات من الصادقة
أخذ أن بعد زيد بإصابة الصحابة بعض بشهادة تنبأ وقد املسلمني، من فئتني بني
Telepathy بعد عن الرؤية من نوع وهو مؤتة، غزوة يف رواحة وابن جعفر ثم الراية
من كثري عنها وتحدث الجبل»، الجبل سارية، «يا املشهورة الحادثة يف أيًضا لعمر وقع
من تخرج الرأس ثائرة سوداء «امرأة بوقوع الرسول تنبأ كما النفس. وعلماء الصوفية
بوقوع إلنذارها وليس األمة لصالح التنبؤ فيها يتم التي األحاديث هي وهذه املدينة»،

الديار.170 وخراب الرش
األمة وسقوط التاريخ انهيار ليعلن املقدمة يف قرني» القرون «خري حديث ويأتي
تميش فاألمة الفتن». «كتاب ويتصدر الزمان، وفساد األول الذهبي العرص واندثار
صياغة وأطول بعدي». ملن سحًقا «سحًقا أنانيون أثرة الرسول، بعد أحدثته ملا القهقرى
وال ويشهدون يأتمنون، وال يخونون يفون، وال ينذرون قرن يجيء ثم قرني «خريكم له
املتشائمني. عند الراهنة للحالة دقيق تصوير وهو السمن»، فيهم ويظهر يستشهدون
البداوة من النهضة التاريخ، ملسار وصفه يف خلدون ابن عنه عرب الذي هو التصور هذا
يف املعنى نفس ويتكرر جديد، من البداوة إىل الحضارة من السقوط ثم الحضارة إىل
تدركهم من الناس رشار «من أو منه» أرش بعده إال زمان يأتي «ال مثل أخرى أحاديث

أحياء».171 وهم الساعة
فهي القطر، كوقع البيوت خالل الفتن تقع إذ الخراب. وقوع يف األحاديث وأكثر
الشح، ويلقى العمل، وينقص الزمان، يتقارب النفوس، وخراب الداخلية الفتن إىل أقرب
االضطراب وشيوع والبخل والرزق العمل قلة يف الفتنة الهرج. ويكثر الفتن، وتظهر
يف الفساد عىل يدل مما عظيمتان فئتان تقتتل أن قبل الساعة تقوم وال الفتن، ووقوع
املسلمني بني االقتتال حالة رسول، منهما كلٌّ يزعم كذابنَي دجاَلني أيدي عىل األرض
بني والحرب أفغانستان يف االقتتال حتى األوىل الفتنة منذ عرص كل يف سائدة كانت التي
البنيان، يف الناس ويتطاول الزالزل، وتكثر الِعلم، يُرفع الساعة. تقم ولم وإيران، العراق

.٢١٦  ج٩، ،١٨٢ ج٥، ،٧١ ،٤٤  ج٩، ،٧٨  ج٨، 170
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يتناقض مما قريش» «من أخرى رواية وتخصص سفهاء، أغلمة أيدي عىل األمة وتهلك
الجهل، ويسود الِعلم، يُرفع قريش. فضل أحاديث وكل قريش» يف «األئمة حديث مع
أربعون تتبعه الواحد الرجل ويميش الخمر، ورشب الزنا وينترش والقتل، الهرج ويكثر
الرعاع ويتطاول املال، ويكثر الجنس، انتشار ومن النساء وكثرة الرجال قلة من امرأة
النفط بثروة يتنبأ الرسول وكان يأخذها من يجد فال يتصدق أن أحد أراد إذا إنه حتى
السابقني، عىل بسطت كما الدنيا وبسط الغنى من بل الفقر من ليست فالخشية وشيوخه
القوة أي الدنيا عىل املنافسة ولكن الرشب من األمة عىل يخىش ال الدين. عن واللهو
الرسول ويتنبأ عضوض، ملك إىل الخالفة وتحول الرعاع، أيدي يف تجتمع التي والثروة
جهنم، إال يرى ال القيامة يوم ويف وفضة ذهب الرجل كف ملء يف يكون وقت يأتي أن
للناس الدعاء طلب بعد الدنيا ويستعجلون الوثري، الفراش أي األنماط الناس ويتخذ
القديمتني اإلمرباطورتني وراثة الناس تستعجل والروم. الفرس مثل عليهم بالتوسيع
بعده، كرسى وال كرسى وهلك بعده، قيرص وال قيرص هلك فقد الزوال. طريق يف وهما
بانهيار حديثًا يتحقق قد وما قديًما بالفعل تحقق ما وهو هللا، سبيل يف الكنوز وتؤخذ
هزيمتهم بعد الروم بغلبة قبل من القرآن تنبأ وقد الغرب، معسكر وتأزم الرشق معسكر
ِيف * َسيَْغِلبُوَن َغَلِبِهْم بَْعِد ِمْن َوُهْم اْألَْرِض أَْدنَى ِيف * الرُّوُم ُغِلبَِت * ﴿الم الفرس أمام

بَْعُد﴾.172 َوِمْن َقبُْل ِمْن اْألَْمُر هلِلِ ِسِننَي ِبْضِع
فماذا الشيطان. قرنا ويطلع والفتن الزالزل تقع ففيه املرشق. من الفتن وتظهر
وماذا الصناعية؟ النهضة صاحب حاليٍّا الرشق هو هل والشيعة؟ فارس املرشق؟ يعني
عدوان؟ وحرب وعنرصية ورأسمالية وهيمنة وسيطرة استعمار من وفتنه الغرب عن
والنفاق الفساد وربما امللتهبة، وشعلها النفط آبار ربما الحجاز أرض من النار وتخرج
القوم»، ليهلك أتي لجيش العريان النذير «أنا والتنبيه بالتحذير الرسول ويكتفي مجاًزا،
لها واألوىل األمة ضحك من بالحزن الرسول يكتفي اقرتب». قد رش من للعرب «ويل
من بمنعهم ويكتفي قليًال»، ولضحكتم كثريًا لبكيتم تعلمون لو محمد أمة «يا تبكي أن
دوائر من ربما بالخراب. واإلنذار والتشاؤم اليأس روح عىل تدل ومعظمها الحوض173

،٣٨  ،٢٨  ج٧، ،٧٧  ،٢٤٠  ج٤، ،١١١–١١٣  ،٨٢  ج٨، ،٤٧–٤٨  ج٧، ،١٧  ج٨، ،٧٤  ،٦١  ،٦٠  ج٩، 172
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األرض وملء والنرص، املنتظر، املهدي أحاديث استبعاد مع كالشيعة السياسية املعارضة
فصوله.174 أكرب خلدون ابن له عقد والذي جوًرا ُملئت أن بعد عدًال

يف أيًضا بل التاريخي والوعي األنبياء قصص يف فقط ليس اإلبداعي الخيال ويبدو
والطب واملعجزات والنار والجنة والشياطني املالئكة عالم علوي، عالم وخلق العباد أمور
وأن بالحارض، الوعي عىل طغي قد األنبياء برتاث باملايض الوعي وكأن والسحر النبوي
تخيل يف الفنية الصور هذه تكثر، إذ الواقعي. العالم عن بديًال أصبحت الفنية الصورة
«بدء معاني أحد ذلك يكون وقد الشاهد، عىل للغائب قياًسا املوت بعد والحياة املوت
القول يف منه أكثر الرواية يف كالعادة اإلبداعي الخيال ويبدو الخلق، بعد ما أي الخلق»
الصوت مثل النقل جانب من أكرب فيها اإلبداع وجانب سياق، وصف الرواية ألن املبارش
وال عينه تنام الرسول وأن يتوضأ، ولم فصىل بالصالة له يؤذن الرسول سمعه الذي

قبله.175 ينام
عمل يف بينهما الجمع لصعوبة ربما واحد حديث يف والشياطني املالئكة ترد وال
املالئكة ترد منفصلة. أحاديث يف منهما كل يرد ولكن متضادان، مفهومان فهما واحد،
جرس صلصلة صورة يف يأتي الوحي يجعل الذي هو فامللك السماء، ويف األرض عىل
وافق فإن نوا فأمِّ اإلمام ن أمَّ «إذا الصالة أثناء خاصة يرد األحاديث ويف يتكلم، رجل أو
وتؤمن «آمني»، السماء يف املالئكة وتقول ذنبه»، من تقدم ما له ُغفر املالئكة تأمني تأمينه
االتفاق وكان صالته مع وتصيل الرحيم، الرحمن اهللا بسم املصيل قول بعد املالئكة
بالرحمة املالئكة وتدعو املغفرة، يستحق ال ثَم وِمن فيه لإلنسان دور ال محض عرض
من االعتدال أثناء ثاٍن موضع يف املالئكة ويتدخل الصالة، انتظار يف أنه طاملا مصلٍّ لكل
تلقائيٍّا صدرت التي الحمد» هلل «ربنا يكتب أيهم يبتدرون ملًكا وثالثون بضعة الركوع
عليه تصيل قيام والناس وكررتها املالئكة بها وأُعجبت الرسول، فسنها املصلني أحد من
وتتدخل الجمعة، يوم اإلمام من الذكر لحضور املالئكة تحرض كما السماء. يف املالئكة
سواء الشهيد تظل فهي القرب. عذاب عىل املسلمني اعرتاض من بالرغم املوت يف املالئكة
ترضب إذ واألرض. السماء يف وتعمل امليت، لسؤال القرب إىل وتهبط ال، أم بكاء عليه كان

قرون وسبعة ازدهار، أوىل قرون سبعة التاريخ: ملسار الثالثي التحقيب حول بكتاباتنا ذلك قارن 174

الزمان. من قرنني منذ بدأت االزدهار إىل عود ثالثة قرون وسبعة توقف، ثانية
.١٣٦  ج٤، ،٢٣٦  ج٤، ،٦٧  ج٢، ،٢١٧  ج١، 175
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حديث وهو ربهم، فيسألون الذكر، أصل تلمس بالطرقات وتطوف السماء، يف بأجنحتها
طويل.176

ويتعامل القرآن وسماع واألذان الصالة أثناء املالك من أكثر الشيطان ذكر ويرد
لدرء ليًال األنوار إطفاء يستحسن لذلك الليل. أثناء الطرقات يف ويسري والذهن، الجسد
الخري من أقوى فالرش تأثريًا. أكثر وفعله املالك، حضور من أكثر فحضوره الشياطني.
املبارش القول يف منها أكثر الرواية يف كالعادة الشياطني وتدخل والتنبيه، التحذير أجل من
صورتان والشيطان فاملالك التخويف. يف التأثري يف الغيبية القوى إىل اللجوء ولسهولة
ولو خاصة النواهي وتجنب األوامر لفعل النفس وإعداد والرتهيب، للرتغيب مجازيتان
الصالة الشياطني تترسب الوحي. نزول قبل العربية الشعبية الثقافة يف حارضين كانا
أوحى كما جربيل. يحرسه الذي الرسول عىل حتى فعاًال تجعله قدراته إن إذ الرسول عىل
عىل الشيطان «يعقد الشيطان لطرد وسيلة خري والصالة الشيطانية، اآليات القرآن يف إليه
وتفصل العقد»، فتنحل ويصيل ويتوضأ يستيقظ نام إذا عقد ثالث أحدكم رأس قافية
عقد. ثالث نام إذا اإلنسان قفا عىل الشيطان يعقد إذ الثالث. العقد هذه أخرى رواية
ونشط الثالثة انحلت صىل وإذا الثانية، انحلت توضأ وإذا عقدة، انحلت هللا ذكر إذا
الشيطان وكان اإلنسان عىل والصالة للوضوء الجسمي النفيس لألثر تصويًرا اإلنسان،
حيل وقد للغفلة، مجازية صورة فالشيطان الوعي. عن اإلنسان غاب إذا إال يظهر ال
الشيطان غادر للصالة أذن ما وإذا يجتمعان، ال فالضدان القرآن. وسماع الشياطني بني
ويتعامل الشيطان، من والحلم هللا، من الصادقة والرؤيا عليه! يشوش حتى ظراط وله
الذي مريم ابن عيىس إال جنبيه يف ويطعنه اإلنسان، أذن يف يبول الجسد، مع الشيطان
والفسيولوجي النفيس التفسري عن النظر برصف الشيطان من والتثاؤب رشه، هللا وقاه
الشيطان» من اتقاءً يساره عىل فليبصق سيئًا حلًما اإلنسان حلم «إذا والتثاؤب للحلم
مكانها واليسار القذارة، إال القذارة تفل فال الصحية. الرعاية قواعد عن النظر برصف
حتى الخلق عن والتساؤل الكفر إىل اإلنسان يدفع الذي وهو الطهارة، مكانها واليمني
الفاعلة العلة عن بالسؤال شيطانان إذن والكالم فالفلسفة الخالق. خلق إىل السؤال يمتد
اإلنجيل، يف املسيح يحاور كما هريرة أبي الشيطان يحاور األوىل. والعلة الغائية والعلة
مغلًقا بابًا يفتح ال الشيطان ألن الصبيان إمساك يستحسن لذلك ليًال. الشيطان يسري وال

.٢٤٢ ج٤، 176
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الثقافة يف الحال هو وكما الرسول، صالة يقطع الذي وهو ذلك عىل قادر غري وكأنه
التعوذ منه لالتقاء ويكفي ليًال، خروجهم ملنع بالشياطني األطفال تخويف من الشعبية
هذا إىل هزيل الشيطان وكان يشء كل دواء بها الرجيم». الشيطان من باهلل «أعوذ باهلل.

هللا.177 من يخاف مؤمن أو القول من يخاف الحد
الرسول مع ويسجدون اإلنس، مع الجن يدخل إذ وإبليس. الجن بالشياطني ويقرن
قر وليه آذان يف يضع الذي بالجن الكهان الرسول ويفرس الخيال، إلثارة واملرشكني
الرسول عىل تفلت الجن من عفريت وأراد كذبة، مائة من أكثر فيها فيخلطون الدجاجة
يف املصلون إليه ينظر املسجد سارية إىل ربطه وأراد منه، هللا فمكنه صالته ليقطع
العرص تغري مع بهما االستنجاء يجوز ال لذلك والروث. العظام الجن ويطعم الصباح،
القرآن إىل يستمع الذي الجن تصور يف تناقض وهو الصحي، الورق أو املاء واستعمال
إىل أقرب يجعله الذي الشعبية التصورات إىل أقرب ولكنه بفضله، ويهتدي به ويعجب
كان فأين بالعصيان. املسلمني غوى الذي وهو أحد، يوم ظهر فقد إبليس أما الشياطني.
يعد لم أنه ذلك يعني فهل الباطل. عىل الحق انتصار أجل من املسلمون قتله بدر؟ يوم

موجوًدا؟178
عديد يف والنار الجنة قرنت فقد واحد حديث يف والشياطني املالئكة تقرن لم وإذا
الرواية وتعتمد تفصيًال، النار وعذاب الجنة نعيم الرواية، يف والنار الجنة وتوصف منها،
التعبري، يف واملصداقية الصورة يف الرشعية غطاء ألخذ لإلبداع كنموذج القرآن صور عىل
الحائط عرض يف املوتى يراهما القبور ويف يصيل، وهو والنار الجنة الرسول أرى وقد
والعكس النار، من مقعده أُري إال الجنة أهل من أحد يدخل وال عرض، شاشة وكأنها
الخري لغلبة الجنة أهل مع النار أهل ويدخل واإليجاب، السلب لجدل طبًقا صحيح أيًضا
املبارش القول يف بمفردها الجنة وتذكر الجنتني179 أهل الجنة أهل ويسميهم الرش عىل
اليتيم للطفل أو طفلها فقدت ما إذا لألم نفيس تعويض وهي سواء حد عىل الرواية ويف
بها وبرش للخاطر، تطييبًا األعىل الفردوس يف فهو الجنة، يف مرضع له فإبراهيم األم،

ج٤، ،٤٨  ج٨، ،٨٧  ،٨٤  ج٢، ،١٩٩  ج٦، ،١٤٨  ج٤، ،٦٠–٦٦  ،٨١  ج٢، ،١٩٥  ،١٩١ ج١، 177

.١٥١  ج٤، ،١٢٥ ج٥، ،١٤٩  ج٤، ،٩٢  ج٩، ،٦١  ج٨، ،١٠٢–١٠٣ 
.١٧١  ج٨، ،١٥٢  ج٤، ،٥٩  ج٥، ،١٥٦  ج٦، ،٥٨  ج٨، ،٥١  ج٢، 178

.١٤٣ ،١٤٦  ج٨، ،١٤٣  ج١، ،١٩٠  ،١١٨  ج١، ،٤٧  ،١٢  ج٢، ،١٤٦  ،١٤١–١٤٢ ج٤، 179
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عثمان، ثم مثله عمر وفعل برئ، يف مدليان ورجاله جالس والرسول وعثمان عمر الرسول
املبالغات عىل الوصف ويقوم الجنة، أنهار من صورة البرئ ماء وفني. أدبي إخراج وهو
يسري شجرة وفيها الفردوس، جنة أفضلها كثرية جنان وهي والتشويق، الخيال إلثارة
يصيل، وهو الرسول رآها بالزمان. للمكان قياًسا يقطعها، ال عام مائة ظلها يف الراكب
والخبز بيده األرض هللا ويمسك الدنيا، بقيت ما منه ألكل أخذه ولو عنقوًدا منها وتناول
الجنة يف زراعة وتوجد السفر، يف خبزته اإلنسان يضع كما الجنة. ألهل نزًال األخرى بيده
بعًضا بعضها يحطم جهنم الرسول رأى فقد النار أما والنماء180 والحياة للخرضة رمًزا
إال النار تأكله آدم بني وكل والشمس، النار يف األحمر باللون قرنًا الكسوف صالة يف
وسواد الجبهة بقعة سواد لون أيًضا والقرينة النار، من أقوى فاإليمان السجود. مكان
ويفعله املنكر عن وينهى يأتيه وال باملعروف يأمر من النار تحرق حني يف النار، دخان

الفنية.181 بالصورة الرشعية األحكام عن تعبريًا
يف املسلمني المتحان الدجال املسيح فتنة من أكثر القبور فتنة األحاديث وتذكر
حجم عىل يدل مما ألًفا سبعون القيامة يوم الثور كبد زائدة من املؤمنون ويأكل القبور،
الرسول أخرب وعندما الشعبية، الثقافة يف الحال هو كما الجنسية للتقوية وربما الحوت
إحساًسا لبعض بعضهم والنساء الرجال بنظر عائشة اعرتضت عرايا يمشون الناس أن
وتنتظر الرسول، أجاب كما ذلك الناس يشغل أن من أهم األمر أن مع كامرأة منها
الدار يف القابعة للمرأة صورة وهي سوداء، عيون الخيام، يف املقصورات العني الحور

العربي.182 للجمال مقياس السود والعيون املتعة، الرجل إعطاء تنتظر التي
مع وحديثه باملسيح أسوة والرشاب الطعام معجزات املعجزات، أحاديث تأتي ثم
ما وعادة األعداء، وضد لألصدقاء واملعجزات والحيوان الطبيعة معجزات ثم النباتات،
الخيال وانطالق اإلبداع مناط فهي املبارش. القول يف وليس الرواية يف املعجزات تكثر
طعام قصعة سليم أم عند كان مباًرشا. قوًال ومرة رواية مرة سليم، أم معجزة مثل
عىل عًرشا عًرشا عًرشا الناس الرسول إليها دعا وليمة فأصبحت لواحد تكفي تكاد ال

،١٩٠ ج١، ،١٤٢ ،١٤٤ ج٨، ،٤٤٧  ،١٤٤  ج، ،٣  ج٣، ،٢٤  ج٤، ،١٤٣  ج٣، ،٢٥  ج٢، ،٨٢  ،٦٩  ج٢، 180

.١٣٥  ج٨،
.٢٠٤–٢٠٥ ،١٩٠  ج١، 181

.١٣٦  ج٨، ،١٣٥  ج٣، ،١٣  ج٢، 182
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وما الناس منها وأكل تمر من حفنة الرسول بارك كما الكثري. منها وتبقى دفعات ثالث
منه فأكل دينه صاحبه يدفع حتى تكاثر آخر تمًرا وبارك الدين، يوم إىل يكفي تبقى
صادوه حوتًا الناس وأكل أثمر، حتى النخل بارك كما البيادر. وفاضت وشبعوا الجميع
واشرتى عجنه طعام من صاع رجل مع وكان ينتِه، ولم ليلة عرشة ثماني البحر من
عند الرسول وأكل كان، مما أكثر وفضل باملئات الناس وأكل البطن سواد وشوى شاة
املعجزات من الخبز تكاثر معجزة أن ويبدو وفاض، نخله يف هللا وبارك ونام جابر
معجزة وهي منهم، بأقل الرسول وليس األنبياء، كل عرفها السامية األدبيات يف النمطية
يديه، بني الطعام سبح وقد والنخل، الطعام لصاحب واحد آن يف شخصية ومصلحة
يوم الخطبة يف االستسقاء بعد املطر نزل فقد ووفرته. وزيادته املاء معجزة وهناك
يتساقط واملطر الجبال مثل السحاب فثار العيال لجوع أعرابي شكى أن بعد الجمعة
منهم كل ومأل رجًال أربعون ورشب باملاء فامتأل العزالوين مسح كما الرسول. لحية عىل
من املاء ونبع واملعجزة183 السحر بني فرق ال ذهنها ففي سحًرا. امرأة وظنته قربته
إحساس وهو لكفاهم، ألف مائة كانوا ولو رجًال، ثمانون الجميع، توضأ حتى يديه بني
البطن، امتأل النفس امتألت وإذا الغايل، ومشاهدة الحبيب حضور عند بالشبع نفيس
لقواعد مراعاة وال وبصاق، ماء بني فرق ال الناس، ورشب فامتأل البرئ يف الرسول وبصق
املصلون، وتوضأ كالعيون، أصابعه بني من ففار املاء يف يده ووضع والنظافة، الصحة
العنزة إىل ركعتني وصىل شمر الرسول أن رواية ويف وأربعمائة، ألف حوايل ورشب
وهناك وأربعمائة، ألف حوايل ورشب العنزة وراء يديه بني من والناس الدواب فسار
شقتني هللا رسول عهد عىل القمر انشق فقد القمر. انشقاق مثل طبيعية أخرى معجزات
أحاديث يعارض ما وهو آية، الشمس كسوف عائشة اعتربت وقد «اشهدوا»، النبي فقال
فأراهم آية يُري أن الرسول من ُطلب وقد نفسه، والقرآن بل القمر انشقاق تمنع أخرى
بينهما، حراء فرأوا القمر انشقاق فأراهم آية الرسول مكة أهل وسأل القمر، انشقاق
وإذا الفرس، فرصعه الهجرة أثناء بكر وبأبي به لحق الذي الفارس عىل الرسول ودعا
وملاذا أحد؟ يف كانت فأين بدر غزوة يف الرسول مع وحاربت نزلت قد املالئكة كانت

ج٤، ،٢١١  ج٥، ،١٣٩  ج٥، ،١٥٤  ج٣، ،١٧  ج٤، ،٢١٤  ج٣، ،١٠٥  ،٨٩  ج٧، ،٢٣٥  ج٤، ،١٠٥  ج٧، 183

،٣٠  ج٨، ،١٥٦–١٥٧  ج٥، ،٢٣٣  ج٤، ،٣٥–٣٧  ،١٥–١٦  ج٢، ،٢٣٥  ج٤، ،١٠٣  ج٧، ،١٧٥  ج٨، ،٩٠ 
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إىل النخلة جذع حن وقد ينهزموا؟ حتى النبال رماة يغوي وإبليس املسلمني تركت
وأسكنه الريح اهتزاز من كان وربما فسكت، الرسول عليه فمسح صوتًا وأصدر الرسول
من الرسول وغرف األرض، ولفظته هللا فأماته املرتد الرسول عاقب وقد بيديه، الرسول
يف الرسول وصورة قط، حديثه هريرة أبو ينَس فلم صدره إىل وضمه هريرة أبي رداء
امرأة ابن إال هو ما أنه نفسه مع وصورته األسواق، يف ويميش الطعام يأكل أنه القرآن
طلب وقد بها، كذبوا قد األولني ألن إال املعجزات القرآن يمنع ولم القديد، تأكل كانت
ِمَن َلنَا تَْفُجَر َحتَّى َلَك نُْؤِمَن َلْن ﴿َوَقالُوا القرآن علهم فرد املعجزات الرسول من الناس
* تَْفِجريًا ِخَالَلَها اْألَنَْهاَر َر َفتَُفجِّ َوِعنٍَب نَِخيٍل ِمْن َجنٌَّة َلَك تَُكوَن أَْو * يَنْبُوًعا اْألَْرِض
َلَك يَُكوَن أَْو * َقِبيًال َواْلَمَالِئَكِة ِباهللِ تَأِْتَي أَْو ِكَسًفا َعَليْنَا َزَعْمَت َكَما َماءَ السَّ تُْسِقَط أَْو
ُقْل نَْقَرُؤُه ِكتَابًا َعَليْنَا َل تُنَزِّ َحتَّى ِلُرِقيَِّك نُْؤِمَن َوَلْن َماءِ السَّ ِيف تَْرَقى أَْو ُزْخُرٍف ِمْن بَيٌْت
التواتر رشوط أحد من األصوليون جعل لذلك َرُسوًال﴾. ا بََرشً إِالَّ ُكنُْت َهْل َربِّي ُسبَْحاَن
رضورة ال ألنها املعجزات روايات الستبعاد العادات ومجرى والعقل الحس مع االتفاق

الترشيع.184 يف لها
بصق فقد النبوي. الطب إىل املعجزة من انتقاًال للرسول، طبية معجزات وهناك
هللا ليفتح الراية أعطاه ثم خيرب. غزوة عن يتخلف ال حتى فتربأ عيل عيني يف الرسول
قميصه. وألبسه ريقه من فيه ونفث قربه من أبي بن هللا عبد وأخرج األرض، يديه عىل
رجًال الرسول ومسح املوتى، بعث وربما الرسول ريق من الشفاء الشعبية الثقافة ففي
األخ ورشب توضأ ثم بالربكة له ودعا األخ رأس عىل ومسح الشكوى، فضاعت وجع به
فقد بالرسول. التربك النبوي والطب املعجزات بني وهناك وضوئه185 من الصحابي
فكان فيه تفل ثم ومضغها بتمرة فدعا الرسول به فأتت املدينة يف مولوًدا األم وضعت
أول فكان عليه وبرك له ودعا بتمرة حنكه ثم الرسول. ريق جوفه يف دخل يشء أول
بريق ممضوًغا كان ولو حتى تمًرا يبلع أن الرضيع يستطيع فهل اإلسالم. يف مولود
يضطجع ينام عندما فكان نفسه. ويبارك نفسه يداوي كان الرسول إن بل الرسول؟
اليشء نفس يفعلون الناس وكان جسده، بها ويمسح باملعوذات ويقرأ يده يف وينفث

.٤٨  ج٧، ،١١٦  ج٩، ،٢٥٣  ،١٤٦  ،٢٣٧  ج٤، ،١٠٣  ،٧٩  ،٦٢ ج٥، ،٢٥١  ج٤، 184

.٨٠ ج٣، ،٩٧  ج٨، ،٨٥  ج٧، ،١١٨ ج٥، ،٩٦–٩٧  ج٢، ،٧١  ،٢٢–٢٣ ج٥، ،٥٨ ج٤، 185
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رجل كف يف وقعت إال نخامة الرسول تنخم «ما الرواية تذكر إذ الرسول. لنخام بالنسبة
وجلده».186 وجهه بها يدلك منهم

والسمنة، للصحة اإلبل أبوال رشب مثل واملعجزة العلمي الطب بني النبوي والطب
ورشب غليه، دون وقش تراب من عليه ما وإزالة الرضع مسح بعد اللبن ورشب
املضمضة االعتبار يف أخذ دون الفاقد وتجنب املياه لندرة ربما وضوئه ماء من الرسول
رعاية دون البرئ يف وأمية وعتبة جهل أبو بينهم ومن بدر قتىل رمي وقد واالستنشاق،
وهناك الباقي187 وأكل حولها وما السمن من الفأرة إخراج الرسول وطلب الرشب، ملياه
الدواء مثل التقليدي الطب وممارسات الشعبية الوصفات إىل أقرب العالج وسائل بعض
الشفاء وكذلك الصحراوية، البيئة يف عضوية مواد من متوافًرا كان ما وهو اإلبل، بأبوال
شفاء الشعبية الطبخة من نوع والتلبينة أشفية سبعة بها الهندي والعود الربكة بحبة
أن التجربة أثبتت وقد نار، وكية محجم، ورشطة عسل، رشبة شفاء: فيها وثالثة للناس،
الرسول ينهى وأحيانًا تكذب، والبطن يصدق الرسول ولكن اإلسهال تزيد عسل رشبة
الدينية. لداللته أو طبي لسبب ربما حساب، بغري الجنة يدخل يكتوي ال ومن الكي، عن
والحمى بالغليان، التعقيم وسائل من بالرغم الدنيا عالج وليست لآلخرة عقاب فالنار
العامة املبادئ بعض تتفق وأحيانًا عالًجا، أو تشخيًصا منه أكثر تشبيه جهنم نار من
تنتقل ال حتى «الكرنتينة» ورضورة والطاعون دواءً، داء لكل أن مثل العلمي الطب مع
العلمي الطب إىل منها النفيس الطب إىل أقرب العالج وسائل بعض وهناك العدوى.188
له الدعوة أو الجنة ثم بالصرب إما الرصع عالج وأن الشوكة، آالم عن يكفر هللا أن مثل
مرة ثالثون منها لكل والحمد والتسبيح بالتكبري عائشة الرسول أوىص وقد بالشفاء،
اإلنسان يتمنى أال املهم املنزل. أعباء عىل املعنوية لروحها تقوية خادًما طلبت عندما

املوت.189 من أوىل فالحياة أصابه، لرض املوت
قد النبي أن عائشة فعن والحسد، السحر إىل النفيس الطب يتجاوز وأحيانًا
والتفسري بالسحر مولعات والنساء يصنعه، ولم شيئًا صنع أنه إليه ليخيل حتى ُسحر

.٢٥٤  ج٢، ،٥٤  ج٨، ،٨٧  ج٨، ،٧٩  ج٥، ،١٠٨  ج٧، 186

.١٢٦  ج٧، ،٥٧ ج٥، ،١٩٣  ج٧، ،٤ ج٥، ،٧٥  ج٤، 187

.١٧٤  ،١٦٣  ،١٥٩  ج٧، 188

.١٥٦  ج٧، ،٨٧  ج٨، ،١٧١  ،١٥٠  ،١٤٥  ج٧، 189
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أن عائشة ظنت بل سحًرا. وليس السهو إىل أقرب وهو الطبيعة، لظواهر الغيبي
كأنها نخلها برئ، يف مدفونة طلعة وجف ومشاقة مشط للرسول، عمًال عمل من هناك
كما مطبوب فالعمل البرئ. وردم الرسول شفي استخرجت فلما الشياطني. رءوس
نفس وهو عجوة، ثمرات سبع يوم كل السحر عالج يكون وقد درهم، بن لبيد طبه
ويرتبط لسحًرا»190 البيان من «إن املقبول السحر هو الكالم وسحر للسم، العالج
الذي بالوشم ليس منها الحماية ولكن الرسول عند حق فالعني والعني. الحسد بالسحر
عادات من وكلها والتعويذة، والكهان والفأل والطرية الرقية عن نهى كما عنه. نهى
وإهراق بالعقيقة املولود عن األذى إماطة ويمكن املستقبل، عىل التعرف وطرق العرب
يف الحياة مقومات وهي والدابة»، والدار املرأة ثالث: يف «الشؤم يقال ذلك ومع الدم،

الجاهلية.191

واملثال الواقع سابًعا:

الحديث تاريخي بوضع يكشف قد املتن نقد إىل السند نقد من التحول من بالرغم
قائًما: يظل املاهية سؤال فإن اإلبداعي الخيال من كبري قدر مع العربية بالبيئة وارتباطه
الصيغ، اختالف من بالرغم واضح فاملعنى تاريخيته؟ إثبات بعد الحديث من يبقى ماذا
مستقلة واملاهيات لها، الحاملة الواقعة وليس املاهية اللفظ، وليس القصد هو واملعنى
استقالل من يضيع قد ما ظن. واللفظ يقني املعنى املعارصة. الظاهريات يف الواقع عن
واألمثال األدب تاريخ من جزءًا باعتباره والحديث الكلم جوامع هي اللفظ عن املعنى
ماهية عن تعرب مستقلة ماهيات باعتبارها املعاني إبداع الحالة هذه ويف العربية192
املعارصين املجددين عند املعروف السؤال وهو تاريخيٍّا، واقًعا يكن لم ولو حتى الحديث
والواقع الروح يف بل الزمن يف ليس ألنها يشء كل من بالرغم تبقى التي اإلسالم روح عن
به أعجب والذي الغرب به يعتز الذي التنوير واملجتمع. والطبيعة اإلنسان يف والتاريخ،
وهو للتحديث، نموذًجا الغرب واعتبار املايض القرن منذ وترجمته نقله بعد العلمانيون

.١٧١  ،٧٧  ،١٠٤  ج٧، ،١٠٣  ج٨، ،١٤٨  ،١٢٣  ج٤، 190

.١٧٩  ،١٠٩  ،١٧٤  ،١٧١  ،٢١٤  ج٧، 191

.١٣٧ ج٥، 192
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الغرب خارج ويخرقها الغرب داخل التنوير مثل يطبق فهو املزدوج، املعيار صاحب
األوروبية.193 املركزية عىل بناء

وقبل أمامك»، «الصالة البداهة. نحو الشعور وتوجيه النظر يف املاهية هذه وتتجىل
«نحن املعتزلة: قال كما النظر أساس وهو املسلم، عىل واجب فالشك الشك. يأتي النظر
الحج قياس مثل منظم كنظر القياس يف النظر يبدو قد كما إبراهيم». من بالشك أحق
حتى تجريبيٍّا تساؤليٍّا شكًال القياس يأخذ وقد عنها، الدين قضاء عىل األم من بدًال
أب من أسود ابن فوالدة الخاصة. تجربته عىل بناءً بنفسه يقيس أن السائل يستطيع
يأخذ وقد الحالتني، نزع عرًقا فلعل أحمر جمل من أصفر جمل والدة مثل سواًدا أقل
شهادة مثل العقل نقص بأن ودين» عقل «ناقصات رشح مثل بديهي استفهام شكل
يأخذ وقد حائض، وهي صالتها عدم مثل دينها ونقص الرجل، شهادة نصف املرأة
ا شدٍّ النار أهل من الرسول وجعله وجاهد قاتل الذي مثل الصحابة مع حواريٍّا شكًال
انتحر، أنه السبب الرسول لهم أبان ثم يسمعون. فيما املسلمون ارتاب حتى لالنتباه
ما عقله يدرك البديهي، العقيل الجانب هذا استعمال يحسن الخطاب بن عمر وكان
َواْلَفتُْح﴾. ِهللا نَْرصُ َجاءَ ﴿إِذَا آية نزول بعد الرسول وفاة أدرك لقد حتى الوحي به ينزل
أمتي يف كان إن وإنه محدثون، قبلكم مىض فيما كان قد «إنه الرسول: عنه قال لذلك
عىل وليس التكليف، رشط العقل كان أيًضا لذلك الخطاب». بن عمر فإنه منهم هذه
فالخمر العقل. ذهاب وهو السكر، بسبب الخمر حرمت لذلك حرج. الصبي أو املجنون
ويجوز والشعري، والحنطة والعسل والتمر العنب خمسة: وأنواعها العقل، خامر ما
أو كيًفا حرام فهو مسكر رشاب فكل الفقاقيع. فيه تظهر أن قبل التخمري دون الرشاب
الخادمة وكانت قياًسا، تعرف ولكن وغريه األرز مثل معروفة األنواع باقي تكن ولم ا، كمٍّ
نهى ثم النهي. بعد والظروف األوعية يف ذلك الرسول ورخص التمر، للرسول تنقع
لبنًا يصبح كي اللبن بتخمري ورصح املزفت، غري الجر يف ريض ثم الظروف عن األنصار

زباديٍّا.194

القاهرة، الجديدة، الثقافة دار املقدمة، البرشي، الجنس تربية لسنج: يف التنوير لحدود نقدنا انظر 193
١٩٧٧م.

ج٤، ،٢١١ ج٤، ،٢٤٨  ،٨٨  ج٤، ،٨٣  ج١، ،٦٨–٦٩  ج٧، ،١٧٧  ج٨، ،٢٣  ج٣، ،٣٩  ج٦، ،٢٠١  ج٢، 194

.١٤١  ،١٣٦–١٣٩  ج٧، ،٢٠٤–٢٠٥ 
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والفاعلية نحو تتجه والنظر العقل عىل املاهية فيه تقوم الذي الوقت نفس ويف
يزني فال بالعمل. اإليمان ارتبط لذلك العميل. العقل ثم النظري العقل عىل والتأثري
هللا فحق االستحقاق. رشط هو وهذا مؤمن، وهو يرسق وال الخمر يرشب وال الزاني
الناس يبرش أن الرسول يحب ولم يعذبهم، أالَّ هللا عىل العباد وحق عبادته، العباد عىل
النار، أهل من وهو الناس أمام الجنة أهل عمل ليعمل الرجل إن يتكلوا. ال حتى بذلك
الجهاد عمل وليس املقياس، هو الكيل الشامل الكامل العمل ألن أيًضا صحيح والعكس
الظهر عىل حطب حمل كان ولو حتى املنتج اليدوي العمل يضم والعمل االنتحار، ثم
والعمل اليد، عمل من الطعام من أفضل وليس منعوه، أو أعطوه الناس يسأل ال حتى
أتت هنا ومن املرشق، من أبعد العمل فيها ويكون النور إىل تؤدي فالكلمة طيبة. كلمة
أو خالصة نظرية موضوعات عميل، أثر عنها ينتج ال موضوعات يف السؤال كراهية
السؤال، وكثرة وقال، قيل هللا «كره لها. داللة ال إخبارية أو للناس لها قيمة ال خاصة
سؤاله مثل له ويغضب ويكرهه السؤال كثرة من يضيق الرسول وكان املال»، وإضاعة
َعْن تَْسأَلُوا ﴿َال آية فيها نزلت التي املناسبة وهي راحلته، أو الناس من أحد أب عن
املركب السؤال الغنم، أو اإلبل وضالة اللقطة عن سؤال أو تَُسْؤُكْم﴾، َلُكْم تُبَْد إِْن أَْشيَاءَ
إذا رجل سؤال الرسول كره كما السؤال. يف باإللحاح أي واحدة بمرة يكتفي ال الذي
بدًال لإلجابة املالعنة آية نزلت حينئٍذ أربعة. بشهداء يأتي أم أيقتله رجل مع امرأته وجد
السؤال مثل اإلجابة عن التوقف األفضل من يكون وأحيانًا عنه، الحرج ورفع الرسول عن
الساعة عن السؤال ومثل عميل، أثر عنه ينتج ال خالص نظري املوضوع ألن الروح عن
حرج ودون للقدرة طبًقا يكون والفعل لها، باالستعداد بل الوقت بتحديد ليس واإلجابة
اعتزايل، لفظ واالستطاعة استطاعوا، فيما والطاعة السمع عىل الرسول الناس يبايع أن
أم صدقة منه، النية بل اليشء املهم وليس بالنيات»، األعمال «إنما النية، الفعل ورشط
الرتابط مظاهر أحد يكون أن للعمل ويمكن التقوى، بل الشعائر املهم وليس هدية،

األقرباء.195 عن نيابة والحج والصيام الصالة مثل االجتماعي

،٩٨  ج٦، ،٣٤  ج١، ،١٦٥  ج٣، ،١٢٤  ،١٢٥  ج٨، ،٧٤–٧٥  ج٣، ،١٦٩ ج٥، ،٣٥  ج٤، ،١٣٦  ج٧، 195

ج٨، ،١٥٨  ج٢، ،٨٠٢ ج٢، ،٢٩  ،٩٦  ج٩، ،١٠٩ ج٩، .٨١  ج٩، ،١٤ ج٥، .١٢٧  ،١٢٥  ج٦، ،١١٧  ج٩،
.٦١  ج٧، ،١٧٧ 
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فالطبيعة اإلنسانية، الطبيعة يف بعدان كالهما العميل والعقل النظري والعقل
واستقرارها وقوانينه الكون أوًال الطبيعة وتعني والواقع، املثال فيه يجتمع معًطى
لحياته أو أحد ملوت يخسفان ال هللا آيات من آيتان والقمر الشمس واطرادها. وثباتها
دعوات، عىل بناءً أو كآيات والخسوف الكسوف حدوث ترى أخرى روايات من بالرغم
يف مخيلة رأى إذا الرسول وكان والنماء، والزرع واملاء األرض أيًضا الطبيعة وتعني
املطر. حياتها صحراوية بيئة يف وهو عنه ي ُرسِّ املطر سقط فإذا وجهه. تغري السماء
ليمنع املاء فضل يمنع وال بعده. واستمرت الوحي قبل االستسقاء صالة نشأت لذلك
ال والطبيعة خرضاء، هي طاملا للرحمة القرب عىل خرضاء جريدة وتوضع الكأل، فضل
االنتفاع ويمكن الرتاب، يف يجعله يشء إال ينفعه يشء كل عىل يؤجر واملسلم فيها، فاقد
وليس منها للرشب األواني أفواه كرس عن الرسول نهى وقد وشحومها، الجيفة بجلود
إىل املاء ترسب ولو حتى منها للرشب األنابيب لكرس الصحراء يف األعراب يفعل كما
عاب وما وكتفها، الشاة عضد خاصة اللحم وينهش الطعام يحب الرسول وكان الرمال،
ولم منها وأكل الشاة كتف من احتز وقد تركه، عافه وإن أكله اشتهاه إن قط، طعاًما
ضد ألنهما والسحاق اللواط عن نهى لذلك طبيعية. حاجة الطعام مثل والجنس يتوضأ،
واملتشبهات بالنساء الرجال من املتشبهني واملسرتجالت املخنثني ولعن البرشية، الطبيعة
ما عائشة «يا يسأل: وكان األنصار، يحبه كما اللهو يحب وكان النساء، من بالرجال
وكان وفطرة، براءة فالطفولة إليه. الناس أحب من األطفال وكان لهو؟» معكم كان
فعندما بالتجربة. الطبيعة معرفة ويمكن أوًال، الشيوخ يسقي كي الغالم من يستأذن
أسود جاء وإن صدقت فقد قصريًا أحمر جاء إن الرسول: قال ولدهما يف الزوجان شك
قانون تجعل أخرى رواية وجود من بالرغم الوراثة لقانون طبًقا صدق. فقد العني
جحر من املؤمن يُلدَغ «ال التجربة من والتعلم الحلقات، املتصلة األنساب يتجاوز الوراثة
اإلنسان تصدق فإذا االعتدال. إىل وتميل التطرف عن تنأى وسطية والطبيعة مرتني»،
طبيعي ذوق اإلنسان عند يرتبى التجربة وبتكرار بخيل، قيل وبالقليل منافق، قيل بكثري
والطبيعة، والعقل الوحي التفاق نظًرا رشعي حس وهو والقبح بالحسن بديهي حيس أو
ولكن محرم غري أنه مع الضب يأكل ال الرسول كان الناس. ومصالح والبداهة الرشع
الثوم أكل تحريم جاء هنا ومن عادات، فالطعام أعافه». فأجدني قومي بأرض يكن «لم
بالبيئة ذلك الرتباط ربما الخيل. يف ورخص خيرب، يوم األهلية الُحمر ولحوم املسجد، يف
وكذلك التعليل، تقديم يف تجتهد فالرواية العذرة. يأكل ألنه أو يخمس لم الخيل ألن أو
عليها. مولود كل يولد التي الفطرة وهي الفطرة، تأباه يشء بالبول االستنجاء عن النهي
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السؤال، من خري بخري، إال يأتي وال طبيعي، فالحياء واحد. يشء والفطرة الطبيعة
يف يلتقيان الحكمة، تساوي فالنبوة وسكينة». وقاًرا الحياء من «إن الحكمة يف ومكتوب

الطبيعة.196 حياء
أبرزها التي الوحي بواقعية عرف فيما والطبيعة والعمل العقل التقاء ويتجىل
نازل واقع الوحي ممكن. وحي والوقوع الوقوع، ممكن فالوحي النزول». «أسباب
إىل خمسني من موىس مع سماوي حوار يف الصالة ُفرضت لقد صاعد197 وحي والواقع
للتخفيف هللا إىل الرجوع الرسول واستحيى صلوات، خمس إىل وصلت حتى نصفها
األدنى الحد يقبل الذي هو والواقع الواقع، لقدرات طبًقا يتكيف فالوحي ذلك. من أكثر
الرسول وحذرهم األئمة بعض إطالة عىل املسلمون اعرتض وقد قصرية، والصالة لقدراته،
أمَّ فمن منفرين، منكم إن الناس أيها «يا القصار: بالسور بالصالة وأوىص ذلك، من
مدعاة الطفل بكاء إن بل الحاجة». وذا والكبري الضعيف خلفه فإن فليتجوز الناس
يف فأتجوز الصبي بكاء فاسمع فيها أطول أن أريد الناس يف ألقوم «إني الصالة. لتقصري
والعشاء الشمس، يف وليس الظل يف الصالة وتكون أمتي»، عىل أشق أن كراهية صالتي
إلطعام الصالة قبل النحر ويجوز تنتظر، والصالة ينتظر، ال فالجوع عليها، مقدم
الصالة، بعد النحر العام، الحكم مع يتعارض خاصة حكمة ذلك كان ولو حتى العيال
بعد يصيل الرسول وكان للصالة، ليًال الرسول أيقظهما عندما وفاطمة عيل احتج وقد
بالسواك ألمرهم أمته عىل الرسول يشق أن ولوال مندوب، والسؤال وضوء، دون يغفو أن
198 ماءً بوله عىل وصب املسجد يف يبول الذي األعرابي الرسول ترك وقد صالة، كل عند
بل اإلسالم يف رهبانية فال والصوم، الصالة يف بالنهار الليل مواصلة الرسول حرم وقد
ويقعد، يقوم ويفطر، يصوم نفسه والرسول عليهم، هللا يكتبها أن دون النصارى ابتدعها
للزوجني وكذلك النوم، حق والجسد فللعني الدهر، كل يصوم أو الليل كل يقوم وال

،٢٠٥ ،٤٨–٤٩ ،٩٨ ،٩٦ ج٧، ،١٤٥ ،١٢٥ ،١٥٧ ج٧، ،١٠٧ ج٣، ،٣١ ج٩، ،١٢٠ ج٢، ،١٣٢ ج٤، 196

ج٢، ،١٧٢–١٧٣ ج٥، ،١٢٥–١٢٦ ،٩٢ ج٧، ،١٣٦ ج٢، ،٣٨ ج٨، ،٧٠ ج٧، ،١٤٤ ،٣٢ ج٧، ،٢٨ ج٧،
.٣ ج٨، ،١٣٥ ج٩، ،١١٩

النزول». أسباب يف دراسة والواقع، «الوحي السابقة: دراستنا انظر 197
،٩٩  ج٨، ،١٥٥  ،١٥٣  ج٧، ،٢٢٢ ج٥، ،٩  ج٤، ،١٦٣  ج٢، ،٤٠–٤١  ج٧، ،١٧٨  ج٨، ،١٩٥  ج٤، 198

،٤٣  ،٣١  ج١، ،٢١٥  ،٢١٢ ج٢، ،٤٧٩ ج٩، ،٨٧  ج٩، ،٣٦  ج٨، ،٢٧  ج١، ،٦٥  ج١، ،٢  ج٧، ،٢٣٠  ج٤،
.٣  ج٤، ،٦٨  ج٦، ،٩٣  ،٩٠  ج٤،
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الصمت الناس أحد أراد وقد عيد، يوم ألنه األضحى يوم الصوم حرم كما حقوقهما.
ويستظل يتكلم بأن الرسول فأمره الدهر ويصوم الليل يقوم وأن الحر يف والجلوس
راحلة، عىل الحج الناس أحد طلب كما رخصة. اإلفطار السفر حالة ويف ويفطر، ويقعد
رفض وقد بكله، وليس املال ببعض والصدقة الواقع، طلب عىل بناءً الوحي واستجاب
أغنياء األبناء ترك وإن كثري، فهو الثلث أو النصف يقبل ولم كله، باملال التصدق الرسول
إثًما. يكن لم ما أيرسهما اختار إال أمرين بني الرسول خري وما فقراء، تركهم من خري
ولم ميرسين بعثتم «إنما النفس عىل مفروضة مشقة وال مزايدة وال تكلًفا ليس فالدين
أتت وقد الدين، يف حرج وال روا»، تنفِّ وال وا وبرشِّ وا، تعرسِّ وال وا «يرسِّ معرسين»، تبعثوا
ونظام الحج مناسك يف الحرج الرسول رفع وقد قرآني، لفظ وهو الحرج، لرفع الرشيعة
وال «افعل صيغة يف أحاديثه من وكثري الرمي، قبل والنحر الذبح، قبل الحلق الشعائر.
قرآني أصل إىل أيًضا الرسول ويستند حرج»، وال «ارِم حرج»، وال «اذبح مثل حرج»
دون الخمر تحريم بعد َطِعُموا﴾ ِفيَما ُجنَاٌح اِلَحاِت الصَّ وََعِملُوا آَمنُوا الذيَن َعَىل ﴿َليَْس
ألمرتهم أمتي عىل أشق أن «لوال األمة عىل يشق أن الرسول يشأ لم كما رجعي.199 أثر
ومقياس تعجيز، دون واالستطاعة للقدرة طبًقا تتم فاألعمال صالة». كل مع بالسواك
لم «فإنه اإلنسان مقدور يف مما أكثر شيئًا الرسول يطلب ولم بالفعل، يتم ما القدرة
الرسول طلب وقد عنها»، فتعجزوا عليكم تفرض أن خشيت لكني مكانكم، عيلَّ يخَف
أحدكم «ليصل الرأس مالت إذا ليوقظه املسلمني أحد ربطه الذي الرأس من الحبل حل
فإن األعمال من تطيقون ما «عليكم للطاقة، طبًقا فاألعمال فليقعد». آخر فإذا نشاطه
بامليش النفس تعذيب ورفض تطيقون»، ما األعمال من «خذوا تملوا»، حتى يمل ال هللا
يقع ال حتى املنقطع الكثري من أفضل الدائم والقليل والبوذية، اليوجا يف الحال هو كما
نزلت وملا َعنُْكْم﴾، هللاُ َف َخفَّ ﴿اْآلَن آخر قرآني أصل إىل الرسول ويستند امللل، يف اإلنسان
َوَلْم آَمنُوا ﴿الذيَن فُخفف املسلمون اعرتض َعِظيٌم﴾ َلُظْلٌم َك ْ الرشِّ إِنَّ ِباهللِ ْك تُْرشِ ﴿َال آية
يف التيمم قرآني، لفظ وهو الرخص، ذلك األصوليون سمى وقد ِبُظْلٍم﴾، إِيَمانَُهْم يَْلِبُسوا
لحكة الحرير لبس الرحمن وعبد للزبري الحديث يف الرسول رخص وقد املاء، غياب حالة
والطبيعة اإلنساني بالواقع اعرتاًفا النساء من امليت عىل النواح الرسول يمنع ولم بهما،

ج٧، ،١٦٢ ج١، ،٣٢–٣٣  ج٨، ،٢١٩  ،١٨١  ج١، ،٨٢  ج٩، ،١٨٠  ج١، ،٦٨–٦٩  ج٥، ،١٦٦  ج٤، 199

.٣٧ ج٨، ،٦٥  ج١، ،١٠٦  ج٩، ،١٠٦  ج٩، ،٦٢  ج٢، ،٢١–٢٢١  ج٢، ،١٠٧ 
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فوافق بيت، كل يف فهو األذخر» «إال البعض اعرتض مكة يف الصيد حرم وملا البرشية،
يحملهم يشء وجود عدم من األشعريون حزن وملا العامة، للمصلحة رعاية الرسول
متوافرة. اإلنسانية القدرة دامت ما طلبوا ما لهم ليوفر استدعاهم للقتال عليه الرسول
بأن رصح فعندما املزيد. لطلب أو للتخفيف االعتبار يف الناس اعرتاضات يأخذ فالرسول
ارحم «اللهم دعا وملا فوافق، واثنان امرأة: تساءلت الجنة لها أوالد ثالثة لها امرأة أي

الواقع.200 لطلب استجاب «واملقرصين» مرتني منه وطلب املحلقني»
يكون وقد عليه، والتعود تحقيقه أجل من الفعل يف التدرج الواقعية متطلبات ومن
الراوي، إبداع من لإلقناع طريقة أو الترشيع يف العملية للطبيعة نظًرا للرتبية وسيلة ذلك
أيهما سؤال عىل إجابة التفضيل درجات أيًضا التدرج ويعني مًعا، األمران يكون وقد
األكثر، إىل األقل من بداية التعود أجل من خطوة الخطوة أيًضا يعني والتدرج أفضل،
األقل إىل األكثر من أو الغالب وهو املثال، إىل الواقع من صعوًدا األثقل إىل األخف ومن
املشهور واملثال النسخ، يف الحال هو كما الواقع إىل املثال من نزوًال األخف إىل األثقل ومن
نقاًشا أثار مما األولوية حيث من اإلسالم أركان بباقي الحج عالقة هو األول النوع عىل
ثم الجهاد ثم فاإليمان الحديث. االستعمار مواجهة يف املعارص اإلسالمي الفكر يف واسًعا
الجهاد أفضل ويجعل اإليمان، بعد متأخًرا الجهاد يجعل الحج الجهاد وأفضل الحج،
ويكرر مربور»، حج الجهاد «أفضل الجهاد. بأفضل ليست االستعمار مقاومة وكأن الحج
يف الحج وتجعل الحج، ثم اإليمان العمل أفضل تجعل مختلفة بصياغات الحديث نفس
سبيل يف فالجهاد الوالدين. فرب الصالة للجهاد، مراتب هناك اإليمان. بعد الثانية املرتبة
لم النساء وكأن الحج النساء وجهاد االستعمار، مقاومة عرص يف الثالثة املرتبة يف هللا
جهاد واألكرب العدو، جهاد األصغر الجهاد وجعل الجند، يساعدن ولم الجرحى يداوين
الخلط يقع وربما االحتالل، مقاومة شأن من يقلل واملال بالنفس أوًال فالجهاد النفس،
والخارج الداخل يف واملعتدين الظاملني جهاد تأخريه يف أو قصد غري من الراوي ترتيب يف
باملعروف األمر صدقة. معروف فكل توجد لم فإن بابًا. األقرب إىل والصدقة عمد. عن
ينبغي مما األدنى، إىل األعىل من تدرًجا صدقة، كلها الطيبة والكلمة الرش عن واإلمساك

ج٥، ،٤٧ ج٦، ،٢٩  ،٧٩  ج٦، ،٢٧٧  ،١٢٢  ج٨، ،٢٠٠  ج٧، ،٢٥  ج٢، ،٦٧–٦٨  ،١٣–١٤  ،٥٢  ج٢، 200
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إىل الرشك من أصغرها، إىل أكربها من تتدرج الكبائر وكذلك كائن، هو ما إىل يكون أن
إىل الوالدين عقوق إىل الرشك من األخرى الروايات ويف الجار، بخليلة الزنا إىل الولد قتل
قول إىل الوالدين عقوق إىل النفس قتل إىل الرشك من ثالثة رواية ويف املغموس، اليمني
عن يعرب وقد واحد، والقصد مختلفة الصياغات ذلك. كل الرسول قال وربما الزور،
بدنة، قربانًا قدَّم كمن الجمعة يوم فالغسل كماًال. فاألقل األكمل عن بالتشبيه التدرج
الخامسة وحتى دجاجة، الرابعة وحتى كبًشا، الثالثة وحتى بقرة، الثانية الساعة وحتى
كالثمرة القرآن يقرأ ال الذي واملؤمن طيب، وطعم طيب ريح األترجة مثل والقرآن بيضة،
مر، وطعم طيب ريح كالريحانة القرآن يقرأ الذي واملنافق حلو، وطعم لها ريح ال
التدرج يكون وقد مر، وطعمها ريح لها ليس كالحنظلة القرآن يقرأ ال الذي واملنافق
طلب حسب باثنني ثم أوالد بثالثة النار من األهل ى تُنجَّ إذ للطلب؛ وطبًقا بالصورة
التعوُّد، بعد األمام إىل ًما تقدُّ أو أعىل إىل صعوًدا التدرج يكون وقد ولدان.201 لها امرأة
عرش فأحد فتسعة فسبعة فخمسة أكثر استطاع فإن أيام ثالثة فالصوم خطوة، خطوة
الصالة. إىل تدريجيٍّا الكتاب أهل دعوة تتم كما داود. صوم وهو الدهر نصف صوم ثم
الجنة. ربع واملسلمون بالشهادة، التدرج يبدأ أخرى رواية ويف الصدقة، فإىل أطاعوا فإن
يكون وقد نصفها، أصبحوا ثانية اعرتضوا وملا ثلثها، أصبحوا املسلمون اعرتض فلما
ثم األم ثم األم بالصحبة الناس فأحق فقط. األولية هي إنما املستوى نفس عىل التدرج

األب.202 ثم األم
كل فليس الواقعية. جوانب من معه التعالم وحسن ونظافته الجسد رعاية وتأتي
أم صحة متكئًا األكل عدم مثل الواقع يف يسانده ما منه البعض بل خياًال النبوي الطب
وهو االستنجاء، أو باليمنى الذكر مسح وعدم الرشب، ساعة اإلناء يف التنفس وعدم أدبًا،
الختان، خمس، يف والفطرة ونهي، أمر إىل يحتاج وال والطبيعة، الفطرة مع يتفق ما
كانوا الذين للمرشكني مخالفة الشارب وقص األظافر، وتقليم اإلبط، ونتف واالستحداد،
إىل الناس فينظر يديه يرفع الدعاء يف الرسول وكان الشوارب، ويطيلون اللحى يقصون
ألن يصبغ الرسول وكان اآلن؟ عنهم التمايز يتم كيف اآلن: السؤال ويكون إبطيه، عفرة

ج٧، ،١١٤ ،٣–٤  ج٢، ،١٧  ج٩، ،١٣–١٤  ،٢  ج٨، ،٧١  ،٤١  ،٣٩  ،١٨  ج٤، ،١٨٨  ج٣، ،١٦٤  ج٢، 201

.١٢٤  ج٩، ،١٠٠ 
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دون واللباس عيب، الشعبية الثقافة يف الصباغة واآلن يصبغون، ال والنصارى اليهود
الرؤساء أحد يصبح حتى «الشياكة» يف واملباراة األناقة يف املعارصين عادات ضد خيالء
وليس ا خاصٍّ ذوًقا يكون وقد الحمراء، الحلة يحب الرسول وكان العالم»، يف رجل «أشيك
الحلة ولباس النار، يف اإلزار يف الكعبني أسفل وما الكعبني، إىل والغطاء عامة، سنة
لبيعها، أو أحًدا بها ليكسو بل يلبسها فلم عمر أما للرسول. والطامة الوفود، الستقبال
امللوك ملراسلة اسمه عليه نقش أن بعد حتى فضة أو ذهبًا الخاتم لبس الرسول ورفض
العام، للرشع اتباًعا نقضها ثم وِرق من خواتم الصحابة ورفض القوم، بعادة أسوة
إنسانًا أم كان حيوانًا السن، كرس أو العني فقأ تمثيل، دون املوت يف احرتامه له والجسد
وعالقاته البدن ثقافة األحاديث هذه من ويتضح األجساد، لحرق النابلم إلقاء يحرم ا ممَّ

اآلخرين.203 مع والعالقات والنظافة واللباس والدواء، والصحة والرشاب بالطعام
والواقع. املثال التقاء مواطن أحد النفس فإن الواقعية مظاهر أحد البدن كان وإذا
الفعل يتم الصالة. انتظر طاملا الصالة يف واإلنسان بالزمان، داخيل إحساس فالنفس
وقت، كل يف والشهادة معلومة، أوقات يف والحج والزكاة والصالة الصوم الزمان، يف
ألفاظ كثرت لذلك زمان. يف والصدقات والبيوع الحرم واألشهر والعدة والزواج والطالق
النفيس الزمان وهو إلخ، … الحني الدهر، السنة، الشهر، اليوم، الساعة، القرآن: يف الزمان
مع يتفق ال قد ما وهو الشهر، آخر والخروج الخميس يوم والحرب السفر االجتماعي.
ال والساعة أدومها، األعمال فأحب ا كمٍّ الزمان يصبح وقد للزمن، املعارص االستعمال
الساعة، تقوم الهرم يدركه وال الطفل يعيش أن ذاتي، بزمن بل موضوعي بزمن تحدد
الزمان استدار فقد الشهور. عدة يف العامة للمنفعة للوقت استعمال الكوني والزمان
إىل الروايات وتشري ُحُرم، أربعة شهًرا، عرش اثنا السنة واألرض، السموات هللا خلق يوم
وسوسة عن األمة لهذه هللا تجاوز فقد الشعوري، العالم أو النفس وعالم النفس حديث
واألزمان الشعور بتحليالت مملوءان والحديث فالقرآن ذلك تتكلم. أو تعلم لم ما الصدور
والحرج الصدور يف فالقرآن وعيىس. ونوح وإبراهيم ومريم موىس وأم لعائشة النفسية
نفسية أزمة ويف نفيس»، وبني بيني فيما «قلت نفسه يحادث والرسول الصدور، يف أيًضا
والنفس ليال، ثالث من أكثر الخصام يجوز ال ألنه كلمته ثم الزبري تكلم أال عائشة نذرت

ج٨، ،٢٠١–٢٠٢  ج٧، ،٥  ج٨، ،١٩٧  ،١٨٢–١٨٣  ج٧، ،٨١  ج٨، ،١٩٨  ج٧، ،٢٠٦–٢٠٧  ،٩٣  ج٧، 203
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استمرار يشأ لم والحديث. القرآن يصفها التي واالنفعاالت والرغبات بالدوافع مملوءة
الوجهني» ذو الناس و«رش للنبي، احرتاًما النبي خرج أن بعد الصالة إقامة يف بكر أبي
الشكر وصالة الجفاف، من خوًفا االستسقاء صالة فعل: انفعال ولكل للمنافق، درءًا
عائشة أما فرست هكذا بعًضا. بعضهن وينرصن النساء، يف والغرية الجحود، من خوًفا
رضائر ولها يحبها رجل عند وضيئة قط امرأة كانت «لقلما اإلفك حديث عىل الدافع فلها
«فصرب تصرب عائشة جعل نفسه عن املتهم الربيء دفاع وصعوبة عليها»، كثرن إال
حتى الرسول إىل نفسها تهب التي املرأة من تغار عائشة وكانت املستعان»، وهللا جميل
َوتُْؤِوي ِمنُْهنَّ تََشاءُ َمْن ﴿تُْرِجي آية نزول بعد هواك» يف يسارع أال ربك أرى «ما قالت:
انفعال النفس من والخجل َعَليَْك﴾، ُجنَاَح َفَال َعَزْلَت ْن ِممَّ ابْتََغيَْت َوَمِن تََشاءُ َمْن إَِليَْك
من فكثري برشي، انفعال االنتقام ضد العفو وطلب املخلفني، الثالثة قصة عنه تكشف
سعد، غرية مثل والعشق والتنافس، والحسد، الغرية النفس: انفعاالت تصف األحاديث

الحمية.204 احتملته اإلفك عنق برضب طالب ومن النساء، وغرية الزبري، وغرية
باسم صحيحه يف بأكمله كتابًا البخاري ويخصص حرة، حياة الشعور وحياة
كصورة أنفه من آخر إنسانًا إنسان جر عن تنهى اإلنسان حرية واحرتام اإلكراه»، «كتاب
صك أعطى وملن للحرية الدين أن أعتق» ملن «الوالء الحديث ويعني الحرية، عن مجانية
ألحب األم وبر والحج هللا سبيل يف الجهاد ولوال أجران، الصالح اململوك وللعبد التحرر،
الغسل التخيري. عىل الفعل تجعل والحرية العبيد، تضامنًا مملوًكا يموت أن الرسول
من خشية اليم يف الرماد نثر ثم حرًقا أو الرتاب يف مواراة والدفن بل خمًسا، أو ثالثًا
قال كما التخيري عىل رشعيان فعالن واملكروه واملندوب التقوى، عىل فنية كصورة هللا
والجهاد والصالة الصوم مثل حسنة كلها أفعال بني والتخيري تطوع»، أن «إال الرسول

الناس.205 ودعوة والعتق
املستوى عىل أو العام املستوى عىل ومتميزة فريدة صورة الحديث يف املرأة وصورة
حياة ويف واألخت واألم لنفسها واملرأة للرجل املرأة فهي الرسول. حياة يف الخاص
يف الجنس موضوع تناول يف القرآن يف هو كما الحديث يف حرج وال والحبيبة، الرسول

،٢٣٩  ج٤، ،٢٥  ج٨، ،١٤٦  ج٦، ،١٩٠  ج٢، ،٨٣  ج٦، ،١٣٣  ،١٢٢  ج٨، ،٥٩ ج٤، ،٢٠١  ،٢١٧  ج١، 204

.٤٥–٤٦  ج٧، ،١٣٠–١٣٢  ،١٤٧  ،١٣١  ،٢–٩  ج٦، ،١٢٩  ج٦، ،١٢٩  ج٧، ،٨٩ ج٩،
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حتى الرشعية املوضوعات باقي مثل رشعي موضوع فهو أدبية. بالغية جنسية صورة
العسيلة مثل مفهوًما فيها الحديث زال وما والهنة، الُهدبة مثل قديمة األلفاظ كانت ولو
«لم الثاني ألن األول إىل العودة وتريد ثانية مرة امرأة تزوجت فقد والتفخيذ. والرتجيل

يشء».206 إىل منها يصل لم واحدة ُهنة إال منها يقرب ولم الُهدبة، مثل إال معه يكن
الرسول حلف أن فبعد عنها. يستغني وال يحتاجها للرجل. جنسية متعة واملرأة
ثالثني وليس يوًما وعرشين تسعة بعد إليهن نزل شهر بعد إال نساءه يقرب لن أنه
املعركة. قبل بامرأته يبني الرجل وكان كذلك، العربي الشهر ألن عائشة ذكرته كما
إىل ويصل النساء، لغيبة الحرب يف االختصار البعض واقرتح أحيانًا، املوت قبل فالحب
رأسه يضع حني الرسول يفعل كان كما الحائض ترجيل بعد املرأة إىل الحاجة حد
يف أهله عىل رجل بنى وقد آخر207 حيس اعتبار أي دون حائض وهي عائشة عىل
مسكينًا. ستني إطعام وال شهرين صوم يستطيع وال ليعتقها رقبة لديه وليس رمضان
الرسول فضحك احتياًجا. أكثر ألنهم أهله عىل به فتصدق به يتصدق ما الرسول فأعطاه
أنه واتضح الرسول عىل نفسها عرضت ممن الزواج أحدهم وطلب متسامًحا، وكان
اثنني، يكفي وال صغري فإزاره حديد، من خاتم أو مهر لديه يكن ولم فيها راغب غري
الغني الناس. كل النكاح إىل الحاجة يف ويتساوى القرآن، من معه ما مهره وكان
ملء فهو ويستمتع ويشفع ينكح املسلمني ففقري طبقته. عن النظر برصف والفقري،

األرض.208
لها، جنسية متعة أيًضا الرجل فإن للرجل جنسية متعة املرأة أن من وبالرغم
عىل نفسها تعرض املرأة كانت املتعة. حق أيًضا للمرأة فإن املتعة حق للرجل أن وكما
تََشاءُ َمْن ﴿تُْرِجي آية نزلت حتى محاسنها ويرى قوامها لريى أمامه وتخطو الرسول
هواك»، يف يسارع إال ربك أرى «ما معاتبة وقولها الغرية إىل عائشة دفع مما ﴾ ِمنُْهنَّ
وكانت عليه ابنتها سلمة أم عرضت أن بعد النساء عروض قبول عن الرسول وتوقف
أو رغبة الرسول زوجات القرآن خري وقد برضاها، إال يتزوج وال الرضاعة يف أخيه ابنة
الرسول سمح وقد حياءً رضاها البكر وصمت تستأذن، والبكر تستأمر، األيم إحراًجا.

.٥٦  ج٧، 206

.٢٧  ،٢١١  ج٧، ،٦٦  ج٦، ،١٧٢  ج٥، ،٤١  ج٧، 207

.١٠  ،٢٦  ،٢٢  ،١٧  ج٧، ،١٨٠  ،٤٧  ج٨، 208
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فالزواج السقط. أو الوضع بعد «انكحي» أبت أن بعد حبىل وهي تتزوج بأن المرأة
إال إليه تعود أال فيها وزهد مرات ثالث زوجها طلقها ما إذا حقها ومن املرأة، حق
يذوق حتى فعًال بل املحلل عادة يف الحال هو كما شفاًها ليس آخر. تتزوج أن بعد
يتعلم وقد القديم، من أكثر فيه مرغوب فالجديد بالثاني، تستمتع أن أو ثانية بالطالق
حياتها املرأة حق ومن مرة، من أكثر فيه ويترسع الطالق يمني يرمي أال ذلك بعد األول
برضاها. إال يعارشها وال يزعجها، لئال ليًال بيته يطرق فال الزوج تأخر فإذا الخاصة.
اعتاذت ألنها بأهلها فألحقها منه باهلل فاستعاذت الجون ابنة عىل الرسول دخل فقد
واملستكره، والسكران املجنون طالق يجوز وال السبية، وهي السيد خافت ربما بعظيم.
دون تحبه ال ولكنها يحبها ألنه زوجها إىل تعود أن امرأة لدى التشفع الرسول أراد وقد
سلعة. ليست واملرأة يملك، ال فيما يأمر أن يستطيع ال الرسول ألن فرفضت يأمرها أن
املرأة تُجلد وال بواحدة، واحدة النساء األولياء تبادل وهو الشغار عن الرسول نهى لذلك
األم وهي املعاملة، حسن يقتيض فالحب النهار. آخر الرجل يجامعها ثم تُرضب وال
األخت تطلق فال األخت، وهي فيها»، هللا وضعها رحمة األم «حنان بها، الولد يلحق

زوجها.209 لتتزوج أختها
القرآن إن بل والتشدد. التسامح بني الرسول حياة يف مركزية مكانة لها واملرأة
بذلك أرس قد وكان رائحته وفاحت عسًال الرسول رشب فعندما معهن. التسامح مع كان
تَُحرُِّم ِلَم النَِّبيُّ أَيَُّها ﴿يَا آية فنزلت الرسول وغضب الرس فأذاعا وحفصة عائشة إىل
وكان الجنس، يف اليقظة عىل تساعد الليل أثناء الصالة يف واليقظة َلَك﴾، هللاُ أََحلَّ َما
وهما عائشة، باستثناء نسائه باقي عند يحتبس كان مما أكثر حفصة عند يحتبس
باقي ضد واحد حزب يف وعائشة حفصة ذلك جعل وقد بكر، وأبي عمر صاحبيه ابنتا
بها. وبنى محرم وهو ميمونة النبي تزوج وقد جحش، بنت زينب فيهن بما نسائه
وكانت يملكها210 كان إال قط امرأة الرسول يد ملست وما القضاء، عمرة يف تزوجها
الحديث يف عائشة وصورة املركز، مركز فهي نسائه، باقي عىل املطلقة األولوية لعائشة
القرآن تحفظ والسياسية. والعاملة واالبنة والطفلة والزوجة والحبيبة األنثى صورة هي

،٥٨  ج٧، ،٥٣  ،٥٠  ج٧، ،٢٨  ج٨، ،١٨٤  ،٧٣  ،٥٥  ج٧، ،٣٢  ج٩، ،٢٣  ،٨٧  ،١٦  ج٧، ،٢٠٢  ج٧، 209

.١٤٧  ج٩، ،١٥٣  ،١٦٧  ج٨، ،٧٣  ،٤٢  ،١٥  ،٤٢  ج٧،
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َجِميٌل ﴿َفَصْربٌ لتربئتها انتظاًرا يوسف لسان عىل اآلية استعملت كما استعماله وتحسن
قة َرسَ يف املَلك يحملها األوىل مرتني، يتزوجها أن قبل الرسول رآها وقد اْلُمْستََعاُن﴾، َوهللاُ
والثانية هللا، من كانت إن فقبلها عائشة كانت بكشفها الرسول أمر فلما حرير من
أن حني يف السماء يف زوَّجها هللا بأن رضائرها عىل تفخر وكانت املالبسات، نفس يف
رأى أنه املحب يشعر عندما الحب تجارب يف معروف وهو األرض، يف زوَّجهن أهليهن
يف عليهن يدور كان عائشة. إال نسائه عىل ليلته يقسم وكان األزل، قديم منذ حبيبته
يبدأ كان إذا ذلك. يصعب عمليٍّا ألنه مبالغة تكون وقد نسوة، تسع وتحته واحدة ليلة
فإن الفجر وقبل الليل، منتصف ويف العشاء وبعد املغرب، بعد استمر فإذا العرص. بعد
مرض ذلك أن الطب رأي ويف لألنس، معارشة دون يجلس كان وربما يكفي، ال ذلك
مع الديك الصحراوية. البيئة من مستقاة بالغية صورة هذه أن العامة وعند كيماويٍّا،
قد الرسول أن من قيل ما هذه املبالغة الصور أيد وربما املاعز، مع والجدي الدجاج،
عائشة، عند له ليلة آخر يقيض أن يريد كان األخري مرضه ويف رجًال، أربعني قوة أوتي
وقد عائشة، عند وهو األعىل الرفيق إىل وانتقل غًدا؟» أنا «أين باستمرار: يسأل وكان
سائر عىل بميزتها علم عىل عائشة وكانت موته، يف عائشة وريق ريقه بني هللا جمع
تشبه وكانت ثيبات، نسائه باقي وكانت الوحيدة، البكر هي كانت فقد الرسول. نساء
ويوافقها املستخدم من أحىل وهو قبل، من البعري فيه يرتع لم الذي بالشجر نفسها
وعند أسبوًعا البكر عند الرجل يقيم وألمته. له الثيب عىل البكر يفضل والرسول الرسول
كي ثيبًا رجل تزوج أن بعد وتالعبك» «تالعبها البكر بالجارية وينصح ثالثًا، الثيب
أن بعد بعمرة الرسول رخص وقد حسنها، الرسول أعجب وقد الصغار، إخوته ترعى
ولد لها كان ولو عائشة، تلد لم بحجة؟»211 وأنطلق وعمرة بحجة «أتنطلقون اعرتضت
هل السؤال: ويظل الرسول، وفاة بعد السلطة عىل الرصاع يف سياسية مشكلة لكانت
أم الرسول لذكرى احرتام أم عائشة خاصة عليهن قسوة بعده من أزواجه نكاحه عدم

منهن؟ رضا
األخالق وأن األخالق، هو الحديث من يبدو كما اإلسالم جوهر أن يبدو وأخريًا
وأعراف عادات إىل تشري األحاديث بعض أخالًقا». أحسنكم خياركم من «إن الدين أساس

ج٧، ،١٢٣  ج٥، ،٦  ج٧، ،١١٥  ،١٦  ج٦، ،١٠٠  ،٩٨  ،٤٤  ،٤  ج٧، ،٤٦–٤٧  ج٩، ،١٣٦  ج٦، 211
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وهي الشعوب، كل عند عامة وحقائق ثابتة فطرة عن يكشف اآلخر والبعض وتقاليد،
وإراقة القتل تحريم ثَم وِمن ذاتها، يف قيمة الحياة وأن الحياة، احرتام عىل تقوم أخالق
بالسالح يكون ال القتال عىل التدريب إن بل بالدماء. الناس بني يُقىض ما فأول الدماء.
من كان ولو حتى اآلالم عىل الصرب لعدم االنتحار حرَّم ثَم وِمن املوت، خطر الحي
حرم كذلك بالنفس. والنفس النار، يف كالهما واملقتول والقاتل هللا، سبيل يف املجاهدين
املرأة حماية يهودي حاول وقد السالح، يحمل لم من وكل والشيوخ واألطفال النساء قتل
لو حتى هللا» إال إله «ال قال من كل قتل ويحرم بالحياة، منه إحساًسا رجًما القتل من
يعاقب ولم خالد، فعل مما الرسول وتربأ الناس، قلوب عىل أحد يشق فلم تعوُّذًا. قالها
يمنع ال والعزل مني؟ يمنعك من يسأل: وهو نائم وهو سيفه أخذ الذي املرشك الرسول
واإليمان. الدين عن النظر برصف ذاتها حد يف قيمة والحياة يولد، أن من الحي الكائن
حتى أكثر سيستغفر بأنه مرة سبعني االستغفار ل وأوَّ املنافقني عىل الرسول صىل فقد
يهودي، جنازة عىل يصيل وكان أَبًَدا﴾، َماَت ِمنُْهْم أََحٍد َعَىل تَُصلِّ ﴿َوَال الوحي نزول بعد
الرتاب يواريه أن قبل وشمه إبراهيم الرسول قبل فقد واحد. يشء والوجود والحياة

فراقه.212 عىل حزنه ويعلن
يف واالطمئنان الداخلية بالسكينة بداية والجماعة الفرد حياة يف األخالق وتظهر
التظاهر، أو الواجب ألداء رسيعة حركات مجرد أو شعائر إىل تتحول أن دون الصالة
منًعا البيت يف الصالة وأفضلية للمزايدة، منًعا الصالة أثناء الصوت رفع عدم وكذلك
إىل الناس أحب األطفال وكان الطفولة، أخالق الرباءة، أخالق وهي واإلعالن. للمشاهدة
احتسابًا بنفسه يجود وابنها األم صرب أوىل فضيلة باعتباره الصرب ويظهر الرسول،
تأتي ثم القرب. عىل تبكي كانت ملن الرسول قالها واصربي»، هللا «اتقي هللا. عند لألجل
فالنار، الفجور إىل يؤدي الذي الكذب مقابل يف فالجنة الرب إىل يؤدي الذي الصدق قيمة
الفاقد ورفض الطبيعة واحرتام كذابًا، هللا عند فيكتب عادة إىل يتحول الكذب وبتكرار
فقد املعاني. من عالم يف يعيش واإلنسان اإلنساني، لالستعمال فاليشء بالنعم. اعرتاف

فيه.213 العجني وطرح الدماء، وإراقة تبوك، برئ من الرشب الرسول منع

،٤٣  ج٧، ،١٤٧  ،١٨٣  ج٥، ،٢٥١  ،٧٤ ج٤، ،١٥٤  ج٨، ،٦٢ ج٩، ،١٣٨ ج٨، ،٢٣٠  ج٤، ،٧٦  ج٨، 212

.٣٤  ،٣٠  ج٨، ،٨١  ،٩٢ ج٩، ،١١٣  ،١٠٧–١٠٨  ،٩٧ ج٥،
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الرشك، بتحريم بدءًا اجتماعية. أخالق إىل تدريجيٍّا الفردية األخالق تتحول ثم
اآلخر أو املطلق اآلخر كقيمة، باآلخر تتعلق وكلها الزور، وشهادة الوالدين، وعقوق
يف الجهاد عن يقل ال فيهما والجهاد باهلل، التوحيد يعادل بالوالدين فالرب الفردي،
ويتم كبريين، شيخني صورة يف القيمة هذه عن للتعبري الحكايات وتتعدد هللا، سبيل
والحنان الرحم، صلة وهي البنات»، ووأد وهاِت، ومنًعا األمهات، «عقوق عدم عىل الرتكيز
يف فرق ال لعباده. هللا حنان مثل بولدها األم وحنان األم، يف خاصة البرش يف الطبيعي
مرات ثالث وتكررها الزور قول عىل صياغة وتركز وهللا، والحيوان اإلنسان بني ذلك
املرشك أخيه إىل فأرسلها كسوة عمر أعطى وقد الرسول، عند حية تجربة املوضوع وكان

الدين.214 وليس القرابة االجتماعية العالقة فجوهر بمكة.
خصص وقد اآلخرين، النفس مع األدب الواسع، باملعنى األدب األخالق تعني وقد
األدب» و«كتاب االستئذان» «كتاب مثل النوع هذا من كتب عدة صحيحه يف البخاري
آية نزول سياق وهو البرص، غض أجل من واالستئذان االجتماعية، اآلداب بمعنى
أال استحلفته من رواية يف الحال هو كما استئذان بال معارشة العرض هتك الحجاب.
العاطس. تشميت والتعارف االجتماعي الرتابط وسائل ومن بحقه.215 إال الخاتم يفض
عىل يدل والثاني الكسل عىل يدل فاألول مقبول. العاطس وتشميت مرذول فالتثاؤب
طلب ومن تصدرها، وعدم املجالس يف اإلفساح وكذلك للجسم، فعالن وكالهما اليقظة،
الرشب الشيوخ إعطاء يف األطفال رأي الرسول أخذ وقد الشاربني، آخر يف يكون الرشب
تركه من القيامة يوم الناس ورشار سيورثه، وكأنه بالجار الرسول وىص ولقد قبلهم،
العشرية»، ابن «بئس أو العشرية» أخو «بئس الرسول قول وهو رشه، اتقاء الناس
عائش، يا هر، أبا يا مثل: واستئناًسا إليهم تحببًا وأزواجه أصحابه يدلل الرسول وكان

عمري».216 أبا يا أنجش، يا تراب، أبا «يا مثل بالكنية ويناديهم
ومن يعرف من عىل السالم وإقرار املشرتك الطعام االجتماعي الرتابط وسائل ومن
بالسالم، يبدأ من وخريهم لياٍل، ثالث من أكثر لألخ بالهجرة السماح وعدم يعرف، ال
وما خمسة، فيأتي أربعة يدعو الرسول وكان ألربعة، والثالثة لثالثة، كاٍف االثنني وطعام

.١٤٤  ج٣، ،١١  ج٨، ،٢١٢  ج٣، ،٧٦  ،١١  ،٩  ،٧  ،٣–٤  ج٨، 214

.٢١  ،٧٥  ،٦١  ج٨، ،٣–٤  ج٨، ،٦٦  ،٢–٦٢  ج٨، ،٦٢–٨٢  ج٨، 215

.٥٥  ج٨، ،١٥–١٦  ،١٢  ،١١  ،١٠٤–١٠٥  ج٨، 216
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فاحتفظ فأعطاه الرسول رداء أعرابي طلب فقد اللباس. عىل يرسي الطعام عىل يرسي
هم اآلخرون املسيح قال كما املقلون واملكثرون األبد، إىل فيها يعيش حتى لكفنه بها
ويرد عليكم» «السام للرسول يقولون اليهود وكان السامية، للتعبريات طبًقا األولون
فقد اآلخر. إىل األنا إخراج والهدف باإلهانة، لإلهانة ا وردٍّ السالم، عىل حفاًظا «وعليكم»،
يمنع ال وهذا ثالثة، وهم اثنني بني النجوى عدم ومن أنا»، «أنا، قول: من الرسول حذر
فيما الناس ويرتبط سبيل»217 عابر أو غريب كأنك الدنيا يف «كن والفردية التوحد من
الجماعة لزوم برضورة سياسيٍّا ذلك استعمل ثم قرآني. لفظ وهو الوثقى، بالعروة بينهم
الجاهلية»، ميتة مات السلطان عىل خرج «من األمري. من اإلنسان يكرهه ما عىل والصرب
واحدة الجاهلية»، ميتة مات زمانه إمام يعرف ولم مات «من يروون الشيعة جعل مما
«من منا»، فليس السالح علينا حمل «من بالسالح عليها الخروج تحرم السلطة بواحدة.
الطاعة تطلب السلطة السلطة. تعيص واملعارضة الجاهلية»، ميتة مات الجماعة فارق
وإن والطاعة «السمع ذاتها حد يف الطاعة بل األمري عن النظر برصف لألمري املطلقة
أطاعني «من هللا طاعة من األمري طاعة وتجعل زبيبة»، رأسه كأن حبيش عبد استعمل
عىص ومن أطاعني، فقد أمريي أطاع ومن هللا، عىص فقد عصاني ومن هللا، أطاع فقد
أي الجماعة تارك الدين من املارق قتل إباحة إىل األمر ويصل عصاني»، فقد أمريي
األحاديث من وقليل الدين، عىل خروج السلطان عىل الخروج وكأن السلطان عىل الخارج
فيما املسلم املرء عىل والطاعة «السمع مثل الخالق معصية يف ملخلوق طاعة ال تجعل
يف طاعة «ال أو طاعة» وال سمع فال بمعصية أمر فإذا بمعصية، يؤمر لم ما وكره أحب

معروف».218 يف الطاعة إنما معصية،
اجتماعيَّا كيانًا كونها إىل باإلضافة وقانونية واقتصادية سياسية وحدة واألمة
هو األمة يف واإلمام الرسول، تشبيه وهو األغنام راعي مثل األمة قائد والنبي أخالقيٍّا،
من باملؤمنني أوىل والرسول البيت، يف واملرأة األرسة، يف كالرجل الجماعة عن املسئول
فلورثته. ماًال ترك ومن قضاؤه، الرسول فعىل دينًا وترك املؤمنني من تويف فمن أنفسهم.
سأله من نويل «ال تطلب، ال لذلك مسئولية. فاإلمارة األهل. يرثه واملال الدين، تقيض األمة
باملعروف، تأمره األوىل بطانتان. له نبي فكل مفسدة. وبطانتها عليه»، حرص من وال

.١١٠  ،٧٩  ،٦٨  ،٧١  ،١١٦  ج٨، ،٨٩  ،١٠١  ،٩٢  ج٧، ،٦٥  ج٨، 217

.١٠٩  ج٩، ،٧٧–٧٨  ،٦٢  ،٦٥  ،٥٩  ،٤٦–٤٧  ج٩، 218
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املتن نقد إىل السند نقد من

للمنصب ألنها الهدايا تقبل لألمري يجوز وال األمري، مدح يجوز ال بالرش. تأمره والثانية
وإذا الخصم، ببالغة يتأثر ال والقايض العدل، تحقيق اإلمام مهمة للشخص.219 وليست
الفرائض»، «كتاب املرياث آية وتتصدر نار، من قطعة للظالم مقتطع فكأنما ظلًما حكم
كلها والرضر. املصلحة مقياس إال تعليل دون ترشيعية كمية للغاية، مركزة آية وهي
«إن»، منها الرشط حرف تكرار كثر لذلك توجد. ال وقد الواقع يف توجد قد احتماالت
وهي القبائل، بني عليه ومختلف متشعب وهو القديم، العربي القرابة نظام عىل وتقوم
املوروث إرادة عىل أي املرياث قبل والدين للوصية األولوية وتعطي أمًرا، وليست وصية
التوزيع: نسب عىل والفقهاء املفرسون اختلف وقد ماله، يف اآلخرين حق وعىل الحرة
فالثمن فالسدس فالربع النصف أم فالثمن، فالسدس فالربع فالثلثان فالثلث النصف
وليس النبوة مرياث نموذج ألنهم مرياث لألنبياء وليس هبوًطا، أم صعوًدا فالثلثان،
يف متعددة ممارسات وبها بالثروة، وليس بالفعال األثر املال. وليس الحكمة األشياء،
لعدم فدك إرث من لحرمانها والصحابة وعمر بكر أبي من فاطمة تأثرت وقد الروايات،
ُقِل ﴿يَْستَْفتُونََك غمض ما عىل أحيانًا ليجيب يتدخل والوحي عليه، واالختالف الوضوح

اْلَكَالَلِة﴾.220 ِيف يُْفِتيُكْم هللاُ
الجنة فأهل واملستكربين. األغنياء أمة وليست واملستضعفني الفقراء أمة هي واألمة
هم واألخرسون الفقراء، من الجنة أهل وأكثر املستكربون، النار وأهل املستضعفون
ثالث يف ألنفقه ذهب أحد جبل مثل للرسول كان ولو لالستعمال، واملال أمواًال، األكثر
وقع وقد اإلنفاق، عىل لتعويده البخيل من يستخرج ولكن يشء منه يرد ال والنذر ليال،
وسماع الخمر ورشب الحرير ولبس الجوع، من بل الجنون من ليس عليه مغشيٍّا رجل
عن والنهي القيامة، يوم قردة املسخ إىل يؤدي الفقراء نهر الوقت نفس ويف املعازف
ينبغي وال اآلخرة، أعمال من والفضة الذهب من آنية يف والرشب والديباج الحرير لبس
رسول «محمد نقش إصبعه يف فضة من خاتًما الرسول نزع وقد للمتقني، الفاخر لبس
يُعطى والعامل مات، حتى خوان عىل يأكل ولم نزعه، ثم امللوك مع الرسائل لتبادل هللا»

،١٦٢  ج٨، ،٢٣١  ج٣، ،٩٥  ،٨٠  ج٩، ،١٨٤  ج٨، ،١٢٨  ج٣، ،١٨٧  ،٨٦–٨٧  ،٤١  ج٧، ،١٩١  ج٤، 219

.٣٦  ج٩،
.١٨٨–١٩٠  ،٨٤  ج٨، ،٩٠  ،٨٦  ،٣٢  ج٩، 220
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هجرة وال األول221 لصاحبه فالكل واستثمره. صاحبه راعاه ما إذا ويضاعف بل حقه
وبهذا لصمودهم، نصفني ينرشون القدماء كان وقد والصمود، املقاومة بل الفتح بعد

والروم.222 فارس األمة ترث

،١١٨  ج٨، ،١٠٣  ج٩، ،١٤٧  ،١٤٦  ،١٣٨  ج٧، ،١٥٥  ،١١٨  ،١٦٢  ،١١٩  ج٨، ،٤٠  ج٧، ،١٦٧  ج٨، 221

.١٢٨  ج٣، ،٣–٤  ج٨، ،١٩٣  ،١٨٦  ج٧،
.١١١  ج٩، ،١٧٣  ج٨، ،٢٦ ج٩، ،٧٢ ج٥، 222

يف قيرصي مدينة يف سيلقى وكان املؤقتة، غربته يف زيد أبو حامد نرص د. أ. إىل تحية البحث (هذا
ضدها تظاهرت التي املحافظة االتجاهات من خوًفا الندوة املدينة محافظ إلغاء لوال حضوره يف تركيا

املجددين). من الحارضين وضد
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الثالث الفصل

(القديم) واألصول الفقه علوم





الرتاثاإلسالمي1 يف اجلهاد

اإلسالم أركان من الجهاد (1)

الكيان مذبحة عىل فلسطني بشعب التضحية فيه يتم الذي العصيب الوقت هذا يف
فلسطني شعب فيه يقف الذي الوقت يف جميًعا، واملسلمني العرب وشهادة الصهيوني
املقاومة فيه تتصدى الذي الوقت يف ومستقبله، وأرضه ووجوده كيانه عن يدافع بمفرده،
ونصفها ١٩٤٨م يف نصفها الفلسطينية، القضية لتصفية الصهيوني للعدوان الفلسطينية
الشعارات، ويطلقون املبادرات، ويصوغون البيانات العرب يصدر ٢٠٠٢م، عام اآلخر
الضفة مدن حصار يف ١٩٨٢م يف بريوت حصار مأساة وتتكرر االجتماعات، ويعقدون
تسيل، والدماء وتدين وتشجب تستنكر العربية األنظمة وقفت الحالتني كلتا ويف الغربية،
بنفسه، ال بالغري يستنجد والكل تدمر، والبيوت يتساقطون، والشهداء يموتون، والجرحى
األوروبي. واالتحاد وروسيا، املتحدة، واألمم العاملي، الضمري اآلخرين، يسترصخ والكل

الضحية. يرحم كي الجالد إىل يتوسل الكل إن بل
انتفاضة ويشارك الهمة، يشحذ أيًضا، يسترصخ أن إال العربي املفكر يفعل وماذا
الجهاد يف يجد لعله وثقافتها وتاريخها األمة تراث ويستنرص بالكتابة، العربي الشارع
األبدية، بالحياة ويعزِّي الجرحى، يوايس فلسطني، يف املناضلني به يقوي ما والشهادة

الحارض. مواجهة عن وعجز املايض، إىل هروب وهو القريب، وبالخالص
يف الضمري. وعذاب الفراق آالم من بالرغم الباقية األمل بارقة هو الشهيد زال فما
ركن أنه لبيان اإلسالمي، الرتاث يف الجهاد كتابة تتم النفيس الوضع هذا ويف اإلطار هذا

.٢٠٠٢ مايو القاهرة، نظر، وجهات 1



(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

النبوية السنة ويف ثانية، الكريم القرآن يف الجهاد معاني وتحليل أوًال، اإلسالم أركان من
بعض ذلك يف لعل خامًسا، املحدثني املصلحني وعند رابًعا، الفقهي الرتاث ويف ثالثًا،

ولآلخرين. للنفس العزاء
وعند السادس، الركن الفقهاء بعض عند وهو اإلسالم، أركان من ركن الجهاد
أفعال من فعالن فالشهادة عليه. تقوم األوىل الخمسة األركان ألن األول الركن آخرين
الثروة للعرص، املزيفة اآللهة نفي والنفي، للرفض األول هللا». «إال ثم إله» «ال الشعور،
يتساوى بأن ورضا قبول والثاني الحياة، ومباهج والرتف والجنس والشهرة والجاه
فقري، وال غني وال ضعيف، وال قوي وال مظلوم، وال ظالم ال واحد، إله أمام البرش جميع
بالفكر والعمل، بالقول وإعالن رؤية أي شهادة وهي الخلق، بفعل متساوون الكل بل
َفِإنَُّه يَْكتُْمَها َوَمْن َهاَدَة الشَّ تَْكتُُموا ﴿َوَال أخرس، شيطان الحق عن فالساكت والوجدان.
وقبول العرص بقضايا التزام هي زور. شهادة وليست حق شهادة وهي َقْلبُُه﴾، آِثٌم

ورفعته. تقدمه سبيل يف والعمل للتحديات،
الفضيلة، وحياة بالبدن، وقعود وقيام الوقت، عىل وحفاظ الزمان، يف جهاد والصالة
فردي وعمل الناس، مصالح يحقق وفعل بالقلب، عامر وإيمان للناس، الخري وحب
الكسل ومقاومة النفس، جهاد الجهاد، أنواع أحد فالصالة اجتماعي. وتضامن وجماعي،

الخامل. الوعي واستبعاد اليقظ، الوعي عىل والحرص والخمول، والدعة
مال يف اآلخر وحق والعطاء، بالبذل للنفس وتطهري وتزكية باملال، جهاد والزكاة
من حفنة يد يف يدور ال حتى املال رأس سيولة عىل والعمل االكتناز، ورفض النفس،
للعاطلني عمل فرص وإيجاد اآلخرين، حاجات لقضاء جماعي استثمار هو األشخاص.

َواْلَمْحُروِم﴾. اِئِل ِللسَّ * َمْعلُوٌم َحقٌّ أَْمَواِلِهْم ِيف ﴿َوالذيَن
واألهواء. واالنفعاالت الرغبات عىل وسيطرة لإلرادة، وتقوية النفس، جهاد والصيام
َعَىل الطََّعاَم ﴿َويُْطِعُموَن املحتاجني، وحاجة الجوعى، وجوع الفقراء، بفقر إحساس هو

إليه. عود الجهاد أن كما باهلل صلة الصيام َوأَِسريًا﴾. َويَتِيًما ِمْسِكينًا ُحبِِّه
لكل العلني واالجتماع األمة، بمصالح والتذكري الجماعي، للعمل سنوي جهاد والحج
األمة أعداء هم من وتحديد الباطل، من الرباءة وإلعالن الحق أمام تامة مساواة يف الناس
املسلمني إحساس وصل مًدى أي إىل إمكانياتها؟ وما معاركها أين أصدقاؤها؟ هم ومن
أن كما وطواف وسعي ومشقة، وجهد سفر الحج وتعمريها؟ األرض يف والخالفة باألمانة
يساوي ال لذلك القتال. ساحة يف وطواف وسعي للعدوان، ومقاومة لألعداء، سفر الجهاد
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اإلسالمي الرتاث يف الجهاد

اْلَحاجِّ ِسَقايََة ﴿أََجَعْلتُْم الجهاد ركن الحج كان ولو حتى اإلسالم أركان من ركن أي
ِهللا﴾. َسِبيِل ِيف َوَجاَهَد اْآلِخِر َواْليَْوِم ِباهللِ آَمَن َكَمْن اْلَحَراِم اْلَمْسِجِد وَِعَماَرَة

وبذل الطاقة، شحذ عىل يقوم عديدة. أشكال له اإلسالم، يف يشء كل هو فالجهاد
«جاهد» إىل يتحول أن قبل «جهد» للفظ االشتقاقي املعنى وهو الجهد، وإفراغ الوسع،
للترشيع رابع مصدر فاالجتهاد واملعرفة. الفهم يف الجهد بذل أي و«اجتهد» «قاوم»، أي
وجهل األرض، إىل أخلد من عىل «الرد السيوطي كتب وكما واإلجماع والسنة الكتاب بعد

فرض». عرص كل يف االجتهاد أن
أطبق أن بعد املعارصين املسلمني حياة يف هللا» سبيل يف «الجهاد ألهمية ونظًرا
قبل األوىل العاملية الحرب يف هزيمتها ثم الخالفة دولة ضعف أثناء االستعمار عليهم
املصلحون بدأ ١٩٢٣م يف تركيا يف الكمالية الثورة بعد ١٩٢٦م يف كليًة عليها القضاء
أهميته من النيل يف املتأخرة العصور محاوالت ضد هللا سبيل يف الجهاد دور يؤكدون
الصوفية، يفعل كما النفس جهاد إال يبَق ولم الفتوحات، عرص انتهى فقد واستبعاده.
األصغر الجهاد من «رجعنا املصلحني. معظم روايته يف يشكك الذي للحديث الرتويج وتم
يف رسالة قطب وسيد البنا وحسن املودودي األعىل أبي من كل وكتب األكرب»، الجهاد إىل
واالحتالل االستعمار ضد للجهاد االعتبار ورد الصورة، لتصحيح هللا» سبيل يف «الجهاد

استيطانيٍّا.2 استعماًرا باعتبارها والصهيونية
والشهادة بداية فالجهاد الحياة. ومفهوم الشهادة، مفهوم الجهاد بمفهوم ويرتبط
خري وهو يشهد فاهلل بالحق3 الوعي أي وبالزمن بالعرص بالوعي تبدأ والشهادة نهاية،
واملعارصة بالحق، النطق تعني الشهادة تشهد. والحواس يشهد، واإلنسان الشاهدين،
تدوين والشهادة الزور، شهادة دون النفس عىل والشهادة الكتمان، دون واإلعالن
منه أكثر اسم القرآن يف واللفظ العقود، يف للحقوق وحفظ للحوادث، وسجل للتاريخ،
مما ومشهود، ومشهد وشهادة وشهداء وأشهاد وشهود وشاهدون وشهيد شاهد فعًال،
واملالئكة شاهد، والرسول شاهد، هللا والشهيد. الشاهد فعل من الشهادة فعل أن عىل يدل

شهداء. واملؤمنون شهود،

القاهرة، االعتصام، دار الجهاد، دار هللا، سبيل يف الجهاد قطب، سيد البنا، حسن املودودي، األعىل أبو 2
١٩٧٧م.

.(٨٧) اسم ،(٥٣) فعل الحق، شهادة بمعنى غالبيتها مرة ١٤٠ القرآن يف الشهادة لفظ ورد 3
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بالقول، يشهد والشاهد بالفعل، يشمل الشهيد الفعل. نفس من والشاهد والشهيد
النبيني مع والشهداء نظري، إعالن والشاهد عميل إعالن الشهيد إعالن. وكالهما
َهَداءِ َوالشُّ يِقنَي دِّ َوالصِّ النَِّبيِّنَي ِمَن َعَليِْهْم هللاُ أَنَْعَم الذيَن َمَع ﴿َفأُوَلِئَك والصديقني،
ِبالنَِّبيِّنَي ﴿َوِجيءَ والعميل، النظري الحق يعرفون والشهداء فاألنبياء اِلِحنَي﴾. َوالصَّ
فوز يف والصالحني األنبياء أن وكما يُْظَلُموَن﴾. َال َوُهْم ِباْلَحقِّ بَيْنَُهْم َوُقِيضَ َهَداءِ َوالشُّ

َونُوُرُهْم﴾. أَْجُرُهْم َلُهْم َربِِّهْم ِعنَْد َهَداءُ ﴿َوالشُّ الشهداء، كذلك ونجاة
أفعالها. عن مستقلة قيمة الحياة إن أي فعًال منه أكثر اسم القرآن يف الحياة ولفظ
بعد األرض به أحيا ماء السماء من أنزل فاهلل والزرع. واملاء والنبات األرض حياة هي
اإلنسان يحيي الذي هو واإليمان يميته، أن بعد اإلنسان يحيي الذي هو وهللا موتها،
القيوم. الحي هو وهللا الدنيا. الحياة عىل اآلخرة الحياة يؤثر ويجعله الغفلة، من ويوقظه

يحيا. واإلنسان يحيا هللا سواء. حد عىل لإلنسان وصفة هلل، صفة فالحياة
﴿َفْليَُقاِتْل الدنيا، بحياة اآلخرة حياة ويشرتى هللا، سبيل يف يقاتل الذي هو والحي
الحياة أثر يموت، حي والشهيد ِباْآلِخَرِة﴾، نْيَا الدُّ اْلَحيَاَة وَن يَْرشُ الذيَن ِهللا َسِبيِل ِيف
َوَلِكْن أَْحيَاءٌ بَْل أَْمَواٌت ِهللا َسِبيِل ِيف يُْقتَُل ِلَمْن تَُقولُوا ﴿َوَال الظاهرة، الحياة عىل األبدية
من بالرغم الدم وحزن بالشهادة الفرح من بالرغم الفراق ألم هو إنما تَْشُعُروَن﴾. َال
يُْرَزُقوَن َربِِّهْم ِعنَْد أَْحيَاءٌ بَْل أَْمَواتًا ِهللا َسِبيِل ِيف ُقِتلُوا الذيَن تَْحَسبَنَّ ﴿َوَال العرس، فرح
ألنهم الباطن يف موتى الظاهر، يف أحياء وآخرون َفْضِلِه﴾، ِمْن هللاُ آتَاُهُم ِبَما َفِرِحنَي *
يف االستنصار من بالرغم الطغيان لقوى استسلموا الغرور. ومتاع الدنيا بالحياة رضوا
والسلطة الرشف، عىل الحكم وآثروا العروبة، ويف األخوة ويف الوطن ويف الدين ويف هللا
يُبَْعثُوَن﴾.4 أَيَّاَن يَْشُعُروَن َوَما أَْحيَاءٍ َغرْيُ ﴿أَْمَواٌت هم اآلخرة. عىل والدنيا الكرامة، عىل

الكريم القرآن يف الجهاد (2)

برصف غاية تحقيق أجل من الطاقة واستنفاد والجهد الوسع بذل هو لفظٍّا والجهاد
نحو لهم دفًعا األبناء اآلباء يجاهد فقد للباطل. أم للحق الغاية هذه طبيعة عن النظر

.(٧٥) فعل ،(١٨٨) اسم مرة، ١٩٠ القرآن يف «حياة» لفظ ورد 4
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الوحيدة الحالة وهي تُِطْعُهَما﴾، َفَال ِعْلٌم ِبِه َلَك َليَْس َما ِبي َك ِلتُْرشِ َجاَهَداَك ﴿َوإِْن الرشك،
طاقة فاإلنسان اإلنسان. طبيعة من جزء والجهاد اآلباء، عصيان فيها لألبناء يجوز التي
متدفق تيار برجسون، يقول كما روحية طاقة أو حيوي دافع وفاعلية، ونشاط وحركة

وتعفنت. وتبخرت ركدت آسنة، بركة إىل تحول وإال
الجهاد ملقاصدها. وإحياءً إلرادتها، وتقوية لطاقاتها، شحذًا للنفس، جهاد والجهاد
َلَغِنيٌّ هللاَ إِنَّ ِلنَْفِسِه يَُجاِهُد َفِإنََّما َجاَهَد ﴿َوَمْن العالم، قبل للنفس املوضوع، قبل للذات
باملقاصد، تتخلق الذات بأن إقبال محمد الفيلسوف الشاعر الحظه ما وهو اْلَعاَلِمنَي﴾، َعِن
ال لذلك والتاريخ. الكون بحركة وتتحد الحقائق، وتدرك بالجمال، وتشعر باآلمال، وتحيا
يَِجُدوَن َال ﴿َوالذيَن يطاق، ال ما تكليف جواز لعدم والطاقة الوسع قدر إال الجهاد يكون

ِمنُْهْم﴾. هللاُ َسِخَر ِمنُْهْم َفيَْسَخُروَن ُجْهَدُهْم إِالَّ
فإنه يطاق ال ما تكليف جواز لعدم الطاقة فوق يكون ال الجهاد كان وإذا
واألزواج واإلخوان واألبناء اآلباء عليه يؤثر اإلنسان، يستطيعه مما أقل أيًضا يكون ال
َوأَْزَواُجُكْم َوإِْخَوانُُكْم َوأَبْنَاُؤُكْم آبَاُؤُكْم َكاَن إِْن ﴿ُقْل واملساكن، والتجارة واألموال والعشرية
إَِليُْكْم أََحبَّ تَْرَضْونََها َوَمَساِكُن َكَساَدَها تَْخَشْوَن َوتَِجاَرٌة اْقَرتَْفتُُموَها َوأَْمَواٌل وََعِشريَتُُكْم
وابتغاء هللا سبيل يف إال يكون ال الجهاد َفَرتَبَُّصوا﴾. َسِبيلِِه ِيف َوِجَهاٍد َوَرُسولِِه ِهللا ِمَن
الخالص الجهاد هو َمْرَضاِتي﴾. َوابْتَِغاءَ َسِبيِيل ِيف ِجَهاًدا َخَرْجتُْم ُكنْتُْم ﴿إِْن مرضاته،

رفاق». يا شهيد «إني إعالمية شهرة إىل يهدف ال الذي
عىل ذلك ويدل اسمية5 صيغ يف الكريم القرآن يف ومشتقاته «جهد» لفظ ورد وقد
النَِّبيُّ أَيَُّها ﴿يَا وللمؤمنني، للرسول أمر فعل أوًال وهو يشء، من أكثر فعل الجهاد أن
الحق يعصون الذين األنبياء قتلة هم والكفار َعَليِْهْم﴾، َواْغلُْظ َواْلُمنَاِفِقنَي اَر اْلُكفَّ َجاِهِد
ليس ما بأفواههم يقولون الذين واملنافقون املعارصين، الصهاينة مثل له ويتنكرون
الصهيوني الكيان ويدعمون باللسان الفلسطينيني يؤيدون الذين األمريكيني مثل بقلوبهم
ِبِه َوَجاِهْدُهْم اْلَكاِفِريَن تُِطِع ﴿َفَال عرضوه، ولو حتى لهم أمان ال والكفار باألعمال،

مباًرشا. أمًرا بالجهاد الجماعة أمر هو واألغلب َكِبريًا﴾، ِجَهاًدا

،(١٣) االسمية الصيغ ،(٢٨) الفعلية الصيغ مرة، ٤١ الكريم القرآن يف ومشتقاته «جهد» لفظ ورد 5

.(٧) األمر فعل
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هللا، إىل الطريق وهو النية، وإخالص الصادق باإليمان أي بالتقوى الجهاد يبدأ
بالشهادة، وباملال، بالنفس والجهاد َسِبيلِِه﴾، ِيف َوَجاِهُدوا اْلَوِسيَلَة إَِليِْه َوابْتَُغوا هللاَ ﴿اتَُّقوا
حكم وهو ِهللا﴾، َسِبيِل ِيف َوأَنُْفِسُكْم ِبأَْمَواِلُكْم َوَجاِهُدوا َوثَِقاًال ِخَفاًفا ﴿انِْفُروا وبالعطاء
َمَع َوَجاِهُدوا ِباهللِ آِمنُوا أَْن ُسوَرٌة أُنِْزَلْت ﴿َوإِذَا اجتماعية، لوجاهة فيه استثناء ال عام
الذي الخالص الجهاد هو هللا سبيل يف الجهاد ِمنُْهْم﴾. الطَّْوِل أُولُو اْستَأْذَنََك َرُسولِِه

ِجَهاِدِه﴾، َحقَّ ِهللا ِيف ﴿َوَجاِهُدوا بالقضية، العميق اإليمان من ينطلق
لتحقيق وللمؤمنني للرسول والجماعة، للفرد مبارش أمر فعل فقط ليس والجهاد
لذلك السابقون. بها قام جماعية، وممارسة تاريخية، حقيقة هو بل تحقيقه يستحيل ما
بفعل الحارض لألمر تدعيًما األمر صيغة من أكثر أيًضا املايض صيغة يف الفعل يأتي
والفالح، للفوز واختبار ومحك تجربة فالجهاد السابقني. املجاهدين وشهادة التاريخ
اِبِريَن﴾، الصَّ َويَْعَلَم ِمنُْكْم َجاَهُدوا الذيَن هللاُ يَْعَلِم ا َوَلمَّ اْلَجنََّة تَْدُخلُوا أَْن َحِسبْتُْم ﴿أَْم
﴿َوَلنَبْلَُونَُّكْم ابتالء، الجهاد ِمنُْكْم﴾. َجاَهُدوا الذيَن هللاُ يَْعَلِم ا َوَلمَّ تُْرتَُكوا أَْن َحِسبْتُْم ﴿أَْم

أَْخبَاَرُكْم﴾. َونَبْلَُو اِبِريَن َوالصَّ ِمنُْكْم اْلُمَجاِهِديَن نَْعَلَم َحتَّى
﴿إِنََّما اإليمان، جوهر والعمل عمل، فالجهاد بالقضية. اإليمان الجهاد ويتطلب
يقيني إيمان وهو ِبأَْمَواِلِهْم﴾، َوَجاَهُدوا يَْرتَابُوا َلْم ثُمَّ َوَرُسولِِه ِباهللِ آَمنُوا الذيَن اْلُمْؤِمنُوَن
َمَعُه آَمنُوا َوالذيَن الرَُّسوُل ﴿َلِكِن جهادي، فعل إىل تلقائيٍّا يتحول شك، أو ريب بال

َوأَنُْفِسِهْم﴾. ِبأَْمَواِلِهْم َجاَهُدوا
املؤمنني عىل تضيق وال واسعة، هللا فأرض هللا، سبيل يف الهجرة الجهاد يتطلب وقد
َهاَجُروا ﴿َوالذيَن القرآنية اآليات من عديد يف بالهجرة الجهاد ارتبط لذلك رحبت. بما
واحد، عليها والعدوان واحدة فاألمة ِهللا﴾، َرْحَمَة يَْرُجوَن أُوَلِئَك ِهللا َسِبيِل ِيف َوَجاَهُدوا
ولبنان وكوسوفو والهرسك والبوسنة والشيشان أفغانستان يف يجاهدون األفغان والعرب
بحدود يعرتف ال أممي فاإلسالم العدوان. عليها يقع إسالمية أرض أي ويف وفلسطني
األمة. وحدة عىل دليل العقيدة ووحدة اإلسالمية، األخوة رابطة القومية، أو الوطنية الدولة
طريق، والهجرة بداية، فاإليمان والهجرة، اإليمان بني الجمع الجهاد ويتطلب
ِهللا َسِبيِل ِيف َوأَنُْفِسِهْم ِبأَْمَواِلِهْم َوَجاَهُدوا َوَهاَجُروا آَمنُوا الذيَن ﴿إِنَّ نهاية، والجهاد
املجاهدين إليواء جماعي عمل وهو بَْعٍض﴾، أَْولِيَاءُ بَْعُضُهْم أُوَلِئَك وا َونََرصُ آَوْوا َوالذيَن
َمَعُكْم َوَجاَهُدوا َوَهاَجُروا بَْعُد ِمْن آَمنُوا ﴿َوالذيَن واملال، بالنفس معهم والجهاد ونرصتهم

هللا. عند درجة أعظم وهم ِمنُْكْم﴾، َفأُوَلِئَك
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وقد الطويل، األمد عىل والتخطيط الصرب، يتطلب ذلك كل والجهاد، والهجرة واإليمان
إِنَّ ﴿ثُمَّ رحيم غفور هللا فإن يندم، ثم للحق استجداء ويضعف جهاده يف اإلنسان يفتن
َرِحيٌم﴾. َلَغُفوٌر بَْعِدَها ِمْن َربََّك إِنَّ َوَصَربُوا َجاَهُدوا ثُمَّ ُفِتنُوا َما بَْعِد ِمْن َهاَجُروا ِللَِّذيَن َربََّك
تاريخية حقيقة فقط وليس وللمؤمنني، للرسول هللا من أمًرا ليس فقط والجهاد
والجهاد، اإليمان يضم الحارض، يف مستمر فعل أيًضا هو بل املايض يف وممارسات
الخلق أول من مستمرة حركة الجهاد ِهللا﴾. َسِبيِل ِيف َوتَُجاِهُدوَن َوَرُسولِِه ِباهللِ ﴿تُْؤِمنُوَن

البعث. إىل الخلق من النهاية، إىل البداية من نهايته، حتى
الجهاد قوله. وليس اإليمان فعل يتطلب بل اإليمان بجهد القسم يقتيض ال والجهاد
«جهًدا» اإليمان يكون الحالة هذه يف املستقبل، يف وليس الحارض يف بالوعد، وليس بالفعل
الذيَن أََهُؤَالءِ آَمنُوا الذيَن ﴿َويَُقوُل أفعال، تحقيق وليس نوايا إعالن مجرد أي جهاًدا ال
تحقيقه، دون باإليمان وعد مجرد الجهاد يكون َلَمَعُكْم﴾. َُّهْم إِن أَيَْماِنِهْم َجْهَد ِباهللِ أَْقَسُموا
جهل علم غري عن والقسم ِبَها﴾، َليُْؤِمنُنَّ آيٌَة َجاءَتُْهْم َلِنئْ أَيَْماِنِهْم َجْهَد ِباهللِ ﴿َوأَْقَسُموا
َمْن هللاُ يَبَْعُث َال أَيَْماِنِهْم َجْهَد ِباهللِ ﴿َوأَْقَسُموا املوت، بعد البعث عدم عىل القسم مثل
﴿َوأَْقَسُموا فعل، إىل بل قسم إىل يحتاج ال اإليمان ألن النية سوء عىل دليل والقسم يَُموُت﴾،
بال إعالن تحقق، بال وعد فعل، بال كالم القسم .﴾ َليَْخُرُجنَّ أََمْرتَُهْم َلِنئْ أَيَْماِنِهْم َجْهَد ِباهللِ
اْألَُمِم﴾. إِْحَدى ِمْن أَْهَدى َليَُكونُنَّ نَِذيٌر َجاءَُهْم َلِنئْ أَيَْماِنِهْم َجْهَد ِباهللِ ﴿َوأَْقَسُموا التزام،
الذيَن يَْستَأِْذنَُك ﴿َال والنكوص، والتخلف والقعود االستئذان الجهاد ونقيض
اإليمان بني تناقض الجهاد بعدم فاالستئذان يَُجاِهُدوا﴾، أَْن اْآلِخِر َواْليَْوِم ِباهللِ يُْؤِمنُوَن
بال والقول عمل، بال كاإليمان جهاد بال واإليمان اإليمان، متطلبات من فالجهاد والجهاد.
ونكوص، حزن هو بل فرًحا ليس والتخلف املنافقني، سمة وهي تحقق، بال والنية فعل،
قدوة، فالرسول يَُجاِهُدوا﴾، أَْن َوَكِرُهوا ِهللا َرُسوِل ِخَالَف ِبَمْقَعِدِهْم اْلُمَخلَُّفوَن ﴿َفِرَح

بها. يؤتم والقدوة
﴿يَُجاِهُدوَن الشامتني، وشماتة الحاسدين، وحسد الالئمني، يقتيضخوف ال والجهاد
إىل والتوجه القصد، وإخالص النية، صدق الجهاد َالِئٍم﴾. َلْوَمَة يََخاُفوَن َوَال ِهللا َسِبيِل ِيف

املقاصد. وقصد الغايات، غاية هللا
اْلُمْؤِمِننَي ِمَن اْلَقاِعُدوَن يَْستَِوي ﴿َال املجاهدين، مع القاعدون يستوي ال لذلك
هللاُ َل ﴿َفضَّ الدنيا، عرض عىل الخائفني ِهللا﴾، َسِبيِل ِيف َواْلُمَجاِهُدوَن ِر َ الرضَّ أُوِيل َغرْيُ
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َعَىل اْلُمَجاِهِديَن هللاُ َل ﴿َوَفضَّ َدَرَجًة﴾، اْلَقاِعِديَن َعَىل َوأَنُْفِسِهْم ِبأَْمَواِلِهْم اْلُمَجاِهِديَن
َعِظيًما﴾. أَْجًرا اْلَقاِعِديَن

والرتاجع النكوص نقيضه فيه، التقدم ومناط اإلسالم يف الحركة مبدأ إذن الجهاد
وهو الخلف، إىل حركة وليس األمام إىل حركة إحجام، ال إقدام اإلسالم والتخلف. والقعود
داخل الترشيع مسار وهو نبوة، إىل نبوة من ومرحليٍّا، تدريجيٍّا التاريخ يف الوحي مسار
ال الترشيع يف االجتهاد مثل وهو والقدرة، لألهلية طبًقا الرشيعة صياغة تتم حتى النبوة

متغري. والواقع متجدد، والزمان مستقرة الحياة أن طاملا يتوقف
تشتد مرة كل يف هشة نية عن والتعبري يوجد، ال قصد عن إعالن مجرد الجهاد ليس
إيمان استثارة أو بطولة ادعاء يف رغبة بالعجز، اإلحساس فيها ويزداد األزمات، فيها
العاجزين. بيانات وليس الصامتني جهاد هو بالقول. إعالن دون بالفعل جهاد الجهاد،
األولوية الشهيد لدماء يظل ولكن الشهداء، دماء مثل العلماء مداد أن صحيح
دورة الدماء األوراق. عىل يجف واملداد األرض تروي الدماء العلماء، مداد عىل املطلقة

األوراق. تبىل حني يف األبدية الحياة

النبوية السنة يف الجهاد معاني (3)

ويبدؤه والسري».6 الجهاد «فضل يف بابًا صحيحه من الرابع الجزء يف البخاري أفرد وقد
ِيف يَُقاِتلُوَن اْلَجنََّة َلُهُم ِبأَنَّ َوأَْمَواَلُهْم أَنُْفَسُهْم اْلُمْؤِمِننَي ِمَن اْشَرتَى هللاَ ﴿إِنَّ الكريمة، باآلية
ِبَعْهِدِه أَْوَىف َوَمْن َواْلُقْرآِن َواْإلِنِْجيِل التَّْوَراِة ِيف ا َحقٍّ َعَليِْه وَْعًدا َويُْقتَلُوَن َفيَْقتُلُوَن ِهللا َسِبيِل
رشًقا اإلسالم إىل الدعوة مع الباب ويتداخل ِبِه﴾، بَايَْعتُْم الذي ِببَيِْعُكُم وا َفاْستَبِْرشُ ِهللا ِمَن

والجهاد. اإلسالم عىل بالبيعة اإلسالم ودخول وقيرص، لكرسى وغربًا

أب��دا ح��ي��ي��ن��ا م��ا ال��ج��ه��اد ع��ل��ى م��ح��م��ًدا ب��اي��ع��وا ال��ذي��ن ن��ح��ن

عليهم: يرد ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وكان

وال��م��ه��اج��رة ل��ألن��ص��ار ف��اغ��ف��ر اآلخ��رة ع��ي��ش إال ع��ي��ش ال ال��ل��ه��م

١٣٤٥ه. القاهرة، الحلبي، البابي مصطفى ،١٧–٩٤ ج٤، البخاري، صحيح 6

166



اإلسالمي الرتاث يف الجهاد

يف متحققة سرية بل واجبًا أمًرا فقط وليس رشيعة، بل عقيدة فقط ليس فالجهاد
والتحقق. األمر والعمل، النظر واملجاهدون، الجهاد التاريخ،

يف والشهادة وحرماتهم، عقائدهم يف البرش اضطهاد فيه يقع مكان أي يف والجهاد
للمسلمني: أسري وأنشد موقف، أي ويف موقع أي ويف مكان أي

م��ص��رع��ي ال��ل��ه ف��ي ك��ان ش��ق أي ع��ل��ى م��س��ل��م��ا أق��ت��ل ح��ي��ن أب��ال��ي م��ا
م��م��زع ش��ل��و أوص��ال ع��ل��ى ي��ب��ارك ي��ش��أ وإن اإلل��ه ذات ف��ي وذاك

الوالدين بر ثم ميقاتها عىل الصالة األعمال أفضل أن إىل األحاديث بعض تشري قد
جهاد، فالكل الثالثة الدرجة إىل الجهاد تأخري يعني ال وهذا هللا، سبيل يف الجهاد ثم
روى إذا وكذلك والنفس، بالعمر وجهاد بالوقت جهاد الوالدين وبر وقتها يف الصالة،

واملشقة». والجهد بالوقت جهاد «فالحج مربور»، حج الجهاد «أفضل
الحج» الجهاد «نعم والنصب، الجهد قرينة من بينهما ملا جهاًدا الحج يكون وقد
كما الجرحى ومداواة العطش لري للقتال الرجال مع النساء تخرج وذلك للنساء، خاصة

دورهم. إىل القتىل وتحمالن املؤمنني، وأمهات الرسول نساء تفعل كانت
بعض آثر فقد ذلك ومع العدو، وجهاد النفس جهاد الصائم، مثل املجاهد أن كما
دخل رمضان وصام الصالة وأقام ورسوله باهلل آمن «من الصوم، عىل الغزو الصحابة
أعمال باألعمال، فالجهاد فيها»، ولد التي أرضه يف جلس أو هللا سبيل يف جاهد الجنة

والصوم. الصالة
أو هللا سبيل يف «لغزوة الجهاد، يعدل عمل يوجد ال أنه الوقت نفس يف ويروى

فيها». وما الدنيا من خري روحة
عبد من «ما أخرى، مرة ويستشهد يقاتل حتى الدنيا إىل يعود أن الشهيد ويتمنى
يرى ملا الشهيد إال فيها وما الدنيا له وأن الدنيا إىل يرجع أن يرسه خري هللا عند له يموت
بيده نفيس «والذي أخرى»، مرة فيقتل الدنيا إىل يرجع أن يرسه فإنه الشهادة فضل من
أن «لوال أقتل»، ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم هللا سبيل يف أقتل أن لوددت
سبيل يف الخروج من تمنعها حمولة تجد وال رسية، عن تتخلف أال األمة عىل مشقة ذلك يف
الشهداء. من ولرفاقه للشهيد ورسور وفرح لذة الشهادة ففي الركب». عن وتتخلف هللا
الفتح بعد هجرة «ال الوقت، يف األرض يف الجهاد الهجرة، دون املكان يف والجهاد
يوم إىل رباط يف واألمة وجهاد، رباط والدنيا فانفروا»، استنفرتم وإذا نية، جهاد ولكن
من أحدكم سوط وموضع عليها، وما الدنيا من خري هللا سبيل يف يوم «رباط القيامة،
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من خري الغدوة أو هللا سبيل يف العبد يروحها والروحة عليها، وما الدنيا من خري الجنة
الحرمات. عن ودفاع العدوان، ودرء باألرض، تثبُّت الجهاد عليها». وما الدنيا

الطويل والنفس الزحف، وقت والصمود فاصربوا»، لقيتم «إذا القتال، عند والصرب
إرسائيل حروب كانت املجاهدين. مع والتاريخ والزمان القصري، النفس عىل ينترص
املخيمات حرب يف وتصمد وتصرب تطول االستقالل انتفاضة واآلن خاطفة، باستمرار
عن دفاع فالقتال القتال. عن نكوًصا األمة يف ضعاف وجود يعني وال املجاهدين، ونضال
العدوان ضد النفس عن دفاع القتال بضعفائكم؟» إال وترزقون تنرصون «هل الحرمات،

واملريض. والشيوخ والنساء كاألطفال القتال، يستطيعون ال الذين للضعفاء وحماية
قاتل «من والنهب، والسلب والغنيمة العدوان أجل من وليس الحق أجل من والقتال
الظلم ومواجهة للحق االنتصار ذلك ويعني هللا»، سبيل يف فهو العليا هي هللا كلمة لتكون
والقتال العدوان، لدرء الجهاد واالستكبار. االستعالء ضد واملساواة الحرية عن دفاًعا
فإذا العافية. هللا وسلوا العدو، لقاء تتمنوا ال الناس أيها «يا املسلمني، عىل مفروض
نصب. من فيه ملا لهم كره وهو املسلمني عىل القتال ُكتب لذلك فاصربوا». لقيتموهم

أحد. لتهديد وليس املخاطر لدرء للعدوان، وليس للدفاع الجهاد
العدو، قلب يف والرعب يقهر، ال عدو يوجد فال بالرعب». «نُرصت بالرعب، والنرص
يعلم ألنه النزال يرفض أو اللقاء عند العدو يفر لذلك األبرياء. عىل والعدوان الظلم رعب

لألرض. مغتصب أنه
باملواجهة وليس طرق بعدة النرص ويتحقق االنتصار، فن الحرب خدعة، والحرب

العسكرية. الفنون ضمن العدو خداع وفن فقط، املبارشة
يجوز أنه حني يف والنخيل الدور حرق أو الحرب يف والصبيان النساء قتل ويحرم
املقاتلني مع إال القتال يكون وال قواعده، وللقتال آدابها، فللحرب املحارب، العدو قتل

الخصمان. يتكافأ حتى القادرين
ينشد وكان صنوان، والثورة فالشعر القتال، يف الشعر وينشد الحرب، يف ويرجز

الخندق: يوم

ص��ل��ي��ن��ا وال ت��ص��دق��ن��ا وال اه��ت��دي��ن��ا م��ا أن��ت ل��وال ال��ل��ه��م
الق��ي��ن��ا إن األق��دام وث��ب��ت ع��ل��ي��ن��ا س��ك��ي��ن��ة ف��أن��زل��ن
أب��ي��ن��ا ف��ت��ن��ة أرادوا إذا ع��ل��ي��ن��ا ب��غ��وا ق��د األع��داء إن
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اَعُة السَّ بَِل * بَُر الدُّ َويَُولُّوَن اْلَجْمُع ﴿َسيُْهَزُم الحرب يف يقرءُون املسلمون وكان
الوجدان ويمثالن املعنوية، للروح تقوية والقرآن فالشعر َوأََمرُّ﴾. أَْدَهى اَعُة َوالسَّ َمْوِعُدُهْم

وبعده. اإلسالم قبل العربي
ينزفون والجرحى يموتون املرىض ترك أو األبرياء تجويع أو األسري ربط يجوز وال
بني إال نزال وال آدابها، فللحرب املريض». وعودوا الجائع، وأطعموا العاني، «فكوا

املقاتلني.
فللكنائس لهم. ويوىفَّ اسرتقاقهم، يجوز وال عنهم، ويدافع الذمة أهل عن ويقاتل

الحماية. فله معبد أو بكنيسة احتمى ومن حرمتها، واملعابد
الشهداء، بأرس والعناية املجاهدين تجهيز باملال الجهاد وباملال. بالنفس والجهاد
باهلل إيمانًا هللا سبيل يف فرًسا احتبس «ومن غزا»، فقد هللا سبيل يف غازيًا جهز «من
هو اليوم وفرس القيامة»، يوم ميزانه يف وبوله وروثه وريه شبعه فإن بوعده وتصديًقا
موزون لها والعطاء فيها البذل والبارجة واملدفع والصاروخ واملصفحة والدبابة الطائرة

القيامة. لصاحبه
فالسابقون الجهاد، يف الفضل وللطليعة داود، طلب كما للجهاد الولد ويطلب

والضعف. والعجز والكسل الجبن من يتعوَّذ الرسول وكان السابقون،
من جيش وأول األرسة، عىل امللوك تركب كما البحر يركب هللا سبيل يف واملجاهد
وأول أوجبوا»، قد البحر يغزون أمتي من جيش «أول السبق، أجر فله البحر يغزو األمة
قيرص مدينة يغزون أمتي من جيش «أول أيًضا، السبق فله الروم يغزو لألمة جيش

لهم». مغفور
والدبابة املصفحة اآلن والخيل القيامة»، يوم إىل الخري لنواصيها معقود «والخيل
األحاديث كثرت لذلك القدماء. عند الرئييس السالح هي الخيل كانت والصاروخ. والطائرة

الفضاء. هي ويف بل والجو والبحر الرب يف السالح تنوع واآلن فيه،
«ارموا حديثًا، وبالصواريخ اللهب براجمات الرمي مثل قديًما بالرمح والرمي
فإذا كلكم». معكم فأنا «ارموا ترمون»، ال «مالكم رامية»، كان أباكم فإن إسماعيل بني
الصواريخ مثل بالنبل» فاقتلوا أَْكثَبوكم «إذا بالنبال، فالرمي املسلمني عىل العدو تكاثر
تحت رزقي «ُجعل النبال، مثل بُعد عن للرمي والرماح والطائرات، للدبابات املضادة

أمري». خالف من عىل والصغار الذلة وُجعل رمحي
الوعد، وينقضون العهد، يخونون الذين اليهود وهم األمة، أعداء ضمن واليهود
يف واملسلمون للمسلمني، عداء يف وهم اليوم، بصهاينة أشبه وهم العدوان، ويضمرون
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يقول الحجر وراء أحدهم يختبئ حتى اليهود «تقاتلون القيامة، يوم إىل معهم قتال
فينترص ذلك، يحدث أن قبل الساعة تقوم وال فاقتله»، ورائي يهودي هذا هللا عبد يا
والغدر، للعدوان درءًا العرب أرايض عن اليهود إجالء املسلمني وعىل اليهود، عىل املسلمون
اليهود ويظل العرب، أرايض تشمل حتى بعد فيما تتوسع استيطانية بؤرة لوجود ومنًعا
بالتيه، عليهم وحكم عليهم هللا وغضب إليهم، منهم النبوة تحولت فقد للعرب، كارهني
األرض أن واعلموا تسلموا، أسلموا … يهود إىل «انطلقوا يغادروا، أن وإما يسلموا أن فإما
فليبعه شيئًا بماله منكم يجد فمن األرض، هذه من أجليكم أن أريد وإني ورسوله، هلل
أكرب، «هللا اليهود مع حروبه يف يكربِّ الرسول وكان ورسوله»، هلل األرض أن فاعلموا وإال
نبيٍّا كان وإن يسرتيحون كاذبًا كان فإن الرسول، سم اليهود حاول وقد خيرب»، خربت

السم. يرضه فلن
فتح حتى موته من األوىل الساعة يوم حتى مستقبلية مراحل ست النبي ويعدد
املسلمون ويصبح موتتان والثالثة والثانية للمسلمني، فتح املقدس فبيت املقدس. بيت
والتتار الغرب من الحديث واالستعمار الصليبيني غزوة الغزوتان، هما وربما كالغنم،
ساخًطا، ويظل دينار مائة الرجل ليُعَطى حتى املال وفرة والرابعة الرشق، من واملغول
إال للعرب بيتًا ترتك ال فتنة والخامسة النفط، وعوائد النفط وثروة النفط فرتة هي وربما
والجزائر لبنان يف األهلية والحروب والضعف التفكيك من اآلن العرب حال وهو دخلته،
بني هدنة والسادسة والثانية، األوىل الخليج حربي مثل واملسلمني العرب بني الحروب أو
غاية كل تحت غاية، ثمانني تحت ويأتونهم بالعرب، يغدرون الذين األصفر وبني العرب
معها، سالم معاهدات وعقدوا إرسائيل، صالحوا الذين العرب حال وهو ألًفا، عرش اثنا
من بمئات واملخيمات املدن وحصار ومدريد، أوسلو بعد فلسطني يف بالعرب وغدرها

املنتخبة. الوطنية السلطة عىل والقضاء واملصفحات الدبابات
حمر األعني، صغار الوجوه، عراض الشعر، نعال ينتعلون قوم األمة أعداء ومن
التتار الرشقيني أو الرومان الغربيني وإىل اآلريني إىل أقرب وهم األنوف، ذلف الوجوه،
تقاتلوا وأن … الشعر نعال ينتعلون قوًما تقاتلوا أن الساعة أرشاط من «إن واملغول،

بالرتك. يُعيَّنون وأحيانًا املطرقة»، املجان وجوههم كأن الوجوه عراض قوًما
رشًقا، والفرس غربًا الروم القديمتني، اإلمرباطوريتني وسط اإلسالم نشأ لقد
البازغة القوة هو اإلسالم كان … رشًقا كرسى وال غربًا قيرص فال املسلمون، وورثهما
ال ثم ليهلكن وقيرص بعده، كرسى يكون ال ثم كرسى «هلك القديم، العالم نظام يف
العالم نظام يف أيًضا كذلك وهو هللا». سبيل يف كنوزهما ولتقسمن بعده، قيرص يكون
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التفسخ وبداية الرشق، يف االشرتاكية واملنظومة السوفيتي االتحاد انهيار بعد الجديد
التجارة منظمة مثل ورموزها للعوملة الشعوب ومعارضة الغربي الرأسمايل املجتمع يف
والرشكات العسكري، الصناعي واملجمع الجات، واتفاقية الثمانية، ومجموعة العاملية،

السوق. واقتصاد الجنسيات، املتعددة
بمقاييس الجهاد غنيمة. أو أجر مع سليًما يرجع لم إن الجنة الشهيد وللمجاهد
وللمجاهدين وفوز، غنم اآلخرة وبمقاييس وغرم، غنم وتضحية، فوز وعطاء، أخذ الدنيا
أوسطها واألرض. السماء بني كما وأخرى درجة بني ما املائة، تبلغ درجات الجنة يف
ويأتي الدور، أحسن الشهداء دار األنهار. تتفجر ومنه العرش، فوق وأعالها الفردوس،
الذنوب، تغفر والشهادة املسك، ريح والرائحة الدم، لون اللون القيامة، يوم الشهيد
النار»، فتمسه هللا سبيل يف عبد قدما اغربَّت «ما يشء، كل تجب بالنفس والتضحية
املالئكة زالت «ما الشهيد، عىل املالئكة وظل السيوف»، ظالل تحت و«الجنة فتمسه،

وتسعده». وتحييه تباركه بأجنحتها تظله

الفقهاء عند الجهاد معاني (4)

«كتاب مثل الفقه أبواب من مستقل كباب الجهاد يف التأليف عن الفقهاء يتأخر ولم
واألحاديث القرآنية لآليات تجميع الفقه وكتب (١٨١ه)، املبارك. بن هللا لعبد الجهاد»
من قدر أقل ومع العقلية، دون النقلية الحجة عىل اعتماًدا واحد موضوع حول النبوية

جزأين. إىل قسمته من بالرغم املوضوع لبنية وصف أو العقيل التنظري
الذيَن أَيَُّها ﴿يَا والعمل، القول وحدة ملبدأ تطبيق الجهاد أن املبارك ابن ويعترب
اإليمان عن إعالن والقول القول، لتحقيق عمل فالجهاد تَْفَعلُوَن﴾. َال َما تَُقولُوَن ِلَم آَمنُوا
تُْؤِمنُوَن * أَِليٍم َعذَاٍب ِمْن تُنِْجيُكْم ِتَجاَرٍة َعَىل أَُدلُُّكْم َهْل آَمنُوا الذيَن أَيَُّها ﴿يَا الشهادة، يف
الشهادة، مقابل يف والجنة َوأَنُْفِسُكْم﴾، ِبأَْمَواِلُكْم ِهللا َسِبيِل ِيف َوتَُجاِهُدوَن َوَرُسولِِه ِباهللِ

اْلَجنََّة﴾. َلُهُم ِبأَنَّ َوأَْمَواَلُهْم أَنُْفَسُهْم اْلُمْؤِمِننَي ِمَن اْشَرتَى هللاَ ﴿إِنَّ
هللاَ َعاَهُدوا َما َصَدُقوا ِرَجاٌل اْلُمْؤِمِننَي ﴿ِمَن اإليمان، صدق عن تعبري والشهادة
للخري، استباق وهي تَبِْديًال﴾، لُوا بَدَّ َوَما يَنْتَِظُر َمْن َوِمنُْهْم نَْحبَُه َقَىض َمْن َفِمنُْهْم َعَليِْه
للحق النفري وهي َواْألَْرُض﴾، َمَواُت السَّ َعْرُضَها َوَجنٍَّة َربُِّكْم ِمْن َمْغِفَرٍة إَِىل ﴿َوَساِرُعوا
منافسة الشهادة اِبُقوَن﴾. السَّ اِبُقوَن ﴿َوالسَّ َوثَِقاًال﴾، ِخَفاًفا ﴿انِْفُروا عنه، دفاًعا والقيام
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نَِبيٍّ ِمْن ﴿َوَكأَيِّْن مثله، رباني فهو النبي مع يقاتل ومن الخري، لنيل وتسارع وتسابق
َكِثريٌ﴾.7 ِربِّيُّوَن َمَعُه َقاتََل

من وركن عبادة، فالشهادة الساجد. الراكع الخاشع الصائم القائم مثل والشهيد
فالشهادة النهار. وآناء الليل بآيات القائم كالصائم هللا سبيل يف املجاهد اإلسالم. أركان
شهر كصيام وليلة يوم «رباط جميًعا، وتفضلها ركن كل تعادل اإلسالم أركان من ركن
والزكاة، والصيام بالصالة نفسه املجاهد مثل الوغى ساحة يف للعدو املجاهد وقيامه».
سبيل يف فرسه بعنان أخذ رجل منزًال، فيه الناس خري زمان الناس عىل يأتي أن «يوشك
شعب يف غنيمة يف ورجل مظانه، املوت طلب ثم فرسه عىل استوى هيعة سمع كلما هللا،
يأتيه حتى خري من إال الناس ويعتزل الزكاة ويؤتي الصالة يقيم الشعاب، هذه من

املوت».
أدركت ما األرض يف ما أنفقت لو بيده نفيس «والذي الشهادة، يعادل فضل يوجد وال
والجهد. واملال والشبع بالوقت التضحية من أغىل بالنفس فالتضحية غدوتهم». فضل
فهي هللا. سبيل يف الجهاد األمة هذه ورهبانية رهبانية، أمة «لكل الشاملة، التضحية هي
األمة و«سياحة النفس، مع وليست العالم يف الداخل، رهبانية وليست الخارج رهبانية

العالم. يف وانتشار األرض، يف سعي فالجهاد هللا». سبيل يف الجهاد
نحبهم ُقيض أم املعركة يف سقطوا فراشهم، عىل ماتوا أو قتلوا هللا، أمناء والشهداء
وهو ربه إىل الوليد بن خالد انتقل وقد وتحقق، قصد وفعل، نية فالشهادة جراحهم. من
والشهيد رمح، طعنة أو سيف رضبة وبها إال جسمه يف بقعة توجد وال املوت فراش عىل
ورواًحا، غدوة هللا سبيل يف سعي فالشهادة دابة. أوقعته أو هامة لدغته لو حتى بالنية

تقوى. أو عون أو صدقة فضل يعدله ال فالجهاد مجاهد». رجل الناس خري «إن
وجعل الساعة، يدي بني بالسيف بعثني هللا «إن القيامة، يوم إىل رباط يف واألمة
فهو بقوم تشبه ومن خالفني، من عىل والصغار الذل وجعل رمحي، ظل تحت رزقي
ومن تاريخي، قانون والتدافع األرض، يف أمانة والرسالة للرسالة، حاملة فاألمة منهم».

األمانة. لهذه حاملة الدين يوم إىل األمة تظل ثم

الرشيعة يف آداب ماجستري حماد، نزيه تحقيق الجهاد. كتاب مبارك: بن هللا عبد املجاهد الحافظ اإلمام 7
١٩٧٢م. تونس، للنرش، التونسية الدار بغداد، جامعة اإلسالمية،
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بنفسه املجاهد املؤمن وهو املمتحن الشهيد األول درجات. ثالث عىل والشهداء
عن كفر الذي الشهيد والثاني النبي، إال يفضله وال عرشه، تحت هللا خيمة ويف وماله،
ألن الدرجات أقل وهو املنافق الشهيد والثالث للخطايا، ممحاة فالسيف بشهادته، ذنوبه
يحبهم من وأول النهاية، يف وصدق البداية يف صدق فالشهادة النفاق. يمحو ال السيف
فهو قتل». حتى ونحره نفسه فنصب أصحابه فانكشف رسية أو فئة يف كان «رجل هللا
الثغرة، سد من الشهيد اآلخرين. أحيا ألنه ومرة بنفسه، ى ضحَّ ألنه مرة مرتني، شهيد
الذين هللا عند الشهداء و«أفضل املجاهدين، سبيل يف بالنفس ى وضحَّ الرفاق، وحمى
القتال، يف يخلص الذي املجاهد أي يقتلوا»، حتى وجوههم يلتفتون فال الصف يف يلقون
العدو. عىل والرتكيز املواجهة، يف واليقني اإلحجام، دون اإلقدام تردد، دون العدو ويواجه
العدو. وداهمه سالحه فقد من أي دمه»، وأريق جواده عقر «من جهاد وأفضل
أشد وإرادة أقل بسالح الفلسطينيون ويقاتل السالح، كثرة من أكثر إرادة قوة فالجهاد
فالزمان سواه». فيما القيام من خري هللا سبيل يف «يوم أضعف، وإرادة أكثر بسالح عدوٍّا
ومبدل األحوال، ومغري الزمان، ومحرك التاريخ، مصب املجاهد خلود. والعمر تاريخ،

والشعوب. األمم
فقتل، سهم أتاه إيمانًا أقل ومؤمن قتل، حتى العدو القى مؤمن أربعة، والشهداء
ولكن شهيد والكل فقتل، قاتل نفسه عىل ومرسف طالح، بعمٍل صالًحا عمًال خلط ومؤمن
اإليمان، ضعف وإن حتى الفعل وأقلها والفعل، اإليمان أفضلها متفاوتة. درجات عىل
نية االستشهاد وغاية قصد، الجهاد صالًحا. أقل بعمل يختلط ال صالح عمل والشهادة

اآلخر. قتل أو النفس قتل القتل، يف إرساف مجرد وليس وفتح،
اعتزل امرؤ ثم قتل، حتى فجاهد هللا سبيل يف فرسه امتطى من منزًال الناس وخري
عىل األولوية له العالم يف فالجهاد الناس. رشور ويعتزل الزكاة ويؤتي الصالة يقيم

بنفسه». نفسه جاهد من «املجاهد النفس. يف الجهاد
جهاد فإنه الشام يف الجهاد وخري واليمن، والعراق بالشام األرض بقاع يف والجهاد
وعليك … باليمن وجنًدا بالعراق، وجنًدا بالشام، جنًدا أجناًدا، ستجندون «إنكم األنبياء،
بالشام يل تكفل وجل عز هللا فإن بغدره وليستق بيمنه، فليلحق أبى فمن بالشام،
االحتالل إلزاحة فلسطني يف فالجهاد إليه. واملدخل الشام من جزء وفلسطني وأهلها»،
وبركة، خري اليمن ويف الشام، يف الجهاد مثل العراق شعب عن والحصار الصهيوني
زرعت وقد القومي، وأمنها ملرص الرشقي واملدخل األنبياء، أرض الشام يمانية. فالحكمة

مرص. وتهديد العربي املغرب عن العربي املرشق لفصل بالشام إرسائيل
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البحر وشهيد الرب، يف القتال من خري البحر يف القتال إن بل والبحر. الرب يف والغزو
جهاد عربي قومي كأمن األحمر البحر عن الدفاع كان ثَم وِمن الرب، شهيد مثل أجران له
سبيل يف جهاد األجنبية القواعد ضد والخليج الشام سواحل عن والدفاع هللا، سبيل يف
يف يومني قتال من خري البحر يف يوم قتال فإن البحر يف فليفز معي يدرك لم «من هللا.
عز هللا عند الشهداء خيار وإن الرب، يف شهيدين كأجر البحر يف الشهيد أجر وإن الرب،
أفريقيا املسلمون عرب لذلك البحر». يف مراكبهم عليهم تكفأ قوم األكف، أصحاب وجل
ومالطة وكريت قربص املتوسط األبيض البحر جزر وفتحوا للبحر، ركوبًا األندلس إىل
والبوسفور، الدردنيل مضيقي عرب الرشقية أوروبا إىل الخالفة دولة وانطلقت البحر، عرب
والفلبني، وإندونيسيا ماليزيا حتى العرب وبحر فارس خليج عرب رشًقا املسلمون وانطلق
امتداد مثل األفق يف الصحراء وامتداد الفلك، يركب أن عىل قادر الناقة يركب ومن
مع الرب يف الغزو فاته ومن املاء، نهائية ال عن تختلف ال اليابس نهائية وال املحيطات،

األمة. مع البحر يف فإنه الرسول
يبلغها التي فاألرض للفتوحات. انحسار وال فيه، تراجع ال والبحر الرب يف والغزو
وخراج، ذمة لكم وتكون أجناًدا، ستجندون «إنكم الدين، يوم إىل كذلك تظل اإلسالم
نفسه يحبس أن فاستطاع ذلك أدرك فمن وقصور. مدائن البحر سيف عىل لكم ويكون

فليفعل». يموت حتى القصور تلك من قرص أو املدائن تلك من مدينة يف
أول فهو املتعفف. والعفيف اململوك العبد قبل الجنة يدخل من أول والشهيد
الجزء. يسبق والكل بالفعل، االستحقاق عىل األولوية له بالحياة واالستحقاق املستحقني،
يف نضال الشهادة الجنة». يف درجة فله فبلغه بسهم رمى «ومن عليني. أعىل يف فالشهيد

السماء. يف فوز ونيل األرض يف قصد تحقيق السماء، يف وفوز األرض
مع الساهرة والعني هللا، خشية من الباكية العني أبًدا، النار تحرقها ال عيون وثالثة

هللا. سبيل يف للمجاهد الحارسة والعني هللا، كتاب
من السوء بعض يناله وقد األرض، يف الحق منه يسلب قد هللا. عىل املجاهد وأجر
يسد قوم أمتي يف سيكون «إنه والرسل، األنبياء زمرة يف هو ذلك ومع الحكام، طغيان
أولئك منهم، وأنا مني أولئك حقوقهم، يعطون وال الحقوق، منهم تؤخذ الثغور، بهم

منهم». وأنا مني
الفلسطينية، املقاومة شهداء مثل رباط يف وهم الشهادة تدركهم الشهداء وأفضل
عليهم ليس الريح كهيئة الرصاط عىل يمرون أقواًما القيامة يوم وجل عز هللا «يبعث

الرباط». يف موتهم يدركهم أقوام … عذاب وال حساب
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حياة الشهادة صالحة. أعماًال يولد عمل القيامة، يوم حتى مستمر عمل والشهادة
إال عمله عىل يختم بيت «كل الجنان، ويف األوطان ويف السماء، ويف األرض يف مستمرة

يبعث». حتى عمله أجر عليه يجرى فإنه هللا سبيل يف يموت الذي

بعضاملصلحني عند الجهاد معاني (5)

العرص ظروف إىل باإلضافة والفقه والسنة القرآن من املصلحني عند الجهاد معاني وتبدأ
ليس فالجهاد االجتماعي. املنهج إىل النيص املنهج من الخروج عىل والقدرة وتحدياته
ثم الجماعة، إىل وتمتد الفرد من تبدأ اجتماعية، حركة أيًضا هو بل رشعيٍّا أمًرا فقط

تاريخية. حركة إىل تتحول
يف «الجهاد رسالة هو القديم والفقه والسنة الكتاب إىل اإلصالحية الكتابات فأقرب
اإلسالم، أركان من ركن الجهاد أن أوًال يبني إذ البنا. حسن الشهيد لإلمام هللا» سبيل
ليس الكتاب يف الجهاد آيات بعض ثانيًا يذكر ثم ومسلمة. مسلم كل عىل وفريضة
والغزو القتال مثل معانيه طريق عن بل «الجهاد»، لفظ األلفاظ، تحليل طريق عن
فالجهاد اآلخرة. يف الفوز ثم واملال بالنفس والجهاد القتال عن والتخلف واالستعداد
خري وهو شيئًا نكره أن فعىس ذلك ومع َلُكْم﴾. ُكْرٌه َوُهَو اْلِقتَاُل َعَليُْكُم ﴿ُكِتَب فرض،
ومشقة وجهد وفراق ألم الظاهر يف فالقتال لنا. رش وهو شيئًا نحب أن وعىس لنا.
واملخلفون القاعدون ويظن أبدي، وفوز وسعادة ونعيم فرح الباطن يف وهو واستشهاد،
جميًعا، البرش عىل عام حكم واملوت املوت، من منجاة الجهاد عن التخلف أن واملنافقون
إِذَا ِإلِْخَواِنِهْم َوَقالُوا َكَفُروا َكالذيَن تَُكونُوا َال آَمنُوا الذيَن أَيَُّها ﴿يَا واملجاهدين، القاعدين
ًة َحْرسَ ذَِلَك هللاُ ِليَْجَعَل ُقِتلُوا َوَما َماتُوا َما ِعنَْدنَا َكانُوا َلْو ُغزٍّى َكانُوا أَْو اْألَْرِض ِيف بُوا َرضَ
الذيَن تَْحَسبَنَّ ﴿َوَال يرزقون، ربهم عند أحياء والشهداء َويُِميُت﴾، يُْحِيي َوهللاُ ُقلُوِبِهْم ِيف
الحياة اشرتى الذي هو فاملجاهد يُْرَزُقوَن﴾. َربِِّهْم ِعنَْد أَْحيَاءٌ بَْل أَْمَواتًا ِهللا َسِبيِل ِيف ُقِتلُوا
باالستعداد رشعي أمر الجهاد عظيًما. أجًرا فيؤتيه هللا سبيل يف وقاتل باآلخرة، الدنيا
والقلة القتال، عىل املؤمنني النبي بتحريض أمر وهو هللا، عدو وإرهاب العدو، ملالقاة
املؤمنني، بأيدي لهم هللا عذاب من جزء البغاة وقتال الباغية، الكثرة تغلب الصابرة
َوأَنُْفِسُكْم ِبأَْمَواِلُكْم َوَجاِهُدوا َوثَِقاًال ِخَفاًفا ﴿انِْفُروا والنفس، املال لبذل استنفار والجهاد
ملا القتال يخشون فإنهم املخلفون أما تَْعَلُموَن﴾. ُكنْتُْم إِْن َلُكْم َخرْيٌ ذَِلُكْم ِهللا َسِبيِل ِيف
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فالجهاد مرة. ثاني يجاهد لن مرة أول والقاعد الحر، يف ومشقة وجهد نصب من به
نزولها. بعد القتال سورة من يرتعشون قًرسا. ال وحرية جربًا، ال طواعية

يُقتل أن الشهيد تمني إىل منها البعض يشري والقتال. الجهاد عىل كثرية واألحاديث
وماله، بنفسه جاهد من واملجاهد الشهادة، لعذوبة جديد من ليُقتل الدنيا إىل يعود ثم
الصيام يعادل اإلسالم، أركان من ركن وهو زه، وجهَّ أعدَّه ومن جواده، امتطى من
وال موته، يف يتألَّم ال والشهيد ليلة، ألف صام كمن ليلة رابط ومن والحج، والصالة
لقي «من خجوًال، ربه لقي مرة الجهاد ينِو ولم عاش ومن كقرصة، إال بالرضبة يشعر
هو ملا والتوجه الدنيا عرض ترك الجهاد ثلمة». وفيه هللا لقي جهاد من أثر بغري هللا
الجهاد وتركتم بالزرع، ورضيتم البقر، أذناب وأخذتم بالنسيئة، تبايعتم «إذا أبقى،
يف مرة يغُز ولم مات ومن دينكم»، إىل ترجعوا حتى عنكم ينزعه ال ذالٍّ عليكم هللا سلط
عىل مات نفسه به يحدث ولم يغُز ولم مات «من النفاق، بعض قلبه ويف مات حياته

النفاق». من ُشعبة
والفعل، القول من الوسع بذل األحناف عند فإنه األمة فقهاء عند الجهاد حكم أما
برسية يبعث أن اإلمام وعىل بالقتال، وبداية كفاية، فرض فهو واملعتدين، البغاة ورد
إال الكفاية تقع لم وإن له، الرعية إعانة مع مرتني أو مرة سنة كل حرب دار إىل
يوم إىل ماٍض «الجهاد الرسول: ولقول كالصالة عني فرض يصبح فإنه الناس بجميع
حصونهم تدخل لم ما تخليصها املغرب أهل عىل وجب باملرشق سبيت امرأة وإن القيامة،
فرض اإلمام جعله إذا إال أيًضا كفاية فرض هللا سبيل يف الجهاد املالكية وعند وحرزهم»،
فرض الجهاد الشافعية وعند املسلمني، عىل واعتدى العدو هجم ما إذا كالصالة عني
أيًضا هو الحنابلة وعند عني، فرض يصبح فإنه املسلمني عىل االعتداء وقع إذا إال كفاية
اإلمام استنفر وإذا اآلمنة املدن عىل االعتداء وقع وإذا الزحفان تقابل إذا إال كفاية فرض

عام. كل مرة األقل عىل فرض وهو املسلمني،
وعدل. هداية رسالة اإلسالم ألن لألمة وحماية العدوان لردع استعداًدا املسلم ويقاتل
َعَىل َوتََوكَّْل َلَها َفاْجنَْح ْلِم ِللسَّ َجنَُحوا ﴿َوإِْن له، استُجيب السلم العدو طلب ما فإذا
الغنيمة يف والطمع الظهور وحب الجاه وليس هللا كلمة إعالء الجهاد من والقصد ِهللا﴾،

هللا». سبيل يف فهو العليا هي هللا كلمة لتكون قاتل «من والغلبة،
تَْعتَُدوا ﴿َوَال االعتداء، يحرم إذ الجهاد. يف واردة الرحمة أن إال القتال من وبالرغم
وأبعاد، أقرباء جميًعا الناس عىل ينطبق عام والعدل اْلُمْعتَِديَن﴾، يُِحبُّ َال هللاَ إِنَّ
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هللا باسم فالغزو ِللتَّْقَوى﴾. أَْقَرُب ُهَو اْعِدلُوا تَْعِدلُوا أَالَّ َعَىل َقْوٍم َشنَآُن يَْجِرَمنَُّكْم ﴿َوَال
سبيل يف هللا باسم «اغزوا والشيوخ، والنساء لألطفال قتل أو تمثيل أو غدر أو غل دون
وال وليًدا»، تقتلوا وال تمثلوا وال تغدروا وال تغلُّوا وال اغزوا باهلل. كفر من قاتلوا هللا،
وإن الوجه»، فليتجنب أحدكم قاتل «إذا بالجثة، والتمثيل الوجه تشويه القتال يتطلب
عند حق كلمة الجهاد أعظم من «إن جائر، إمام وجه يف الحق قول أيًضا الجهاد من

والخارج. الداخل يف الطغيان ضد فالجهاد جائر». سلطان
بلفظ لها الغربيني ترجمة خطأ هللا» سبيل يف «الجهاد رسالته يف املودودي ويبني
مثل وكذلك الغرب، يف الكنيسة به تقوم كانت بما أسوة املقدسة الحرب أي Holy War
وحقيقة ،Nation وطنية دولة واألمة ،Religion نحلة اإلسالم اعتبار يف الغرب خطأ
املجتمع بناء تعيد انقالبيٍّا، ومنهًجا انقالبية فكرة باعتباره اإلسالم طبيعة من الجهاد
الجهاد، يتطلب وهذا هللا»، إال إله «ال شعار وتحت واملساواة الحرية من أساس عىل بأرسه
ضد هللا وجه وابتغاء هللا، سبيل يف جهاد وهو باإلنجليزية، Struggle لفظة يعادل وهو
َكَفُروا َوالذيَن ِهللا َسِبيِل ِيف يَُقاِتلُوَن آَمنُوا ﴿الذيَن الطاغوت، سبيل يف يقاتلون الذين
ضد واملساواة الحرية سبيل يف جهاد هللا سبيل يف الجهاد الطَّاُغوِت﴾. َسِبيِل ِيف يَُقاِتلُوَن
اْألَْرِض ِيف ُعلُوٍّا يُِريُدوَن َال ِللَِّذيَن نَْجَعلَُها اْآلِخَرُة اُر الدَّ ﴿ِتْلَك األرض، يف واإلفساد العلو
هلل، إال العبودية تكون أالَّ تقتيض االنقالبية اإلسالم ودعوة ِلْلُمتَِّقنَي﴾، َواْلَعاِقبَُة َفَساًدا َوَال
بَْعُضنَا يَتَِّخذَ َوَال َشيْئًا ِبِه َك نُْرشِ َوَال هللاَ إِالَّ نَْعبَُد أَالَّ َوبَيْنَُكْم بَيْنَنَا َسَواءٍ َكِلَمٍة إَِىل ﴿تََعاَلْوا
للحاكمية، وتطبيق شامل عاملي انقالب إىل دعوة فاإلسالم ِهللا﴾. ُدوِن ِمْن أَْربَابًا بَْعًضا
َوَجَعلُوا أَْفَسُدوَها َقْريًَة َدَخلُوا إِذَا اْلُملُوَك ﴿إِنَّ والطغاة، امللوك ضد هلِلِ﴾، إِالَّ اْلُحْكُم ﴿إِِن
اْألَْعَىل﴾، َربُُّكُم ﴿أَنَا وقال األلوهية فرعون ادَّعى وقد يَْفَعلُوَن﴾، َوَكذَِلَك أَِذلًَّة أَْهِلَها أَِعزََّة
وتقتيض ُقوًَّة﴾، ِمنَّا أََشدُّ ﴿َمْن َوأُِميُت﴾، أُْحِيي ﴿أَنَا َغرْيِي﴾، إَِلٍه ِمْن َلُكْم َعِلْمُت ﴿َما
تغيريًا وتغيريها واالقتصادية واالجتماعية السياسية النظم تغيري االنقالبية اإلسالم دعوة
وتحويل الحاكمية، لتحقيق الوسيلة هو إذن الجهاد طبقة. عىل طبقة سطوة دون شامًال

الظلم. نظام مواجهة يف العدل نظام رشيعة، إىل العقيدة
فالدفاع ،Defensive ودفاعي Offensive هجومي إىل الجهاد قسمة تجوز وال
والطغيان. البغي نظم يقلب التاريخ، يف تحرر حركة بطبيعته اإلسالم إنما اعتذار.
يف الذمة أهل حقوق عىل خوف وال يلتقيان، ال والقهر والحرية نقيضان، والجور فاإلسالم
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يناهض إنما املسلمني. مع والواجبات الحقوق يف واملساواة املواطنة جمعتهم فقد اإلسالم
واالستغالل. االستعمار العرص بلغة وهما الطغيان، قوى الجهاد

معتمًدا التحرري االتجاه نفس هللا» سبيل يف «الجهاد رسالته يف قطب سيد ويأخذ
وهدنة، صلح أهل إىل اإلسالمية غري املجتمعات وتقسيم القيم البن السلفية الكتابات عىل
وأهل بذلك، وإعالمهم له خرقهم بعد إال العهد أهل يقاتل وال ذمة، وأهل حرب، وأهل
سورة فيهم نزلت الذين يقاتلون الذين فهم الحرب أهل أما األمة. من جزء الذمة
والحركة الحركية، والواقعية الجدية، بالواقعية يتسم اإلسالم أن عىل يدل وهذا «براءة»،
يف االستكبار ضد الجهاد بالبعض. بعضها املجتمعات لعالقة الترشيعي والضبط الدائبة،
عند الحال هو كما وهجوم دفاع بني فرق وال عليه، تقوم التي السياسية والقوى األرض
عبودية إىل العباد عبودية من األرض يف اإلنسان لتحرير عام إعالن واإلسالم املودودي،
املعروف الثيوقراطي الحكم ليس وهو إَِلٌه﴾، اْألَْرِض َوِيف إَِلٌه َماءِ السَّ ِيف الذي ﴿َوُهَو هللا،
ِللَِّذيَن ﴿أُِذَن الحرية، عن والدفاع العدوان، لدرء إذن القتال الرشيعة. حكم بل الغرب يف
ِبَغرْيِ ِديَاِرِهْم ِمْن أُْخِرُجوا الذيَن * َلَقِديٌر ِهْم نَْرصِ َعَىل هللاَ َوإِنَّ ُظِلُموا ِبأَنَُّهْم يَُقاتَلُوَن
يَُقاِتلُونَُكْم﴾، الذيَن ِهللا َسِبيِل ِيف ﴿َوَقاِتلُوا للبغاة، فالقتال هللاُ﴾. َربُّنَا يَُقولُوا أَْن إِالَّ َحقٍّ
ًة﴾، َكافَّ يَُقاِتلُونَُكْم َكَما ًة َكافَّ ِكنَي اْلُمْرشِ ﴿َوَقاِتلُوا يساعدونهم، ومن البغاة ضد والجهاد
العقيدة عىل لإلكراه بالسيف انترش اإلسالم أن روا تصوَّ عندما املسترشقون أخطأ ولقد
والعدوان والظلم للبغي السيف سيف. إىل تحتاج ال طبيعية حركة البرش تحرر أن مع

البرش. لطبيعة مضاد وهو
إقبال محمد أنشد الحاجز العرص عىل الحرب فيه أعلن والذي الكليم» «رضب ويف
أن حني يف بالعلم، وتكتفي الجهاد تنكر التي الشيوخ فتاوى ضد الجهاد يف شعًرا
النضال أداة هو السيف أن حني يف لغو مجرد فالوعظ الكتب. من إنباءً أصدق السيف

الحق. دون القوة الغربيني ولدى القوة، دون الحق املسلمني فلدى الطغاة. ضد

األم��م ب��ي��ن ح��اك��م ف��ي��ه وال��س��ي��ف ال��ق��ل��م ع��ص��ر أن��ه أف��ت��ى ال��ش��ي��خ
ال��ك��ل��م ل��غ��و م��ن ص��ار ق��د م��س��ج��د ف��ي وع��ظ��ه أن ال��ش��ي��خ درى أم��ا
ح��رم ال��م��وت ل��ذة م��ن ق��ل��ب��ه ب��ل م��س��ل��م ك��ف ال��س��الح ت��رى ف��م��ا
ي��غ��ت��ن��م ال��ش��ه��ي��د م��ي��ت��ة ف��ك��ي��ف ك��اف��ر م��وت ي��ه��اب ق��ل��ب��ه م��ن
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دم ال��ع��ال��م ف��ي ي��س��ي��ل ك��ف��ه م��ن ط��اغ��ي��ة ال��ج��ه��اد ت��رك ف��ع��ل��م��ن
ع��م��م ع��ز ف��ي ال��ب��اط��ل ل��ي��ح��ف��ظ م��دج��ًج��ا ب��دأ ال��غ��رب ت��رى أم��ا
ال��ف��ه��م أول��و أح��ك��ام��ه ف��ي ح��ار ق��د م��ش��ف��ًق��ا ال��ك��ن��ي��س ع��ل��ى م��ف��ت��يً��ا ي��ا
ج��رم ال ش��ر ال��م��غ��رب ف��ي وال��ح��رب داه��م ش��ر ال��م��ش��رق ف��ي ال��ح��رب
ال��ح��ك��م ذل��ك ال��ف��رن��َج ال ال��م��س��ل��َم ح��اس��ب ف��ك��ي��ف ال��ح��ق ي��ب��ت��ِغ إن
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االجتامعي والتكافل والعمل العلم مفاهيم
العريباإلسالمي1 الفكر يف

واملنهج املوضوع املقدمة: أوًال:

اللفظان القديم. الرتاث يف الرئيسية املفاهيم من االجتماعي والتكافل والعمل العلم مفاهيم
الفكر ويف القديم الرتاث يف واحد آٍن يف وحديثان قديمان لفظان والعمل، العلم األوالن
االجتماعي» «التكافل تعبري أن حني يف والغربي. القديم الرتاثني ملتقى املعارص، اإلسالمي
حقوق ورد األموال، يف االشرتاك وهو أيًضا قديم معنًى عىل يدل كان وإن حديث تعبري
والتعهد. الرعاية بمعنى «كفل» قديم لفظ من مشتق أنه ولو األغنياء، أموال يف الفقراء
املمارسة، هو والعمل النظر، هو فالعلم بالبعض. بعضها الثالثة املفاهيم وترتبط
الوعي إىل الفردي الوعي ومن الجماعة، إىل الفرد من االنتقال هو االجتماعي والتكافل
العالم، إىل الرشيعة ومن الواقع، إىل الفكر ومن املوضوع، إىل الذات ومن االجتماعي،
االجتماعي والتكافل العميل، العقل هو والعمل النظري، العقل هو العلم كانط وبتعبري

الحكم. ملكة يعادل ما التاريخ، يف الغائية هو
من يكن لم وإن الحروف تكوين حيث من بينها فيما الثالثة املفاهيم هذه وترتبط
الحروف نفس وهي م) ل (ع ثالثة حروف من مكون «علم» فلفظ االشتقاق. حيث
وتأخريًا، تقديًما والثالث الثاني الحرفني تبديل مع ل) م (ع عمل لفظ منها يتكون التي
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نفس من «عالم» لفظ فإن العالم يف البرش بوضع يتعلق االجتماعي التكافل كان وإذا
الحرف بعد املد إضافة مع «علم» لفظ حروف ترتيب وبنفس م) ل (ع الثالثة الحروف

وامتداده. واتساعه وكربه العالم عظم عىل داللة األول
اإلسالمية العلوم يف ثم والسنة، القرآن يف األوىل مصادره له اإلسالمي العربي والفكر
العامية األمثال متداخلة. شعبية ثقافة إىل تحولت التي الفقهية العلوم خاصة القديمة
االلتقاء نقطة هو املعارص العربي الفكر أن كما اإلسالمي. العربي الوجدان ومكونة
العربي الواقع مع متفاعًال والوافد املوروث بني الغربي، والرتاث القديم الرتاث بني

ومتطلباته. أزماته واحتياجاته،
أكثر وما والعمل، العلم بني قرنت التي النبوية واألحاديث القرآنية اآليات أكثر فما
والكفارات، والصدقات املال، عىل والزكاة األغنياء، أموال يف الفقراء حق إىل اإلشارات
الناس، بني سيولته ورضورة األغنياء من قلة أيدي يف األموال تركيز ونقد الجوار، وحق
اإلسالمي، العربي الرتاث من فقط تستمد ال املفاهيم هذه أن كما الطبقات. بني وحركته
األساسيني الرافدين مًعا فيكونان الرتاث مع تتداخل التي العامية األمثال من أيًضا بل
بل مبارشًة الكتب بطون يف العلماء تراث ليس الناس يف يؤثر فما الشعبية. الثقافة يف
والسري العامية األمثال يف حكمتها أيًضا أفرزت التي العامة الشعبية الثقافة خالل من

الشعبية.
الدراسات يف زالت وما شائعة مناهج بعدة الثالثة املفاهيم هذه دراسة ويمكن
وملا كائن، هو ما ودراسة يكون أن ينبغي ما دراسة بني املناهج هذه وتتفاوت اإلسالمية،
الدراسات إىل أقرب تكون املفاهيم دراسة فإن الواقع وليس املفاهيم هو املوضوع كان
أقرب زال ما املعارص العربي الوعي كان وملا التجريبية، الدراسات إىل منها املعيارية
معايريه عن يعرب كائن، هو مما أكثر يكون أن ينبغي ما يرى الذي املثايل الوعي إىل
بعالم ويحلم وتطلعات أماني عن فيعرب نقيضها، عىل الواقع يكون قد والتي املوروثة
يف عليه غلبت وأحزانه، آالمه الحارض، أزمة عن بعيًدا املستقبل يف أو املايض يف أفضل

واملعيارية. النصية واملناهج املفاهيم دراسة
اإلسالم عظمة يبني الذي الدفاعي باملنهج يكون أن ينبغي ما دراسة تكون ما وعادة
عظَّم دين يوجد فال أصيلة. إسالمية كقيم االجتماعي والتكافل والعمل العلم إىل ودعوته
«القرآن»، املقدس كتابه تسمية ويف «اقرأ» يف شعاره العلم اإلسالم. عظَّمها كما القيم هذه
كالبنيان للمؤمن «املؤمن جوهره االجتماعي والتكافل اْعَملُوا﴾، ﴿َوُقِل يف دليله والعمل

بعًضا». بعضه يشد
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وأقوال نَّة والسُّ الكتاب يف األوىل النصوص عىل الدفاعي املنهج يعتمد ما وعادًة
ويرشحها لغويٍّا النصوص يحلل الصوفية. خاصة األوائل والعلماء والتابعني الصحابة
تحليل يتجاوز وقد االجتماعي، التغري يف وأثرها النزول أسباب إىل يُشري ما ونادًرا نصيٍّا،
الزهاد وكبار والتابعني الصحابة وأقوال النبوية واألحاديث القرآنية اآليات النصوص
أو وتلخيًصا وعرًضا ورشًحا تكراًرا إما الفقهي، الرتاث خاصة نفسه الرتاث كتب إىل
حل عىل وقدرته الدين، وحداثة اإلسالم، عرصية تبني املعارصة، االجتهادات بعض مع
الفقراء بني الشديد والتفاوت والكسل، الجهل، الجميع، بها يشعر التي العرص مشاكل

الواقع. سلب إدراك إىل الفكر إيجاب عرض يؤدي وقد واألغنياء،
يبني أو يحللها أو ينظرها وال والقيم األفكار عن يدافع بطبيعته الدفاعي واملنهج
انتقائي منهج أنه كما اعرتاًضا. أو تسليًما رفًضا، أو قبوًال الواقع مع تفاعلها مدى
آخر لعالم يسمح مما املعارضة النصوص وترك املؤيدة النصوص اختيار عىل يقوم
مناقض لها عرض وعمل قصد عن املرتوكة النصوص اختيار مخالف موقف من
وكل املتعارضني، االجتماعيني املوقفني بني بالنصوص تراشق ينشب ثم األول، للعرض
والنص األساس هو االجتماعي املوقف فيها. وذريعته النصوص يف رشعيته يجد منهما
والعمل بالواقع، العلم هو والعلم اشرتاكية، اإلسالم يجعل األول والغطاء. املرشع هو
والثاني الرأسمالية، عىل وقضاء الدخل توزيع إعادة هو والتكافل اليدوي، العمل هو
والقدر والقضاء اآلخر واليوم ورسله وكتبه ومالئكته باهلل فالعلم رأسمالية. يجعله
اإلسالم أخالق االجتماعي والتكافل لآلخرة، الصالح العمل هو والعمل ورشه، خريه
وهي الثروة لباقي تحليًال الثروة مجموع من ٪٢٫٥ ومقدارها الزكاة عىل تقوم التي
مكفولة والربح التجارة وحرية االختيارية، الصدقة وعىل للملكية، وترشيًعا ٪٩٧٫٥

بالرشع.
الذي التقريري واألسلوب اإلحصائي باملنهج كائن هو ما دراسة تتم ما وعادة
االشرتاكية ثم الليربالية، املتتالية: عصورها يف العربي العالم يف التنموية التجارب يرصد
يوليو ثورة قبل الحديث مرص تاريخ يف مثًال الحال هو كما الرأسمالية ثم العربية،
والسياسة االجتماع علماء بذلك يقوم ما وغالبًا وبعدها. النارصية قبل وبعدها، ١٩٥٢
األرسة أو الفرد مستوى عىل بذلك ويقوم املثال. يصف مما أكثر الواقع يرصد واالقتصاد.
النظرية، املبادئ عىل يركز مما أكثر الفعلية املمارسات عىل يركز اإلقليم. أو املجتمع أو

املفاهيم. من أكثر الوقائع عىل
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إال العملية واملمارسات الفعيل الواقع كشف عىل بالقدرة املنهج هذا امتاز وإذا
التحليل وحدة كانت كلما النزعة. إقليمي تجزيئي، فهو عوامل. بعدة محدود أيًضا أنه
وقائع مع يتعامل التجريبي واملنهج عملية. أكثر النتائج كانت األرسة، أو الفرد صغرية،
الواسعة باملفاهيم يبدأ ال معاني. يدرك وال أشياء ويحيص مفاهيم، أو أفكار مع وليس
بيئة يف محددة عينات عىل ذلك يطبق بل االجتماعي، والتكافل والعمل العلم مثل املطلقة
من ابتداءً ككل، العربي العالم أو ووطن إقليم أو معينة مدينة أو صغرية قرية أو واحدة
مخاطر يف البحث يقع وبالتايل تمثيًال أقل أصبحت العينة ضاقت وكلما ممثلة. عينات
ثَم وِمن الكل. عىل الحكم إىل الجزء وصف من واالنتقال املسبقة واألحكام التعميمات
اإلحصائي التجريبي باملنهج الثالثة املفاهيم هذه دراسة يمكن كيف السؤال: يصبح
والجماعات األفراد تتجاوز عادة أحكام إىل الوصول أجل من ممكن نطاق أوسع وعىل
هذا يبني ال كما اإلسالمي. العالم أو العربي الوطن مجموع إىل واألقاليم واملدن والقرى
التحليل يتجاوز ال وقد املتغري. االجتماعي الواقع يف الثالثة املفاهيم هذه تفاعل املنهج
بنفسها نفسها قراءة عىل قادرة اإلحصائية الجداول وكأن الكيفي الوصف إىل الكمي

واملجتمعات. األفراد سلوك تحدد التي املفاهيم أو للبواعث رؤية أو تأويل دون
األدبيات عىل اإلحصائي املنهج يعتمد الرتاث أدبيات عىل الدفاعي املنهج يعتمد وكما
من وبالرغم واألجنبية. العربية واالقتصادية، والسياسية االجتماعية العلوم يف املعارصة
عادة النظري التأسيس أن إال املبارشة امليدانية الدراسات عىل العربية األدبيات اعتماد
لهيئات الرسمي التنموي الخطاب يسودها ما غالبًا التي الغربية األدبيات من يكون ما
للتنمية واحد نموذج وجود وهم يف األدبيات هذه تقع ما وغالبًا الدولية. التنمية ومنظمات
والنموذج نمطية، واملجتمعات واحدة، فالتنمية والثقافات. والشعوب املجتمعات لكل
املسيح الالتينية. وأمريكا وآسيا أفريقيا يف خارجه يتكرر معياري عاملي نموذج الغربي
واألمريكي واآلسيوي األفريقي املسيح وهو العينني. األزرق اإليطايل البرشة، األبيض
أو الثقافة يف سواء التنمية تجارب خصوصيات النمطية الدراسات هذه وتغفل الالتيني.
نماذج إىل أحيانًا وتحويلها وتحليلها املجردة اإلحصائيات عىل وتقترص املحيل. الواقع يف
مع تتعامل كما البرش مع وتتعامل نشأت، منها التي الحية التجارب تغفل رياضية

متساوية. قياسية وحدات
ومدى الثالثة املفاهيم هذه لدراسة املناهج أفضل هو الوصفي املنهج كان لذلك
وكيفية للتنمية والثقافية الذاتية األبعاد رؤية أجل من البرشية التنمية عمليات يف تأثريها
املعارصة التنمية بتحليل الوصف يبدأ املعارصة. التنمية يف استبعادها أو استخدامها
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مشارًكا باعتباره الباحث شعور يف وحضارية واجتماعية فردية حية تجارب باعتبارها
العملية، واملمارسات املفاهيم تلتقي الحية التجربة ويف بأكمله. لجيل التنمية عملية يف
بتصوراتهم يمدهم الناس وجدان يف حيٍّا زال ما فالرتاث االجتماعي. والواقع والرتاث
التاريخي السياق أو الحضاري الحامل هو االجتماعي والواقع للسلوك. وبمعايريهم للعالم
حكم، بطبيعته أنه إال أحكاًما يتضمن لم وإن والوصف، التنمية. عمليات فيه تتم الذي
عن التنمية عمليات يف االجتماعي الواقع مع وتفاعله الحي الرتاث عىل ضمني حكم ولكنه
املفاهيم فتحليل نفسه. عن يتحدث الواقع وكأن مسارها وتتبع وبيانها كشفها طريق
اإلحصائيات عن بعيًدا ذاتها األشياء إىل العود إىل تؤدي الشعور يف حية معاني باعتبارها
التجريبي الواقع عن وبعيًدا ناحية، من البيانية والرسوم اإلحصائية والبيانات املجردة
مستوى خالص، إنساني مستوى عىل يتم فالوصف املبارشة. واملقابالت واالستبيانات
املستوى أو الخالص الصوري املستوى عىل وليس والجماعية الفردية الحية التجربة
يف الثالثة املفاهيم هذه مسار وصف فإن متطوًرا حيٍّا الواقع كان وملا الساذج. املادي
ورصًدا الحارض، يف املايض حضور عن كشًفا نفسه يف يكون التنمية عمليات مسار
واملايض الحارض بني بالزمان الوعي يف فرق فال بمساراته. وتنبًؤا املستقبل لسيناريوهات
الثقافة ظاهريات يف خاصة االجتماعية العلوم يف الظاهرياتي املنهج عرف وقد واملستقبل.
الحارض تجارب وتصف الشعور. يف حية تجارب باعتبارها املايض تجارب ترصد التي
بناء توقعات أو احتماالت باعتباره باملستقبل وتتنبأ بل املعيش. املايض مصب باعتبارها

التاريخ.2 قوانني عىل
أشكال من ابتداءً املعاني اقتناص عىل يساعد أن املضمون تحليل ملنهج ويمكن
يهدف بل وبنيته تركيبه معرفة إىل يهدف ال الخطاب تحليل من نوع وهو اللغة.
وتحيل املعنى تكشف فاللغة األشياء. عالم إىل ثم املعاني عالم إىل منه الخروج إىل
«تحليل املنهج غلب وقد الشعور. يف حيٍّا عامًلا باعتبارها العالم يكشف واملعنى إليه.
ورؤاهم واملديرين الرؤساء خطب تحليل يف والسياسية االجتماعية العلوم عىل املضمون»

«الدين ج٣ مرص» يف والثورة «الدين يف املنهج هذا مستعملني الوصفية الدراسات من بعديد قبل من قمنا 2
ص٤٣–٤٢، مرص»، يف القومية والتنمية «الدين خاصة، ١٩٨٩م. القاهرة، مدبويل، القومية». والتنمية
مرص»، يف القومي الدخل توزيع عىل الديني العامل «أثر ص٤٣–٢١٠، التنمية»، معارك يف الدين «دور

ص٢١٣–٣٢٣. وتقرير»، «مراجعة ص٢٨٩–٣١٢، والتنمية»، الدين «معارك ص٢١١–٢٨٨،
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والفلسفي والعلمي الديني الخطاب لتحليل استعماله يتم كما والسياسية. االجتماعية
والتاريخي.3 والقانوني واألدبي

أنثروبولوجيا مثل حديثة اجتماعية علوم عدة يف الثالثة املفاهيم هذه دراسة ويمكن
األفضل وكان التخوم. عىل املوضوع ألن السياسية الثقافة اجتماع علم أو الثقافة
ومع فيها. السابقة العلوم هذه وتضم إنسانيٍّا علًما باعتبارها الفلسفة داخل دراستها
الفردي الجهد عىل اعتماًدا الخالص الفلسفي التحليل هو التحليل جوهر يظل ذلك،
يف املسهبة واألدبيات الثانوية الدراسات عىل كثريًا االعتماد دون الشخيص واالجتهاد
املشابهة الدراسات يف سلًفا معروف هو ما تكرار عدم هو الهدف كان املوضوع.
باملخاطر محفوًفا كان لو حتى جديد من االجتهاد ومحاولة التقليدية، النمطية واألساليب
املراجع، دون القديمة، النصوص املصادر، إىل اإلحالة تتم لم ولذلك واملوضوعية. املنهجية

املعارصة. واألدبيات الثانوية الدراسات
التخصصات يف املهنية املصطلحات دون العام الفلسفي األسلوب استعمال تم وقد
إىل أقرب فاملوضوع العاملة. النخبة وليس العريض الجمهور مخاطبة الغاية الدقيقة.
الثقايف األسلوب يعني وال وحده. املواطن أو وحده العالم وليس واملواطن العالم هموم
بأيرس املعنى إيصال يعني بل املصطلح. أو العبارة يف العلمية الدقة عن تنازل أي العام

حاملها. وليس الرسالة اللفظ، وليس املقصود هو فاملعنى وأسهلها. الطرق

العلم مفهوم ثانيًا:

الغربي الفكر يف شائع هو كما الطبيعي العلم اإلسالمي العربي الرتاث يف «العلم» يعني ال
وإحساًسا الغربي الفكر تأثري تحت املعارص العربي الفكر يف أيًضا مفهوم هو وكما
العرص. معايري عىل ونزوًال وتبعية تقليًدا إنجازاته. بأهم اللحاق يف ورغبة أمامه بالنقص
بني ذلك يف فرق ال وغاية، ومنهًجا موضوًعا ينتظم معريف نسق كل «العلم» يعني بل
و«علوم الطبيعة» «علوم بني األملان الفالسفة يقول كما أو اإلنساني والعلم الطبيعي العلم
العلم بني الفصل هو الغرب يف الطبيعي العلم أزمة أسباب أحد تكون وربما الروح».

ج٧، مرص»، يف والثورة «الدين يف القرآن من لفظي تحليل «الجهاد»، القرآن»، يف «املال دراستنا انظر 3
ص١٧٨–١٨٣. ص١٢٠–١٦٢، الديني، الفكر يف واليسار اليمني
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وحكم الواقع حكم بني والتفرقة والحياد املوضوعية بدعوى اإلنساني والعلم الطبيعي
موضوع. بال والذات ذات، بال واملوضوع واقع. بال والقيمة قيمة، بال فالواقع القيمة.
والواقعية، املثالية بني الرصاع يف الغرب بها عرف التي الحديث العرص ثنائية وهي
هذا بني اإلنسانية العلوم تأرجحت داخلها يف والتي والتجريبية العقلية واملادية، الصورية
العلوم يف الخاص نموذجها عىل استقرت حتى أخرى مرة النموذج وذلك مرة النموذج

الظاهريات. صاغتها كما اإلنسانية
للكون ا عامٍّ تصوًرا تعطي التي الشاملة املعرفة املنظمة، املعرفة هنا «العلم» يعني
فكل املعارف. جزئيات يف حتى العلوم تعددت معرفة إىل يشء كل احتاج وملا والحياة.
واملدني املكي علم واملنسوخ، الناسخ علم النزول، أسباب علم علم: جزئي موضوع
البديع وعلم البيان وعلم القراءة وعالم الكتابة وعلم الحروف وعلم القرآن، علوم داخل
اللفظ يكون لذلك علوم. عدة العلم يشمل اللغة. علوم داخل النحو وعلم الرصف وعلم
بصيغة يكون وقد الفقه». أصول و«علم الدين» أصول «علم مثل املفرد صيغة يف أحيانًا
التصوف» و«علوم واإللهيات والطبيعيات املنطق تشمل ألنها الحكمة» «علوم مثل الجمع
التفسري، علم النقلية العلوم ويف واملجاهدات. والرياضيات واألحوال املقامات تشمل ألنها
وعلم النزول أسباب علم تشمل ألنها القرآن وعلوم باملفرد، السرية، وعلم الحديث، وعلم
تشمل ألنها الفقه وعلوم واملتشابه، املحكم وعلم واملدني املكي وعلم واملنسوخ الناسخ
العلوم سواء باملفرد كلها العقلية والعلوم بالجمع. والسنن الفرائض واملعامالت، العبادات
أو املعادن وعلم الحيوان وعلم النبات وعلم الكيمياء وعلم الطبيعة علم مثل الطبيعية
العلوم أو املوسيقى وعلم الفلك وعلم الهندسة وعلم الحساب علم مثل الرياضية العلوم

التاريخ. وعلم الجغرافيا وعلم األدب وعلم اللغة علم مثل اإلنسانية
العلوم «مفيد يف العلم مفهوم تحت اإلنسانية للمعارف العامة املنظومة هذه وتتجىل
وأحكام الدين، قواعد مثل الدين علوم يضم إذ ٣٨٦ه)؛ (ت للخوارزمي الهموم» ومبيد
واألوراد اإلسالم، آداب أو والغرائب، الكفرة عىل والرد الدين، وفوائد السنة، ورشح النبوة،
والحرام، والحالل العقالء وسلوة وآفاتها، الدنيا وحقيقة الذنوب، ومعالجة واملناظرات،
ونوادر الزمان، آخر وفتن والجهاد، اإلنسان، وغرور واملفاخر، املكارم أو والحقوق
الوزارة، وأرسار والسلطان، النساء، وعرشة واألقاليم، الجواهر مثل الدنيا وعلوم العلماء،

والباء.4 والخواص، البلدان، وعجائب والتعبري والحروب، امللوك، وسري والتواريخ

١٣٣٠ه. مرص، الكربى، العربية الكتب دار الهموم، ومبيد العلوم مفيد الخوارزمي: بكر أبو الدين جمال 4
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عند من امُلنزل اللدني العلم وتعني مرة، ٨٠ القرآن يف العلم صيغة ذكرت وقد
املدون العلم هو والعلم الغيوب. م عالَّ وهو العلم، الناس يهب الذي املعلم هو فاهلل هللا.
أوتوا الذين العلم يف الراسخون ويعرفه النسيان، أو الخطأ يقربه ال املحفوظ، اللوح يف
مضاد وهو الحق. ومعرفة والتسليم باإليمان العلم ارتبط لذلك به. ويؤمنون العلم،
إال يكون ال فالعلم دليل. بال العلم أي الظن، مقابل يف أيًضا وهو املعرفة. وعدم للجهل
فيه تشتت وال عليه خالف ال علم وهو واملراء. الجدل ال الربهان وطريقة يقينيٍّا، علًما
والعلم بالغيب العلم يضم شامل علم وهو الكتاب. أهل مع حدث كما حوله تفرُّق وال
باألرض، والعلم بالسماء العلم األرض، تخبئ بما والعلم األعىل باملأل العلم بالشهادة،
يعرف محدوًدا علًما كان لذلك العرص. بتطور ويتطور السابقة، األمم تاريخ ويروي
ويف الواقع، مع بمطابقته التنزيل يف صدقه مقاييس يستطيع، ما قدر منه اإلنسان
العلم يف فالبسطة املادية. والقوة املعنوية القوة بني يجمع النفس، مع بمطابقته التأويل
النفس إىل موجه علم فهو والهدى. التقوى عىل العلم يبعث وأخريًا مًعا. الجسم ويف
آٍن يف الطبيعة ويف النفس ويف العقل يف يتأسس لتأسيسها. األخالق وإىل لتصفيتها،

واحد.5

لتحليل طبًقا التايل النحو عىل معاٍن، عدة يف مرة) ٧٧٩) القرآن يف ومشتقاته العلم لفظ ذكر وقد 5

اللفظ: أشكال ناحية من املضمون
العلم أن عىل يدل مما مرة) ٣٥٤) اسًما وروده من أكثر مرة) ٤٢٥) فعًال باعتباره اللفظ ورود •
تربية فالعلم محسوسة. نتيجة منه أكثر فعلية ممارسة وأنه العلم، موضوع وليس والتعليم التعليم فعل
من أكثر مرة) ٣٤٧) املضارع الزمن يظهر كفعل اللفظ استعمال ويف بالعلم. الوعي أي ذاتية وعملية
ولذلك ثابتة. حقيقة متصل، زمن فالعلم .(١٠) أقل بصورة املستقبل الزمن يرد حني يف (٣٥) املايض

أكثر. املضارع صيغة يف ورد
حقيقة العلم أن عىل يدل مما ،(٣١) األمر صيغة ويف مرة) ٧٤٨) الخربية الصيغة يف العلم فعل ورد •

تكليف. أمر منه أكثر الذات اختيار من حر إرادي فعل وهو تؤمر. وال واقعة
املفرد املخاطب وضمري (٦) والجمع (٣) املفرد املتكلم ضمري املايضيربز الفعل يف للضمائر بالنسبة •

املفرد. من أكثر الجمع فاملتكلم .(٢) والجمع (١٣) املفرد الغائب وضمري (٦) والجمع (٤)
فإنه املفرد الغائب ضمري أما جماعي. فعل العلم أن عىل يدل مما املفرد من أكثر الجمع واملخاطب •
املخاطب يف مرتني إال يذكر ال اللفظ فإن األسماء يف للضمائر وبالنسبة العلماء. جمهور وهم الجميع يجمع
ذاتية حركة العلم وأن كيشء، املعلوم وليس كفعل العلم هو املهم أن عىل يدل مما املفرد والغائب الجمع

املعلوم. هو يكون أن قبل العالم هو فالعلم موضوع. نحو يتجه أن قبل
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أن عىل يدل مما مرة األلف عىل يربو ما السنة يف ومشتقاته «العلم» لفظ ورد كما
«كتاب األول الكتاب بعد العلم» «كتاب الثاني الكتاب البخاري له وخصص علم. اإليمان

التايل:6 النحو عىل معاني عرشة تحت املضمون لتحليل طبًقا كلها وتندرج اإليمان».

م والعالَّ العالم فهو والشهادة. الغيب عالم العالم، هو فاهلل هلل. صفة العلم (١)
واالستمرار. للتوكيد املبالغة صيغة يف والعليم

بني الفرق إنما اإلنسانية. للذات صفة فإنه اإللهية للذات صفة العلم أن كما (٢)
ذهب كلما العالم. بذهاب اإلنساني العلم ويذهب واملتحول. الثابت بني الفرق هو االثنني
العلماء. بقبض ينتزعه ولكنه انتزاًعا العلم ينزع ال فاهلل العلم. من معه بما ذهب عالم

العلم. يرفع أن قبل التعلم ووجب اإلسالم. يف ثلمة العلماء موت كان لذلك
وقراءته العالم عىل القراءة األجر. يف رشيكان وكالهما ومتعلم، عالم الناس (٣)
أخاه. فليعلمه علًما علم ومن ومعلًما. متعلًما يكون حتى عامًلا العالم يكون وال سواء.
العلم وهو عالم. إىل عالم من نقًال بالتعلم فالعلم علمه. فليعلمه أخاه أحد أحب وإن
الطبيعة يف تأمًال وليس القراءة، حني بعده أو التدوين قبل شفاًها املسموع املوروث

الطبيعة. لقوانني وإدراًكا الكون حقائق عىل وتعرًفا الواقع حوادث من واستقراءً

(٧٢) والجمع (١٤) املفرد واملخاطب (١٣) والجمع (١١) املفرد املتكلم يرد املضارع إىل وبالنسبة •
كما جماعي فعل واملخاطب، للمتكلم هو مما أكثر للغائب فالعلم .(٩٠) والجمع (١١٦) املفرد والغائب
من أهم العلم فعل أن عىل يدل مما (١٤) قليلة فإنها املضارع يف الضمائر إىل وبالنسبة فردي. فعل أنه

املعلوم. اليشء
ويف متبادل. فعل التعليم أن عىل يدل مما الضمائر كل مع مرة) ٤٣) متعدٍّ كفعل «علم» فعل يرد •

واملتعلم. للعالم للمجهول واملبني للمعلوم املبني ويف واملضارع، املايض األزمنة، كل
أفعل ثم (١٠٥) العلم لفظ ثم (١٦٢) شيوًعا األسماء أكثر هو «عليم» لفظ فإن لألسماء بالنسبة أما •
وجمًعا مفرًدا (٢٠) «عالم» فعل اسم يرد ثم العلم. يف التفاضل أهمية عىل يدل مما (٤٩) أعلم التفضيل
فالصفة .(١) ومعلم (٤) م عالَّ اسم ثم (٢) وجمًعا (١١) مفرًدا املعلوم لفظ يرد ثم و«علماء». «عاملون»

للذات. حالة للنفس، صفة العلم صفة. بال املجرد العلم من أكثر عليم
(٥) املذكر الغائب الضمري إىل إال يضاف وال .(٩٤) منها مجرًدا العلم يذكر الضمائر إىل وبالنسبة •
يف ويكون العالم عن مستقلة صفة العلم أن عىل يدل مما (١) املفرد واملتكلم (٨) والجمع (٤) واملؤنث
إىل أيًضا تنتهي العلم صفة فإن موصوف بغري توجد ال الصفة كانت وملا هلل. صفة أو قيمة الحالة هذه

العالم. ذات
ص٣١٨–٣٣٩. ج٤، ١٩٦٢م، ليدن، بريل، النبوي، الحديث أللفاظ املفهرس املعجم منسنج: فنسك، 6
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رفع الساعة أرشاط فمن الحياة. واستمرار البقاء ووسيلة الوجود أساس العلم (٤)
الحياة تعد فلم الكفر. وسيادة اإليمان ذهاب أرشاطها من أن كما الجهل. وتثبيت العلم

لالختيار. مكانًا أو لالختبار وقتًا
عىل الرسول وكفضل النجوم، سائل عىل القمر كفضل العابد عىل العالم فضل (٥)
ويستغفر العلم. من أفضل عمل يوجد وال صالة. والدراسة عبادة، فالعلم أمته. سائر
بني واسطة وكأنه وعباده هللا بني فيما العالم يدخل كما واألرض. السموات يف من للعالم

والخلق. الحق
النسيان وآفته والتقوى. الفهم عىل يبعث ومسلمة مسلم كل عىل فريضة والعلم (٦)
والعالم عالم، فهو هللا يخىش ومن فيه فهم ال علم يف خري فال واالجتهاد. املذاكرة وترك
أصبح إذا الناس رذالة يف العلم ويصبح والفسق. العلم يجتمع ال لذلك هللا. يخاف من
به ليباهي العلم تعلم ومن فوقه. من حسد إذا عامًلا الرجل يكون وال الفساق. يف العلم

بعالم. فليس الدنيا به يطلب هللا وجه لغري علًما تعلم ومن العلماء،
بالفرائض العلم ويشمل األخالق. وعلم الدين، بأحكام العلم هو العلم وموضوع (٧)
والعلم والسنة، بالكتاب والعلم والنوافل، وبالفروض بالرشيعة والعلم والحرام، والحالل
الرتبية، علم والجماعة، الفرد يشمل الذي باإلنسان العلم وهو واملعامالت. بالعبادات
ويف األرض يف الظواهر أي فاآليات الطبيعة. وهو املوضوع نحو التوجه قبل الذات علم

الداخل. ويف الخارج ويف النفس،
بعلمه. ينفع ال عاِلم ومن ينفع، ال علم من باهلل والعوذ النافع، العلم هو والعلم (٨)
النفع وعالمة الناس. ينفع ما وهو القلب يف حي وعلم مروي، منقول علم علمان: فالعلم
العمل، غايته العلم بالفسق؟ وعمل بالعلم تكلم إذا العالم علم ينفع فماذا به. العمل
العلم من خري والعمل والعلم واحد. ليشء واجهتان والعمل النظر الفعل. غايته والتعلم

علم. بال العمل أو عمل بال
العلم يعطى وال به. العالم إىل يرد باليشء والجهل االختصاص. أهل من والعلم (٩)
ومن أعلم. هللا قال يعلمه ال يشء عن العالم سئل وإذا واللبيب. والناصح العالم ألهله، إال

جهل. فقد علم بغري أفتى
يف العلماء فمثل العالم. اإلمام قيام الناس وينتظر األمم. قادة هم والعلماء (١٠)
واتخذ علماؤها يبَق لم إذا األمم وتهلك األنبياء. ورثة والعلماء النجوم، كمثل األرض
ينتهوا. فلم علماؤهم نهاهم إذا أو علماؤهم هلك إذا الناس وتهلك علماء. جهالهم الناس
العلم، يف العالم يعيش زمان. يف وينعدمون زمان، يف ويقلون زمان، يف يكثرون العلماء
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علم يف الناس ويعيش أحد. معه يعيش وال العلم، يف رجل ويعيش معه. الناس ويعيش
األنبياء ورثة فقط ليسوا فالعلماء الناس. وضل باألمانة أخل ألنه عليه وباًال فيكون عالم

األمم.7 قادة بل

اإللهي العلم بني التفرقة تصعب والسنة الكتاب يف العلم ملعاني اإلطار هذا يف
والبرص والسمع والحياة القدرة مثل هللا صفات من صفة اإللهي فالعلم البرشي. والعلم
بلغة الوحي وتبليغ الرسل إرسال أي الكالم بعد إال معرفتها يمكن وال واإلرادة. والكالم
وقت معني، وقت ويف العرب، أو إرسائيل بني معني، لشعب العربية، أو العربية معينة،
العربية الجزيرة شبه شمال ويف الحجاز، أو الشام يف معني، مكان ويف نبي، كل إرسال
بيان يحاول من لكل العلمني بني بالخلط االتهام إىل كثريًا ذلك أدى وقد وسطها.8 يف أو

عن التعبري وآثرنا وسندها رواياتها وتعدد وتكرارها لكثرتها بنصها النبوية األحاديث نذكر أن نشأ لم 7
العباد من ينتزعه انتزاًعا العلم يقبض ال هللا «إن الجامع: الحديث هذا يكفي ولكن ألفاظها. دون معانيها
علم بغري فأفتوا فُسئلوا جهاًال رءوًسا الناس اتخذ عامًلا يُبِق لم إذا حتى العلماء بقبض العلم يقبض ولكن

وأضلوا». فضلوا
قد سبعة يف إجمالها ويمكن له. القارئ قراءة حتى هلل العلم صفة منذ اإللهي للعلم تعينات عدة هناك 8

أحرف»: سبعة عىل القرآن «أنزل املشهور: بالحديث املقصودة هي تكون
القرآن إن بقولهم القدماء عناه ما وهو كالم. يف عنه التعبري قبل إلهي كعلم ثابتة أزلية كصفة العلم •

التعبري. أشكال أحد يف عنه التعبري قبل قديم أو أزيل
هو أم ألواح عىل حروف أو بلغة هو وهل التدوين كيفية معرفة دون املحفوظ اللوح يف املدون العلم •

العالم. الذات عن واالستقالل والتعني والتحقق والثبات الحفظ بمعنى خالص، روحي تدوين
يتكلم أن قبل ووعاه وحفظه املحفوظ اللوح من أو هللا من نقله الذي ووعيه جربيل ذهن يف العلم •
الصدور، يف املحفوظ والعلم األلواح يف املدون العلم بني متوسطة مرحلة وهي األنبياء ويبلغه األرض يف به
اللوح موضوع، إىل اإللهية، الذات ذات، من قبل من تحول كما ذات إىل موضوع من يتحول أن قبل

املحفوظ.
وهو محدد، مكان ويف بعينه وقت يف معني لنبي معينة بلغة األرض يف جربيل به نطق الذي العلم •

اللسان. إىل الذهن ومن الذهن، إىل اللوح ومن اللوح، إىل الذهن من منطوق كالم إىل العلم تحول
كل يسمعه وبصوت قومه، بلهجة الناس إىل بدوره وبلغه جربيل من الرسول سمعه الذي الكالم •
الذهن يف إلهيٍّا علًما كان أن بعد للناس وتبليغه له الرسول بسماع يبدأ الذي اإلنساني العلم وهو الناس.
والفكر صياغة، العلم إن أي كالم، إىل هنا العلم تحول وقد لسانه. وعىل جربيل ذهن ويف اللوح ويف اإللهي

ألفاظ. واملعاني لغة،
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الزمان يف الناس ويفهمه الوحي يف ينزل أن بعد اإللهي العلم وتناول العلمني بني الصلة
املصالح. لتجدد طبًقا العرص عرب ويؤوِّلونه واملكان

ومنها النطق قبل ما منها والسنة، الكتاب يف يبدو كما العلم هي كلها التعينات هذه
عالم يف التحقق أي اللغة بعد األخري واملستوى لغة بال األول املستوى النطق. بعد ما

اللغة.9 عرب اليشء إىل املعنى من الوحي مسار يكون ثم ومن األشياء.
العلم بيان «جامع يف وضح كما والحديث القرآن يف العلم معاني الفقه ويستأنف

عرشة: يف املعاني هذه إجمال ويمكن عليها.10 ويزيد منها ويوسع وفضله»

الفرائض باقي مثل رشعي وواجب ومسلمة، مسلم كل عىل فريضة أيًضا العلم (١)
عرب اإلسالمية الحضارة ذلك جعل وقد صالة. فالتعلم كالصالة. الرشعية والواجبات

علم. حضارة التاريخ
علًما العلم ليس والرواية. والتبليغ للتعلم العلم بل العلم كتمان يجوز ال (٢)
باإلجازة وتبليغ مشاركة فالعلم جيل. إىل جيل من منشور علني علم هو بل رسيٍّا
الرسول يدعو لذلك رشيكان. واملتعلم فالعلم مبلغ. من أوعى سامع ورب املناولة. أو
العلم يكتمون الذين التعليم وأصحاب والباطنية الصدفية ضد ومبلغه وحافظه ملستمعه
الخاصة علم واعتبار للعامة، وعلم للخاصة علم إىل قسمته وضد للناس، يبلغونه وال

أهله. غري عىل به مضمونًا العلم
عمل. إىل يتحول الذي النافع العلم وهو فيها. مؤثر كعمل الدنيا يف يبقى العلم (٣)
يوجد ولكن للعالم، علم ذاته، يف علم يوجد فال يرض، الذي أو يفيد ال الذي العلم وليس
يف معرفة فقط وليس الخارج يف تحقق العلم العامة. املصالح يحقق علم للناس، علم

بلهجات الناس كل به ويبلغون قومه، وبلهجة الرسول من الناس كل يسمعه الذي الكالم أو العلم •
والوعي والفهم بالحفظ أيًضا بل وأداءً سماًعا بالصوت، فقط ليست قراءة العلم يصبح وهنا أخرى.

التفسري. علوم نشأت لذلك واإليحاء.
تختلط والذي اليوم حتى بلهجاتهم آخرين أقوام إىل بلهجاتهم الناس يبلغه الذي الكالم أو العلم •

باالستعمال. والوحي باالنتقاء، والقرآن باالختيار، والعلم باالقتباس، والنص بالتأويل، القراءة فيه
ص٢١–٢٢. ١٩٩٣م، مايو القاهرة، ونقد، أدب القرآني» النص «مستويات دراستنا انظر 9

عثمان، محمد الرحمن عبد تحقيق وفضله، العلم بيان جامع النمري، الرب عبد بن يوسف عمر أبو 10
١٩٦٨م. املنورة، املدينة السلفية، املكتبة
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التي الغنوصية ضد الداخل، يف ويقينًا اطمئنانًا فقط وليس الخارج يف عمل النفس،
يف وليس العالم خارج بالحقيقة النفس عالقة يف الباطنية، املعرفة يف الكمال تعترب
بل العالم يف تحقق ال ألنها فارغة معرفة أو وهم الغنوصية املعرفة بالعالم. عالقتها

عالئقه. عن والتخيل عنه والبعد منه التجرد هو رشطها
املجالس. يف به التباهي وليس هللا وجه غايته السلوك. آداب من مجموع العلم (٤)
العلم يؤدي العلماء. من الفاجر يُذم لذلك واحد؛ يشء والتقوى العلم آدابه. من الصمت
توحد ثقافة يف والعلماء. العلم هيبة تنبع هنا ومن هللا. إىل ويقود الحقائق اكتشاف إىل

والسلوك. العلم بني
العبادة وخري العبادة. كثري من خري العلم قليل يفضلها. لم إن عبادة العلم (٥)
املؤمن عىل العالم املؤمن وفضل أمته. عىل الرسول كفضل العابد عىل العالم وفضل الفقه.
فيقال والعابد العالم هللا ويبعث العبادة. من أفضل العلم وفضل درجة. سبعون العابد
يسمعها حكمة وكل أدبهم. أحسن كما للناس اشفع للعالم ويقال الجنة أدخل للعابد
فيتعلم اإلنسان يغدو وألْن سنة. عبادة تعدل له أخ إىل يحملها ثم عليها وينطوي مسلم
وفقيه درجة. مائة والعابد العالم وبني ركعة. مائة يصيل أن من خري العلم من بابًا
الحالة تلك عىل وهو علم طالب املوت جاء وإذا عابد. مائة من الشيطان عىل أشد واحد
والعلماء األنبياء ثالثة: القيامة يوم ويشفع الشهداء. عىل العلماء يفضل بل شهيًدا. مات
العلماء عىل لألنبياء كان إذا الشهداء. ودماء العلماء مداد القيامة يوم ويوزن والشهداء.

درجة. فضل الشهداء عىل فللعلماء درجتني فضل
يوم العلماء هللا يسأل لذلك رسالته؛ عن واملسئول األرض يف هللا أمني العالم (٦)
إذا العالم يُذم لذلك الرسل. وأمناء األنبياء ورثة العلماء علموا. فيما عملوا عما القيامة
والنصيحة املنكر عن والنهي باملعروف باألمر يقوم الذي هو الظالم. السلطان داخل ما
كما القانون وتطبيق الدولة جهاز عىل الرقابة بدور يقوم الذي هو العالم األمر. ألويل
يقول كما اإلسالمية للحكومة الرئيسية الوظيفة وهي الحسبة، نظام يف معروف هو

القيم.11 ابن
يف وتخليده العلم تدوين يكره أحيانًا تدوينًا. أو شفاًها العلم يكون وقد (٧)
الحالتني كلتا ويف لحفظه. تدوينه يفضل وأحيانًا القلوب، يف حيٍّا يظل حتى الصحف

اإلسالمية. الحكومة وظيفة أو الحسبة 11
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الصغر يف والتعلم ومعانيه. ألفاظه وتتبع الحديث يف والخطأ اللحن ويصلح العلم يحفظ
يومي. وسلوك مكتسبة عادة إىل يتحول وتعليم، تربية فالعلم الكرب. يف التعلم من أفضل
مهارات، وتعلم قدرات، اكتساب العلم املتعلم. وإعداد األخالق وتهذيب العلم بني فرق فال

الطفل. وعي مراحل أوىل منذ يومية وممارسات
عىل والحرص إليه، والرحلة العلم طلب عىل واإلرصار بالسؤال العلم ويكون (٨)
يف هم ممن وأخذه العلماء بمجالسة العلم ويكون النصب. عىل والصرب الطلب استدامة

بإذنه. الكبري أمام يفتي أن للصغري ويجوز أعىل. ومنزلة أرفع رتبة
يف الناس وخيار الدين. يف يفقهه خريًا به هللا يرد ومن والفهم. الفقه هو العلم (٩)
العلم فحقيقة واالنقطاع. التواصل عرفوا إذا أي فقهوا إذا اإلسالم يف خيارهم الجاهلية
الذهن. من العلم غياب أي النسيان آفة كانت لذلك الفهم. بمعنى جدل الفقه، وأصله
يعرف لم وإن أجاب. ُسئل إذا الفتيا. له وتجوز مجاًزا. ال حقيقة العالم أو والفقيه
ل واملؤوَّ والظاهر والخصوص، العموم ومعرفة الرأي، باجتهاد الفقه ويكون توقف.
غري عىل كان إذا ذلك فعل الظن أو الرأي أو القياس ذلك فمن الفقه. يف املقايسة وإثبات
بينهم. رحمة األئمة واختالف واألحكام. الفتيا يف يصيب وقد املجتهد يخطئ وقد أصل.
ليس والتقليد والدليل. الحجة إثبات دون املناظرات يف واملراء الجدال يكره ذلك ومع

للعلم. مصدًرا
يحذر كما منه. منفعة أو له فهم دون الحديث من اإلكثار من ويحذر (١٠)
حكم يجوز وال وأخروية. دنيوية مسئولية فهي إليها. واإلرساع الفتيا إىل التدافع من
فله أصاب وإن أجر فله أحدهم أخطأ وإن مجتهد. فالكل البعض. بعضهم عىل العلماء
بيان فالسنة السنة. دون الكتاب أو الكتاب دون السنة عىل االقتصار يجوز وال أجران.
املصالح. وأصحاب والبدع األهواء عن بعيًدا له تفسري وهي للكتاب. وتفصيل وتوضيح
والكتمان. الهوى من وبعيًدا والصدق، بالتقوى إحساًسا وضوء عىل املحدث كان لذلك
واحد، البرشي فالتاريخ عنهم. والرواية الكتاب ألهل السابقة الكتب يف النظر ويجوز
وتجارب األوائل علوم معرفة من جزء واملنتحل منها الصحيح السابقة الديانات ومعرفة

السابقني.

املعارف مجموعة هو العلم أن طاملا العلوم تصنيف بقضية القدماء وانشغل
الرياضيات بني خرافية، وأنساق عقلية أنساق بني ذلك يف فرق ال املنظمة اإلنسانية
من واألحاجي والكف والطالع والنرينجيات والطلسمات والسحر ناحية، من والطبيعيات

194



اإلسالمي العربي الفكر يف االجتماعي والتكافل والعمل العلم مفاهيم

العقل واألثر، الرأي والرواية، الدراية والنقل، العقل املقاييس: وتعددت أخرى. ناحية
الفقه والتأويل، التنزيل أو والظاهر الباطن والجوارح، القلب أو والقلب العقل أو والذوق
والخارج، الداخل املقياس يكون وقد والرشيعة. العقيدة والفروع، األصول أو والتصوف
علوم املتأخرين، وعلوم املتقدمني وعلوم األوائل، وعلوم األواخر علوم والوافد، املوروث

العجم. وعلوم العرب علوم اليونان، وعلوم القرآن
العقلية العلوم الثالثية: القسمة كلها القديمة العلوم منظومة عىل الغالبة والقسمة
بني تجمع التي هي النقلية العقلية فالعلوم العقلية. والعلوم النقلية، والعلوم النقلية،
وضع يحاول الذي الدين أصول علم أربعة: وهي للعلم وكمنهج كمصدر والنقل العقل
الستنباط قواعد وضع يحاول الذي الفقه أصول وعلم العقائد، عليها تتأسس عقلية قواعد
للحكمة نسق وضع تحاول التي الحكمة وعلوم اليقينية، أدلتها من الرشعية األحكام
طريق شق تحاول التي التصوف وعلوم واإلنسانيات، واإللهيات والطبيعيات املنطق يف

له.12 واملحبني معه واملتحدين به والسعداء له والعازفني هللا إىل للسالكني
ومنهجها وموضوعها مادتها يف تعتمد التي العلوم هي الخالصة النقلية والعلوم
خمسة: وهي الرأي. دون األثر الدراية، دون الرواية العقل، دون وحده النقل عىل
ما وآخر وأول وأجزائه وسوره آياته وعدد وتدوينه وجمعه روايته كيفية القرآن، علوم
واملحكم واملؤوَّل والظاهر واملدني واملكي واملنسوخ والناسخ النزول وأسباب منه نزل
وطرق الحديث، مصطلح علم ويشمل الحديث وعلم إلخ. … واملبني واملجمل واملتشابه
الجرح وعلم الراوي، ضبط وكيفية واملعنوي، الحريف املتن وأنواع واآلحاد، التواتر السند،
ودرجات ورشوحه أبواب، يف وتجميعها الحديث واختصارات والرواية، وألفاظه والتعديل،
ظروفه مبينًا القرآن يرشح التفسري وعلم الصحيح. غري حتى الصحيح من يقينه
بالغته أرسار مبينًا أو ألفاظه معاني وشارًحا وأحكامه، لقصصه العام واإلطار التاريخية
سائر بقصص أسوة الرسول سرية يقص السرية وعلم ألحكامه. واضًعا أو وإعرابه
مرضه وأحاديثه، عليه الوحي نزول ومغازيه، أزواجه وبعدها، البعثة قبل حياته األنبياء:
القرآن عىل اعتماًدا الحدود وتطبيق الشعائر ممارسة كيفية يبني الفقه وعلم ووفاته.
وعالقته بربه وعالقته بنفسه اإلنسان عالقة ومعامالت، عبادات إىل وقسمته والحديث

القاهرة، مدبويل، مجلدات)، (خمسة الثورة» إىل العقيدة «من يف العلوم لهذه دراستنا من نماذج انظر 12
١٩٨٢م. القاهرة، املرصية، األنجلو إسالمية» «دراسات أو ١٩٨٨م.
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والتي الشعبية والثقافة اليومية الحياة يف األثر أبلغ لها التي العلوم وهي باآلخرين.
الديني.13 والوعظ الدينية الخطب تستمد ومنها واملساجد الدينية املعاهد يف تدرس

موجًها كان وإن الطبيعة مواجهة يف وحده العقل عىل تعتمد العقلية والعلوم
وتشمل للوحي. مبارش تدخل دون الطبيعة ورؤية العقل استعمال يف الوحي بمنهج
الطبيعة الطبيعية: والعلوم والفلك، واملوسيقى والهندسة الحساب الرياضية: العلوم
والجغرافيا واألدب اللغة العرص: بلغة اإلنسانية والعلوم واملعادن، والحيوان والكيمياء

والتاريخ.14
بتعبري العلوم ألقسام أو الفارابي بتعبري العلوم إلحصاء محاوالت عدة نشأت وقد
ألهمية نظًرا اللسان علم أقسام: خمسة يف كلها العلوم الفارابي وضع فقد سينا. ابن
الوضعية التيارات يف الحال هو كما القضايا هو العلم باللغة. إال يبدأ علم فال اللغة.
علوم يف واالتساق البداهة ذاته، الفكر يدرس الرياضيات علم ثم املعارصة. واملنطقية
التفكري وطرق القياس وأشكال الفكر قواعد يضع املنطق علم ثم للفكر. مرانًا يقينية
اإلحالة دون الطبيعة دراسة يمكن ال إذ واحد؛ علم يف واإللهي الطبيعي العلم ثم السليم.
علمان فهما الطبيعة. إىل اإلحالة دون الطبيعة بعد ما دراسة أو الطبيعة بعد ما إىل
علم يف أدنى من الرؤية، اختالف مع واحد علم هما وربما واالبن. كاألب متضايفان
إىل مقلوبة إلهيات الطبيعة علم يكون قد الطبيعة. بعد ما علم يف أعىل من أو الطبيعة
الكالم علم ثم أعىل. إىل مقلوبة طبيعيات الطبيعة، بعد ما علم أي واإللهيات، أسفل،
أسس العقائد هي الكالم فعلم اإلنسانية. العلوم يعادل ما وهو املدني والعلم والفقه
من عنها ينتج ما والفقه سياسية. أيديولوجية املعارصين بتعبري أو للسلوك نظرية

«هموم يف النزول» أسباب يف دراسة والواقع، «الوحي يف النقلية العلوم لهذه دراستنا من نماذج انظر 13
ص١٧–٥٦، ١٩٩٧م، القاهرة، الجامعية، املعرفة دار والحداثة، والعرص الرتاث ج١، والوطن»، الفكر
الفكر يف واليسار اليمني ج٧، أجزاء)، (ثمانية مرص» يف والثورة «الدين يف األمة» ومصالح التفسري «مناهج
الخامس، العدد املرصية، الفلسفية الجمعية مجلة املتن» نقد إىل السند نقد «من ص٧٧–١١٦ الديني،
،١٦ العدد بالقاهرة، األمريكية الجامعة ألف، مجلة فقيًها» رشد «ابن ص١٣١–٢٤٣، ١٩٩٦م، القاهرة،

ص١١٦–١٤٤. ١٩٩٦م، القاهرة،
الطب يف «القانون» كتاب يف قراءة والطبيعة، والواقع «الوحي يف الطبيعية العلوم دراسة نموذج انظر 14

١٩٩٩م. القاهرة، للثقافة، األعىل املجلس األول، العدد والعرص، الفلسفة مجلة سينا»، البن
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أي املدني بالعلم يسمى ما وهو واقتصادية وسياسية اجتماعية ونظم فردية ممارسات
الدولة.15 مقابل يف املدني املجتمع باسم املعارصون يثريه وكما املجتمع نظم

ثم العميل. والعلم النظري العلم ثنائية: قسمة العلوم م قسَّ فإنه سينا ابن أما
وإلهيات. وطبيعيات رياضة إىل النظري العلم ينقسم إذ ثالثية؛ قسمة منهما كل م قسَّ
الكثرة قبل أو الطبيعيات وهي الكثرة بعد أو الرياضيات وهي الكثرة مع إما فاألشياء
وهي منزيل). (تدبري واقتصاد وسياسة أخالق إىل العميل العلم وينقسم اإللهيات. وهي
النظري العلم اإلسالمي، الفكر يف للعلم العام التصور مع التساقها شاعت التي القسمة

العميل.16 والعلم
وضعت فقد االصطالحية اللغة هي العلم لغة وكانت مصطلحاته هو العلم كان وملا
الكبرية العلمية املوسوعات إىل أقرب وهي العلمية. للمصطلحات القواميس من مجموعة
امللقب الفنون» اصطالحات يف العلوم و«جامع خان، صديق لحسن العلوم» «أبجد مثل
بما والقضايا العبارات إىل املصطلحات يتجاوز الرسول، عبد للقايض العلماء» «دستور ب
التأليف من النوع هذا نشأ وقد اللغة17 معاني ضبط أجل من واألحاديث اآليات ذلك يف

علوم.18 إىل يتحول أن قبل والتعريفات الحدود يف القدماء عند
ومنهًجا موضوًعا العلم، بتعريف العقلية أو النقلية العقلية القديمة العلوم كل وتبدأ
يستند اإللهي فالعلم إنساني. وعلم طبيعي وعلم عقيل وعلم إلهي علم بني فرق ال وغاية،
الطبيعة ويف العقل يف ويتأسس املادي، والواقع البرشية والطبيعة اإلنساني العقل إىل
الواقع؟ يف يتحقق وال البرشية، الطبيعة مع يتفق وال يفهم، ال علم قيمة فما الواقع. ويف

والطبيعة. والعقل الوحي وحدة عىل اإلسالمي العلم قام لذلك

١٩٤٩م. القاهرة، العربي، الفكر دار أمني، عثمان تحقيق العلوم، إحصاء الفارابي: 15
القاهرة، هندية، مطبعة والطبيعيات»، املنطق يف رسائل «تسع يف العقلية العلوم أقسام يف سينا: ابن 16

١٩٠٨م.
امللقب الفنون اصطالحات يف العلوم جامع الرسول: عبد القايض العلوم. أبجد خان: صديق حسن 17

١٩٧٥م. بريوت، للمطبوعات، األمل مؤسسة العلماء. بدستور
واآلمدي «الحدود»، يف سينا ابن ورسالة ورسومها»، األشياء حدود «يف الكندي رسالة مثل ذلك 18

العلوم اصطالحات «كشاف والتهانوي «التعريفات»، والجرجاني والفالسفة»، املتكلمني «اصطالحات
والفنون».
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العقيدة؛ تأسيس يف البحث قبل العلم يف نظرية وضع الدين أصول علم حاول وقد
يف الواقع تطابق يقينية معرفة العلم أعلم؟ ماذا سؤال يسبق أعلم؟ كيف سؤال إن إذ
العلم وهو فطريٍّا، بديهيٍّا علًما يكون وقد والتقليد.19 والشك والظن والوهم الجهل مقابل
وطرقه تعلم. إىل يحتاج نظريٍّا استدالليٍّا علًما أو تعلم إىل يحتاج ال الذي الرضوري
كان لذلك املقدمات. من النتائج توليد التوليد. طريقة عن العلم يفيد فالنظر للنظر.
وجود عرف فبالنظر الفرائض. قبل حتى الواجبات أول فهو ورشًعا. عقًال واجبًا النظر
العلم الصاعد العلم يقابل حتى الطبيعة العالم وموضوعه الرشائع. مصدر وهو هللا
إما القياس ومقدمات القياس. أو االستدالل أو التعريف النظر وطرق (الوحي). النازل
النقيل الدليل أن حني يف قطعي العقيل والدليل نقلية. أو عقلية واألدلة ظنية. أو يقينية
عىل يشء إلثبات تضافرت لو حتى النقلية الحجج وكل واللغة. الوضع عىل العتماده ظني

واحدة.20 ولو عقلية بحجة إال يقني إىل يتحول وال ظنيٍّا، ولظل أثبتته، ما صحيح أنه
منطق إىل تحولت قد أنه إال املتكلمني عند عنها الحكماء عن العلم نظرية تختلف وال
إخوان وأضاف سينا، ابن عند واإللهي الطبيعي العلم هو والعلم وآلته. العلم أداة وهو
الحكمة. أقسام من رابع كقسم والرشعية الناموسية اإللهية العلوم اإلنساني، العلم الصفا
قياسية. كمقدمات واألولويات والبديهيات واملجربات املحسوبيات العلم، مادة فوضعت
والسفسطة له، مقدمات والقياس والعبارة األلفاظ العلم. نظرية قمة الربهان وأصبح

الفارابي. رشح كما له نتائج والشعر والخطابة والجدل
املستصفى. يف الغزايل فعل كما للعلم كنظرية املنطق الفقه أصول علم اختار كما
إىل املدخل باعتباره املنطق يف مقدمة وخصص بعلمه. لنا ثقة فال له منطق ال فمن
إال عامة الطبيعيات ويف خاصة اإللهيات يف الفالسفة ر كفَّ قد كان وإذا االستدالل. علوم
بأن الناس إليهام استعملوه وربما اليقيني. العلم نموذج ألنه املنطق يف يكفرهم لم أنه
اللغة اللغة، هو املدخل يكون وقد وصدًقا.21 يقينًا والطبيعيات اإللهيات يف علومهم باقي
ومركب، مفرد أو ومعرفة نكرة إىل االسم وقسمة وحرف، وفعل اسم إىل وقسمتها العربية

الثالث، الفصل النظرية، املقدمات ج١، الدين، أصول علم بناء إلعادة محاولة الثورة»، إىل العقيدة «من 19
العلم. نظرية

تاريخ). (بدون الكتب، عالم املواقف، اإليجي الدين عضد 20

١٣٢٢ه. القاهرة، األمريية، املطبعة (جزءان)، الفقه أصول علم يف املستصفى الغزايل: 21
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األلفاظ ومباحث لغة. فالعلم ومنفصل. متصل إىل والحرف الثالثة، أزمنته إىل والفعل
النظر» و«محك العلم» «معيار املنطق يف الغزايل كتب لذلك اللغة. منطق عىل تعتمد

والفقه.22 والسنة الكتاب املوروث، من ابتداءً عرضه إلعادة املستقيم» و«القسطاس
استدالليٍّا أم تجريبيٍّا حسيٍّا كان سواء البرشي العلم علمان: العلم الصوفية وعند
الحس يخطئ قد إلهاًما. أم وحيًا والصوفية األنبياء عند اللدني اإللهي والعلم نظريٍّا،
عىل قادرة أخرى ملكة هناك كانت إذا العقل يخطئ ال فلماذا له. العقل تخطئة بدليل
من علومهم ينقلون الحديث علماء كان إذا الحس. عىل هو حكم كما عليه تحكم أن
الراوي كان وإذا يموت. ال الذي الحي من علمه ينقل عربي ابن فإن ميت عن ميت
ال العلم هذا قال». أنه ربي عن قلبي «عن يروي عربي ابن فإن فالن عن فالن من ينقل
يورث الذي هو العلم وليس العلم يورث فالعمل واملجاهدة. بالرياضة بالعمل، إال يأتي
نتيجة والعمل مقدمة العلم وليس الصوفية عند نتيجة والعلم مقدمة العمل العمل.
وهو العلم. بكتاب الدين» علوم «إحياء كتابه الغزايل بدأ وقد للفالسفة. الحال هو كما
عند اليقني بعلم يكتفي ال الذي الذوق علم القلوب، بمواطن علم الكشفي، الرباني العلم
ببيان ويبدأ الصوفية.23 عند اليقني بعني يأتي بل الحكماء، عند اليقني حق أو املتكلمني
املحمود العلم بني يفرق ثم والعقل. النقل من وشواهده والتعلم والتعليم العلم فضل
عىل اآلخرة علم ويفضل كفاية. وفرض عني فرض هو ما بني يميز كما املذموم. والعلم
وعلم محمود علم من تتصوره وما للعلم العامة ملفاهيم يعرض ثم والفقه. الكالم علم
الخلق تفضيل يبني ثم والكالم. الفقه علوم عىل والحكمة التذكري علوم وتفضيل مذموم
يصف ثم صحتهما. ورشط والجدل املناظرة ويبني عليه. اإلقبال وسبب الخالف علم
ببيان وينتهي اآلخرة. وعلماء السوء علماء بني والفرق العلم وآفات واملعلم، املتعلم آداب
البصرية عني الرباني، للعقل املجال إفساح أجل من وأقسامه وحقيقته العقل رشف
من ويجعلهما والتعليم للتعلم العادات قسم يف أيًضا الغزايل ويتعرض الكشفية. للعلوم
يف التصوف أهل طريق صحة عىل الرشع شواهد يبني املهلكات قسم ويف العزلة. نتائج

املعتاد. الطريق من وال التعلم من ال املعرفة اكتساب

١٩٨٢م، القاهرة، املرصية، األنجلو إسالمية»، «دراسات يف: الفقه» أصول «علم دراستنا انظر 22

ص٦٥–١٠٣.
٢٢٣–٢٢٥ ،٢٣٦–٢٣٨ ،١١–٩٥  ج١، ١٩٣٩م، القاهرة، الحلبي، مصطفى الدين، علوم إحياء الغزايل: 23

والفقه. الكالم علم
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العلم الغربي، املفهوم إىل أقرب املعارص العربي الفكر يف العلم مفهوم أصبح ثم
حداد ونقوال أنطون وفرح شميل شبيل عند العلماني العلمي التيار ونشأ الطبيعي.
التصور وبهذا زكريا. وفؤاد محمود نجيب وزكي مظهر وإسماعيل موىس وسالمة
القديمة الدينية بالعلوم االكتفاء وعدم الطبيعي العلم بأهمية إحساًسا للعلم الغربي
يف اإللهية الدينية العلوم ضد نشأته ظروف يف ووضعه املفهوم لهذا مراجعة ودون
الحديثة العصور يف الغربية الحضارة يف العلم مفهوم تطور من وبالرغم الوسيط. العرص

فيه. دائمة ثوابت هناك أن إال
املقدمات. مع النتائج اتساق األول صحة رشط وطبيعي. ريايض نوعان: فالعلم
النموذجني بني مذبذب اإلنساني والعلم الواقع. مع النتائج تطابق الثاني صحة ورشط
ثالثًا نموذًجا اإلنساني العلم جعل املعارصين بعض محاوالت من بالرغم السابقني
ودلتاي نيتشه مثل الحياة فالسفة من وكثري الظاهريات حاولت كما بذاته مستقالٍّ
بني رصاع هناك الوجوديني. الفالسفة وكل وبلوندل ومونييه وبرجسون وهورسل وشيلر
رد أو الوضعية تفعل كما الطبيعي إىل اإلنساني رد إما اإلنساني، والعلم الطبيعي العلم
العلم مفهوم وفقد الغربي. العلم أزمة فظهرت املثالية. تفعل كما اإلنساني إىل الطبيعي
بدعوى النسبية يف العلم وقع حتى وتصارعت تضاربت بل مفاهيمه وتعددت وحدته
السائد هو الطبيعي العلم مفهوم ظل ذلك ومع والرؤية. واملوضوع املنهج يف التعددية
الذاتية الجوانب من التخلص عىل والقدرة والحياد، املوضوعية صفتي من به يمتاز ملا
وحكم الواقع حكم بني التميز ذلك تطلب وقد واالنفعاالت. األهواء ومخاطر العلم، يف

اإلنشائية. والقضايا الخربية القضايا بني القيمة،
والتدمري. الهدم حد إىل أحيانًا تصل بالرضورة نقدية اإلنساني العلم وظيفة وكانت
مسار يف كلها اإلنسانية تاريخ وأصبح والفلسفة. والعلم والدين، العلم بني رصاع فنشأ
إىل العودة يف معارص فعل رد ذلك سبَّب وقد العلم. إىل امليتافيزيقا إىل الدين من
العلم ارتبط كما والفن. والفلسفة الدين ذلك يف بما البرشي للفكر األوىل البدائية األشكال
ملغاليق سحري مفتاح إىل التكنولوجيا وقرينه العلم تحول حتى التقنية يف بالتطبيق
إىل اإليمان مثل سحري مفتاح من التقليدية املجتمعات وانتقلت واملجتمعات. األذهان
ارتبط كما السحر. شكل غريت بل العقلية، تتغري فلم العلم. مثل آخر سحري مفتاح
التساؤالت بعض أثار مما والتقدم والغنى والوفرة والصناعة والرفاهية باالستهالك العلم
النووية الحرب مخاطر وازدياد وناجازاكي هريوشيما عىل الذرية القنبلة إلقاء بعد
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والتدخل البيئة تلوث يف الصناعي املجتمع مخاطر ظهرت كما الشامل. الدمار وأسلحة
والسمنة الزراعة من ملزيد واإلنسان والحيوان النبات يف الحية الطبيعة مسار يف املصطنع
الحديث، العرص عىل وداللته الرسطان خاصة العرص أمراض فزادت الوراثية. والهندسة

للخاليا. املنظم غري التكاثر
الدين الرشق عرف فقد منوال. غري عىل أصيلة غربية ظاهرة العلم بأن اإليحاء وتم
وفارس والهند الصني يف كلها الرشق حضارات اختزال وتم العلم. يعرف ولم والفلسفة
ضمن كان الرشقي العلم أن مع األخالق. يف القديمة ومرص وكنعان النهرين بني وما
أو الطبيعية أو الرياضية العلوم سواء واألخالق الدين من نابع أوسع حضاري منظور
إىل أو العلم قبل ما إىل الحديثة العصور وقبل الغرب خارج علم كل وتحول اإلنسانية.
وأصبح التاريخي. مساره عن وانحرف ذاته. عن العربي الوعي فاغرتب العلم. تاريخ
وهو يبدع الغرب واألطراف. املركز فخ يف ووقع الوافد. والنقل للعلم مصدًرا الغرب
ومفاهيم القدماء عن النقل من بدًال النقل مصدر وتغري يستهلك. وهو ينتج الغرب ينقل،

الغربية. العلم ومفاهيم املحدثني عن النقل إىل املوروثة، العلم
من املوروث املفهوم للعلم، مفهومني بني املعارص العربي الوعي يف رصاع ونشأ
لصالح الخالصة العقلية العلوم توارت أن بعد النيص النقيل الديني العلم وهو القدماء
دون القديمة وتكوينها نشأتها مرحلة يف العقلية النقلية العلوم وتجمدت النقلية، العلوم
واحتار الحديثة. العصور من الوافد الطبيعي للعلم الغربي واملفهوم تغيري، أو تطوير
عن يدافع الذي السلفي التيارين بني الرصاع ونشأ املفهومني. هذين بني العربي الفكر
وذلك القدماء، من ناقل هذا الغربي. املفهوم عن يدافع الذي والعلماني القديم، املفهوم
الشاسع الفراغ ومأل مصادره. اختلفت وإن النقل يعادل والنقل املحدثني. من ناقل
ويريس الدولة، عن يدافع الذي املعارص اإلعالمي السيايس اإلنشائي الخطاب النقلني بني
واملفهوم العامة بمخاطبة مرة للعلم السلفي املفهوم مستعمًال القائم، النظام قواعد
الطهطاوي من بالرغم اآلن حتى أحد يحاول ولم النخبة. بمخاطبة مرة الغربي العلمي
يطور للعلم، جديد مفهوم إبداع األنا مرآة يف واآلخر اآلخر، مرآة يف األنا قراءة ومحاولته

املحدثني.24 علوم وينقد القدماء، علوم

والوطن»، الفكر «هموم يف: للطهطاوي اإلبريز تلخيص يف دراسة واآلخر»، األنا «جدل دراستنا انظر 24
ص٢١٩–٢٤٩. ١٩٩٧م، القاهرة، الجامعية، املعرفة دار املعارص، العربي الفكر ج٢،
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العمل مفهوم ثالثًا:

بني ترتاوح فإنها القرآن، يف «عمل» لفظ من املختلفة للمعاني املضمون تحليل حيث من
التايل:25 النحو عىل معاني ثمانية

األول املعنى وهو .(٣٣) مفرد أو (٦٠) «الصالحات» جمًعا الصالح العمل (١)
الخري العمل أيًضا وهو عملوا». ما «أحسن التفضيل أفعل يف الحسن العمل هو املبدئي.
املفسدين وعمل عملوا»، ما «وسيئات السيئات مقابل يف وذلك خري». من عملت «ما

أعماًال». «واألخرسين
العمل. رشط فالنية جهالة، عن أو علم عن والسيئة، الحسنة بالنيات األعمال (٢)

حوايل أي مرة (٣٥٩) ورد «العمل» لفظ فإن مرة، (٧٧٩) القرآن يف ورد قد «العلم» لفظ كان إذا 25
اآلتي: يتضح املضمون تحليل ألشكال وطبًقا أوًال. العلم أهمية عىل يدل مما النصف،

أكثر فعل العمل أن عىل يدل مما أضعاف ثالثة بحوايل (٨٤) االسم من أكثر (٢٧٥) الفعل تردد •
شيئًا. منه أكثر عملية اسًما، منه

حقيقة العمل أن عىل يدل مما (٩٩) املايض صيغة من أكثر (١٦٥) املضارع صيغة ورود •
وانقطع. املايض يف تم فعًال منه أكثر مستمرة

أن عىل يدل مما (٥٦) الجمع الغائب من أكثر (٨٣) الجمع املخاطب يرتدد املضارع صيغة ويف •
منه. وطلب لآلخر نداء العمل

كلها املايض صيغ أرباع ثالثة إىل تصل بحيث (٧٣) تردًدا أكثر الثالث الشخص املايض صيغة يف •
سلبًا. أم إيجابًا نتائجه وتوقع الفرد عمل انتهاء عىل يدل مما

أكثر (٩) الجمعي األمر ويرتدد طبيعة، بل أمًرا ليس الفعل ألن (١١) قليًال األمر صيغة ترتدد •
األفراد. عمل من أكثر األمة عمل جماعي، فالعمل املفرد، األمر من

أهم ذاته يف العمل أن عىل يدل مما «عملته» صيغة يف واحدة مرة إال لألفعال الضمائر تضاف ال •
األشياء. عالم من أكثر الذات بنشاط العمل ارتباط أي املعمول اليشء من

«عمل» املفرد صيغة يف منه أكثر (٤١) أعمال صيغة يف جمًعا «العمل» لفظ يرد لألسماء بالنسبة •
والجمع مرة (١٣) فريد «عامل» الفاعل السم بالنسبة أما جمعي. العمل أن عىل يدل مما (٣٠)

الفردي. الفعل عىل الجماعي الفعل أولوية عىل أيًضا يدل مما (٥) املفرد من أكثر (٨)
،(١٣) والجمع ،(١) املفرد واملخاطب ،(٣) والجمع ،(١) املتكلم الفرد يرد للضمائر وبالنسبة •
الغائبني خاصة الجماعة أعمال أهمية عىل يدل مما (٢٩) والجمع ،(٥) املفرد والغائب

منهم.
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وجماعة. فرًدا باأليادي تقدم فاألعمال األعمال. عن والجماعية الفردية املسئولية (٣)
أساس فاملسئولية منها. برئ أو عنها مسائل أمامه حارضة أعماله عامل كل ويجد

الجزاء.
مرة مائة أو أمثالها عرشة أو مثلها بحسنة جزاء األعمال عىل جزاء هناك (٤)
يفعلها ولم بسيئة همَّ ومن له. تحسب يفعلها ولم بحسنة همَّ ومن مثلها. سيئة وجزاء

أمامها. حاًرضا وتجده بأعمالها، وتنبأ عملت، ما نفس كل توىفَّ عليه. تحسب ال
أم إيجابًا درجات وللجزاء درجات لألعمال الجزاء. تفاوت األعمال تفاوتت وملا (٥)

السوء. عن واالبتعاد الصالحة، األعمال عىل للمنافسة الفرصة يتيح مما سلبًا
وآالته. الفعل وأدوات والقلوب والجوارح كاأليادي األعمال عىل شهود وهناك (٦)

عنه. االبتعاد أو منه التربؤ يمكن ال اإلنسان بوجود مرتبط فالعمل
اْعَملُوا﴾، َقْوِم ﴿يَا اْعَملُوا﴾، ﴿َوُقِل مثل صياغات عدة يف للعمل الدعوة (٧)
الربهان. وطلب والتأمل النظر إىل الدعوة تتلو العمل إىل والدعوة اْلَعاِملُوَن﴾. ﴿َفْليَْعَمِل
اْألَْرِض ِيف ﴿َويَْستَْخِلَفُكْم لالستخالف، نتيجة والسعي بالكد العالم يف العمل (٨)
العمل وهو العالم. يف والكد السعي والبحر، الرب يف عمل وهو تَْعَملُوَن﴾، َكيَْف َفيَنُْظَر
انقضاء بعد إليها العودة يمكن ال إذ أجله؛ ينقيض أن قبل معلوم وقت ويف الدنيا يف
بأثرها العالم يف باقية واألعمال الجزاء. من والتحقق واملشاهدة التعلم بعد الصالح العمل
خلقه. عىل إرادته يفرض أن دون وبصري خبري به محيط يشء. بكل عالم وهللا وبعلمها.

شاكلته. عىل يعمل وكل له. خلق ملا ميرس فكل

مع القرآن ملعاني مشابهة معاٍن عدة يف أيًضا السنة يف «العمل» لفظ ورد وقد
اآلتي: النحو عىل ثمانية يف أيًضا إجمالها ويمكن بعضها، عىل الرتكيز تغيري

ملا ميرس إنسان فكل والفطرة. بالطبيعة عمل وهو الخري. العمل هو العمل (١)
صهوة وامتطاء هللا، سبيل يف الجهاد األعمال وأفضل لعمله. ميرس عامل وكل له. خلق
ولكل البرشية، للطبيعة مضاد فهو لوط. قوم عمل العمل وأسوأ اللقاء. يف والصرب الجواد

خري. أعمال كلها األعمال تصبح بحيث كفارة سيئ عمل
نفاق نفاقان: والنفاق الصحيح. العمل رشط الصادقة والنية بالنيات. األعمال (٢)

التكذيب. ونفاق العمل
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أحًدا بعمله العامل يرشك أن دون هللا، لوجه العمل يكون أن النيات وأطهر (٣)
هللا، لوجه العمل يدعي من ومنهم اآلخرة، مدعيًا الدنيا عمل يعمل من الناس فمن غريه.

النار. أهل من وهو الجنة أهل عمل يعمل الناس. من عليه يحمد أن يحب وهو
يكون قد القليل الصالح فالعمل ا. كمٍّ زاد وإن كيًفا نوعه من جزاء عمل ولكل (٤)
يفعلها ولم بسيئة همَّ ومن أزيد. أو أمثالها عرش فله حسنة عمل ومن كثري. أجر له

حسنة. له ُكتبت
العمل إىل تؤدي القرآن وقراءة العمل، إىل يؤدي فالعلم للعلم. تطبيق العمل (٥)
يكون حتى عامًلا بالعلم اإلنسان يكون وال فاعملوا». علمتم فإذا تعلموا «تعلموا فيه. بما

عامًال. به
وخري قوته. يكسب بالليل، العبد عمل عمل وأفضل اليدوي. العمل هو والعمل (٦)
وأن يده. عمل من أطيب كسبًا الرجل كسب ما نصح، إذا العامل اليدين، كسب الكسب

منعوه. أو أعطوه الناس يسأل أن من خري يده عمل من اإلنسان يأكل
وهو لكم». أحصيها أعمالكم هي إنما تتكلوا وال «اعملوا االتكال ضد والعمل (٧)
ما العمل من «اكلفوا يطاق. ال بما التكليف الستحالة نظًرا والوسع للطاقة وفًقا عمل

طاقة». به ليس ما العمل من أنفسكم تكلفوا «ال تطيقون».
خري «فإن أعماًال»، وأحسنكم أعماًرا أطولكم «خياركم أدومها األعمال وأفضل (٨)
يصبح الذي العمل وهو واألكمل. واألحسن األفضل العمل وهو قل». وإن أدومه العمل

األمة.26 عليه وتجتمع األرض، يف ويخلد الناس سنة

«األمر يف األمر ألويل واإلرشاد والنصح االجتماعي للتغري كأداة العمل يظهر الفقه ويف
والتنبيه بالقول فالنصيحة صعب فإن املبارش. العمل وهو املنكر». عن والنهي باملعروف
«من املشهور للحديث طبًقا اإليمان أضعف وهو بالقلوب فاألعمال صعب فإن باللسان.
وهذا فبقلبه، يستطع لم وإن فبلسانه، يستطع لم فإن بيده، فليغريه منكًرا منكم رأى

اإليمان.» أضعف
باإليمان مقرونًا رئيسيٍّا موضوًعا الدين أصول علم يف «العمل» موضوع أصبح وقد
نظًرا العقائد إىل منهما أقرب الرشعية األلفاظ من الغزايل وجعلهما والعمل». «اإليمان يف

ص٣٦٩–٣٨٧. ج٤، السنة، ألفاظ معجم منسنج: فنسك، 26
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واإلمامة، واملعاد النبوة مع السمعية املوضوعات من كان لذلك رشعية. أحكاًما لتضمنهما
مواقف: ثالثة وهناك العقل دون للنقل فيها الحجة

مجرد إيمان بال والعمل أمنية. مجرد عمل بال فاإليمان واإليمان. العمل وحدة (١)
أجل من الخوارج موقف وهو قصوى. غاية نحو موجه وغري مقصود غري عضيل فعل
الخروج أجل ومن الظالم الحكم وقبول االستكانة ضد السياسية املعارضة إىل الناس دفع
النضال مواقف به تعرف الذي الجذري املوقف وهو إليمانه. مطابقة غري أعماله ألن عليه

اليسار. وجبهات املعارضة وأحزاب السيايس
بتمتمة ولو باللسان عنه اإلعالن اإليمان يكفي اإليمان. عن العمل انفصال (٢)
بعض رأى وقد املرجئة. موقف وهو القلوب. عىل الشق دون بالشهادتني نطًقا اللسان
أبي مثل األمة وتجميع الرأي، يف املخالفني وتكفري الدماء، لحقن مدعاة ذلك أن الفضالء
الحكام أفعال فإن بالشهادتني ينطقون داموا ما أيًضا األمويني هوى وافق ما وهو حنيفة،
األمة. من وجزء مؤمن، فهو هللا إال إله ال قال من فكل الرشعية. األحكام دائرة خارج تكون
الخوارج تقول كما كافر هو فال إيمانه، عن عمله يخرج ملن املنزلتني بني املنزلة (٣)
الحسن عند منافق أو عطاء بن واصل عند عاٍص هو بل املرجئة تقول كما مؤمن هو وال

وطواعية.27 سلًما اإليمان مع العمل تطابق إىل والعودة التوبة عليه تجب البرصي.

«أفعل» الخطاب صيغ يف إما العمل وليس الفعل تحليل يتم الفقه أصول علم ويف
الخمسة: الرشعية األحكام يف وإما والخصوص العموم أو والنهي األمر يف تفعل» «ال أو
من حرفني يف اللفظني اشرتاك من وبالرغم واملباح. واملكروه، واملندوب واملحرم، الواجب
إال العني حرف وهو الثاني مع األول الحرف استبدال مع «فعل» «عمل» املصدر نفس
الخارج يف لإلنسان نشاط فالعمل والداخل. الخارج بني الفرق هو بينهم الفرق أن
عالقته الداخل. يف لإلنسان نشاط الفعل أن حني يف واإلنتاج االجتماعي التغري نحو موجه

رشعيته. حيث من قضاء أم أداء الرتاخي، أو الفور عىل وإتيانه بالزمان
حيث من الظن يورث الذي اآلحاد خرب تحليل إطار يف «العمل» لفظ يظهر ولكن
والعمل النظر يف اليقني يورث الذي اآلحاد خرب مقابل يف العمل حيث من واليقني النظر

مكتبة االعتقاد»، يف «االقتصاد الغزايل: وأيًضا واإلمامة. والعمل اإليمان ج٥، الثورة»، إىل العقيدة «من 27

١٩٦٢م. القاهرة، صبيح،
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لم وإذا املصلحة، وتحقيق الرضورة حالة يف به العمل يوجب اآلحاد فخرب سواء. حد عىل
النظر مع التفاقه العمل يظهر كما املتواترة. السنة أو الكتاب من يقينيٍّا ا نصٍّ يعارض

فتواه.28 وطاعة االستفتاء يف للمفتي كرشط
األخالقي، العمل بمعنى مسكويه عند الفلسفة يف أي الحكمة، علوم يف العمل ويظهر
لفظ به استبدل بل اللفظ يظهر لم وإن والتقوى، الفضيلة عمل الصالح، العمل
قوى لكل والعاقلة، والغضبية الشهوية الثالثة: النفس قوى تحليل عىل فبناءً «الفضيلة».
الحكمة. العاقلة وفضيلة الشجاعة. الغضبية وفضيلة العفة. الشهوية فضيلة فضيلة.
النظر وبرصف العدالة. هي رابعة فضيلة تأتي الثالث الفضائل هذه تحققت ما فإذا
وأصبح الخالص العقل عىل عرضه تم قد فإنه ال أم ألفالطون النموذج هذا كان إذا عما
واملوروث. الوافد اجتماع مناط هو فالعقل الوافد. من وليس البديهي العقل حكم نتيجة
الفضائل أعىل الحكمة كانت وملا العملية. الفضائل من أعىل النظرية فالفضائل ذلك ومع
اْلِحْكَمَة يُْؤَت َوَمْن يََشاءُ َمْن اْلِحْكَمَة ﴿يُْؤتِي كلها، الفضائل أعىل تكون فإنها النظرية

َكِثريًا﴾.29 َخرْيًا أُوتَِي َفَقْد
ذكرها يرتدد التي املعروفة الصوفية مصطلحات من ليس «العمل» أن من وبالرغم
عند فالعمل أخرى. أسماء تحت شائع مضمونه أن إال القشريية»، «الرسالة مثل كتبهم يف
بل الجوارح، وأفعال الفقه يف الحال هو كما والشعائر العبادة مجرد من أكثر الصوفية
الغزايل كتب وكما وأحوال. مقامات من النفس يعرتي وما القلوب أفعال أيًضا يتضمن
العمل» «ميزان أيًضا كتب فإنه املستقيم»، و«القسطاس النظر» و«محك العلم» «معيار
لآلية طبًقا والعمل العلم بني الجمع وهو السعادة إىل الطريق الصحيح السلوك قواعد أي
خادم والعمل مخدوم العلم يَْرَفُعُه﴾. اِلُح الصَّ َواْلَعَمُل الطَّيُِّب اْلَكِلُم يَْصَعُد ﴿إَِليِْه الكريمة
العمل للعلم. نتيجة العمل وليس العمل نتيجة فالعلم العليا. العلم رتبة عىل يدل مما
العمل نتيجة. والعلم مقدمة، العمل معلوًال. والعمل علة العلم وليس معلول، والعلم علة
العلم من العمل نسبة الغزايل ويبني والعمل. العلم النجاة طريق ثمرة. والعلم غرس،
النظار من وساعدهم بأكملهم. الصوفية من املحققون عليها اتفق التي السعادة وإنتاجه
يبدأ العميل العلم إن إذ غريهم؛ طريق العلم جانب يف الصوفية ويفارق سواهم. طوائف

.٣٨٣–٣٨٤  ج٢، ،١٤٧–١٤٨  ج١، املستصفى، الغزايل: 28
١٨٩٩م. القاهرة، الرتقي، مطبعة األعراق، وتطهري األخالق تهذيب مسكويه: 29
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علم واألخالق، النفس علم علوم: ثالثة من العميل العلم ويتكون النظري. العلم قبل من
املشاركة طريق عن يأتي العميل العلم وهذا البلد. سياسة علم واألرسة، البدن سياسة

واملتعلم.30 املعلم بني واملريد، الشيخ بني
الصالة من الظاهرة األعمال عىل العمل لفظ استعمال يمتد الدين» علوم «إحياء ويف
وكذلك الصالة. أرسار وهي القلب أعمال الباطنة، األعمال إىل الصالة يف بالتكبري والبداءة
والرمي البيت من الوقوف عرب الرجوع إىل السفر أول من الظاهرة األعمال هناك الحج يف
األعمال هذه ويبني الحج. أرسار يف الباطنة واألعمال الدقيقة اآلداب إىل والحلق والنحر
االفتكار وكيفية الرشيفة باملشاهد االعتبار وطريق النية يف اإلخالص ودرجة الباطنة
أعمال هناك القرآن تالوة ويف آخره. إىل الحج. أول من ومعانيها ألرسارها والتذكر فيها،
املهلكات يف أما العبادات. يف هذا القلوب. خفقات الباطنة األعمال أيًضا وهناك اللسان
القيام املنجيات يف لزم لذلك املذموم. الغرور يف يقعون العمل وأرباب العلم أهل فإن

العمل.31 بعد النفس محاسبة واملحاسبة، باملراجعة
الصالح، العمل مثل للعمل املوروثة املعاني هذه املعارص العربي الفكر تجاوز وقد
الصناعة. أو الزراعة يف املنتج العمل اليدوي، العمل إىل القلب وأعمال األخالقي، والعمل
التي العامل يد الخشنة، اليد عن مطوية أحاديث وظهرت العضيل. العمل قيم وأبرزت
الياقات عىل الزرقاء الياقات وتفضيل للحكيم، الناعمة اليد وليست ورسوله، هللا يحبها
بل منعوه، أو أعطوه الناس يسأل أن من خري منها ويأكل بيده يحطب فمن البيضاء.
الحديثة. االشرتاكية يف التجارب يف الفكري العمل ليشمل اليدوي العمل مفهوم امتد لقد
عدة وظهرت بعقله. يعمل ومن بيده يعمل من فرق ال العمال، ضمن املثقفون وأصبح
ربط أجل من اإلسالم يف العمال وحقوق اإلسالم يف والعمال العمل ترشيعات عن مؤلفات
شعارات معنى ويدركون الناس ينشط حتى القديم بالرتاث للعمل الحديث املعنى هذا

حياة». العمل واجب، العمل قيمة، «العمل الحديثة العربية الثورة
املعارص العربي الفكر يف Praxis الرباكسيس بمعنى العلم مفهوم انترش ولقد
تغيريه. بل العالم فهم املهم فليس .Logos اللوجوس مع تعارضه يف املاركسية من

.٩٦  ،٣١–٣٤  ،٢٣–٢٩  ص١١–١٣، ١٩٦٦م، القاهرة، صبيح، العمل، ميزان الغزايل: 30
،٢٥٣–٢٧٩  ،١٥٨–١٦٠  ج١، ١٩٣٩م، القاهرة، الحلبي، مصطفى الدين، علوم إحياء الغزايل: 31

.٣٩١–٣٩٣  ج٤، ،٣٨٩–٣٩٢  ج٣، ،٢٨٧–٢٩٦ 
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األدبيات ويف الشاب. ماركس ألثر اقتفاءً العربية اليسارية األدبيات يف التقابل هذا وظهر
وانتسب وتأليًفا. ترجمة ديوي، عند والذرائعية جيمس، عند الربجماتية انترشت اليمينية
وترى النظر. عىل للعمل األولوية تعطي ألنها املعارصين العرب املفكرين بعض إليها
عكس عىل برجسون، عند الحال هو كما اإلرادة يف ونقص العمل يف ضعف النظر أن
عند املثالية الربجماتية شاعت كما النظر. يف ضعف العمل أن يرى كان الذي أفلوطني
بوجه العملية النزعة انترشت كما اإلسالمي. التصور من لقربهما نظًرا وبريس شيللر
ألنها فشته عند الرتنسندنالية املثالية ذاعت كما العميل. العقل نقد يف كانط عند عام
وال تقاوم. حني نفسها تضع األنا العلم»، «نظرية يف الرئييس املوضوع الحرية تجعل
الذي والوافد املوروث بني التناقض نفس العمل مفهوم يف املعارص العربي الفكر يجد
عن النظر برصف العملية النزعة يف والوافد املوروث الشرتاك نظًرا العلم مفهوم يف يجده

تجريبية.32 واقعية أم كانت نظرية مثالية اسمها

االجتماعي التكافل رابًعا:

القديم. اإلسالمي الفكر إىل منه املعارص العربي الفكر إىل أقرب القرينان اللفظان هذان
يف موجودة معاني وهي املتبادل. والتعاون واألخوة والتكامل التضامن معاني ويفيدان

القديم. اإلسالمي الفكر
والرتبية الرعاية بمعنى مرة عرشين حوايل ورد قرآني لفظ «كفل» فلفظ ذلك ومع
تعني وقد َزَكِريَّا﴾. َلَها ﴿َوَكفَّ يَْكُفلُُه﴾، َمْن َعَىل أَُدلُُّكْم ﴿َهْل َمْريََم﴾، يَْكُفُل ﴿أَيُُّهْم مثل
﴿يُْؤتُِكْم ِمنَْها﴾، ِكْفٌل َلُه يَُكْن َسيِّئًَة َشَفاَعًة يَْشَفْع ﴿َمْن مثل جانبًا أو نصيبًا أو جزءًا
﴿َوَقْد هللا صفات من أيًضا وهو الكفل». «ذي النبي اسم وهو َرْحَمِتِه﴾. ِمْن ِكْفَلنْيِ

َكِفيًال﴾. َعَليُْكْم هللاَ َجَعْلتُُم
األكثر واملعنى السنة. يف «كفل» لفظ استعماالت يف املوجودة املعاني نفس وهي
يف املسلمني ذراري يكفل وإبراهيم وعمه. جده الرسول كفل فقد الرعاية. هو شيوًعا
ترجم وال لليتيم، كافل والرسول الجنة. دخل يكفلهن بنات ثالث له كان ومن الجنة.
جاهد ملن هللا تكفل فقد التعهد، أيًضا اللفظ ويعني ولدها. تكفل حتى زانية تقتل وال

التيار. هذا عن بالدفاع أمني عثمان ُعرف وقد 32
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امليت. عن الدين تكفل مثل القضاء، أيًضا اللفظ يعني كما الجنة، يدخله بأن سبيله يف

وللديون. وللقروض لألشخاص الكفالة باب يف الفقه كتب يف السائد املعنى نفس وهو

قتيل. كل دم من كفًال آدم ابن عىل أن كما املسئولية من لجزء التحمل معنى نفس وهو
الوكيل.33 يعني فإنه بالكفيل هللا وصف إذا أما

إخوان مثل األصحاب بني األخوة بمعنى االجتماعي للتكافل الفالسفة عرض وقد
الذين أكناًفا املؤتلفون أخالًقا الناس وأحسن األلفة، يف األخوة عن الغزايل وتحدث الصفا.

ويؤلفون.34 يألفون
املال ملكية امللكية، مثل أخرى ألفاظ يف االجتماعي التكافل معاني تربز ذلك ومع
املال، وبيت والصدقة الزكاة مثل مؤسسات يف األغنياء أموال يف الفقراء حق أو األرض أو
وحق اإلنسان، وحقوق الطبقات، بني الفوارق وتذويب الثروة، توزيع إعادة ووسائل
وأبناء واملساكني اليتامى مثل مقاربة ألفاظ بتحليل سواء الذنوب عن والتكفري الجار،

الفقه. يف مؤسساتها بعرض أو والسنة الكتاب يف والفقراء السبيل
لعالقة عامة قواعد عن ينتج للكون عام تصور عىل االجتماعي التكافل ويقوم
عقيدة فقط ليس فالتوحيد التوحيد. عن ومنبثق البرش، من وبغريه بالطبيعة اإلنسان
َمَواِت السَّ ُمْلُك ﴿َوهلِلِ يشء لكل املالك هو فاهلل نظام. بل تصوًرا فقط ليس رشيعة، بل
ِمريَاُث ﴿َوهلِلِ يشء لكل الوارث هو وهللا يملكه، وال العالم يف يوجد واإلنسان َواْألَْرِض﴾.
ملن إال توريث فال العامة. للملكية طبيعية نتيجة العام واملرياث َواْألَْرِض﴾. َمَواِت السَّ
واالنتفاع الترصف حق له يديه. بني وديعة هللا تركه فيما فقط مستخلف واإلنسان يملك،
اجتماعية وظيفة فامللكية واالستغالل. واالحتكار االكتناز حق له وليس واالستثمار،
ملمثل كان الوديعة هذه استخدام اإلنسان أساء فإذا املال. رأس وسيولة املوارد لتنمية
االجتماعية والحركة املالية السيولة إعادة أجل من امللكية انتزاع يف الحق العامة السلطة
املصالح وتأميم املنهوب، أو املستغل املال رأس مصادرة العرص بلغة يسمى ما وهو لها.

لإلنتاج. العامة الوسائل عن األفراد ملكية ونزع العامة،
البرش. لجميع مسخرة فاألرض العامة. امللكية مظاهر أحد لألرض العامة وامللكية
والبحر. الرب يف مكرَّم واإلنسان منعه. أحد يستطيع وال األرض. يف رزقه حي كائن ولكل

ص٤٤–٤٥. ج٦، املصدر، نفس منسنج: فنسك، 33

ص٢٣. العمل ميزان ص١٥٤–٢٢١، ج٢، الدين، علوم إحياء الغزايل: 34
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﴿َونَاَدى مرص. أرض فرعون امتلك وقد الكعبة. حرمة من أعظم هللا عند املؤمن وحرمة
أََفَال تَْحِتي ِمْن تَْجِري اْألَنَْهاُر َوَهِذِه ِمْرصَ ُمْلُك ِيل أََليَْس َقْوِم يَا َقاَل َقْوِمِه ِيف ِفْرَعْوُن
فهو يخرج. ومنها يعود، وإليها األرض، من اإلنسان خلق لقد غرًقا. فهلك وَن﴾ تُبِْرصُ

ملكية. عالقة وليست وجود عالقة عالقتهما منه. جزء وهي منها، جزء
إصالحها أجل من بيعه تم ما مثل يف املال لوضع إال تشرتى وال األرض تباع ال لذلك
تبيعوا «ال األرض، يف مشاعان ألنهما الكأل أو املاء يباع وال وعمرانها. وزراعتها وتنميتها
يتم فضلها بل تباع ال واألرض العيال». ويجوع املال فيهزل الكأل تحرموا وال املاء فضل
تبيعوها». وال أخاه ليُزرعها أو فليزرعها أرض فضل له كان «من يستخدمها. ملن هبته
ما املال بذلك وكل بيعها من ا بدٍّ يجد وهو عقدة باع «من له، إتالف باملال األرض بيع
نفقته يف العبد «يؤجر الرتاب، يف نفقة ألنه عليه يؤجر ال األرض استصالح وكل يتلفه».
بيعه فإن األرض يف السكني إىل أي أيًضا العقار إىل ذلك ويمتد الرتاب». يف كان ما إال
يف يجعله أن إال فيه هللا يبارك ال مال أنه فليعلم عقاًرا أو داًرا باع «فمن املال. يتلف
وقد العامة. باملنافع تكسب ألنها العقار يف املضاربة الرشيعة يف يمكن ال كذلك مثله».
إال دار أو أرض ثمن يف هللا يبارك «ال األرض. بملكية االحتفاظ عىل يحث الرسول كان

دار». أو أرض يف يُجعل أن
«البدائية» الشعوب عند األرض ملكية كانت فقد امللكية. تاريخ مع يتفق ما وهو
يده وضع من أول هو والسارق وبرودون. وماركس روسو الحظ كما جماعية، ملكية
عليها ويستويل إياها ينازعه من وليس يل، هذه وقال بسياج وأحاطها أرض قطعة عىل
الفيء وتوزيع فيئًا، باعتباره كذلك اإلسالم وأبقاها جماعية امللكية نشأة كانت لقد منه.
األرايض، بعض ووقوف والنار، والكأل املاء يف الناس ورشكة األغنياء، دون الفقراء عىل

املطلقة.35 بامللكية الشارع إقرار وعدم األرض، كراء عن والنهي والحمى،
املسلمني. أمور عىل ريعها لينفق يقسمها ولم األرض بعض الرسول أوقف وقد
هي والحمى والغلبة. القوة عىل وليس ورسوله»، هلل إال حمى «ال جماعية ملكية والحمى

جميًعا. الناس ينتفع بها التي العامة املراعي
أرشك هللا ألن الفاتحني عىل تقسيمها دون عامة ملكية السواد أرض عمر وجعل
ألبلغن بقي ولنئ يشء بعدهم ملن يبَق لم قسمه فلو الفيء. هذا يف بعدهم أتوا الذين

.١٩٨٢ بريوت الحداثة، دار الخراج، ألحكام االستخراج الحنبيل: رجب بن الفرج أبو 35
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السواد. بأرض أسوة ومرص الشام أرض عىل الخراج وفرض منه. نصيبه بصنعاء الراعي
تم التي األرض وهي الخراجية األرض أنواع: عدة عىل عمر عهد يف األرض ملكية كانت
الريع، عرش خراجها التي العرب جزيرة يف العرشية األرض صلًحا، أو عنوة اكتسابها
اإلقطاع وأرض وفقرائهم، املسلمني لعامة األرض وهي الحمى أرض أو املحمية األرض
التي املوات واألرض منه، أُخذت وإال بها واالنتفاع إلصالحها ألحد الخليفة يقطعها التي
مثل املوقوفة واألرض سنوات، ثالث ومدتها معاهد، وال مسلم يد يف تكن ولم إحياؤها تم
ملكية عمر مكَّن وقد الخاصة. امللكية من العامة امللكية إىل أقرب وكلها خيرب. أرض
ورفض بها. والعناية زراعتها عىل أقدر ألنهم األصليني لسكانها املفتوحة البالد يف األرض
وحتى امللكية بفعل األرض إىل يخلدوا ال حتى الفاتحني عىل السواد أرض تقسيم عمر
تظل هل اآلن، املستصلحة األرايض قضية نفس وهي الدولة. يد يف العامة األرض تظل

تعاونية؟36 ملكيات تكون أم املزارعني أيدي يف تفتيتها يتم أم الدولة يد يف
فوق العينية املنقولة املواد إال امتالك يجوز ال إذ اإلنتاج؛ لوسائل عامة ملكية وهناك
الفضاء مثل األرض خارج هو ما أو املعادن مثل األرض باطن يف هو ما أما األرض.
ملكية الركاز الفقهاء جعل لذلك الخاصة. للملكية موضوًعا يكون أن يجوز فال الخارجي
وعرَّف األبيض والذهب املعادن القدماء عرَّف األرض. باطن يف ما كل هو والركاز عامة.
كاألنهار الجماعة لحياة الرضورية املواد تملك يجوز وال األسود. والذهب النفط املحدثون

الطاقة. ومصادر العامة واملرافق
فاملاء البدو. حاجات عن القدماء بتعبري والنار والعشب املاء امتالك يجوز وال
والزراعة املحدثني. بلغة والدفء الطاقة مصدر والنار طعامها، والعشب الصحراء، حياة
ملكية هما بل خاصة ملكية ملكيتهما يجوز وال لالستثمار. قطاعني أهم هما والصناعة
يشري مما امللح أخرى رواية وتضيف إليها. إنسان كل وحاجة البلوى، لعموم نظًرا عامة
متاع فإنه ناًرا وال ماءً وال كألً تمنعوا «ال يوسف: أبو قال وقد والتعدين. الصناعة إىل

املستضعفني». وقوة للمقوين
يف الحال هو كما والنجوم والقمر الشمس مثل الخارجي الفضاء امتالك يجوز وال
امتالك يجوز ال كما عامة. منافع هي باليد. والنقل التناول خارج ألنها الكواكب حرب

والسحاب. الهواء

١٩٨٢م. بريوت، الحداثة، دار الخراج، ألحكام االستخراج الحنبيل: رجب بن الفرج أبو 36
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أيدي يف للبرش األساسية الحاجات وضع ألنه رشعي أساس له إذن العام القطاع
اإلنتاج وسائل عىل الدولة وسيطرة لالستغالل. منًعا األفراد أيدي يف وليست الجماعة
الغذائية واملواد والصناعة والزراعة واملياه كالكهرباء املبارشة الناس مصالح تمس التي

رشعي.37 أساس لها والدفاع والصحة والتعليم واإلسكان
عقار من اإلنسان يملك ما كل بل النقدية واألوراق والفضة الذهب فقط ليس واملال
غري ومن حازه ممن اإلسالم يف املال حماية تجب لذلك ومعادن. وآالت وحيوان وثمار
مرشوعة. فريضة فالتكافل االجتماعي، للتكافل العامة القواعد وضع أجل من مالكه
النفس وتخليص املال فتنة من التحذير إىل فباإلضافة ورشعي. أخالقي واجب وحمايته
إرساف غري من فيه الترصف طريق عن حازه ممن املال حماية تتم عليه وترفعها منها
اكتناز والتقتري الحاجيات. عىل الكماليات وتفضيل وسفه، تبذير فاإلرساف تقتري. وال

إظهارها. بعدم بها والجحود تعاىل هللا لنعمة وإنكار وبخل
أموالهم يف الترصف من السفهاء منع طريق عن مالكه من املال حماية تتم وكذلك
فاقًدا. املال يصبح حتى يرض بل ينفع ال ما عىل وتبديدها أَْمَواَلُكُم﴾ َفَهاءَ السُّ تُْؤتُوا ﴿َوَال
فال األسعار. لغالء انتظاًرا األسواق يف والتداول السلع وحبس االحتكار يجوز وال
منه. هللا وبرئ هللا من برئ فقد يوًما أربعني طعاًما احتكر ومن خاطئ. إال يحتكر
الخاصة، املصلحة أجل من العامة للمصلحة واستغالل حريته ضد السوق احتكار
عىل وزيادة األسعار، يف وتحكم السوق، وقوانني والطلب العرض قوانني عىل وتحايل

الحقيقية. قيمتها
الذيَن ﴿إِنَّ ظلًما اليتامى أموال أكل من بالتحذير مالكه غري من املال حماية وتتم
وعدم َسِعريًا﴾، َوَسيَْصَلْوَن نَاًرا بُُطونِِهْم ِيف يَأُْكلُوَن ََّما إِن ُظْلًما اْليَتَاَمى أَْمَواَل يَأُْكلُوَن
وإطعامه نهره، أو قهره وعدم تكريمه بل أشده، يبلغ حتى اليتيم مال من االقرتاب
اليتامى معاملة القرآن سوى وقد مقربة. ذا اليتيم كان إذا خاصة واألسري املسكني مع
واملساكني، القربى ذوي مع الصدقات يف نصيبًا لهم وجعل باإلحسان، الوالدين بمعاملة

املال.38 بيت ويف

ليبيا، طرابلس، – واملطابع واإلعالن والتوزيع الكتاب وامللكية، اإلسالم األسيوطي: أنيس ثروت د. 37

١٩٧٩م.
،٢٠٥ العدد اإلسالمية، للشئون األعىل املجلس األوقاف، وزارة اإلسالم، يف املال الدسوقي: محمد د. 38
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طبقة يف أو محدود نطاق يف املال وتداول الرتف يحظر االحتكار يحظر وكما
نُْهِلَك أَْن أََرْدنَا ﴿َوإِذَا الطبقة، بفساد للمجتمع مهلكة فالرتف منها. يخرج ال خاصة
أَْرَسْلنَا ﴿َوَما تَْدِمريًا﴾، ْرنَاَها َفَدمَّ اْلَقْوُل َعَليَْها َفَحقَّ ِفيَها َفَفَسُقوا ُمْرتَِفيَها أََمْرنَا َقْريًَة
الرؤية، يُذهب فالرتف َكاِفُروَن﴾. ِبِه أُْرِسْلتُْم ِبَما َّا إِن ُمْرتَُفوَها َقاَل إِالَّ نَِذيٍر ِمْن َقْريٍَة ِيف
ِبُمَعذَِّبنَي﴾، نَْحُن َوَما َوأَْوَالًدا أَْمَواًال أَْكثَُر نَْحُن ﴿َوَقالُوا البصرية، ويعمى البرص، ويضيع
اإلجرام إىل يؤدي كما العذاب. إىل الطريق وبالتايل إليه ويؤدي الكفر من قريب الرتف
املرتفني ألن ٍة﴾ أُمَّ َعَىل آبَاءَنَا َوَجْدنَا إِنَّا ُمْرتَُفوَها َقاَل ﴿إِالَّ التقليد، إىل ويدعو والفساد،
َال ﴿َكْي بعينها طبقة يف املال تركز من اإلسالم ويحذر الواقع. األمر وتغيري التجديد ضد
زيادة يف وتوظيفه املجتمع يف املال رأس سيولة أجل من ِمنُْكْم﴾ اْألَْغِنيَاءِ بنَْيَ ُدوَلًة يَُكوَن
الحد يف الحق للدولة ويعطى الثروة، تكثيف اإلسالم يكره اإلنتاج. ونسبة العمل فرص
الثروة يمتلك فمن الفرص. وتكافؤ مقياس، أوسع عىل الثروة توزيع وضمان ذلك، من

السياسة. عىل يسيطر االقتصاد عىل يسيطر ومن القوة، يمتلك
مركزة الثروة تبقي ال حتى امللكية تفتيت هو املرياث قانون من الغرض كان وربما
حتى األقرباء عىل والثمن والثلث والربع بالنصف توزع بل الكبري االبن أو املتوىف يد يف

ممكنة.39 قاعدة أوسع عىل الثروة توزيع إعادة من نوع وهو الثالثة. الدرجة
هو بل الخارجي، العالم يف موجود يشء عىل يدل اسًما وليس مشتق لفظ واملال
فامللكية مع. عالقة يف الذي اليشء أي الجر، وحرف الصلة، اسم «ما». من مركب لفظ
امللكية بضمري القرآن يف اللفظ يلحق وال اجتماعية. وظيفة هي واملوضوع، الذات بني
لضمري االقرتانات وأكثر العامة. امللكية عىل للداللة واحدة مرة إال «مايل» مثل املفرد

الغائبني. ك املالَّ عىل للداللة «أموالهم» مثل الجمع الغائب امللكية
ا حقٍّ للفقراء هللا جعل فقد ِهللا﴾ َفِمَن ِنْعَمٍة ِمْن ِبُكْم ﴿َوَما هللا من رزق كل كان وملا
َمْعلُوٌم َحقٌّ أَْمَواِلِهْم ِيف ﴿َوالذيَن آتَاُكْم﴾، الذي ِهللا َماِل ِمْن ﴿َوآتُوُهْم األغنياء، أموال يف
يسع الذي بالقدر أموالهم يف املسلمني أغنياء عىل هللا فرض وقد َواْلَمْحُروِم﴾. اِئِل ِللسَّ *
حسابًا هللا «ويحاسبهم أغنياؤهم. يصنع بما إال جاعوا إذا الفقراء يجهد ولن فقراءهم.

أليًما».40 عذابًا ويعذبهم شديًدا

١٩٧١م. بريوت، القاهرة، ص١–٢، العرب، النارشون اإلسالم، ظل يف الثروة الخويل: البهي محمد 39
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تربأ جائع واحد إنسان فيها األرض من عرصة أهل «وأيما واحدة، وحدة فاملجتمع
عرشه ظل تحت القيامة يوم هللا أظله ميرسة صنع أو معًرسا أنظر و«من منه»، هللا ذمة
زاد ال من عىل فليعد زاد فضل عنه كان و«من إخوة»، و«املؤمنون ظله»، إال ظل ال يوم
الذي أخيه عىل باٍغ الحق ومانع له». ظهر ال من عىل فليعد ظهر فضل له كان ومن له،
فضل ما تملك جواز عدم يف ذر أبي برأي وحديثًا قديًما الفقهاء اعرتف وقد الحق. له
َوَال َة َواْلِفضَّ الذََّهَب يَْكِنُزوَن ﴿َوالذيَن الكريمة اآلية عىل اعتماًدا العيش وسداد القوت عن
ِبَها َفتُْكَوى َجَهنََّم نَاِر ِيف َعَليَْها يُْحَمى يَْوَم * أَِليٍم ِبَعذَاٍب ُهْم ْ َفبَرشِّ ِهللا َسِبيِل ِيف يُنِْفُقونََها

تَْكِنُزوَن﴾.41 ُكنْتُْم َما َفذُوُقوا ِألَنُْفِسُكْم َكنَْزتُْم َما َهذَا َوُظُهوُرُهْم َوُجنُوبُُهْم ِجبَاُهُهْم
عيالهم طعام وقل الغزو يف أرملوا إذا الذي باألشعريني املثل والرسول هللا ويرضب
وهو منه فهم بالسوية. بينهم واقتسموه واحد قوب يف عندهم كان ما جمعوا باملدينة
يفضل ما العفو الفضل. إنفاق أي اْلَعْفَو﴾ ﴿ُخِذ آية يف العفو عباس ابن ويرشح منهم.
رش. وإمساكه خري الفضل إعطاء فاألقرب. األقرباء ثم األهل ثم بالنفس والبدء األهل. عن
البرشية الطبيعة يف مغروز فالتعاون السفىل. اليد من خري العليا واليد بالعيال. والبداية

التعاون.42 سبب القدرات واختالف بطبعه مدني اإلنسان ألن
شبعان بات من منا «ليس االجتماعي، التكافل عىل كدليل الجار حق يبدو وهنا
حتى بالجار يوصيني جربيل زال «ما كاألهل، والجار للجميع. فالرزق طاٍو». وجاره
لفظ ذكر وقد القربي. ذي والجار الجنب الجار عن القرآن ويتحدث سيورثه». أنه طننت
بالوالدين اإلحسان مثل القربى ذي للجار اإلحسان بمعنى األوىل مرات. ثالث «الجار»
اْلُجنُِب ﴿َواْلَجاِر للجار الجار مالصقة بمعنى والثانية واملساكني. واليتامى القربى وبذي

مما (٥٤) الضمائر إىل مضاًفا أو (٣٢) للضمائر مضاف غري مرة) ٨٦) القرآن يف «املال» ذُكر لقد 41
مفرًدا مضاف غري ويذكر امللكية. نطاق خارج العالم يف مستقل وضع له يكون قد املال أن عىل يدل
أيًضا. املصدر املعروف بل املصدر املجهول املال ليس فهو .(٢٥) معرفة ومرة (١٧) نكرة مرة وجمًعا
املال أن عىل يدل مما (١٣) مجروًرا أو (١٧) منصوبًا األغلب بل ندر. فيما إال مرفوًعا اللفظ يأتي وال
إىل يضاف وال واحدة). (مرة ندر فيما إال املتكلم ضمري إىل مضاًفا يكون وال فاعًال. وليس به مفعول
أغنياء أم فقراء الغائبني، املالك إىل مشريًا الغائب ضمري إىل دائًما يضاف بل اإلطالق، عىل املخاطب ضمري

متوسطة. طبقة أم
ص١٣٢–١٦٢. ١٩٧٣م، القاهرة، الحلبي، مصطفى والدين، الدنيا أدب املاوردي: 42
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﴿َوَقاَل الجار عن الدفاع بمعنى والثالثة القربي. مدى عىل يدل مما ِباْلَجنِْب﴾ اِحِب َوالصَّ
َلُكْم﴾. َجاٌر َوإِنِّي النَّاِس ِمَن اْليَْوَم َلُكُم َغاِلَب َال

َال ثُمَّ ِبِهْم ََّك ﴿َلنُْغِريَن املكان يف «يجاور» فعل يذكر اللفظ اشتقاق نفس ومن
«يجري» فعل االشتقاق نفس ومن البعد. أو القرب بمعنى َقِليًال﴾ إِالَّ ِفيَها يَُجاِوُرونََك
واإلجارة والجوار أَِليٍم﴾. َعذَاٍب ِمْن َويُِجْرُكْم ذُنُوِبُكْم ِمْن َلُكْم ﴿يَْغِفْر األذى دفع بمعنى
العذاب من الكافرين يجري ومن عليه. يجار وال يجري فاهلل نفسه. بها هللا يصف صفات
فإنما أحًدا إنسان أو الرسول أجار فإذا أََحٌد﴾. ِهللا ِمَن يُِجريَنِي َلْن إِنِّي ﴿ُقْل األليم؟
يَْسَمَع َحتَّى َفأَِجْرُه اْستََجاَرَك ِكنَي اْلُمْرشِ ِمَن أََحٌد ﴿َوإِْن املظلومني، إنصاف يف باهلل يتشبه
ولفظ ُمتََجاِوَراٌت﴾. ِقَطٌع اْألَْرِض ﴿َوِيف نظام، يف تتجاور نفسها والطبيعة ِهللا﴾. َكَالَم
والتعدي. الدفاع والجور، الحماية ونقيضه، اليشء نفس تعني التي األلفاظ من «الجار»

َجاِئٌر﴾. َوِمنَْها ِبيِل السَّ َقْصُد ِهللا ﴿وََعَىل يف «جائر» لفظ ومنه
يمنع أن يجوز فال والسنة. للقرآن تنظريًا الفقه يف للجوار املعاني هذه تأكدت وقد
الجاري املاء جاره من جار يحبس أن يجوز وال جداره يف خشبة يغرز أن جاره جار
وأولويته الجار لحق نظًرا بالشفعة البيع وهناك رضار. وال رضر فال واآلبار. والعيون
قيمة فله غريه ملك يف زرع ومن الجربي. بالتنفيذ ولو حقه املجرى ينال وقد البيع. يف

الزرع.
واملساواة الوجداني، التحرر مبادئ: ثالثة عىل يقوم التوحيد قطب سيد جعل لذلك
وذاته، الفرد بني التكافل االجتماعي، التكافل ويضم االجتماعي. والتكافل اإلنسانية،

واألجيال.43 والجيل واألمم، واألمة بل والجماعة والفرد وأرسته، والفرد
يعني ما وهو الفقراء. إىل األغنياء أموال فضول رد االجتماعي التكافل مظاهر ومن
اإلسالمي املجتمع يف يظهر الطبقي التفاوت بدأ فعندما الدخل. توزيع إعادة العرص بلغة
الفتح، عام بعد قلوبهم املؤلفة يف النظر إعادة عمر قرر كما ذلك. النبي قرر األول
التي الثورة نفس وهي اإلسالم. يف وأسبقيته الرجل ملبدأ طبًقا العطاء يف النظر وإعادة
نزلت وعندما والفقراء. األغنياء بني الطبقي التفاوت بداية يف عثمان ضد ذر أبو قادها
قال الزكاة؟ الناس: سأل َواْلَمْحُروِم﴾ اِئِل ِللسَّ * َمْعلُوٌم َحقٌّ أَْمَواِلِهْم ِيف ﴿َوالذيَن آية

األغنياء. أموال يف الفقراء حق وهو الزكاة». غري حق املال «يف الرسول:

تاريخ). (بدون مرص مكتبة للجامعيني، النرش لجنة اإلسالم، يف االجتماعية العدالة قطب: سيد 43

215



(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

هلل. صفة ليس فالفقر معاٍن. بعدة مرة (١٣) القرآن يف الفقراء لفظ ورد وقد
َونَْحُن َفِقريٌ هللاَ إِنَّ َقالُوا الذيَن َقْوَل هللاُ َسِمَع ﴿َلَقْد إليه. الفقراء والناس الغني هو هللا
اإلنسان أهداف من كان باهلل التشبه عىل يقوم الفاضل السلوك كان فإذا أَْغِنيَاءُ﴾.
هو وهللا هللا إىل الفقري هو اإلنسان لقتلته». رجًال الفقر كان لو «وهللا الفقر محاربة
اْلُفَقَراءُ أَنْتُُم النَّاُس أَيَُّها ﴿يَا َفِقريٌ﴾، َخرْيٍ ِمْن َّ إَِيل أَنَْزْلَت ِلَما إِنِّي َربِّ ﴿َفَقاَل الغني،
األغنياء موىل هو وهللا اْلُفَقَراءُ﴾. َوأَنْتُُم اْلَغِنيُّ ﴿َوهللاُ اْلَحِميُد﴾، اْلَغِنيُّ ُهَو َوهللاُ ِهللا إَِىل
فضله، من الفقراء يؤتي الذي وهو ِبِهَما﴾. أَْوَىل َفاهللُ َفِقريًا أَْو َغِنيٍّا يَُكْن ﴿إِْن والفقراء،
مرذول يشء أنه أي الشيطان من والفقر َفْضِلِه﴾. ِمْن هللاُ يُْغِنِهُم ُفَقَراءَ يَُكونُوا ﴿إِْن
َوأَْطِعُموا ِمنَْها ﴿َفُكلُوا واجب الفقراء وإطعام اْلَفْقَر﴾. يَِعُدُكُم يَْطاُن ﴿الشَّ الفحشاء مثل
َفْليَأُْكْل َفِقريًا َكاَن ﴿َوَمْن التعفف، إىل بل الجشع إىل يدفع ال والفقر اْلَفِقريَ﴾. اْلبَاِئَس

ِباْلَمْعُروِف﴾.
تفضيل ذلك يعني وال الفقراء44 لفظ من أكثر وتردد ومشتقاته الغنى لفظ ورد وقد
مثل «فقري» لفظ مشتقات من أكثر «غني» لفظ مشتقات إن بل الفقراء عىل األغنياء
ُشَعيْبًا َكذَّبُوا ﴿الذيَن ِباْألَْمِس﴾، تَْغَن َلْم َكأَْن َحِصيًدا ﴿َفَجَعْلنَاَها ازدهر: بمعنى يغني
﴿َفَما َجْمُعُكْم﴾، َعنُْكْم أَْغنَى ﴿َما مثل أغنى بمعنى أيًضا ويأتي ِفيَها﴾. يَْغنَْوا َلْم َكأَْن
َعاِئًال ﴿َوَوَجَدَك مثل أثرى أغنى لفظ أيًضا ويعني يَْكِسبُوَن﴾. َكانُوا َما َعنُْهْم أَْغنَى
عدم استغنى لفظ ويعني يُْغِنيِه﴾. َشأٌْن يَْوَمِئٍذ ِمنُْهْم اْمِرٍئ ﴿ِلُكلِّ يستكفي أو َفأَْغنَى﴾
غني لفظ ويأتي تََصدَّى﴾. َلُه َفأَنَْت * اْستَْغنَى َمِن ا ﴿أَمَّ بالنفس النفس إغناء الحاجة،
يستعفف أن فعليه الغني أما هلل. صفة واملغني املعنى. بنفس ومغنون وجمًعا، مفرًدا
غنى فالغنى ِف﴾، التََّعفُّ ِمَن أَْغِنيَاءَ اْلَجاِهُل ﴿يَْحَسبُُهُم َفْليَْستَْعِفْف﴾، َغِنيٍّا َكاَن ﴿َوَمْن
َعَىل ِبيُل السَّ ﴿إِنََّما القاعدين ومن الخوالف مع كانوا وإال الجهاد األغنياء وواجب النفس.

أَْغِنيَاءُ﴾.45 َوُهْم يَْستَأِْذنُونََك الذيَن

مرة. ٧٣ القرآن يف اللفظ ورد 44

مرة، ٢٠ ومفرًدا مرات، ٤ االحتياج وعدم مرات، ٤ ازدهر بمعنى مرة: ٤٧ غنى لفظ مشتقات ترددت 45
مرة. ١٨ هلل وصفة مرتني، ومغنون مرات، ٤ وجمًعا
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وسائل من يتبع وما الطبقات بني الفوارق تذويب االجتماعي التكافل وسائل ومن
عىل والدخول تصاعدية، رضائب وفرض الفردية، للملكية أدنى حد بوضع حديثة
التوازن إقامة ومراعاة والحوانيت، (الجمارك) والعشار الصيد رضائب ووضع املمتلكات،
املصلحة عىل وتقديمها العامة املصلحة ومراعاة الجماعة، أفراد كل بني املعقول املادي
ذلك نظم إنما طوًعا. اإلنفاق يرتك ال وقد الزكاة. تكفي ال قد التعارض. حني الخاصة

الزكاة.46 غري حق املال ففي االجتماعي. والتكافل املساواة ملبدأ طبًقا كله
فوق بعضهم الناس هللا جعل التي الدرجات أن يتصورون عندما البعض ويخطئ
الصالح. والعمل التقوى يف درجات هي بل واملال. والثروة الرزق يف درجات هي بعض
طاعة الطاعة، يف الدنيا، يف وليس هللا عند درجات وهي ودرجات. درجة لفظ ورد فقد
ِبأَْمَواِلِهْم اْلُمَجاِهِديَن هللاُ َل ﴿َفضَّ الجهاد ويف َدَرَجٌة﴾، َعَليِْهنَّ ﴿َولِلرَِّجاِل للرجال النساء
ِمْن أَنَْفُقوا الذيَن ِمَن َدَرَجًة أَْعَظُم ﴿أُوَلِئَك اإلنفاق ويف َدَرَجًة﴾، اْلَقاِعِديَن َعَىل َوأَنُْفِسِهْم
والرحمة، املغفرة ويف معه، والكالم هللا من القرب يف فهي الدرجات أما َوَقاتَلُوا﴾. بَْعُد
هللاُ ﴿يَْرَفِع العلم ويف َعِملُوا﴾، ا ِممَّ َدَرَجاٌت ﴿َولُِكلٍّ العمل ويف اإللهية، املشيئة تدخل ويف
بَْعَضُهْم ﴿َوَرَفْعنَا للسخرية الدنيا ويف َدَرَجاٍت﴾، اْلِعْلَم أُوتُوا َوالذيَن ِمنُْكْم آَمنُوا الذيَن
﴿َوُهَو للبرش، واختبار امتحان وهي ُسْخِريٍّا﴾. بَْعًضا بَْعُضُهْم ِليَتَِّخذَ َدَرَجاٍت بَْعٍض َفْوَق
آتَاُكْم﴾. َما ِيف ِليَبْلَُوُكْم َدَرَجاٍت بَْعٍض َفْوَق بَْعَضُكْم َوَرَفَع اْألَْرِض َخَالِئَف َجَعَلُكْم الذي
َرَجاُت الدَّ َلُهُم ﴿َفأُوَلِئَك القيامة يوم ويف اْلَعْرِش﴾. ذُو َرَجاِت الدَّ ﴿َرِفيُع إلهية صفة وهي

تَْفِضيًال﴾.47 َوأَْكَربُ َدَرَجاٍت أَْكَربُ ﴿َوَلْآلِخَرُة اْلُعَال﴾،
«الناس الخلق ويف والحج الصالة يف املساواة معاني هناك الدرجات لفظ مقابل ويف
الناس. بني للطبقية هدم أكرب» «هللا التوحيد عن فاإلعالن تراب». من وآدم آدم من
بنَْيَ َحَكْمتُْم ﴿َوإِذَا القول ويف آَدَم﴾، بَنِي َكرَّْمنَا ﴿َوَلَقْد الكرامة، يف الجميع ويتساوى
ظهرت كما الحقوق ويف إِْخَوٌة﴾، اْلُمْؤِمنُوَن ََّما ﴿إِن األخوة ويف ِباْلَعْدِل﴾، تَْحُكُموا أَْن النَّاِس

الوداع.48 خطبة يف

اإلسالم. يف املساواة رشيف: بديع محمد 46

مرة. (١٤) درجات ولفظ مرات، (٤) درجة لفظ تردد 47
القاهرة، للكتاب، العامة املرصية الهيئة اإلسالم، يف االقتصادي املذهب الفنجري: شوقي محمد د. 48

١٩٨٦م.
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منع هدفها الزََّكاَة﴾. َوآتُوا َالَة الصَّ ﴿َوأَِقيُموا بالصالة وقرنت الزكاة. رشعت لذلك
دفاًعا بكر أبو حارب االستخدام. يف ووظيفته املجتمع، حركة عن املال وحبس االكتناز
عليه يحول مما ٪٢٫٥ إعطاء مجرد منها املقصود وليس بها. الزكاة ملعاني والتزاًما عنها
سيولة أجل من االكتناز عدم عىل وحثه اإلنسان دفع املقصود بل استخدام دون الحول
منها املقصود ليس املجتمع. لتنمية وتوظيفها األموال واستثمار العام، للصالح املال رأس
لحل للعمالة فرص إليجاد كرأسمال استثمارها أجل من املال زكاة تجميع بل الصدقة

األرايض. واستصالح اإلنتاج لزيادة املصانع ولتشييد البطالة مشكلة
الزََّكاَة﴾ َوآتُوا َالَة الصَّ ﴿َوأَِقيُموا بالصالة مرتبًطا القرآن يف «الزكاة» لفظ ورد وقد
الزََّكاَة﴾. َويُْؤتُوَن يَتَُّقوَن ِللَِّذيَن ﴿َفَسأَْكتُبَُها بالتقوى مرتبطة ترد ودائًما بمفرده. أو
وتأتي ُرْحًما﴾، َوأَْقَرَب َزَكاًة ِمنُْه َخرْيًا َربُُّهَما يُبِْدَلُهَما أَْن ﴿َفأََرْدنَا فيها الناس ويتفاضل
﴿َوَما هللا وجه غايتها تَِقيٍّا﴾. َوَكاَن َوَزَكاًة َلُدنَّا ِمْن ﴿َوَحنَانًا والرحمة بالحنان مقرتنة
باآلخرة باإليمان ارتبطت لذلك اْلُمْضِعُفوَن﴾. ُهُم َفأُوَلِئَك ِهللا َوْجَه تُِريُدوَن َزَكاٍة ِمْن آتَيْتُْم

َكاِفُروَن﴾.49 ُهْم ِباْآلِخَرِة َوُهْم الزََّكاَة يُْؤتُوَن َال ﴿الذيَن
واألرض السماء بني معلًقا رمضان صوم يظل إذ الفطر؛ زكاة أنواع: ثالثة عىل وهي
الفور. عىل تؤتى زكاته فإن الحصاد إال الحول حلول بعد املال وزكاة بها. إال يرفع ال
والثمار، والزرع والنبات والغنم، والبقر اإلبل النعم: الحيوان، قديًما الزمان به كان وما
والكتب والركوب والسالح واألثاث والثياب املسكن يف تجب وال والفضة. الذهب واملعادن،

لالكتناز.50 وليست لالستعمال أشياء ألنها العمل وآالت
الزكاة أن حني عىل تطوعي أمر وهو االجتماعي. التكافل وسائل أحد والصدقة
تعني وال الناس. يتكفف أن دون غنى ظهر عن كان ما الصدقات وخري رضوري. أمر
أن من خري الكفاية ولهم األهل ترك فاألفضل ثلثه، أو نصفه أو يشء كل إعطاء الصدقة
يف الزوج يضعها اللقمة حتى العطاء فقط الصدقة تعني وال الناس. عىل عالة يكونوا
ُرُهْم تَُطهِّ َصَدَقًة أَْمَواِلِهْم ِمْن ﴿ُخذْ املال. حب من للنفس طهارة وهي صدقة. زوجته فم
الدنيا يف بعد فيما يوىف وجد، الحقيقة يف وهو الفقد اإلنفاق ظاهر ِبَها﴾. َوتَُزكِّيِهْم

مرات. خمس وبمفرده مرة، ٢٧ بالصالة مرتبًطا مرة: (٣٢) الزكاة لفظ يرد 49
١٩٦١م. القاهرة، ،٣ العدد االجتماعية، للشئون األعىل املجلس األوقاف، وزارة الزكاة، نوفل: الرازق عبد 50
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واإلنفاق تُْظَلُموَن﴾. َال َوأَنْتُْم إَِليُْكْم يَُوفَّ ِهللا َسِبيِل ِيف ءٍ َيشْ ِمْن تُنِْفُقوا ﴿َوَما واآلخرة.
َواْلَمْغِرِب ِق اْلَمْرشِ ِقبََل ُوُجوَهُكْم تَُولُّوا أَْن اْلِربَّ ﴿َليَْس العبادة، وليست اإليمان محك هو
ُحبِِّه َعَىل اْلَماَل َوآتَى َوالنَِّبيِّنَي َواْلِكتَاِب َواْلَمَالِئَكِة اْآلِخِر َواْليَْوِم ِباهللِ آَمَن َمْن اْلِربَّ َوَلِكنَّ
َوآتَى َالَة الصَّ َوأََقاَم الرَِّقاِب َوِيف اِئِلنَي َوالسَّ ِبيِل السَّ َوابَْن َواْلَمَساِكنَي َواْليَتَاَمى اْلُقْربَى ذَِوي

الزََّكاَة﴾.51
أَْو َصَدَقٍة أَْو ِصيَاٍم ِمْن ﴿َفِفْديٌَة والنسك الصيام مثل الفدية أشكال أحد والصدقة
املعروف القول الحالة هذه ويف أذًى. تبعها إذا تبطل لذلك للنفس. تطهري فهي نُُسٍك﴾.
الكالم من خري وهي أَذًى﴾. يَتْبَُعَها َصَدَقٍة ِمْن َخرْيٌ َوَمْغِفَرٌة َمْعُروٌف ﴿َقْوٌل أفضل،
عىل وهي َمْعُروٍف﴾. أَْو ِبَصَدَقٍة أََمَر َمْن إِالَّ نَْجَواُهْم ِمْن َكِثرٍي ِيف َخرْيَ ﴿َال والنجوى،
الرِّبَا هللاُ ﴿يَْمَحُق لذلك الفقر. استغالل والربا الفقر، عىل للعون الصدقة الربا. نقيض
والتلميح والفخر بالهمز طلب دون تُوَهب بل تُطَلب ال والصدقات َدَقاِت﴾. الصَّ َويُْرِبي
يستحقها وال َرُضوا﴾. ِمنَْها أُْعُطوا َفِإْن َدَقاِت الصَّ ِيف يَْلِمُزَك َمْن ﴿َوِمنُْهْم والترصيح،
ا َفِنِعمَّ َدَقاِت الصَّ تُبُْدوا ﴿إِْن الناس، عليها يتنافس حتى تبدو أن يمكن الفقراء. إال
َويَأُْخذُ ِعبَاِدِه َعْن التَّْوبََة يَْقبَُل ُهَو هللاَ أَنَّ يَْعَلُموا ﴿أََلْم للبرش، وليس هلل وهي ِهَي﴾.

َدَقاِت﴾.52 الصَّ
قوم لكل الحكام. مال وليس هللا مال فهو الجميع. لحاجات تلبية املال بيت ويف
واحد لكل وجعل الدواوين، عمر كتب فقد واألعراب. واألنصار املهاجرون فيه، نصيب
منهم كل ملنزلة طبًقا منهم واحد وعمر مملوًكا. عبًدا كان ولو حتى حق املال هذا يف
جبال فوق كان ولو حتى اإلسالم يف والحاجة والعناء والقدم والبالء والسنة الكتاب يف
عنه العمال يمنعها التي الحوائج قضاء ملعرفة الرعية يف لسار عمر عاش ولو صنعاء.
والبحرين والجزيرة والشام مرص شهرين، قطر كل يف ويقيم أصحابها إليه يصل وال

الرياسة. قرص يف املقيم البالط سلطة من للحاكم وتحريًرا والكوفة،

ص٤٠–٧٦. ١٩٧١م، القاهرة، والرعية، الراعي إصالح يف الرشعية السياسة تيمية: ابن 51
وصدقاتكم مرات، سبع والصدقات مرات، خمس الدقيق باملعنى الكريم القرآن يف الصدقة لفظ ورد 52

ِنْحَلًة﴾ َصُدَقاِتِهنَّ النَِّساءَ ﴿َوآتُوا النساء: صدقات عن مجازي وبمعنى واحدة، مرة املخاطب ضمري مع
واحدة. مرة
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املصلحة أوجه عىل الرصف العامة، الخزانة أي الرئيسية، املال بيت وظيفة كانت
اآلية عىل بناء ستة جماعات وهم العامة. املصالح وتدبري الفقراء إعاشة خاصة العامة
الرَِّقاِب َوِيف ُقلُوبُُهْم َواْلُمَؤلََّفِة َعَليَْها َواْلَعاِمِلنَي َواْلَمَساِكنِي ِلْلُفَقَراءِ َدَقاُت الصَّ ﴿إِنََّما الكريمة
هو فالفقري َحِكيٌم﴾. َعِليٌم َوهللاُ ِهللا ِمَن َفِريَضًة ِبيِل السَّ َوابِْن ِهللا َسِبيِل َوِيف َواْلَغاِرِمنَي
هم والعاملون الفقري. من حاجة أشد واملسكني املال. بيت من كرامته تحفظ الذي املحتاج
واملرشكني. واملنافقني املسلمني قلوبهم املؤلفة ويضم األغنام. ورعاة الصدقة عىل املرشفون
املثقلون املدينون هم والغارمون املال. بيت من لتحريرهم واألرقاء العبيد هم واملكاتبون
ليس الذين املسافرون هم السبيل وأبناء الثغور. يف املرابطون هم والغزاة بالديون.
الفقرية للطبقات اإلعاشة وسيلة املال بيت فيه. يسرتيحون أو به يتزودون يشء لديهم

واملحتاجة.
عجوز لشيخ فعل كما دينهم عن النظر برصف العاجز االجتماعي الضمان ويشمل
شيًخا». ضيعناك ثم شابٍّا الجزية منك أخذنا شيخ. يا أنصفناك «ما املدينة يهود من
فالتكافل إيمانه. وليس عمله عقائده، وليست حياته دينه، وليس إنسانيته اإلنسان فهوية
استحقاًقا آخرها، يف بل املنتج العمل أجل من الحياة ذروة يف فقط يكون ال االجتماعي

للمسنني. ورعاية للعناية
ستني إطعام الذنوب، عن تكفريًا الفقري إطعام االجتماعي التكافل مظاهر ومن
املشاركة إىل اإلنسان يدفع لم الصيام أن طاملا رمضان يف اإلفطار عن تعويًضا مسكينًا
فإطعام منهم. وستني بل املساكني إفطار فعليه أفطر قد دام وما الجوعى. مع الوجدانية
للفقراء. إطعام الحج يف أيًضا النحر أن كما آخرين. مسكينًا ستني إطعام يساوي النفس

واحد. مجتمع يف اآلخر مع للتوحد رمز إال هو ما واإلطعام
﴿وََعَىل الصيام، عن الفدية إطار يف الكريم القرآن يف «مسكني» لفظ ورد وقد
ِمْسِكينًا﴾. ِستِّنَي َفِإْطَعاُم يَْستَِطْع َلْم ﴿َفَمْن ِمْسِكنٍي﴾، َطَعاُم ِفْديٌَة يُِطيُقونَُه الذيَن
َعَىل يَُحضُّ ﴿َوَال املساكني، إطعام عىل ويحث مساكني عرشة إطعام أخرى وكفارة
املسكني إطعام يؤثر اإلنسان إن بل اْلِمْسِكنَي﴾. نُْطِعُم نَُك ﴿َوَلْم اْلِمْسِكنِي﴾، َطَعاِم
آخر رمز وهو السبيل. وابن القربي ذي مثل واملسكني نفسه. إطعام عىل واألسري واليتيم
بالوالدين، مقرونًا يأتي فإنه الجمع صيغة يف «املساكني» لفظ أما األمة.53 وحدة عىل

مرة. ١٢ «مساكني» وجمًعا مرة، ١١ القرآن يف «مسكني» لفظ تردد 53
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كما واليتامى. القربى وبذي َواْلَمَساِكنِي﴾ َواْليَتَاَمى اْلُقْربَى َوِذي إِْحَسانًا ﴿َوِباْلَواِلَديِْن
ُخُمَسُه هلِلِ َفأَنَّ ءٍ َيشْ ِمْن َغِنْمتُْم ََّما أَن ﴿َواْعَلُموا الغنائم، ُخمس يف يستحق من مع يأتي
كالفقراء الصدقات يستحق من ومع َواْلَمَساِكنِي﴾، َواْليَتَاَمى اْلُقْربَى َولِِذي َولِلرَُّسوِل

الرقاب. ويف عليها والعاملني
يف لفًظا وارًدا يكن لم وإن الثالثة. املفاهيم أوسع هو االجتماعي التكافل مفهوم
الرعاية معاني إىل فباإلضافة أخرى. مفاهيم عدة يف حارض املعنى أن إال والسنة الكتاب
األموال يف واالشرتاك لألرض الجماعية للملكية عام تصور عىل يقوم أنه إال والعناية
وحق ممكنة، قاعدة أكرب عىل الثروات وتفتيت البلوى، بها تعم التي اإلنتاج ولوسائل
والكفارة والجوار املال وبيت والصدقات الزكاة خالل ومن األغنياء، أموال يف الفقراء

االحتكار. أو االستغالل حالة يف واملصادرة التأميم إىل الحاكم يلجأ أن وقبل

التنمية وأيديولوجيات االجتماعي والتكافل والعمل العلم مفاهيم خامًسا:

الرتاث يف واردة هي كما االجتماعي والتكافل والعمل العلم مفاهيم أن فيه شك ال مما
كأيديولوجية املفاهيم من غريها مع صياغتها أجل من بناء إعادة إىل حاجة يف القديم
يف إحضار وإعادة وبلورة إبراز مجرد إىل تحتاج وربما الحارض. العرص يف التنمية

إليها. تدفع مما أكثر التنمية تعوق التي املفاهيم ضد الشعبية الثقافة
املوروث إعادة من بدًال املعارصة، السياسية املذاهب من كثري يف الحال هو وكما
دام ما الحديث الوافد استدعاء األسهل من كان القديمة الكتب بطون يف املطوي القديم
حكومية سيادية إدارية إجرائية عملية أمور مجرد بل املبارشة، بالثقافة يتعلق ال األمر
ثانيًا. الرأسمالية النظم من ثم أوًال، االشرتاكية الدول من دولية بمعرفة التنمية مثل
من أكثر الخارج عىل اعتماًدا الرسيع لإلنجاز األولوية وأعطيت النظر. عىل العمل تغلب

الداخل. عىل اعتماًدا الداخيل التطور
السياسات ناحية من أو النظرية الناحية من سواء التنمية عمليات جاءت لذلك
املستوى عىل املعارصة اإلسالمية العربية للمجتمعات العام التغريب من جزءًا العملية
طبًقا يعارض مما أكثر يؤيد ما التقليدية الثقافة يف ووجدت واالقتصادي. السيايس
يشء كل به ضخم مخزون التقليدية فالثقافة الحاكمة. للنخبة السيايس القرار التجاه
القرار لتربير منها يناسب ما باختيار والتأويل االنتقاء عملية وتقوم املتناقضات. حتى
املماثل. النقيض إىل والتأويل االختيار تغري النقيض إىل القرار تغري ما فإذا السيايس.
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اشرتاكية ثم األخرية، العربية الثورات قبل ليربالية أو إقطاعية أوًال التنمية جاءت
ا نصٍّ واالشرتاكية، الرأسمالية آنذاك، املعروفتني األيديولوجيتني عىل بناءً بعدها عربية
القومي الحلم انهيار بعد ثالثًا طفيلية رأسمالية ثم أخرى. أحيانًا وبترصف أحيانًا
العالم وتحول االشرتاكي املعسكر انهيار بعد خاصة الرأسمايل للمعسكر التبعية وبداية
«الجات». اتفاقية مثلتها كما العاملية التجارة وحرية السوق اقتصاد باسم واحد قطب إىل
تقوم التي فهي الدولية. للهيئات الرسمي الخطاب األخريتني األيديولوجيتني أيد وقد
يف وتشارك. بل البرشية. بالخربات وتمد التنمية. ملرشوعات الجزئي أو الكيل بالتمويل
وربما الدولية الهيئات تصور عىل بناءً التخطيط يكون ما وعادة التنمية، خطط إعداد
مثل عليها وضغوطها الكربى بالقوى تتأثر أو تخضع قد وأنها خاصة ألغراضها تنفيذًا

املتحدة. لألمم التابعة التنمية ومنظمات الدويل، النقد وصندوق الدويل، البنك
النموذج ضحية الدولية واملنظمات الهيئات تقدمها التي النماذج تكون ما وعادة
املوارد تنمية وكأن التنفيذ ودقة التخطيط بقدرة إيمانًا الشعوب كل لتنمية الواحد
واملختلفة املتنوعة وثقافاتها الشعوب خصوصيات تأخذ فال البرش. تنمية عن مستقلة
وأمريكا وآسيا أفريقيا يف التقليدية الثقافات تقبل حد أي إىل تعرف وال االعتبار. بعني
املنظمات من للحداثة نقًال فتتحول غاياتها. أو نظمها أو التنمية مفاهيم الالتينية
باملساهمة شعبية حركات تساندها أن دون الحاكمة النخب إىل الدولية والهيئات

والتنفيذ. والتطوير واملشاركة
بلغة وطنيون باحثون الدولية املنظمات لحساب الدراسات بهذه يقوم ما وعادة
عامة نماذج إيجاد وهو وتصورها، ألسلوبها وتبنيًا ملطالبها وتحقيًقا الدولية الهيئات
تجارب برد تقوم تجريبية أو إحصائية أو رياضية نماذج الحاالت كل يف تطبق وشاملة
فالهندسة مكان. بال تاريخية تجارب أو زمان بال رياضية نماذج إىل املستقلة التنمية
تقليدية بنية من القديمة للمجتمعات نقًال جديدة مجتمعات صنع عىل قادرة اإلنسانية

التنمية. وأجهزة التخطيط سياسات بفعل حديثة بنية إىل
السبعة وأقاليمها األرض أقطار بني وتنقالتهم الدوليني املوظفني كثرة وبسبب
بناءً واملوضوع الذات بني املشرتك التعاطف عىل بناءً للبالد وطنية برؤية االلتزام يضيع
موظفو وضعها التي التنمية خطط تكشف ما وعادة إقامة. طول أو ألفة أو والء عىل
هي الغاية وكانت فنية. وتحليالت إحصائية، وقدرات علمية، مهارة عن الدوليون التنمية
فاملنظر الواقع. أرض عىل تحقيقه يمكن ما وليس املقرتحة، والخطط املقدمة األوراق

وغاية. رسالة والثاني وحرفة، كسب األول آخر. يشء الوطني واملحقق يشء الدويل
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أصبحت سياساتها يف لها تدعيًما محلية ونظم دولية نظم بني تتم التنمية كانت وملا
التخطيط، وزارة بها تقوم الدولة. جهاز من وجزءًا الحاكمة النخبة من اختياًرا التنمية
تسويقها العامة العالقات وعىل املختلفة. الوزارات يف التنمية أجهزة أو التخطيط معهد

لها. والرتويج عنها واإلعالن
ما فإذا التنمية. عمليات تتم الحكم يف وثابتة قائمة الحاكمة النخبة أن وطاملا
التنمية خطط انقلبت القائد عىل عسكري انقالب أو للزعيم فجائي موت سوء، لها وقع
االشرتاكية ومن السوق، إىل التخطيط من آخر، إىل نموذج من وتغريت عقب، عىل رأًسا
الوطنية الصناعة حماية ومن الخاص، القطاع إىل العام القطاع ومن الرأسمالية، إىل
وكما الغرب، مع التحالف إىل الرشق مع التحالف ومن األسواق، يف املنافسة حرية إىل
تنفذ الحالتني كلتا يف والناس ١٩٧٠م. سبتمرب يف النارص عبد رحيل بعد مرص يف حدث
التجربة يف أو األوىل التجربة يف سواء رأي، لها يكون أن دون التوجيهات وتتبع تعليمات،
بني بالفرق وشعرت الزمن، من فرتة بعد االثنتني بني بالفرق أحست ما فإذا الثانية.
وحقوق التعليم ومجانية اإلسكان لجان من املنخفضة واإليجارات الغذائية املواد تدعيم
الدعم، برفع الثانية التجربة يف النقيضة السياسات إىل االنقالب وبني ناحية من العمال
التعليم وبداية الخريجني، بعمالة الدولة التزام وعدم التمليك، وبداية اإليجار ونهاية
تتعلم وفنية شعبية انتفاضات بعدة قامت العمال، وتوفري العام القطاع وبيع الخاص،
منها. املعارضة أحزاب تتعلم مما أكثر االجتماعية األزمة مؤرشات وترصد منها الدولة

باسم املتوسطة الطبقات وتنفيذ الحاكمة النخب برؤية التخطيط يتم ما وعادة
االستهالكية، الصناعات عىل الرتكيز فيتم مصالحها. عن والتعبري الجماهري مع التوحد
رمضان من العارش الخيمة، شربا (حلوان، الكربى املدن بجوار الصناعية املراكز وإقامة
الطرق وبناء امللونة، والتليفزيونات التجهيز، سابقة واملساكن العربات، صناعات إلخ)، …

الرسيعة.
املعونات من كبري جزء من املستفيدة هي املنفذة أو الحاكمة النخب هذه وتكون
املصالح فتتحول الدوليني. للموظفني الجدوى لدراسات منها جزء اقتطاع بعد الدولية
أو الرأي يف املخالفني الوطنيني الباحثني استبعاد ويتم شخصية. مصالح إىل العامة

التنفيذ. طرق عىل املعرتضني
للتنفيذ، الرئيسية األداة هي زالت ما النامية البالد يف املتوسطة الطبقة أن صحيح
التنفيذية. القرارات وإصدار القيادة مركز يف التي وهي التحديث، عىل القادرة وهي
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املاركسية األدبيات يف الحال هو كما املتوسطة الطبقة عيوب عيوبها تظل ذلك ومع
مع والنفاق الحاكمة، النخب من الشخصية املنفعة عىل والحرص االنتهازية، مثل
مع والتلون الطبقتني، كال من واملكسب األعمال عن األقوال واختالف الدنيا، الطبقة
محافظة، النخبة كانت إذا محافظة فهي الحاكمة. النخب تغريت ما إذا السياسات تغري
الجماهري. غضب وتمتص النخب سياسات تنفذ الغضب. لحظات يف الجماهري مع وثورية
وانتظار البريوقراطية، نشأت بالتنفيذ تقوم التي هي الدولة أجهزة كانت وملا
الخربة أهل من يشء كل وتحقيق األدنى، إىل األعىل من والتوجيهات التعليمات
وأوامره السديدة وبمالحظاته منه وبطلب الرئيس توجيهات عىل بناءً واالختصاص
غابت كما التنفيذية. األجهزة أو السياسية األطر من الخالقة املبادرة فغابت الرشيدة.
وقل الشعبية املشاركة غابت والتطوير. والنقد والتنفيذ، التخطيط يف الجماهري مشاركة
يؤخذ لم الشعب دام وما الحكم. نظم يف الديموقراطية ألزمة نظًرا العام الشعبي االقتناع

التنفيذ. يف يشارك أال الطبيعي فمن السياسات يف رأيه
الجماهري لتعبئة بمحاوالت الشباب منظمات وقادة الحاكم الحزب أطر قامت ما فإذا
ليبيا يف العظيم النهر أو مرص يف العايل السد مثل القومية التنمية مشاريع لصالح
أن دون القويل والحماس الخطابة مستوى عىل شعبي تعبوي طابع من األمر يخُل لم
موظفني الشعبية التنظيمات قادة يكون ما وغالبًا حقيقي. فعيل إنجاز إىل ذلك يتحول
التنموي الخطاب فيصبح األفعال. تقل بينما الكالم من يكثرون الدولة. يف أيديولوجيني

تصديق. ودون شك موضع الرسمي
أن الشعبي الذهن ففي الدولة باسم يتم االتجاه، مركزي التخطيط أن وطاملا
املطالب. تحقق مما أكثر وتنهب تعطي. مما أكثر تأخذ الدولة ألن حالل الدولة مال
وأداة الناس، ملطالب تمثيًال منها أكثر والحقوق املواطن عىل وعدوان قهر مصدر وهي
بالعلن. منها أُخذ ما بالرس لتسرتد الفرص الناس فتنتهز املسلوبة. حقوقهم السرتداد
إىل أدى مما العام. املال ونهب الفساد فيكثر بالقرس. منها أُخذ ما الخفاء يف وتستعيد
ستار مجرد أصبح للبنوك. مديونة وأصبحت العام، القطاع رشكات يف الباهظة الخسارة
لنخبة الذريعة أعطى مما الخاصة الرشكات من الباطن من الخطط وتنفيذ للعموالت،
يف الفساد يقل أن ودون وبيعه وتصفيته مناهضة سياسية باختيارات أخرى سياسية
نطاق واتسع األجنبية، البنوك وزادت الدولة، رقابة ضعفت أن بعد الخاص القطاع

املركزي. البنك من إرشاف دون الحر النقدي التعامل
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جزء تهريب تم الخاص االقتصادي النشاط مظاهر عىل الدولة رقابة لغياب ونظًرا
وتم القومي. الدخل أضعاف ثالثة تعادل أصبحت حتى الخارج إىل األموال رءوس من
من املواطنني فنهب الداخل. يف املستثمرين أموال لنهب األموال توظيف رشكات تأسيس

بالشفعة. أوىل واألقربون األجانب. من املواطنني نهب من وطأة أخف املواطنني
يف يشء، كل يف سائًدا الغش أصبح واالستهالك، الرسيع الكسب قيم لسيادة ونظًرا
أصبح وحتى قانون، من حماية أو ضمري من رقابة دون والتجارة والصناعة الزراعة

القاعدة. هو االستثناء
األسعار انخفاض مثل التخطيط لسياسات امللموسة اإلنجازات بعض من وبالرغم
اتهمت أنها إال التعليم ومجانية املساكن، إيجار وتحديد األجور، يف النسبية والزيادة
لالتحاد والتبعية واملادية واإللحاد بالشيوعية والخارج الداخل يف الدينية املعارضة من
مما الطبقات. بني الرصاع إىل وتدعو باهلل، تؤمن وال األديان، وجود تنكر السوفيتي.
ثقافات باستخدام نفسها عن الدفاع إىل االتهامات هذه أمام الحاكمة النخب اضطر
باهلل تؤمن اشرتاكية بأنها الرجعية والنظم التقدمية النظم بني الدائر الجدل يف الناس

الطبقات. بني والرصاع العنف وتنكر االجتماعي، والسالم
الخصوصية وتأكيد التنمية سياسات عن للدفاع املحيل االستهالك أدبيات وظهرت
لها اإلعالم أجهزة تفسح اإلسالمية االشرتاكية أو العربية االشرتاكية أدبيات يف الثقافية
واليمن والعراق الشام ويف مرص يف يحدث فما االشرتاكية. التجربة عرص يف بارًزا مكانًا
خصوصيات عىل حفاًظا العلمية، االشرتاكية وليس لالشرتاكية عربي تطبيق والجزائر
ما فإن املاركسية أو العلمية االشرتاكية وهي واحدة، االشرتاكية كانت وإذا الثقافة،
ثم عربي. قطر كل لظروف طبًقا لالشرتاكية العربي التطبيق هو العربي العالم يف يحدث
من التحول بمجرد اإلعالم أجهزة ويف محرريها وبأقالم رجالها قلوب يف وتموت تنتهي
مصداقية ضد الناس عند مناعة يسبب مما الرأسمالية. التجربة إىل االشرتاكية التجربة
معتنقيه قلوب من ينبع الذي اإلسالمي الخطاب إىل تتحول فجعلها السيايس الخطاب

املوروثة. الثقافة قاع ومن

التقليدية الثقافة يف األيديولوجية املعوقات سادًسا:

باملذاهب وارتباطها اإلسالمي العربي بالرتاث التنمية أيديولوجيات ارتباط لعدم نظًرا
ليربالية لها كتربير اإلسالمي العربي الرتاث واستعمال الغربية واالقتصادية السياسية
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الناس ورثها كما محافظة تقليدية كما الدينية الثقافة ظلت رأسمالية أم اشرتاكية أم
فرق ونقده التصوف، لحساب العقلية العلوم عىل الغزايل قضاء منذ عام. ألف منذ
ووضع بغداد، يف امللك نظام دولة الدولة، لحساب واملعتزلة والخوارج الشيعة املعارضة،
يف الواحد واملذهب األشعرية، العقيدة، يف الواحد املذهب لحساب السياسية للتعددية حد

الشافعية. الرشيعة
إبان الديني الفكر يف الرئييس التيار إىل تحولت التي املحافظة هذه سمات ومن
العقائد أهمية عىل الرتكيز املايض القرن منذ العربية النهضة فجر وحتى العثماني الحكم
لتحقيق وسائل كونها من العقائد تحولت والغيبيات. واملؤسسات والحدود والشعائر
مردود ال عددية قضية مجرد واحد» «هللا العالم. عن مستقلة بذاتها حقائق إىل غايات
حياة يف تؤثر ال بالشفتني تمتمة مجرد التاريخ، ومسار والجماعة الفرد حياة يف لها
والخارج الداخل والوجدان، الفكر والعمل، القول وحدة يف التوحيد تعكس وال الشعور،
األجناس، توحيد أو اجتماعية طبقات بال املجتمع توحيد أو الشخصية توحيد يصبح كي
تفسريًا تعطي العلم عن بديًال العقائد وأصبحت عنرصية، تفرقة بال والشعوب واألقوام
للجهل غطاء إىل وتحولت وتكلست نفسها عىل انغلقت كما يشء. كل وحوت يشء، لكل

عليه. وتسرت
وتحول املنتج، العمل وانزوى الصالح، العمل وهزل الشعائر، أداء يف العمل وتقلص
وغالبًا مضمون، بال الشكيل للواجب أداء مجرد وطقوس، حركات مجرد إىل العام العمل
والتحايل والغش االستغالل مثل للرشيعة منافية أخرى ألعمال وستاًرا غطاءً يصبح ما
أخريًا األموال توظيف رشكات يف حدث كما األموال عىل واستيالء الرضائب من والتهرب

مرص. يف
معرفة دون والتخويف للردع أداة اإلسالمية الرشيعة تطبيق إىل الدعوة وأصبحت
اجتماعيٍّا سلوًكا أصبحت الرسقة ألن أو بطالة أو جوع عن رسق فمن األحكام. لعلل
ال نتائج فالحدود الحد. يطبق فال الكثري يرسق مجتمع يف القليل رسق ألنه أو ا عامٍّ

الحصان. أمام العربة توضع فال حقوق. بعد وواجبات مقدمات،
وتحول األفعال، حرية عىل والقدر القضاء عقيدة تغليب أيًضا املحافظة مظاهر ومن
كتابة إىل ١٩٠٢م) (ت الكواكبي دفع مما واستكانة وسلبية استسالم إىل والقدر القضاء
وقد حماسهم. وغياب الناس والمباالة اإلسالمية األمة يف الفتور أسباب ملعرفة القرى» «أم
اإلبداع عىل تقوم الحياة يف فلسفة صياغة إىل ١٩٣٨م) (ت إقبال محمد أيًضا ذلك دفع
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١٨٩٧م) (ت األفغاني وكان واألمانة. بالرسالة واإلحساس والتجديد والتغيري واالنطالق
سوء ناقًدا والقدر»، «القضاء رسالة يف القضية عالج قد الحديث اإلصالحية الحركة رائد
كان فإذا اإلقدام. إىل ويدفع والنشاط الحركة عىل يبعث جديًدا، تأويًال ومقدًما تأويله
الشاعر: بقول مستشهًدا املوت، عىل ويقبل الشهيد، يستشهد ال فلماذا كتاب أجل لكل

ج��ب��انً��ا ت��ك��ون أن ال��ع��ج��ز ف��م��ن ب��د ال��م��وت م��ن ك��ان وإذا

بقدرة املرشوطة أفعاله يكسب اإلنسان إن بالكسب، قال قد األشعري كان وإذا
بعد الكسب تحول فقد بعدها، وال قبلها ال الفعل، ساعة االستطاعة له يخلق الذي هللا
وحرية األفعال خلق عن وبعدت الجهمية. عند األوىل والقدر القضاء عقيدة إىل ذلك
الذي هو فاهلل هللا. من كلها واألسعار واألرزاق اآلجال وأصبحت املعتزلة. عند االختيار
األمراض من املوت بعلل االهتمام قل وبالتايل بأجله. ميت إنسان وكل اآلجال. يحدد
من األسعار تحديد وجعلت البرش. عىل املسئولية تقع حيث الطرق وحوادث املستعصية
واملزايدات، واملضاربات والطلب، العرض قوانني وليست األسواق، ينزل هللا وكأن هللا.
هللا من أيًضا األرزاق وجعلت والتسويق. والصنعة االستغالل. ومظاهر واالحتكارات
اإلنسان أُتي ما وكل األرباح، يف واملشاركة النشاط ومقدار األجور سياسات من وليست
هللا. من والغنى الفقر وجعل حراًما. أم حالًال كان إذا عما النظر برصف رزق فهو
ِهللا َعَىل إِالَّ اْألَْرِض ِيف َدابٍَّة ِمْن ﴿َوَما تأويل ويساء رزقه، معه ويكتب يولد مولود فكل

أمه».54 بطن يف شقي من والشقي أمه، بطن يف سعد من و«السعيد ِرْزُقَها﴾.
وكأنه العامية األمثال يف تجلت شعبية ثقافة إىل والقدر القضاء عقيدة تحولت وقد
هللا بركة عىل يعتمد فاإلنسان واملعلول. العلة بني ونتائجه، الفعل بني عالقة توجد ال
من هرب فال مطفئه. فاهلل حريق وقع ولو وحتى فعل، دون الفرج وينتظر فعل، دون
الحراك يف أمل ال لذلك ونتيجة قدر. من حذر يغني وال قبل من قدر يشء كل هللا. قضاء
مظلوم، واملظلوم غني، والغني فقري الفقري سلًفا. مقدًرا يشء كل دام ما االجتماعي
ميعاد. ألف من خري صدفة ورب بخت، حظ وكل مقسوم، رزق وكل ظالم، والظالم
يلجأ ال الفعل عىل والقادر املقادير، عىل يحيل الذي هو التدبري يف العاجز أن والحقيقة

للكسل. غطاء والقضاء للعجز، تربير فالقدر القدر. إىل

ص٣٣٩–٣٧٠. العدل، ج٣ الثورة»، إىل العقيدة «من 54
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للعالم الهرمي التصور القديم اإلسالمي العربي الرتاث من الشعبية الثقافة وورثت
القديمة الثقافة يف الفيض نظرية آثار من وهو الفارابي، خاصة الفالسفة، أفرزه الذي
يريض تصور وهو بالعالم. وصلته الفياض باهلل اإليمان عن يعرب تصور أفضل أنه ظانني
األكمل بني واألخس، األرشف بني واألدنى، األعىل بني بالفرق العام الديني اإلحساس
القمة عىل وترتبع األدنى، عىل للسيطرة األعىل مع تتوحد كي السلطة تستغله واألنقص.
الهرم قاعدة يف واالسرتاحة بالرضا وإحساسهم الناس أشواق ويريض القاعدة، الحتواء
التقديس حد إىل ورفعته عظمته يف بالتأمل ضنكها تعرض إياها. ومعظمة القمة متعبدة

التأليه. ثم
يمكن ال أبدية والطبقات الطبقي: املجتمع عىل الهرمي التصور هذا انعكس وقد
يبقى والقوي فقريًا، يظل والفقري غنيٍّا، يظل فالغني أسفل، إىل وال أعىل إىل ال تحريكها
فيها ويعيش درجته يعرف فرد وكل درجات، والناس ضعيًفا. يبقى والضعيف قويٍّا،
الحركة إىل سبيل وال يرىض. حتى أسفل إىل ينظر بل صعوًدا أعىل إىل ينظر ال سعيًدا،

املتبادلة. واملنافع والهدايا بالواسطة إال الطبقات بني
النفس والكون، هللا الحياة: جوانب كل ليشمل للعالم الهرمي التصور هذا وامتد
واألدنى األدنى، عىل يسيطر األعىل واحدة، فالبنية واملدينة، الرئيس والنظر، العمل والبدن،
القمة ففي والسيايس. االجتماعي النظام عىل البنية هذه سيادة والخطورة األعىل. يطيع
الوزراء من القاعدة، إىل الوصول حتى تباًعا الدرجات تتناقص وتحته األمري. يوجد
ولو والصيادين. والفالحني العمال حتى الدولة رجال وكبار والقواد والقضاة والعلماء
العضو برت النظام، يبقى حتى برته يستحسن فإنه القمة عىل القاعدة من جزء خرج
اجتماعي تغري وال له. خلق ملا ميرس والكل املدينة. يف معارضة فال كله. الجسد يربأ حتى

الرصاع.55 من أخلد والتآلف التنافر، من أبقى فاالنسجام النظام. يف
االجتماعي والثبات االجتماعي الوضع عىل لإلبقاء العامية األمثال من كثري ظهر وقد
والعري، والشبع والفلس والقناعة الفقر تؤيد غنيٍّا)، يبقى والغني فقريًا، يظل (الفقري
يفلح، ال فالفالح االجتماعي. التغري من فائدة ال أنه وتبني االجتماعي، الرقي وتدين
املوت.56 يف إال الناس بني مساواة وال متعوًسا، يظل واملتعوس تتغري، ال أبدية واألوضاع

تاريخ). (بدون القاهرة، صبيح، الفاضلة، املدينة أهل آراء الفارابي: 55
الشيطان، يغلب املفلس هللا، أمان يف املفلس وبضاعة، مال القناعة بهدلة، والعز حشمة الفقر مثل: وذلك 56

اليل من أحسن تودي اليل املركب النقصان، يف وقع الزيادة طلب من بطنه، عليه سلط ربه كرهه من
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الهرم لقمة نظًرا الواحد، والفرد التسلط نظم لسيادة الثقايف السبب هو وهذا
وسيطرة القاعدة، إىل القمة من للتدرج ونظًرا الدولة، جهاز يف البريوقراطية وسيادة
يف التأثري من العلمانية املعارضة أحزاب كل يمنع الذي السبب وهو األدنى. عىل األعىل
التي املحافظة، السياسية األنظمة خوف يف السبب وهو املحافظة. الثقافة ذات الجماهري
وتفضيلها اإلعالم، يف الدين رجال يروجها التي املحافظة الشعبية الثقافة يف دعامتها تجد
ضدها يستعمل الذي السالح بنفس نفسها عن تدافع التي التحررية الدينية الثقافة عىل
والحاكم. هللا بني التوحيد يف العامية األمثال بعض أكدته ما وهذا والسيطرة. للقهر كأداة
السمع له يجب وكالهما السلطان، من والخوف هللا عبادة بني فرق وال سلطة. فكالهما
يعد وكالهما النقص، صفات عن ومنزه الكمال صفات له كامل، وكالهما والطاعة،
ملوكهم، دين عىل فالناس دولته»، يف للقرد «ارقص ذلك: مثال ويعاقب. يثيب ويتوعد،
زيده زادك «من والثروة، باملناصب وغمره رزقه زاد إذا للسلطان عبًدا اإلنسان يصبح

عبيده». أوالدك واجعل
بالسعودية العاملني العلماء من وممثليها املحافظة الدينية الثقافة حاولت وقد
والعمل العلم مفاهيم يف االجتماعية النزعة من للحد املوروثة الثقافة هذه عىل االعتماد
كالعادة معتمدين امللحدة والشيوعية املادية لالشرتاكية العداء باسم االجتماعي والتكافل
النصوص واستبعاد لصالحهم تأويلها وإساءة ملوقفهم املؤيدة النصوص انتقاء عىل
ادعاء األرض خاصة لألموال العامة فامللكية كذلك. لصالحهم تأويلها وإساءة املعارضة
ملن هللا يورثها الحكومة. إال تملكها ال ثَم وِمن لألنام األرض هللا وضع فقد شيوعي.
للملكية املؤيدة النصوص تأويل يسيئون الناس. لعامة وليس الصالحني عباده من يشاء
أنه عىل أخاه» ليمنحها أو فليزرعها أرض له كانت «من حديث يعني فمثًال العامة.
يف رشكاء «الناس حديث من ويستثنى العامة امللكية يف قاعدة وليس تشجيع مجرد
وال نورث ال األنبياء معارش «نحن حديث تأويل يساء كما والنار». والكأل املاء ثالث:
رد وقد العامة. امللكية عليها تبنى قاعدة وليس النبوة خصائص من ذلك بأن نورث»
ُدوَلًة يَُكوَن َال ﴿َكْي آية وفهم العامة. امللكية يف القرآن حجج عىل املودودي األعىل أبو

الثبات وأمثلة الغطا. قد عىل الربد يدي العطا رب ربك الصابون، غسيل من العريان ريح ربنا تجيب،
متعوس، يا بك يقطع ما ربنا الحالة، دي عىل وإنت خالة يا يومك من فلح، إن الفالح عمر مثل: االجتماعي

باملوت. إال سوانا ما ربنا الناموس، ويجي الربد يروح
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الواحدة. األرسة يف األموال برتكيز يسمح الذي املرياث مظلة تحت ِمنُْكْم﴾ اْألَْغِنيَاءِ بنَْيَ
مسبقة.57 رأسمالية مواقف كلها وهي

األموال ملكية أن إىل العلماء من ممثليه يد عىل املحافظ الديني الفكر وينتهي
أوسع اجتماعية أهداًفا تحقق اإلسالمية واملبادئ مشرتكة. ليست اإلسالم يف واألرض
مشرتكة. ملكية األرض ملكية أن عىل والحديث القرآن يدل وال الشيوعية. به تنادي مما
امللكية يف الشيوعية النظرية بتطبيق إليه الوصول الشيوعيون يريد الذي والغرض
واملبادئ القرآن آليات الصحيح بالتفسري تحقيقه يمكن األرض ومنها لألموال املشرتكة
وهو امللكية. عىل قيد كليهما أن يف والتأميم امللكية تحديد بني فرق وال لإلسالم. العامة
ِمنُْه تَأُْخذُوا َفَال ِقنَْطاًرا إِْحَداُهنَّ ﴿َوآتَيْتُْم مثل السلف وألفعال والحديث للقرآن معارض
اإلسالم يضع لم االجتماعي. والتكافل الزكاة اإلسالم مبادئ لتحقيق ويكفي َشيْئًا﴾.
الصورة لألرض الفردية امللكية وجعل الكم. حيث من امللكية أنواع من نوع عىل ا حدٍّ
ما تحجري أو اإلسالم يحرمه تعصب امللكية تحديد فإن ثَم وِمن الصحيحة. الفطرية
بغري للفقري وأعطى الغني مال أخذ أن اإلسالم يف يحدث ولم سلطان. من به هللا أنزل

رضاه.
واالتجاه الطرف، أحادية سادت املوروثة املحافظة الدينية الثقافة هذه وبسبب
الواحد، الرأي وساد أعىل. إىل أدنى من مقابلة حركة دون أدنى، إىل أعىل من الواحد،
وساد والتبعية، التقليد فعم اآلخر. والرأي الرأي بني التقابل وغاب التعددية، وضاعت
ذلك عىل وأكد موجوًدا. ورشعيته االختالف حق يعد ولم النفاق. وعم األقلية، عىل الخوف
فرقة الناجية عداه. ما والباطل واحد جانب من الحق يجعل الذي الناجية الفرقة حديث
وأن نصيبًا، مجتهد لكل أن اإلسالم، روح يخالف ما وهو هالك. دونها ما وكل واحدة،

عليه. ومردود راد الكل وأن الضاللة، عىل تجتمع ال األمة
التعددية أن الغزايل ظن عندما الهجري الخامس القرن يف التعددية انتهت لقد
األشعرية واختار الحقائق. إنكار إىل ثم الشك، إىل تؤدي والتي املعرفة نسبية يف وقوع
وأعطى للسلطان، للقوة كأيديولوجية األشعرية أعطى الفقه، يف والشافعية العقائد، يف
وهو األمة. إجماع من وأخرجهم املعارضني ر وكفَّ للعامة. للطاعة كأيديولوجية التصوف

عىل «اإلسالم مقالنا وأيًضا ص١٩٩–٢٦٨. اإلسالم، يف األرض ملكية محمد: الجواد عبد محمد د. 57

ص٤٥–٦٨. الديني، الفكر يف واليسار اليمني ج٧، مرص، يف والثورة الدين يف الرأسمالية» الطريقة
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وجعله لخصوصها، وتكفريًا للدولة، تدعيًما الناجية الفرقة حديث استعمل من أول
من تكفريه يجب «فيما بعنوان االعتقاد» يف «االقتصاد يف كملحق العقائد، أصول يف

الفرق».58
املطلق الفرد حكم يف املمثلة السياسية النظم عىل اآلن الثقافة هذه سيطرت وقد
االجتماعية القوى فتشتت تجريًما. ثم تجريًحا املعارضة، وضعف الواحد، الحزب ونظام
الخارج يف له أحالف عن يبحث وحيًدا، الحاكم وأصبح وانعزلت. وتبعثرت والسياسية،
عنه انعزلت أن بعد وحيًدا السيايس النظام وأصبح الداخل. يف شعبيته فقد أن بعد
تتهم ما عادة التي الرسية الجماعات ضد والرشطة الجيش عىل يعتمد جماهريه.

البعيد. أو القريب املستقبل يف الحكم نظام يف انقالب لتدبري بالتخطيط
إىل وتنتهي عدم، من أتت فقد للطبيعة. سلبيٍّا مفهوًما الشعبية الثقافة ورثت وقد
أن يجوز القدماء. املتكلمني بتعبري حادثة طبيعة هي ذاتها. من قوامها لها ليس عدم.
قانون الغزايل مقدمتهم ويف األشاعرة وأنكر عليه. هو ما خالف عىل فيها يشء كل يكون
النار. وليس االحرتاق سبب فهو باملجاز. فاعل وغريه الحق الفاعل هو هللا بأن السببية
تكون فكيف ذاتها. من لها قوام ال باقية، وليست فانية فاعلة، وليست متلقية الطبيعة
بأمره معلق يشء وكل الطبيعة يف يشء يدوم كيف هلل؟ إال دوام وال مستدامة تنمية فيها
ذُو َربَِّك َوْجُه َويَبَْقى * َفاٍن َعَليَْها َمْن ﴿ُكلُّ آية تأويل يُساء كما بمشيئته؟ ومرشوط

السلطة. تراث عرب واستقر الشعبية الثقافة يف َواْإلِْكَراِم﴾ اْلَجَالِل
اإللهي. الوجود الكتشاف وأداة الطبيعة، بعد ما تعكس مرآة إال هي ما الطبيعة
أو لإللهيات مقدمة والطبيعيات الواجب، إىل ينتهي واملمكن القديم، إىل يحيل فالحادث
هي ما الطبيعة أعىل. إىل مقلوبة طبيعيات اإللهيات أن كما أسفل إىل مقلوبة إلهيات هي
موضوًعا وليس يشء لتحقيق أداة لغاية، وسيلة صانع، عىل آية مدلول، عىل دليل إال
يف فرق وال واألثر. والفاعلية والقانون الوجود الخارج، من يأتيها يشء كل يتحقق.
املستعمر من أو القاهر من أو الساحر من أو هللا من يأتي أن بني الشعبي الوجدان

واحًدا. املصدر دام ما
والزهد منها التطهر ينبغي التي للمادة معادلة الشعبي الوجدان يف الطبيعة أصبحت
والكيف، الكم والثابت، املتحرك والنفس، البدن والصورة، املادة ثنائيات وسادت فيها.

ص١٢٣–١٢٩. ،(٩) القاهرة صبيح، االعتقاد، يف االقتصاد الغزايل: 58
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الناس فأدار اآلخرة. طرف يف واإليجاب الدنيا، طرف يف السلب تجعل واآلخرة، الدنيا
الشعبية. الثقافة عىل التصوف فغلب األوان، قبل اآلخرة واستقبلوا الدنيا إىل ظهورهم
وازدهرت الدنيا، هذه يف راحلة عىل سبيل عابر إال هو ما اإلنسان أن للناس وأوحت

الغرباء.59 أيدي إىل وترسب العالم سقط حتى الدار غريب راحل، مسافر، مواويل
النهي ظاهرها التنمية، تجاه السلبية الثقافة هذه تغذي ضعيفة أحاديث رويت وقد
معناه لكان صحيًحا كان ولو الدنيا». يف فرتغبوا الضيعة تتخذوا «ال مثل الزراعة عن
أرض جعل إىل عمر دفع ما وهو املال. عىل والخوف الجهاد وترك الدنيا إىل االرتكان عدم
املعنى نفس وهو الجهاد. عن يتخلفوا ال حتى للفاتحني تمليكها دون عامة ملكية السواد
يزرعوا. لم ما رماحها وأزجة خيلها سنابك يف األمة هذه رزق «جعل حديث من املقصود
املزارع يف االثنني بني الجمع ويمكن الجهاد، عىل حرًصا الناس» من كانوا زرعوا فإن
رأى ملا الرسول أن أيًضا ويروى الحرب60 يف وثغور السلم يف قرى للجنود، الجماعية
العقل مقاييس بكل ضعيف حديث وهو زالوا». إال قوم بيت هذا دخل «ما قال محراثًا
عىل ويثني اْلَحِديَد﴾، َلُه ﴿َوأََلنَّا الحديد تطويع استطاع ألنه داود يمدح فالقرآن والنقل.

ِللنَّاِس﴾. َوَمنَاِفُع َشِديٌد بَأٌْس ﴿ِفيِه ومنافعه الحديد
الرأيس التصور لسيادة نظًرا والتاريخ والتقدم والتغري التنمية مفاهيم وغابت
وصعود، واستعالء ارتفاع فالتقدم واألدنى. األعىل بني األطراف عالقة وتحديد للعالم،
ينشأ وال منه. ونهًال عليه إقباًال أو عليه وترفًعا العالم يف زهًدا إما ونزول انهيار والتأخر
األمام بني األطراف بني العالقة تجعل للعالم. أفقي تصور عىل تقوم ثقافة يف إال التقدم
حركة يف الوعي وتضع التاريخي، الوعي يف وتتأسس واألدنى. األعىل بني وليس والخلف
التقدم مفهوم عىل أساًسا الغرب يف التنمية أيديولوجيات قامت وقد والتاريخ. الزمان
مجتمعات إىل انتقلت ثم .Developmentalism والتغيري والتنمية التطور فلسفة وعىل

وإزاحتها. تهميشها ثم وعزلها حصارها فسهل بوضوح. املفاهيم هذه من تخلو
أقرب الشعبي الذهن يف الوافدة السياسية األيديولوجيات أصبحت الوقت نفس ويف
لها تروج الشعبية. الثقافة يف معتقدات إىل منها السياسية النخبة إىل الدعاية إىل

“Ideology and Development”, “Mysticism and Development”. Islam in the Modern 59

World, Vo; I. pp. 11–57.
ص٤٣–٤٦. اإلسالم، يف األرض ملكية الجواد: عبد محمد د. 60
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والشعوب العامة. والعالقات الحكومة ومصالح الثقافة وزارة وأدبيات اإلعالم أجهزة
فالهزيمة الحقيقة. تقول ال أنها تعلم ألنها نظًرا الدعاية ضد حصنت قد بطبيعتها
روحي. شبع الجسدي والجوع لإلرادة. معنوي نرص اإلعالمي الخطاب يف العسكرية
باإلذاعات الناس وارتبط قريب. فرج السياسية واألزمة اقتصادي. إصالح األسعار وغالء
فالوعي مجتمعاتها. يف يدور ما منها وتعرف األخبار، منها تستقي األجنبية والصحف
الرسمي الدعائي الخطاب بني الشائعات وتنفذ الزائف. الوعي إزاحة عىل قادر الحقيقي
شائعة. والحقيقة حقيقة، الشائعة فتصبح الحقيقي. األجنبي الخارجي والخطاب املزيف
واإلعالم، الثقافة بني فرق هناك يعود وال إعالن. إىل واإلعالم دعاية، إىل الثقافة وتتحول

اإلعالم. ووزارة الثقافة وزارة بني اإلعالم، وأجهزة الجامعة كليات بني
رشف، العمل حق، العمل األجوف: كالطبل الشوارع وتمأل الشعارات، الشباب ويردد
الحرية والعمل، والنظام االتحاد وعدل، كفاية االشرتاكية حياة، العمل واجب، العمل
القدوة عىل تقوم ثقافة ويف كبرية. مسافة والواقع الشعار وبني والوحدة، واالشرتاكية
السياسية. النخبة عند العمل عن القول اختالف للناس بان والنموذج والسنة واألسوة
«للناس فاالشرتاكية الليربايل. والدكتاتور املاركيس، والباشا االشرتاكي، املليونري وظهر
الناس ساعد ومما املتسلط. خطاب والليربالية القطري، سلوك والقومية فوق»، اليل
عند واألفعال األقوال بني بالتناقض اإلحساس هذا التنمية لعمليات ظهورهم إعطاء عىل
كالمك «أسمع مثل ذلك عىل بالتهكم مليئة العامية األمثال وأن خاصة الحاكمة النخب
أكثر «ما بقولهم املصلحون أيًضا عنه عرب ما وهو أستعجب». أعمالك أشوف يعجبني

العمل».61 وأقل القوام
التي التنمية أليديولوجيات سنًدا يكون بحيث الثقايف املوروث بناء إعادة إذن غاب
ومرتصدة فيها قابعة األعماق يف ترسي املوروثة والثقافة السطح عىل وافدة ظلت
يف سواء التنمية تجارب انهارت فلما وعزله. حصاره بعد واستبعاده إلزاحته بالوافد
اآلن وحتى السبعينيات منذ الرأسمالية التجربة يف أو الستينيات يف االشرتاكية التجربة
فظهرت املنهارين. البديلني عن كبديل نفسها تعرض التقليدية الدينية املحافظة برزت
التي الحاكمة النخب من وبدًال البديل». هو «اإلسالم الحل»، هو «اإلسالم شعارات:
قائًما الثأر كان وملا هلل». «الحاكمية شعار ظهر الحالتني كلتا يف رجالها يتغري لم

١٩٨٤م. القاهرة، والنرش، للبحث العربي املركز الوثقى، العروة األفغاني: الدين جمال 61
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أزاحت أن بعد املوروثة الثقافة وبني والرأسمالية، االشرتاكية التنمية، أيديولوجيات بني
الحال هو كما االثنني بني الدموي الرصاع بدأ السلطة عن مناوئها التنمية أيديولوجيات

ومرص.62 الجزائر يف

التنمية أليديولوجيات الرتاثية املقومات سابًعا:

تدخل مضمونًا االجتماعي والتكافل ومضمونًا، لفظٍّا والعمل العلم مفاهيم أن من بالرغم
التقليدية الثقافة يف ومطوية مغلقة أنها إال التنمية أليديولوجيات املكونة العنارص ضمن
عربية ثقافة يف وإدخالها منها تحريرها يمكن لذلك واألثر. الفاعلية من تمنعها التي
املفاهيم من أخرى مجموعة مع فاعليتها تظهر أن يمكن حتى تحرًرا أكثر إسالمية
والعميل النظري اإلحكام من مزيد مع تصبح أن يمكن التنمية أليديولوجيات املكونة
التقليدية الثقافة بني الناشئ الفراغ تمأل للتنمية متكاملة إسالمية عربية أيديولوجية

للتنمية. الغربية واأليديولوجيات املوروثة
املفهوم هذا لغياب ونظًرا التقدم، مفهوم عىل تقوم التنمية أيديولوجيات كانت فإذا
وعن جذوره عن البحث يمكن أنه إال مباًرشا حضوًرا حضوره وعدم الدقيق باملعنى
عىل نزل الوحي كان فإذا الثقايف. املوروث يف مبارشة بطريقة ولو له مكونة عنارص
البرش، وتحكم الطبيعة أرس من وتحريره اإلنساني الوعي تطور يف وساهم مراحل،
الطبيعية. املوارد تنمية قبل الوعي، تقدم التقدم، هو الوحي غاية فإن مرحلة، مرحلة
الناسخ يف معروف هو كما الترشيع يف التدرج تضمنت أيًضا األخرية املرحلة كانت وإذا
أخذ قد يكون الوحي فإن األخف إىل األثقل من أو األثقل، إىل األخف من واملنسوخ،
الناس يقرؤه كي ومفرًقا منجًما الوحي نزول من الحكمة هي وهذه االعتبار. يف التطور
بل بالتاريخ63 الوعي وبلورة الفؤاد، ولتثبيت بالزمان، وصلتها أحكامه لتدبر مهل عىل
العام، التاريخ وتقدم وانهيارها املجتمعات لقيام وقانونًا للكون، سننًا يضع الوحي إن
عىل ويسري التاريخ قانون اإلنسان يعي أن أجل من النَّاِس﴾ بنَْيَ نَُداِولَُها اْألَيَّاُم ﴿َوتِْلَك

ص٤٢٩–٤٥٠. والحداثة، والعرص الرتاث ج١، والوطن»، الفكر «هموم تتحدى»، «الحاكمية 62

دار والحداثة، والعرص الرتاث ج١، والوطن»، الفكر «هموم القديم؟» تراثنا يف التقدم مفهوم غاب «هل 63
ص٤٠٣–٤١٢. ١٩٩٧م، القاهرة، الجامعية، املعرفة
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لبنية تخضع الزماني تواليها من بالرغم التي األنبياء قصص من الغاية هي وتلك هداه.
نفاقهم، أو الحكام من والخوف العميل، التوحيد ترك بسبب والسقوط النهضة واحدة،
أفعال فيه تدور الزمان عرب كبري مرسح فالتاريخ القضية، وضياع الدنيا، إىل والركون

البرش.
ِهللا َدْفُع ﴿َوَلْوَال سياسية، معركة فالتقدم اجتماعي. برصاع مرهون التقدم هذا
َدْفُع ﴿َوَلْوَال الصالح، رشط االجتماعي والحراك اْألَْرُض﴾. َلَفَسَدِت ِببَْعٍض بَْعَضُهْم النَّاَس
لتحقيق وسيلة االجتماعي فالرصاع َوِبيٌَع﴾. َصَواِمُع َمْت َلُهدِّ ِببَْعٍض بَْعَضُهْم النَّاَس ِهللا
أَْن ِمنُْكْم َشاءَ ﴿ِلَمْن قرآنيان لفظان والتأخر التقدم لفظي إن بل الرش. ودفع الخري

اِبُقوَن﴾. السَّ اِبُقوَن ﴿َوالسَّ الخري يف املنافسة أجل من َر﴾ يَتَأَخَّ أَْو َم يَتََقدَّ
واإلنسان املستقبل. إىل املايض من البعث، حتى الخلق من تقدم، كله التاريخ إن بل
نقطة فهو التحول. هذا عىل القادر هو والجماعة، بالفرد والعمل، باإليمان الحارض يف
يف واألمل املستقبل. إىل الحارض ومن الحارض، إىل املايض من التاريخي الوعي ارتكاز
مكونات أحد والتفاؤل باملستقبل، تفاؤًال يعطي الصالح العمل عىل جزءًا املوت، بعد حياة
إِالَّ ِهللا َرْوِح ِمْن يَيْأَُس َال َُّه إِن ِهللا َرْوِح ِمْن تَيْأَُسوا ﴿َوَال الديني الوعي أساس وهو التقدم،
ِهللا﴾. َرْحَمِة ِمْن تَْقنَُطوا َال أَنُْفِسِهْم َعَىل ُفوا أَْرسَ الذيَن ِعبَاِدَي يَا ﴿ُقْل اْلَكاِفُروَن﴾، اْلَقْوُم
يف العلم مظاهر كأحد والرتشيد العقالنية عىل تقوم التنمية أيديولوجية كانت وإذا
كما القديم الرتاث يف التيار هذا عىل االعتماد يمكن فإنه عليها السيطرة أجل من الطبيعة
عىل االعتماد يف التنمية عملية العقل عىل االعتماد يساعد وقد رشد. وابن املعتزلة عند بدأ
ويتجىل الوافد. أو املوروث من املحدثني، أو القدماء من كان سواء املنقول دون املعقول
طبيعة تقتضيه كما األشياء يف النظر هو فالحكمة الربهان. يف رشد ابن عند العقل
يف الحال هو كما الجديل القول يتجاوز الذي العلمي القول هو الربهاني والقول الربهان.
مثل الخطابي القول يتجاوز كما ورأسمالية. اشرتاكية بني وتضاربها التنمية نظريات
أن كما الحارض. يف يحقق مما أكثر املستقبل يف يعد والذي للجماهري السيايس الخطاب

الواجبات. أول هو بل بالرشع. واجب النظر
يف املؤثرة العلل عن البحث أجل من بأكمله الفقه علم أصول القدماء وضع كما
الفقهي القياس طريق عن العلم والعمل، العلم فيها يتحقق التي وهي اإلنسانية، األفعال
العلل، أنواع بني والتمييز الفرع، يف واستقرائها األصل من العلة استنباط بني يجمع الذي
فباإلضافة املالئمة. العلة أو املناسبة العلة وهي وأضعفها املؤثرة، العلة وهي أقواها،
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ذلك يف بما للفعل املادية املكونات هناك تفعل» «ال أو «افعل» والنهي، األمر صيغ إىل
واإلمكانيات. والغايات الدوافع

هللا تسخري قرآني، مفهوم وهو التسخري، مفهوم يف مًعا والعمل العلم ويجتمع
عللها عن البحث طريق عن ونشاطه لفعله ميدانًا وجعلها اإلنسان، لصالح الطبيعة
عىل اإلنسان لصالح يشء كل وضع فقد األرض. إلعمار فيها والتحكم عليها والسيطرة
هادًفا األرض وعىل الطبيعة يف اإلنسان رسالة لتحقيق املجال إفساح أجل من مبدئي نحو
لصالح الطبيعة هللا تسخري بمعنى مرة) ٢٢) القرآن يف «سخر» لفظ ورد وقد السماء. إىل
من السموات يف وما والنهار، والليل والسحاب، والنجوم والقمر الشمس تسخري اإلنسان،

له.64 اإلنسان بدن وتسخري بل وجبال، وفلك وبحار أنهار من األرض يف وما طري
بَنِي َكرَّْمنَا ﴿َوَلَقْد والبحر الرب يف ُكرم ألجله. يشء كل ُخلق الكون، سيد واإلنسان
ِلْلَمَالِئَكِة َربَُّك َقاَل ﴿َوإِذْ األرض، يف له خليفة هللا وجعله َواْلبَْحِر﴾، اْلَربِّ ِيف َوَحَمْلنَاُهْم آَدَم
صاحب واإلنسان اْألَْرِض﴾. ِيف َخَالِئَف َجَعْلنَاُكْم ﴿ثُمَّ َخِليَفًة﴾، اْألَْرِض ِيف َجاِعٌل إِنِّي
السموات من أعظم كان لذلك تامة. بحرية عاتقه عىل أخذها أمانة ومحقق رسالة
األرض إعمار رسالته اإلنسان. وحملها منها وأشفقن يحملنها أبني التي والجبال واألرض
اإلظعان من ويأخذ بيوتًا الجبال يف ينحت ِفيَها﴾، َواْستَْعَمَرُكْم اْألَْرِض ِمَن أَنَْشأَُكْم ﴿ُهَو
اْعَملُوا﴾، ﴿َوُقِل العمل إىل الدعوة جاءت لذلك للركوب. والحمري والبغال والخيل خيًما،
يف والعمل الكدح إىل الدعوى نفس وهي َعاِمٌل﴾. إِنِّي َمَكانَِتُكْم َعَىل اْعَملُوا َقْوِم ﴿َويَا

َفُمَالِقيِه﴾. َكْدًحا َربَِّك إَِىل َكاِدٌح إِنََّك اْإلِنَْساُن أَيَُّها ﴿يَا فيها، والنضال األرض
وتربو فتهتز املاء عليها ينزل التي الخرضاء األرض هي الكريم القرآن يف واألرض
وهي الرياح. تذروه الذي الهشيم الصفراء، األرض وليست بهيج، زوج كل من وتنبت
وبها لإلنسان، الحياة مقومات وكل والرشاب والطعام والحيوان بالنبات اململوءة األرض
وللسكن والكدح، والكد للسعي الوقت نفس يف ولكنها والصناعة. للزينة املعادن من
لها، يخلد وال فيها يتثاقل ال مناكبها. يف يميش له وبساط لإلنسان فراش هي واملستقر.
الرسالة. لتحقيق يجاهد بل يستكرب وال يعلو ال فيها. خليفة فهو ويتجاوز. يسعى بل

دراستنا: انظر 64
Human Subservience of Nature, Islam in the Modern World, Vol. I, Religion, Ideology

and Development, pp. 267–335.
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فيها يتمكن حتى يعود وال منها يهاجر يفسد، وال فيها يصلح عبثًا. فيها ليس فهو
املتقون. العباد ويرثها

«من البور األرض زراعة عىل الرسول شجع إذ السنة؛ يف التي املعاني نفس وهي
إىل حاجة يف األرض كانت وملا حق». ظالم لعرق وليس رضيتها فله ميتة أرًضا أحيا
غرس أو زرًعا زرع ومن ذراًعا». أربعون حريمها فله برئًا احتقر «من فإن تحييها مياه
والسماء األرض يف الطعام. صدقة له فهو طائر أو سبع أو إنسان منه فأكل غرًسا
الخري يقابل واإلنسان جوادة خرية فاألرض طري. ولحم وأسماك حبوب واألنهار، والبحر

وإصالحها.65 وعمارها وزراعتها وريها فالحتها بالخري،
يف ِللنَّاِس﴾ َوَمنَاِفُع َشِديٌد بَأٌْس ﴿ِفيِه فالحديد واملعادن. الحديد القرآن ويذكر بل
أيًضا، اإلسكندر واستعمله اْلَحِديَد﴾. َلُه ﴿َوأََلنَّا إذابته داود استطاع كما والسلم. الحرب
َحتَّى انُْفُخوا َقاَل َدَفنْيِ الصَّ بنَْيَ َساَوى إِذَا َحتَّى اْلَحِديِد ُزبََر ﴿آتُونِي الحديد تراب وأذاب
للعذاب وسيلة أيًضا بالنار املحمي والنحاس ِقْطًرا﴾. َعَليِْه أُْفِرْغ آتُونِي َقاَل نَاًرا َجَعَلُه إِذَا

اِن﴾. تَنْتَِرصَ َفَال َونَُحاٌس نَاٍر ِمْن ُشَواٌظ َعَليُْكَما ﴿يُْرَسُل
الفقهي الرتاث يف يعاب مما بالرغم القرآن يف التجارة صورة تزدهر الوقت نفس ويف
استعملت الرابحة التجارة صورة إن بل التجار. أخالق عىل خلدون ابن وعند القديم
مرات) ٩) القرآن يف «تجارة» لفظ ورد فقد واآلخرة. الدنيا بني بالعالقة املثل لرضب
تبور. أو هللا ذكر عن تلهي أن دون تراٍض عن الحارضة التجارة وهي إيجابي، بمعنى
القرآن يف «ربح» لفظ يذكر لم لذلك العامة. الخدمات توفري بل الربح منها القصد ليس
َفَما ِباْلُهَدى َالَلَة الضَّ اْشَرتَُوا الذيَن ﴿أُوَلِئَك الربح عدم وهو سلبي وبمعنى واحدة مرة إال
عىل بناءً األفعال كسب وتعني مرة) ٦٧) «كسب» لفظ ورد حني يف ِتَجاَرتُُهْم﴾. َرِبَحْت

املال. كسب وليس والجماعية الفردية املسئولية
كقطاعات والتجارة والصناعة والزراعة األرض يف للعمل العام التصور هذا ويساند
املنكر. عن والنهي باملعروف واألمر األمر، ألوىل النصيحة عىل يقوم سيايس نظام للتنمية
الشورى تستطيع كما االقتصادي. النشاط مظاهر عىل والشعبية الرسمية الرقابة وهي

وأيًضا: ص٥٧–٩٨. ج١، والوطن، الفكر هموم الكريم»، القرآن يف واألصفر «األخرض دراستنا: انظر 65
The Greenery between Islamic Tradition and the Necessities of Life in Egypt Today,

Islam in the Modern World, Vol. I, p. 355–65.
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والتقليل التنمية يف الشعبية املشاركة يف املساهمة ألهله األمر وإسناد بالرأي التفرد وعدم
معروف هو وكما الخربة، ذوي غري من القرار وإصدار بالرأي االنفراد مخاطر من
ُشوَرى ﴿َوأَْمُرُهْم اْألَْمِر﴾، ِيف ﴿َوَشاِوْرُهْم مثل الشورى عن الشهرية القرآنية اآليات من

الناس». أيها عيلَّ «أشريوا الرسول وكقول بَيْنَُهْم﴾،
القدماء من منقولة تراثية، مفاهيم االجتماعي والتكافل والعمل العلم مفاهيم إن
املوازية. الوافدة املفاهيم عليها يغلب التي املعارصة التنمية تجارب يف توظيفها دون
واحدة. املعاني تكون وقد املتصارعني، املصدرين بني حائًرا املعارص العربي الفكر ويظل
هذا من سواء املطلق الحكم أجل من السياسية السلطة عىل رصاع حقيقته يف الرصاع إنما
الخطابني توحيد أجل من الوطني الحوار أهمية تربز وهنا الفريق. ذلك من أو الفريق
خطاب صياغة أجل من املعارص، والعلماني القديم اإلسالمي املعارص، العربي الفكر يف
تكون فقد النظرية. األطر عن النظر برصف موحد وطني تنموي لربنامج واحد وطني
يتوحد العمل ففي واحدة. تنموية خطة عىل عمًال متفقة ولكنها نظًرا متعددة األطر هذه
النظرية. تعدديتها عن النظر برصف األمة، وحدة تظهر االجتماعي التكافل ويف النظر،
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النساء1 فقه

القديم الفقه يف املرأة صورة

واملادة الصورة (1)

نقصان، أو زيادة دون عليه هي كما القديم الفقه يف املرأة صورة النساء» «فقه يعني
واملعامالت، العبادات يف العضوية املرأة سلبية، صورة كانت فإن دفاع. أو نقد دون
العاملة، املرأة مثل أخرى صورة إىل الصورة هذه تغيري املحدثني الفقهاء مسئولية فإنها
مسائل وهي الدولة، رئيسة واملرأة املجاهدة، واملرأة املواطنة، واملرأة العاملة، واملرأة
صورة عىل يعرتضن النساء بعض كان وإذا اليوم. املرأة حقوق جمعيات تعرضها
االعرتاضات هذه فإن القديم الفقه يف الجنس املرأة املوضوع، املرأة «البيولوجية»، املرأة
النساء اعرتاض يسمع الرسول كان وقد املحدثني. الفقهاء عند االعتبار بعني تؤخذ
فقط للذكور ليس الخطاب فكان اللغة مستوى عىل لهم الوحي ويستجيب املسلمات
َواْلَقاِنتَاِت َواْلَقاِنِتنَي َواْلُمْؤِمنَاِت َواْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْسِلَماِت اْلُمْسِلِمنَي ﴿إِنَّ أيًضا لإلناث بل
ِقنَي َواْلُمتََصدِّ َواْلَخاِشَعاِت َواْلَخاِشِعنَي اِبَراِت َوالصَّ اِبِريَن َوالصَّ اِدَقاِت َوالصَّ اِدِقنَي َوالصَّ
هللاَ َوالذَّاِكِريَن َواْلَحاِفَظاِت ُفُروَجُهْم َواْلَحاِفِظنَي اِئَماِت َوالصَّ اِئِمنَي َوالصَّ َقاِت َواْلُمتََصدِّ

.﴾… َوالذَّاِكَراِت َكِثريًا

٢٠٠٣–٢٠٠٤م، التاسع، الكتاب اللبنانيات، الباحثات تجمع املعارص»، العربي الخطاب يف «النساء 1

٢٠٠٢م. بريوت، واإلبداع، العربية املرأة ندوة يف البحث هذا أُلقي قد وكان ص١١٦–١٣٦، بريوت،
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والفعل صورة، عىل يقوم فالدور القديم. الفقه يف املرأة دور النساء» «فقه يعني وال
عن الفعل يف املرأة دور يخرج قد واملكانة. الوضع إىل أقرب هنا الصورة اإلدراك. أساسه

األساس. هي الصورة تظل ذلك ومع الذهنية، صورتها
عديد للموضوع حشد فقد والسنة. الكتاب يف املرأة صورة النساء» «فقه يعني وال
تختلف وقد والسنة.2 الكتاب يف املرأة عن واألحاديث اآليات بتجميع بداية الدراسات من
بني والتقييد، اإلطالق بني األحكام وإصدار املناهج وتعدد اآليات تفسري يف القراءات
صحة درجة عىل اآلخر البعض يختلف وقد والتاريخ. الوحي بني والفقه، الرشيعة

والظني. القطعي واآلحاد، املتواتر بني واملوضوع، الصحيح بني الحديث
يف املرأة وضع من وكثري اليهودي. بالترشيع اإلسالمي الترشيع تاريخ ارتبط وقد
تفيد قد الترشيع لوحدة التاريخية فالرؤية اليهودية. الرشيعة يف يقابلها ما لها الرشيعة
ينتِه لم والتاريخ مستمر، الزمان أن طاملا تغيريها أجل من وصورتها املرأة وضع فهم يف

بعد. مساره
والرومان اليونان عند خاصة املعارصة الرشائع بباقي اإلسالمي الترشيع ارتبط كما
عما الصلة مقطوع التاريخ، خارج ليس اإلسالمي فالترشيع رشًقا. والهند وفارس غربًا
فإذا اإلنسانية. للرشائع العام التاريخ من جزء هو الرشائع. من يعارصه وعما قبله
فإىل وغربًا رشًقا الحديثة الحضارات إىل القديمة الحضارات من املعارصة الرشائع تغريت

اآلن؟ املرأة صورة يف التغيري هذا يؤثر حد أي
ما آخر وهو رشد3 البن املقتصد» ونهاية املجتهد «بداية عىل الصورة وصف ويعتمد
والجرأة بالعقالنية له مشهود فيلسوف من صياغة إعادة من اإلسالمي الفقه إليه وصل
السادس القرن يف األموية. من والواقع األشعرية من العقل تحرير أجل من النقد يف
بنائه إعادة ويحتم السابع. القرن يف األوىل اإلسالمية للحضارة األوىل املرحلة نهاية قبل
والنهضة اإلصالح حركة إلقالة اإلسالمية الحضارة مسار من الثالثة املرحلة بداية يف
للمايض التحدي وقبول والجرأة الجذرية من بمزيد لها الحيوية وإعادة عثرتها، من

والحارض.

١٩٩٣م. الكويت، القلم، دار أجزاء)، ٥) الرسالة عرص يف املرأة تحرير شقة: أبو الحليم عبد 2

انظر ١٩٦٩م. القاهرة، األزهرية، الكليات مكتبة (جزءان)، املقتصد ونهاية املجتهد بداية رشد: ابن 3
يف العقالني والرتاث رشد ابن ١٩٩٦م. ،١٦ العدد ألف: مجلة املقارنة، البالغة فقيًها، رشد ابن أيًضا:

١٩٩٦م. القاهرة، األمريكية، الجامعة اإلنجليزي، األدب قسم والغرب، الرشق
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البيئة بحكم األقرب وهو مالكي فقهي مذهب أي إىل ينتسب ال محايد. كتاب وهو
الحلول. أقرب ويختار االختالفات، يرصد العربي. واملغرب األندلس عىل الغالب واملذهب

العرص. لظروف طبًقا والتأويل البناء بإعادة ويسمح
يف حرج وال سواء. حد عىل واملحدثني القدماء سنة كانت هكذا الدين. يف حياء وال
وتجاوزها الدواعي، توفرت إذا تغيريها أجل من عليه هي كما الصور عرض املهم الدين.
التغيري إىل السطحي والتجميل بالدفاع االكتفاء وعدم املحدثون، الفقهاء وتجرأ الزمن،

الزمان. ومسار العرص وباسم التقليد، ضد التجديد باسم الفعيل
وال ذاته يف مقدًسا تراثًا ليس وهو الفقهاء. صنع من النهاية يف الفقهي الرتاث
مذاهبهم واكتملت قدرهم، وعظم شأنهم، عال مهما ذواتهم يف مقدسون القدماء الفقهاء
الحاجة تظهر وربما واملالكية. والحنبلية والشافعية الحنفية الشهرية: األربعة املذاهب مثل
جديدة مذاهب إبداع يجوز كما ثور. وأبي األوزاعي مثل اندثرت قديمة مذاهب إحياء إىل
حتى خامًسا مذهبًا الجعفري املذهب املحدثني بعض أضاف كما العرص. روح عن تعرب

املجتمع». «فقه يف اإلبداع طاقات وتتجدد االختيار، آفاق تتسع
إعادة يف القديم الفقه بناء إعادة ملحاولة تجريبية مقدمة النساء» «فقه البحث وهذا
إىل النقل «من يف والفقه والسرية والتفسري والحديث القرآن الخمسة: النقلية العلوم بناء
من الجديد وإمكانيات القديم حدود بيان مجرد بل صواب وال فيها خطأ ال العقل».

البديلة. بالصور واإليحاء النمطية عىل الخروج أجل
الزكاة، مثل واملرأة الرجل عن النظر برصف جميًعا املسلون فيه يتساوى فقه وهناك
والرهون، والرشكة، والبيع، والصيد، والذبائح، والضحايا، والنذور، واأليمان، واالعتكاف،
فرق فال والحرابة. والرسقة، والقذف، والوكالة، والحوالة، والكفالة، والصلح، والتفليس،
فقه هو فال فيه. واألنوثة الذكورة بني التمييز يختفي الفقه. هذا يف واملرأة الرجل بني
وجود يبني الفقه هذا الرجال. منه يغضب نسوي فقه هو وال النساء، عليه يثور ذكوري
فإمكانية واألنوثة. الذكورة فيه تتمايز أن قبل أوًال املؤمن أو املسلم أو اإلنسان أو الفرد
واإلقالل مساحتها توسيع املهم إنما موجودة. واملرأة الرجل فيه يتساوى عام فقه إيجاد
دون املساواة عىل يقوم واحد فقه يعم حتى واملرأة الرجل بني التمايز فقه مساحة من
ومرتد، ومؤمن وكافر، مؤمن بني حتى أو وذمي مسلم بني أو وامرأة رجل بني تمييز

والواجبات. الحقوق يف الجمع فيه يتساوى واحد وطن يف يعيش الجميع دام ما
وقانون الطهارة موضوع يف املعامالت، ويف العبادات يف القديم الفقه يف والتمايز
البنية بحكم الرجل وضع عن متمايًزا للمرأة خاص كوضع االجتماعية والعالقات األرسة
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ترتكز التي القديمة الثقافة عن ناتج خالص بيئي تصور وهو الحي. للكائن العضوية
التي الولود املرأة اإلنجاب، مهمتها التي «املرأة–القط» أو «املرأة–البقرة» حول أحيانًا
هذه تغيري يمكن حد أي فإىل يتوالد. آخر حي. كائن أي عن املرأة فيها تختلف ال
للمرأة–اإلنسان فيها األولوية تضع أخرى إنسانية صورة إىل للمرأة الوظيفية الصورة

املرأة–الحيوان؟ عىل
واملعامالت. العبادات الرئيسني: قسميه يف القديم الفقه يف املرأة صورة وتظهر
املرأة صورة املعامالت ويف باهلل، عالقاتها يف عضويٍّا الطاهرة املرأة صورة العبادات يف
الرجل. مع وأفقية هللا، مع رأسية طرفني، مع عالقة يف فاملرأة بالرجل. عالقتها يف الولودة
األنا عالقة امرأة، هي حيث من املرأة أوًال. ذاتها مع املرأة عالقة يف ثالث قسم يوجد وال

االختالف.4 قانون قبل الهوية قانون باآلخر، األنا عالقة قبل بنفسه

العبادات أوًال:

الطهارة (١)

بمفردها املرأة وكأن النجاسة من الطهارة هي القديم الفقه يف تربز للمرأة صورة أول إن
إىل مستمرة حاجة يف ونفاًسا وحيًضا دًما تصبح العضوي كيانها ينظم قانون دون
يف قارصة أو سرت إىل حاجة يف الرجل إثارة أو الغطاء إىل حاجة يف عورة أو الغسل

االجتماعية. الوصاية إىل العضوي التلوث من يتكرر نمط فالطهارة ويل. إىل حاجة
يف الوضوء. يف الفرق إنما والغسل. الوضوء وجوب يف واملرأة الرجل بني فرق وال
مشرتك. بماء يتوضآن الوضوء ويف مستقل. بماء واملرأة الرجل من كل يتوضأ الوضوء
أسار موضع يف ذلك ويظهر وحدها. املرأة وليس والرجل املرأة بني مشرتك فعل الطهارة
من جديد من استعماله وجواز الرجل، طهر أو املرأة طهر من املاء فضول أي الطهر،
األول آراء: عدة عىل املطلق. والتحريم املطلق التحليل بني العلماء واختلف منهما. أي
سؤر يكون أن فرق ال والشافعي، ومالك حنيفة أبي عند بإطالق طاهر فالسؤر الجواز،
واملضمضة االستنشاق تم الذي املاء نظافة درجة مع يتناىف ما وهو الرجل، سؤر أو املرأة

ص٢٦٦–٢٧٧. ٢٠٠٣م، القاهرة، املرصية، الفلسفية الجمعية املقاومة، فيلسوف فشته كتابنا: انظر 4
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أن للمرأة يجوز والثاني به.5 الرجلني وغسل املرفقني إىل اليدين ومسح األذنني وغسيل
ألن واضح تمايز وهو املرأة. بسؤر يتطهر أن للرجل يجوز وال الرجل بسؤر تتطهر
الرأس ومسح والرجلني اليدين وغسل واالستنشاق املضمضة يف يتساويان والرجل املرأة
ليست فالقوامة الغسل. يف والداخلة الوضوء عىل الخارجة األعضاء باقي إىل التطرق دون
الطعام يف املرأة عىل الرجل وأولوية للرجل. املرأة تبعية التبعية، هي إنما السؤر. يف
الحيض مثل للرجل الجنابة والثالث القديمة. البدوية للعادات طبًقا والوضوء والرشاب
التي الخارجية باألعضاء يتعلقان وكالهما عدمه. من الجواز يف كعامل يستويان للمرأة
عىل وليس واحد زمان يف مًعا رشعا إذا الطرفني من جوازه والرابع الوضوء. يشملها
ماءً الوضوء وبعد واحًدا، ماءً والصب الوضوء قبل املاء يكون الحالة هذه ويف التوايل.
وهو حنبل. بن أحمد عند التزامن عىل أو التوايل عىل سؤر جواز عدم والخامس مشرتًكا.
دام ما نظري القرتاض داعي فال النظرية. االفرتاضات عن واألبعد واقعية األكثر الرأي
بينهما املشرتكة واألفعال كثرية، واملرأة الرجل بني والقرب التحبب وطرق متوافًرا. املاء

الفنية. واألعمال والتنزه والطعام الرياضة يف متعددة
الرجل يحتاج وال متوفر فاملاء اآلن أما الحياة. وندرة بالبيئة مرتبط موضوع وهو
تبيح والرضورات قديًما، نادًرا املاء كان الرجل. بسؤر املرأة أو املرأة بسؤر يتوضأ أن
حتى واليدين األذنني وغسيل واستنشاق مضمضة من يستلزم وما فالوضوء املحظورات.
مرة. لثاني استعمل ما إذا صافيًا نقيٍّا يصبح ال الرجل وغسيل الشعر ومسح املرافق
عند وليس القدماء عند عادة يكون قد بالوضوء للمرأة الرجل أو للرجل املرأة وتحبب
والفنية العلمية أو كالرياضة الجسدية املشاركة من أخرى أنواًعا يفضلون الذين املحدثني

والثقافية.
أو باليد النساء ملس من الوضوء يجب فهل الوضوء ينقض النساء ملس كان وإذا
اإلجابات وتتفاوت املحدثني؟ عند واألحضان القبلة مثل الحساسة األعضاء من ذلك بغري
فعليه سرت وال حجاب دون بيده امرأة ملس فمن والنفي. اإلثبات بني القدماء عند

اغتساله عن ميمونة حديث واحد، إناء من وأزواجه هو الجنابة من النبي اغتسال هي أربعة: واألدلة 5

بن هللا عبد حديث املرأة، بفضل الوضوء الرسول نهى عن الرتمذي يف الغفاري الحكم حديث فضلها، من
املجتهد، بداية مًعا. يرشعا أن إال الرجل بفضل واملرأة املرأة بفضل االغتسال عن الرسول نهي عن رسجس

.٣٢–٣٣  ج١،
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عىل يدل إنما اللذة مصدر اليد ملس واعتبار (الشافعي). يلتذ لم أم التذ سواء الوضوء
والعشق املالعبة بل املصافحة مجرد ليس فهو االلتذاذ القصد كان وإذا الحرمان. مجتمع
ونظر اليدين ملس بني فرق وال الشعبية.6 األغاني بعض ذلك عىل تدل كما الرومانيس
ولَم وامللموس؟ الالمس بني التفرقة فلَم واملرأة. الرجل بني التمايز يقع وهنا العينني.7
املرأة تتحمل الزنا، يف الشعبية األعراف ويف امللموس؟ دون املالمس عىل الوضوء إيجاب
يقوم أو ابنته يقتل واألب شيئًا. يتحمل ال الرجل أن حني يف املوت لدرجة املسئولية
يكون اللمس مثل الصغرية يف الرجل. يُقتل وال القريب أو العم ابن أو األخ عنه نيابة
آثر لذلك عليها. املجني هي املرأة تكون الزنا مثل الكبرية ويف عليه، املجني هو الرجل
ورأى االثنني. عىل الوضوء وإيجاب واملرأة، الرجل بني املساواة العلماء من آخر فريق
من كانت إذا الوجوب وعدم الزوجة كانت إذا املرأة ملس من الوضوء وجوب آخرون
يستثار وكيف له؟ حالل وهي الزوجة يد ملس من الوضوء يجب وملاذا املحارم. ذوات
الالمس بني للمساواة وإيثاًرا له؟ حالل وكلها زوجته من خارجي جزء ملس من الرجل
حالة يف واملرأة الرجل عىل الوضوء وجوب يف أيًضا املساواة ثالث فريق ل فضَّ وامللموس،

املصافحة. يف اليدين تالمس
إليها القصد أو اللذة قارنته إذا اللمس من الوضوء بإيجاب رابع فريق ويشتد بل
فإنهم القبلة عدا ما اليد. عىل «الطرحة» من جزء أو منديل وضع أي حائل بغري أو بحائل
واألقرب (مالك). الشفتني ملس يف تساهل يقابله اليد ملس يف فالتشدد اللذة. يشرتطوا لم
يصاحبها لم أم لذة صاحبها سواء النساء ملس من الوضوء وجوب عدم هو العقل إىل
أو يصافحها امرأة كل مع النهار طيلة يتوضأ العامل الرجل ظل وإال حنيفة). (أبو
يثري وقد مصافحته. رافضة الهواء يف معلقة يده املرأة تركت إن واملهانة بالذل يشعر
مفاتن والحجاب الربقع يثري كما كشفها. يثري مما أكثر اللذة قماش من بقطعة اليد سرت
عن وماذا يسرتان.8 مما أكثر الوجه قسمات وباقي والشفتني األنف وتخيل العينني
وهو ورجاًال نساءً واالستقبال، الوداع طوابري يف املئات يصافحان اللذين وحرمه الرئيس

إيديا». بلمستهم ترتاح إيديك «هات تقول حني كلثوم ألم عمري» «إنت أغنية مثل 6

عينيا. دنيتهم يف ترسح عينيك «هات النظر مثل وذلك 7

ج١، املجتهد، بداية الصالة، إىل وخرج نسائه بعض وقبَّل السجود. عند بيده عائشة يلمس الرسول كان 8

.٣٨–٤٠ 
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حساب عىل املرأة لصالح املساواة بعض تقع وقد العيدين؟ أو الجمعة صالة إىل ذاهب
أن حني يف للرجل الوضوء يوجب الذي الذكر» «مس مثل أخرى موضوعات يف الرجل
يوجب هل فرجها املرأة ملست إذا وماذا للمرأة. الوضوء يوجب ال قد للذكر املرأة ملس
أو ا نصٍّ عليه الوضوء يوجب هل املرأة فرج الرجل ملس لو وماذا عليها؟ الوضوء ذلك
كبدن أيًضا والرجل بل املرأة تصور يف القديمة الفقه مسائل بلغت الحد هذا إىل قياًسا؟

لإلنسان. شامل جنيس تصور يف اآلخر مع أو ذاتيٍّا به والتالعب إثارته تتم
هو بل وحدها باملرأة ا خاصٍّ ليس وهو الوضوء. نواقض من الجنس وممارسة
أم نزول حدث سواء الختانني التقاء من الغسل ويجب واملرأة.9 الرجل بني مشرتك عمل
أهل من فريق عند اإلنزال رضورة مع أو الظاهر وأهل والشافعي مالك عند يحدث لم
مالك. عند وبلذة الشافعي، عند لذة بغري أو بلذة سواء الخروج هو واإلنزال الظاهر.
ال النظافة بدافع الجماع بعد الغسل العامة، والقاعدة والعرف البداهة إىل أقرب وهو
مسلمني، وغري مسلمني بني فرق وال تلقائي، طبيعي عميل وسلوك دينية رشيعة بني فرق
الرجل. مع أو وحدها للمرأة خاصة بوضعية له شأن وال متدينني. وغري متدينني بني
للعرق تصبب من فيه حدث ملا للبدن الشامل الغسل أي الوضوء من أفضل واالستحمام

النكاح. يف املبذول الجهد عىل بناءً

الحيض (٢)

وهو الحيض ثالثة: وهي الرحم10 من الخارجة الدماء أحكام الطهارة موضوعات ومن
الوالدة. مع والنفاس املرض، حالة يف واالستحاضة الصحة، حالة يف طبيعيٍّا الدم خروج
أو البداية يف الطهر، إىل الحيض من أو الحيض إىل الطهر من التحول عالمات وهي

النهاية.
أيام ثالثة واألقل، الشافعي، عند يوًما عرش خمسة األكثر، بني الحيض أيام وترتاوح
بيوم أو أيام بثالثة األقل يتحدد ال وربما حنيفة. أبي عند أيام عرشة بينهما، الوسط أو

وليلة.

.٣٤  ج١، املجتهد، نهاية النَِّساءَ﴾، َالَمْستُُم أَْو اْلَغاِئِط ِمَن ِمنُْكْم أََحٌد َجاءَ ﴿أَْو 9

.٥٠–٦٤  ج١، املجتهد، بداية 10
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يوًما عرش خمسة أو عرش بسبعة األكثر بني الطهر أقل يف اليشء نفس ويقال
والعادة. التجربة إال له حد ال ما وهو الطهر أكثر أو أيام ثمانية أو (مالك) عرشة أو
حدة، عىل امرأة كل تكوين لطبيعة نظًرا جميًعا للنساء واحد عام قانون يوجد ال وربما
بها. النساء معرفة قدر الرجال يعرفها ال أمور أنها كما بها.11 تتمتع التي والفردية
أو يوًما تحيض حيضتها تنقطع التي والحائض الفقهاء. وضع من ذكوري والفقه
يف السن يف املرأة تقدمت كلما تماًما الحيض ينقطع حتى يومني أو يوًما وتطهر يومني،

الخمسني. حوايل
أيًضا. الشافعي أقوال أحد وهو تحيض. الحامل مالك عند الحامل؟ تحيض وهل
وإذا فاسًدا. دًما الظاهر الدم كان وإن تحيض ال والثوري وأحمد حنيفة أبي وعند
أصفر. االستحاضة ودم أسود، الحيض استحاضة؟ أم حيض هو هل الحامل حاضت
املرأة وتعرفه الفقه، وليس التجربة تقره ما وهو حيًضا كان املستحاضة دما تمادى ولو
إال تعرفها ال أمور وهي الجفوف. أو البيضاء القصة الطهر وعالمة الرجل. من أكثر

أولية. معرفة الرجال يعرفها وال واألطباء. النساء
اعتمد كما الحديث الطب آراء عىل فيها الفقه يعتمد خالصة طبية موضوعات هي
والحديث القديم الفقه موضوع من تخرج وجالينوس.12 بقراط آراء عىل رشد ابن
إيجابية أم سلبية للمرأة خاصة صورة منه تستنبط وال الدقيق. العلم موضوع يف وتدخل
واإلنزال واملني الرجل لبلوغ تحليل القديم الفقه يف يوجد وال رصف. عضوي واقع هو بل
هو بل للفهم موضوًعا ليس فالرجل املرأة. عند تحليلها يتم كما والعنن واالنتصاب

التحليل. موضوع هي املرأة أن حني يف الفقيه،
الذين الخوارج بعض باستثناء قضاء عليها وليس الصالة من املرأة يمنع والحيض
هو واألهم الفرج. يف والجماع والطواف الصوم من يمنع أنه حني يف القضاء. يوجبون
فوق فيما والشافعي ومالك حنيفة أبي عند جائز فهو منها. يستباح وما الحائض وطء
الحيضة طالت إذا وجائز وداود. سفيان عند الدم موضع يف إال يشء كل يف وجائز اإلزار.
بعد الحائض وطء العرف. يف الشائع وهو العلماء من جمهور عند يجوز وال أحمد، عند

عليها يعمل سنة هناك ليس وألنه ذلك، يف النساء أحوال الختالف بالتجربة ذلك عىل الوقوف «عرس 11

ص٥٤. السابق، والطهر.» الحيض أيام يف اختالفهم يف كالحال
ص٥٤. السابق، 12
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يف ويجوز والشافعي. مالك عند يجوز وال حنيفة أبي عند جائز االغتسال وقبل الطهور
كصورة باملرأة والتمتع النهاية يف وطهارة ذوق مسألة وهي األوزاعي. عند فقط الفرج
حائض وهي امرأته أتى ومن الوطر.13 لقضاء جنيس كموضوع منها أكثر جمالية
وعند أحمد. عند ونصف بدينار يتصدق أو حنيفة وأبي والشافعي مالك عند هللا يستغفر

ونصف. دينار انقطاعه وبعد دينار الدم يف الحديث أهل
هذا وإىل الحيض. انقضاء انتظار يستطيع ال الذي بالرجل الشبق بلغ الحد هذا إىل
بلغت الحد هذا وإىل النكاح. ورضورة الحيض آالم املزدوج، العذاب هذا املرأة تقبل الحد
عن واملرأة الرجل امتناع هو السائد والعرف املواتية. غري الظروف يف حتى النكاح أهمية
للجنس الحديثة املمارسات بعض تعرب وقد للنظافة. أدعى فهو الحيض. وقت الجنس
الدبر ويف بالفم الجنس وعن واللمس، العناق عن جسد، هو حيث من الجسد متعة عن

القديمة. الفقهية املواقف هذه عن
وعرشون حنيفة، أبي عند يوًما وعرشون خمسة أقله النفاس. يأتي الحيض وبعد
الشافعي. عند له حد وال يوسف، أبي عند يوًما عرش وأحد البرصي، الحسن عند
عند يوًما وأربعون النساء. سؤال بعد ذلك عن تراجع ثم مالك عند يوًما ستون وأكثره
تتطلب األنثى فوالدة األنثى، والدة عن الذكر والدة تختلف وقد العلم. وأهل حنيفة أبي
أجل من الطهر بداية ذلك يف والحكمة للذكر. وثالثون لألنثى يوًما أربعون أكثر، أياًما
اآلخر تجاه بوظائفها املرأة وقيام الزوج وإرضاء الرب إرضاء أجل من والجماع، الصالة

بالبدن. واملعارشة بالروح املعارشة تجاه األفقي، واآلخر الرأيس
فكما الصالة. يف الطهارة موضوع إىل الوضوء موضوع من الطهارة تنتقل ثم
واملستحاضة.14 الحائض صالة تؤخر كذلك عليه واملغمى والصبي املسافر صالة تؤخر
من املرأة تمنع التي الحديثة الحفظ وسائل بكل الواجبات أداء من مانع الحيض وهل

والسباحة؟15 والجري الرياضة ذلك يف بما فعل أي أداء

إال بالحائض يشء كل «اصنعوا وقوله عليها اإلزار شد بعد الحائض يبارش كان الرسول أن يروى 13

ليست حيضتك «إن أيًضا وقوله حائض، وهي عليها للنوم فخذك» عن «اكشفي لعائشة وقوله النكاح».
ينجس». ال املؤمن «إن وأيًضا يدك»، يف

.١٠٢  ج١، املجتهد، بداية 14
.Tampon التامبون مثل وذلك 15
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عليها ثاٍن فريق وعند مالك. عند ندبًا أو وجوبًا واحد، طهر املستحاضة وعىل
تقنني هذا وكل وليلة. يوم كل االطِّهار عليها ثالث فريق وعند تشدًدا. صالة لكل الوضوء
يقدر أو إحساسها يستشري أو رأيها أحد يسألها أن دون وواجباتها وسلوكها املرأة لحياة
للتقنني موضوع هي تقدر. ال وما عليه تقدر ما تريد، ال وما تريد ما الداخلية، مشاعرها
وما الرشيعة، وتطبيق القانون باسم مسارها يقررون اآلخرين أيدي يف وحياتها وكفى،
إىل وتستدعى بالنشاز، توصف املنال، صعبة املتمردة املرأة كانت لذلك الطاعة. إال عليها

وسفرها. لخروجها الزوج موافقة إىل وتحتاج الطاعة. بيت

العورة (٣)

يُسأل وال املرأة. يف العورة حد هو وما العورة، موضوع إىل الطهارة موضوع يتحول ثم
يف للعورة حد هناك يكون وملاذا فيه. العورة حد هو ما للرجل، بالنسبة السؤال نفس
الرجل بجسد تثار فاملرأة املرأة؟ يثري الرجل يف للعورة حد يوجد وال للرجل إلثارتها املرأة

املرأة. بجسد الرجل يثار كما
وكله الرحمن. عبد بكر وأبي أحمد عند والخمار الدرع لزم لذلك عورة. كله البدن
مع بعورة ليست القدم حنيفة أبي وعند الجمهور. عند والكفني الوجه خال ما عورة

وغناءً. وشعًرا وتصويًرا نحتًا النساء، قدمي جمال يف قيل ما أكثر
يظهر كما سواء حد عىل والرجال للنساء جمايل وتشكيل فنية، صورة البدن إن
ولجمال للرجال، األجسام لكمال مسابقات وهناك الباليه. خاصة الرقص فنون يف ذلك
يمكن طبيعيٍّا جماًال املحدثون يظنه عورة أنه عىل القدماء يظنه ما للنساء. األجسام

الفن. يف تقليده
إخفاؤه يجب عورة بالجنس، يتصل ما وغالبًا وحده، الجسد من جزء يكون وملاذا
يف املرأة يف العورة تكون ال ولَم عورة؟ يكون ال الحضور مجرد بل والقامة بل والصوت
والجلوس والتثني واملشية القوام ويف اليدين ويف الوجه قسمات ويف الشفتني ويف العينني

الجسد؟16 لغة يف معروف هو ما آخر إىل
مع والصحراء. البدو ثقافة والغطاء، السرت بثقافة مرتبط عورة باعتباره والجسد
وال الحر، شدة من عارية واألحراش والغابات الحقول يف املرأة تسري أفريقيا يف أنه

يتثنى». بدا «ملا الشهرية الرتكية األغنية مثل وذلك 16
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الشواطئ عىل العراة إىل األوروبيون ينظر ال وحاليٍّا عورة. باعتبارها إليها ينظر أحد
ثقافة عكس عىل لديهم شبًقا يمثل يعد ولم الجسد، من شبعوا فقد عورة باعتبارهم
حماية الجغرافية، البيئة لظروف طبًقا اجتماعية عادات وكلها والحجاب. الغطاء
املوريتانيني عند الحال هو كما الصحراء رمال عن والوجه الشمس، حرارة من الرأس

والصحراويني.
النظر برصف امرأة وكالهما العورة حد يف والعبدة الحرة بني تمايز يكون وملاذا
العبدة الحر يعشق وقد الحرة. من أجمل العبدة تكون وقد االجتماعي؟ الوضع عن
لو حتى بيعها ويرفض فراقها، عىل ويحزن بشعره. ويخلدها الحرة، يعشق مما أكثر
الرأس مكشوفة تكون أن للخادمة أباح والبعض اآلخرة. ونعيم الدنيا أموال عليه عرضت
التمايز هذا والعبدة. الحرة مًعا، عليهما الخمار البرصي الحسن أوجب بينما والقدمني
الناس. من دونية نظرة محط الخادمة يجعل العام السلوك يف والسيد الخادمة بني
االجتماعي. للتمايز سببًا ليس العمل أو املهنة أو والوظيفة الخادمة.17 عالمة فعليها

والسبب الغسل. وموضوع امليت أحكام يف األموات إىل األحياء من العورة وتنتقل
واحرتامه الجسد وحركة الذكريات وهياج األموات حرمة بل واللذة واإلثارة العورة ليس
امليدانني، بني تمايًزا النساء يغسلون والنساء الرجال، يغسلون فالرجال النظر. حني
وليسا الرجل مع املرأة ماتت أو املرأة مع الرجل مات فإذا النساء. وعالم الرجال عالم
ا غضٍّ الثوب فوق عن صاحبه واحد كل يغسل افرتاضية، شبه حالة وهي زوجني،
يدفنان ثالث فريق وعند والشافعي. حنيفة أبي عند التيمم ويكفي البعض. عند للنظر
بني والتوحيد الجسد حساسية بلغت الحد هذا إىل سعد.18 بن الليث عند غسل بغري
رفقة كانوا ولو حتى البرش بني املعاملة طريقة يحدد الذي هو فالنوع وجسده. اإلنسان

طريق.
املرأة تكون قد املرأة. الرجل يغسل وال الرجل املرأة تغسل زوجني، كانا إذا أما
تمتع الذي الجسد رؤية الرجل عىل قاسيًا يكون وقد الرجل. من الفراق حزن عىل أقوى
غسل بني الجمهور ساوى حني يف حنيفة. أبي رأي وهو حراك. بال هامًدا أصبح وقد به
تتشفى وقد لها. يعد فلم زوجها تغسل ال واملطلقة المرأته. الزوج وغسل لزوجها املرأة

.١١٨–١١٩  ج١، املجتهد، بداية 17
ص٢٣٣–٢٣٥. السابق، 18
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مالك. عند جديد من به وارتبطت إليه رجعت أن بعد زوجها تغسل الراجعة حني يف فيه.
والقاسم. حنيفة أبي عند زوجها غسل لها يجوز ال كاملطلقة وهي

غسل والشائع مطلقني. أو زوجني الزوجة، أو الزوج بها يقوم ال مهنة الغسل واآلن
الذي هو فالعرف ونوعها. القرابة درجة عن النظر برصف للمرأة واملرأة للرجل، الرجل
اليابان يف واملسلمون القانون. يف تتحكم التي هي والثقافات والعادات الرشع. عىل يغلب
يف يضعونها جميلة آنية يف الرماد ويجمعون اليابانيني لعادة طبًقا موتاهم يحرقون

واملساء. الصباح يف األهل يحييه وربما يوم. كل يسقى ورد وأمامه املنزل حديقة

اإلسالم أركان (٤)

إنما الزكاة. ويف الشهادة يف والرجل املرأة بني فرق يوجد ال الخمس اإلسالم أركان ويف
وترصيح إعالن فالشهادة سادس. كركن الجهاد ويف والحج والصوم الصالة يف الفرق
حق والزكاة البرش. بني والتضامن واحد، مبدأ أمام الجميع ومساواة اإلنسانية بالحرية
األفعال يف أي االجتماعي االلتزام يف وامرأة رجل بني فرق ال األغنياء أموال يف الفقراء

الخاصة. الفردية
بني كبريًا الفرق يبدو ال وحتى إقامة. وال أذان النساء عىل ليس نفسها الصالة ففي
حني يف أفضل. وأقمن أذنَّ إن الشافعي وقال أفضل. أقمن إن مالك قال واملرأة الرجل
يف اليوم الرضورة إىل أقرب وهو واإلقامة. األذان يف واملرأة الرجل بني إسحاق ساوى

قواها.19 وتجنيد طاقاتها وتوحيد األمة جمع
للنساء وتجوز ومالك. العلماء جمهور عند تجوز فال الصالة يف املرأة إمامة أما
إلمامة العادة تجِر ولم والطربي. ثور أبي عند اإلطالق عىل وتجوز الشافعي. عند فقط
املسجد، آخر يف ويصلني الرجال. من أقل النساء من املصلني عدد ألن للصالة املرأة
علوي. طابق يف أو مجاور مكان يف يصلني وربما حاجز. الرجال املصلني وبني وبينهم
باعتباره ولهن له إثارة أكثر فهو أيًضا النساء إلمامة رجل إمام إحضار أيًضا يعقل وال
إىل واألقرب والعرف. العادة بحكم الرجال واحدة امرأة تؤم أن يعقل وال الوحيد. الذكر
لم وعرف عادة قضية وهي النساء. مجتمع يف وحدهن للنساء املرأة إمامة جواز العقل

األجناس. وتعدد الثقافات اختالف من بالرغم اآلن حتى كثريًا تتغري

.١١٣  ج١، السابق، 19
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لرواية طبًقا أسود كلب أو امرأة أو حمار املصيل أمام مر إذا الصالة وتقطع
جذب أو القصد يكون قد املدن. ويف املغلقة املساجد يف عمًال يستحيل ما وهو شهرية.
يثريه فلماذا املصيل تثري قد املرأة كانت فإذا املحلية. بالبيئة الصالة، خارج املصيل انتباه
إذا املرأة صالة تقطع ال وملاذا األلوان؟ من غريه دون األسود وملاذا والكلب؟ الحمار
كما الرجل من املرأة تستثار أال أسود؟ غري أو أسود كلب أو حمار أو رجل أمامها مر
فلماذا املصيل أمام االنتباه يشتتان والكلب الحمار كان وإذا املرأة؟ من الرجل يستثار

مصليان؟20 وكالهما املرأة دون وحده الرجل
لها مساواة املرأة، عىل تجب ال كذلك املريض عىل الجمعة صالة تجب ال وكما
عليه مسلم فهو العبد أما معذور املسافر والعبد. املسافر عىل أيًضا والخالف باملريض.
والتخفيف الرشعية.21 باألحكام االلتزام االجتماعي وضعه يقلل وال املسلمني. واجبات
بالخروج النساء الرسول أمر فقد العيدين. صالة تجب حني يف عزيمة. ال رفقة املرأة عن
الجماعي. النشاط مظاهر كل يف املرأة مشاركة رضورة عىل يدل وهذا العيدين.22 لصالة
التجمعات ويف بل الحر، االجتماعي النشاط يف الرجل املرأة تتقدم األحيان من كثري ويف

الوطنية. املظاهرات ويف الصاخبة
النساء ثم القبلة األول نموذجان: هناك الصالة يف والنساء الرجال جنائز ترتيب ويف
األول النموذج يف النساء. ثم اإلمام ثم الرجال ثم القبلة والثاني الرجال. ثم اإلمام ثم
يف بينهما وسط واإلمام النساء. قبل الرجال الثاني النموذج ويف الرجال. قبل النساء
والنساء بمفردهم، الرجال حدة، عىل فريق كل يصيل ثالث نموذج ويف الحالتني.23 كلتا
العرف جرى ولكن النسقني، من أي إىل أحد يلتفت ال العامة الحزن حالة ويف بمفردهن.
ساتر. بغري أو بساتر النساء ووراءهم الرجال ووراءه اإلمام غريها، ويف الجنازة صالة يف
يصيل قد أفريقيا جنوب يف املسلمني لدى األفريقية الثقافة مثل أخرى، ثقافات ويف
العرص دروس يف مًعا ويجلسون اإلمام، وراء بينهما حاجز دون الرجال بجوار النساء

والنساء.24 الرجال بني تمييز يوجد ال العلم ويف الصالة ففي العشاء، أو

يصيل. وهو الرسول تعرتض كانت عائشة أن ويروى .١٨٣–١٨٤  ج١، السابق، 20
.١٦٠  ج١، السابق، 21
.٣٢٣  ج١، السابق، 22

.٢٤٣–٢٤٤  ج١، السابق، 23
عمر. رشيد املجتهد الشاب اإلمام بإرشاف تاون كيب يف كلريمونت مسجد يف وذلك 24
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املرأة. ُقبلة دون الرجل ُقبلة عىل سؤال وهو الصائم؟ ُقبلة تجوز هل الصوم ويف
األثر، محدودة من ألنها البعض عند تجوز الذكوري.25 املجتمع يف املبادر هو فالرجل
ألنه للشيخ تجوز وقد الُقبلة. عىل املرتتبة النتائج من خوًفا اآلخر البعض عند تجوز وال
متصابيًا، يكون قد الشيخ أن حني يف إليها أقرب ألنه للشاب تجوز وال اإلثارة، عن بعيد
وماذا والشيخ. الشاب بني الزمني الفارق تحديد ويصعب مستشيًخا. يكون قد والشاب

الجنيس؟26 التألق قمة يف وهي أيًضا واملرأة والخمسني، األربعني بني الرجل عن
وال ومالك حنيفة أبي عند الكفارة فعليها الجماع عىل الرجل املرأة طاوعت فإذا

الجماع. يف املرأة قدر الرجل عىل املسئولية أن مع وداود الشافعي عند عليها كفارة
الوالدة قبل للجنني للغذاء كليهما لحاجة واملرضع الحامل الرشع يف واملفطرون

أيًضا. الحديث الطب يقرره ما وهو بعدها. وللطفل
«ال الرسول بقول عمًال مأمونة رفقة أو زوج أو محرم مع املرأة تحج الحج ويف
الفقهاء بعض جعله محرم». ذي مع إال تسافر أن اآلخر واليوم باهلل تؤمن المرأة يحل
وسائل غياب يف الحج أداء عىل ينطبق وهو الندب، عىل اآلخر والبعض الوجوب، عىل
بمفردها؟ املرأة تحج ال وملاذا املحدثني الفقهاء أحد يتساءل فقد اآلن أما قديًما. الراحة
الحج يف متوافرة غري فالعلة واملدينة؟ مكة يف هللا يدي بني وهي الجنس يف تفكر وهل
حتى جنسيٍّا موضوًعا تكون أن عىل وتمردها املرأة شخصية استقالل ويف اآلن، امليسور
تغطى واملرأة كتفه يعري اإلحرام يف والرجل واالبتهال. والصفاء اإليمان لحظات أشد يف

الرجل.27 من العاري بالجزء املرأة إغراء يحدث أن دون رأسها
ألن الوقوع نادرة حالة وهي الحج. وإكمال االغتسال فعليها الحج يف ولدت ما فإذا
وتخىش الحج إىل الذهاب عىل تقوى ال الحمل من األخري الشهر يف خاصة الحامل املرأة
النظر برصف لحاالت ينظر القديم الفقه املشقة.28 وعظم الزحام فرط من الجنني عىل
املغرب عكس عىل الواقع عىل يعرض مما أكثر النص عىل يعرض ألنه وقوعها مدى عن

النوازل». «فقه يف العربي

.٣٠٠–٣١٥  ج١، املجتهد، بداية 25
جميًعا». «أفطروا أخرى رواية ويف صائم. وهو يقبل كان النبي أن يروى 26

.٣٣٤–٣٣٥  ج١، املجتهد، بداية 27
لتنهل». ثم فلتغتسل «مرها لرواية طبًقا وذلك ص٣٥٠، السابق، 28
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أهل استعباد وال األرسى، نساء قتل وال الحرب، يف املرأة قتل يجوز ال الجهاد ويف
ال ثَم وِمن القتال، يف الرجل من أضعف فاملرأة الغنائم. من السبي يكفي إنما الكتاب.
وال باهلل، مؤمنون الكتاب وأهل املحاربني. بجريرة يؤخذن ال األرسى ونساء قتلها. يجوز
القدماء، عند متبعة عادة كان فقد عهده. انقىض السبي إن بل املؤمن. اسرتقاق يجوز
الجنود يفعله ما إال اآلن العهد انقىض وقد الجاهلية. يف والعرب والفرس الروم عند
أضعف هم والشيخ والطفل واملرأة املحتلة.29 البالد يف االغتصاب جرائم من املحاربون
أو وامرأة رجل بني الشامل الدمار يف أسلحتها تفرق ال التي الحديثة الحروب يف الناس

وطفل. بالغ أو وكهل شاب

املعامالت ثانيًا:

النكاح (١)

دون جنيس وارتباط نكاح، الزواج رصيح. القديم الفقه ولكن االرتباط أو الزواج ويعني
ِمْن َلُكْم َخَلَق أَْن آيَاِتِه ﴿َوِمْن والرحمة املودة من الزوجية والحياة االرتباط أبعاد باقي

َوَرْحَمًة﴾. ًة َمَودَّ بَيْنَُكْم َوَجَعَل إَِليَْها ِلتَْسُكنُوا أَْزَواًجا أَنُْفِسُكْم
وما فيها يجوز ما بالخطبة، تبدأ بنفسها. املرأة عالقة وليس طرفني بني عالقة وهو
روح عىل حفاًظا أخيه عىل األخ خطبة مثل الخطبة، عىل الخطبة يجوز فال يجوز.30 ال
طبًقا مطلًقا ذلك البعض ومنع السوأتني. عدا كلها إليها، النظر البعض أجاز وقد األخوة.
الوجه إىل النظر جواز وسًطا حالٍّ البعض وأخذ النساء. إىل النظر تحريم وهو لألصل
لها يكون أن دون للنظر، وموضوًعا والرشاء للبيع موضوًعا املرأة تبدو وهنا والكفني.
املشاركة وربما واملشافهة املحادثة دون الرؤية تكفي وهل الخطيب. رؤية يف مماثل حق
شخصيته. عن تكشف عملية مواقف يف اآلخر عىل منهما كل تعرف يمكن حتى أعمال يف
وأماكن الجامعات يف البعض عىل بعضهما الخطيبان يتعرف للعرف وطبًقا واآلن
عىل بعضهما ويتعرفان ويتنزهان يتزاوران العامة. والتجمعات النوادي ويف العمل
ويكون التعارف. زاد الفرتة طالت وكلما اليومي. والسلوك العامة الحياة يف البعض

امرأة.» وال عسيًفا وال ذرية يقتلن «فال قوله الرسول عن ويروى .٤٠٧–١٠٨  ،٤٠١  ص٣٩٨، السابق، 29
.٤  ج٢، السابق، 30
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الخطوبة فرتة تظل وقد وذكريات. ومشاركة ومعرفة تجربة عىل بناءً النهائي االرتباط
التنشئة ومشاكل األوالد تغمرهما أن قبل املشرتكة حياتهما فرتات أمتع من الزوجني عند

االجتماعية.
وعند للبكر، باللفظ أيًضا الشافعي وعند للثيب باأللفاظ النكاح يف اإلذن ويكون
حالة يف أما حياءً. السكوت يكفيها فالبكر باللفظ. وبالرفض للبكر بالسكوت اآلخرين
ملا فباللفظ قبل من الرجال عرفت التي الثيب أما والقول. بالترصيح فاإلعالن الرفض
خربات أو خربة من لديها وبما تقبل ال ومن تقبل فيمن ورصاحة جرأة من به تتمتع

والثيب. البكر بني ألنها االثنني بني مخرية والعانس سابقة.
تستطيع ال وكأنها البكر رأي عن يعلن الذي الوسيط أي الوالية مالك واشرتط
املرأة حقوق من ا حقٍّ يعارض الحياء وهنا الويل. خالل من إال نفسها عن تعرب أن
شخصية من به تمتع ملا لها ويل فال الثيب أما بنفسها.31 نفسها وتمثيل الفردية، وهو
مرشوط وهو الوالية. تشرتط ال كفًؤا كان إن حنيفة أبي وعند مجربة. وحياة مستقلة
كفًؤا يكون ال قد البعض عند كفًؤا يكون من له. املوضوعية واملواصفات الكفؤ بمعنى
ويرى السن؟ أو النسب أو الحسب أو املال أو العلم يف الكفاءة وهل اآلخر. البعض عند
من حاليٍّا املرأة إليه وصلت وما الواقع إىل األقرب وهو فرض، ال سنة الوالية أن فريق

واملال. النكاح يف والرشاد العقل أي يكفي، فالرشد الشخصية. يف واستقالل تعليم
علمي أساس عىل تقوم ال عامة وأحكامه كبرية. مخاطرة املرأة طبع عن والحديث
والسياسية االجتماعية للبيئات طبًقا وتنوعها املرأة فردية يغفل تجريبي. إحصائي
الرجال إىل بطبعها ميالة املرأة أن األحكام هذه ومثل املختلفة. والثقافية واالقتصادية
الهائج كالثور وكأنها لرتشيدها، لها الويل لزم ثم ومن األموال. تبذير إىل ميلها من أكثر
وهو النساء. عىل النساء والية تنفع فال الذكورة، الوالية ورشط يضبطه.32 من إىل يحتاج

للوالية. ذكوري تصور أيًضا

وليها بإذن إال املرأة تنكح «ال وأيًضا وليها»، من بنفسها أحق «املرأة حديث ويروى ،١٥  ج٢، السابق، 31
ص١٥. السابق، السلطان»، أو أهلها من الرأي ذي أو

محجورة جعلها بأن الرشع فاحتاط األموال، تبذير إىل ميلها من أكثر الرجال إىل بالطبع مائلة «املرأة 32

إىل يتطرق كفاءة موضع غري يف نفسها إلقاء يف العار يف يلحقها ما أن مع التأبيد، عىل املعنى هذا يف
.١٣  ج٢، السابق، الحسبة.» أو الفسخ لألولياء يكون أن ذلك يف يكفي لكن أوليائها،
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عىل وسيطرته الوالية، يف الخاصة للمصلحة نظًرا لنفسه اإلنكاح للويل يجوز وال
املصالح تضارب حالة ويف البنت. مصالح يمثل األب، بمثابة فالويل فيها. وطمعه املرأة
الزوجات بتعدد السماح أسباب أحد وهذا وليه. مصلحة عىل مصالحه الويل يغلب فقد
األمر أي الوالية حق وله جنًسا، أو ماًال واليته تحت هو فيمن الويل يطمع ال حتى

حقوقها. عىل حفاًظا رشعية زوجة تكون أن للولية األفضل فمن والسيطرة.
اآلخر البعض وعند األبعد. من أوىل واألقرب املرأة. من القرابة بدرجة الوالية وتتحدد
يمثله من السلطان ويعني الويل. هو السلطان كان األبعد غلب فإذا رشًطا. ليست القرابة

الرشطي!33 وربما املأذون مثل الدولة ممثل األمر أويل من
لغياب املرأة تعرتض فقد واملطالب. بالرشوط إرهاقهم أي األولياء عضل يجوز وال
املرأة تحتج وقد بالطالق. الحلف كثرة أو الحرام املال من الرزق أو الدين أو الكفاءة
فقريًا، يكون أن أي باليسار أو عبًدا، املتقدم يكون أن أي بالحرية، أو النسب باختالف
عىل يدل وهذا عيوب. خلقه يف تكون أن أي بالعيوب أو عليًال، يكون أن أي بالصحة أو

الولية. بآراء محددة هي بل مطلًقا، أمًرا ليست الوالية أن
حنيفة أبو ويوجب وسفيان. أحمد زه يجوِّ وال العرب من املوايل نكاح مالك ز ويجوِّ
بالتقوى إال عجمي عىل لعربي فضل «ال مع يتعارض ما وهو القرشية. من القريش جواز

الصالح». والعمل
عامة امللوك أحب ما وكثريًا طبقية. نظرية وهي النكاح. فسخ يوجب والفقر
سمات من سمة وهي واآلداب، القصص بذلك تروى كما الفقراء واألغنياء الشعب،
ويعمالن فقريين كالهما ينشأ واآلن والغنى. بالفقر قيمه تتحدد الذي التجاري املجتمع

األساسية. الحاجات وإشباع الكفاية حد إىل يصال حتى سويٍّا
النكاح عىل يرتتب إذ الرسي؛ النكاح يجوز فال اإلعالن. أي للنكاح رشط والشهادة
أو املسيار الحالية، النكاح بأشكال التحايل يصح وال ولألوالد. للزوجني وواجبات حقوق
الخليج. أغنياء ألوضاع تربيًرا وليس النسبي، اإلعالن وربما الشهود توافر لندرة العريف،
يأخذ أن العادة كانت لها. صداًقا للمرأة الرجل يدفعه ما للنكاح. رشط والصداق
بيتها. تأسيس يف للمرأة مساعدة أصبح ثم ماله الستثمار أو ضيقة لفك البنته مهًرا األب
له تحبيبًا الصداق للرجل املرأة تدفع األوروبية البالد بعض ففي فيه. العادات وتختلف

ص١٧–١٨. السابق، 33
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ملا بالزواج الحرة الصداقة واستبدال النساء عن الرجال لعزوف عليه وتشجيًعا الزواج يف
والكسوة. النفقة الزوجية حقوق ومن وواجبات. والتزام أدبي ارتباط من الزواج يف

اجتماعية، أو وخسارة، مكسب تجارية، مسائل إىل الوجدانية العالقات تتحول وهنا
القانون. لصالح التجربة وتنتهي الفرع، لحساب األصل يضيع حتى وإشهار، إعالن
فيها، األصل لضياع األرس وتفككت املحاكم يف الشخصية األحوال قضايا انترشت لذلك

املشرتك. والعيش والتضامن والتكافل والرتاحم املحبة وهو
والبنات األمهات من الزواج تحريم أي النسب مانع مثل: للزواج موانع توجد وقد
وزوجات باملصاهرة، واملحرمات األخت، وبنات األخ وبنات والخاالت، والعمات واألخوات
قرابة. نظام له مجتمع وكل الزوجات. وبنات النساء، وأمهات األبناء، وزوجات األب،
املرصيني. قدماء عند األخوات زواج مثل التاريخ، مراحل بتغري القرابة نظم وتتغري
محرًما الزنا وليس النسل. يف تشوه من يسببه قد ملا طبيٍّا مكروه األقارب زواج وبعض
حكم وهو مانًعا، يكون قد اآلخر البعض وعند حالها. وصلح الزانية تابت إن للنكاح
أو الزنا إىل بالعودة إما عليها والحكم أفعالها أحد إىل كلها حياتها يرد املرأة عىل قاٍس
األختني. بني الجمع يجوز ال كما األخوة. بمثابة فالرضاع الرضاع. مانع وهناك بالرهبنة.
وهناك لهن. عدديٍّا حد فال اإلماء أما الحرائر. من أربع عىل زاد ما إذا العدد مانع وهناك
بني الفوارق يقلل مما وليها موافقة برشط للعبد والحرة أمة، يتزوج فالعبد الرق. مانع
عند العنت من والخوف الطَّول عدم يشرتط أو اإلطالق عىل أمة من والحر الطبقات،
الكفر، معنى تحديد يتطلب ما وهو الكفر، مانع وهناك والشافعي. ومالك حنيفة أبي
تزوج وإذا الذمي. مثل الدين مانع وهناك إله؟ بأي يؤمن ال كافر اليوم يوجد وهل
عند العبادة حرية مع يتعارض قد ما وهو اإلسالم، إىل التحول فعليه مسلمة الذمي
مع األب دين األوالد ويأخذ دينها عىل تبقى ذمية املسلم تزوج إذا حني يف املحدثني، بعض
ومانع وثني. وأبوه املسيحية أمه ربته عندما ألوغسطني حدث وكما املربية هي األم أن
وال البعض عند يجوز وقتي مانع أيًضا املرض ومانع اإلحرام. ساعة وقتي، مانع اإلحرام
بوقت محدود العدة ومانع مرضه. عن مسئوًال ليس فاملريض اآلخر، البعض عند يجوز

قروء.34 ثالثة أشهر، بعدة أو الحمل بنهاية أو بالحيض ينتهي والذي العدة
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الرجل جهة من تذكر موانع توجد وال ترفض. كي املرأة جهة من كلها املوانع وهذه
االرتباط أي األصل، حرض إذا املوانع هذه تجاوز تم ما وكثريًا يطلب. الذي هو ألنه

الطرفني. بني الوجداني
الجسدية الرجل عيوب العيوب، مثل لرتفض أو لتقبل للمرأة الخيار موجبات وهناك
واالختفاء والهجرة الفقد أو العنِّني أو والكسوة النفقة أو بالصداق واإلعسار والنفسية،
املرأة استقالل عىل يدل وهذا الحرة. املرأة حقوق عىل فتحصل املزوجة لألمة العتق أو
كان ولو حتى ذريعة أي تحت مستقبلها عىل ألحد سيطرة ال وأنه الخاصة حياتها يف

االجتماعي. العرف
املؤقت، املتعة ونكاح صداق، دون التبادل الشغار، نكاح مثل محرمة أنكحة وهناك
خاصة عالقة وليست للجنس، موضوع مجرد املرأة تصبح الشغار ففي املحلل. ونكاح
املحلل نكاح أما الظروف. حتمته لو حتى املتعة نكاح يف األمر وكذلك وامرأة. رجل بني
عامًلا تكتشف حتى آخر رجل عىل امرأة تعرف يف وظيفته يؤدِّ لم صوري نكاح فهو
فقد الوقوع. نادرة أشكال وهي عليها. بغريته اكتشافها الرجل يعيد وربما جديًدا.
يف حاًرضا كان وإن الشغار مثل انقىض منها البعض املتعلمون. وكثر الثقافة، ازدادت

الجماعي. الجنس جماعات يف املعارصة الغربية الثقافات

والحجر واإلحداد الطالق (٢)

وقت البدعي، مقابله ويف والسني الرجعي، مقابله ويف البائن منها أنواع عىل والطالق
فسخ ويمكن الطالق. عن كتعويض مبارأة أو صلًحا أو فديًة والخلع إجباًرا. أو الحيض
العصمة. أمر وهو والتمليك التمييز بني تخري أن للمرأة ويمكن املحرم. أو بالردة الطالق
فيها تسرتد التي والعصمة الخلع باستثناء باملتحول الثابت كعالقة باملرأة الرجل عالقة
للذرية الطبيعية وبالتنشئة باألرسة يضحي ألنه الحالل أبغض وهو املبادرة. زمام املرأة

الزوجني. فراق لصالح
«فارقي»، «ابعدي»، مثل تشبيهية بألفاظ أو نية وليس لفظٍّا إال الطالق يتم وال
التي التشبيه وبعبارات الغضب لحظات يف يتم ال جاد أمر فالطالق «عودي». «انطلقي»،

ثابت.35 حكم عن وليس لحظية مواقف عن تعرب
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والذكريات املمكن.36 من أفضل الواقع وأن واملراجعة، الندم، الرجعة، من والحكمة
دافًعا يكون قد وآالمه املؤقت والفراق الزوجني بني العالقة عودة يف دورها لها املشرتكة

جديد. من العواطف وإحياء املشرتكة الحياة إىل العودة عىل
أن يمكن رصف بيولوجي أمر أيًضا وهو العدة. انقضاء قبل املطلقة تتزوج وال
التبادل. عىل الرجال فليس الجديدة. للحياة والتأهيل الجديد النفيس اإلعداد إىل يحول
عالقة مجرد هي باملرأة الرجل عالقة وكأن كريه، لفظ وهو املتعة. نفقة لها ويكون
حني لذلك مقابًال وتريد املتعة الرجل تبيع املرأة وأن وبأجر، الثمن مدفوعة جنسية

الطالق.
فوجود االستطاعة. قدر واإلصالح للتوفيق األهلني من الحَكمان يبدأ الطالق وقبل
مصالح رؤية عىل قدرة وأكثر العقل، إىل وأقرب للنفس أهدأ للوساطة ثالث طرف

بينهما. والتوفيق الطرفني
أشهر) (أربعة اإليالء يف عدوان وكأنهما واملرأة الرجل بني العالقة تتحدد وأحيانًا
العقاب عىل تقوم ال واملرأة الرجل بني فالحياة والعنف. اللعان أو والكفارة الظِّهار أو

خصيمان. وكأنهما والعناد
الشائع الوفاة. حالة يف وزوجه الرجل بني املتبادل الحزن مظاهر اإلحداد ويعني
وعند والصغرية. الكبرية والكتابية، املسلمة الحرائر، عىل اإلحداد ويجوز «الحداد».37
مات إن عليها حداد فال األمة أما الصغرية. عىل وال الكتابية عىل إحداد ال اآلخر البعض
املوتى عىل الحزن تقنني يمكن فهل ولد. له يكن لم أو منها ولد له كان سواء سيدها،
إن بل الحزن. إىل الفراق حالة يف لتؤدي الناس بني العرشة إن الرق؟ أو القرابة بقانون
الحزن. عىل أيًضا لتبعث الضائع واليشء اإلنسان بني أو والحيوان اإلنسان بني العرشة
الحزن يف املوت يفرق ال بينهما املتبادلة واملحبة واملرأة الرجل بني الطيبة العرشة ففي
عادات من وكثري العبد. أو الحر عىل الصغرية، أو الكبرية عىل الكتابية، أو املسلمة عىل
اإلسالمية العربية املنطقة يف الزمن من سحيقة عهود إىل ترجع إنما واألحزان األفراح

النهرين. بني وما القديمة مرص حضارات مثل

تعرفوش». ما اليل الشيطان من أحسن تعرفه اليل «الشيطان العامي للمثل طبًقا وذلك 36

.١٣٢–١٣٤  ج٢، املجتهد، بداية 37
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والعبد والسفيه الرشد سن يبلغ لم الذي الصغري مع الزوجة تدخل فقد الحجر أما
واحد. والرجال النساء عىل الحجر وسن وإناث. ذكور الصغار ومن واملريض. واملفلس
ذلك بعد أو الزواج سن حتى مالك وعند الجمهور عند مًعا عندهما واحد الرشد وسن
عىل يقع قهري تصور وهو العرب. كعادة الزواج سن البكورة نظر من عامني أو بعام
الحجر استدعى الذي املوقف نفس يف كان إذا الرجل عىل يحجر ومن الرجل. دون املرأة

املرأة؟ عىل

والقضاء والقصاصوالشهادة والرق املرياث (٣)

وابنة كزوجة املرأة فيه تكون صارم تفصييل لقانون يخضع الفرائض، من واملرياث
ما وهو .﴾ اْألُنْثَينَْيِ َحظِّ ِمثُْل ﴿ِللذََّكِر الصلب، من فاملرياث مكوناته. أحد وجدة وأخت
األرسة هي التحليل وحدة ألن املساواة؛ ملبدأ مناقض غري ومحدثني قدماء الفقهاء يراه
بيشء. مكلفة ليست وهي األوالد، وعىل عليها باإلنفاق مكلف الرجل أن كما الفرد. وليس
وللبنات النصف. الواحدة وللبنت املرياث. كل فله االبن انفرد فإذا قائًما. زال ما والجدل
الرجل مرياث األزواج مرياث ويف الصلب. من مرياث االبن لبنات وليس الثلثان. الثالث
والثمن ولد دون الربع الرجل من املرأة ومرياث بولد. والربع ولد، دون النصف املرأة من
ويف الثلث. لها يكون األم ومع املال جميع له بمفردها األب واالبن، األب مرياث ويف بولد.
عن النظر برصف الثلث لهم واحد من وأكثر السدس، له انفرد إذا لألم اإلخوة مرياث
اإلخوة مرياث ويف االبن. وابن واالبن، والجد، األب، أربعة: مع يرثون وال واألنثى. الذكر
وللجد إناثًا. أو ذكوًرا الثلثان، ولالثنتني النصف، بمفردها لألخت لألب، أو واألم لألب
واألخ أيًضا. فالسدس اجتمعن فإن األم. وجود عدم يف السدس أيًضا وللجدات مرياثه.
األخ وابن الشقيق. األخ لألب األخ يحجب قد أخرى حاالت ويف لألب. األخ يحجب الشقيق
األم تدخل هنا واألم. لألب األخ بني من أوىل لألب األخ وبنو لألب. األخ يحجب الشقيق

بأخرى.38 عليها الزواج وعدم الذرية حالة يف املرياث يف مرجع كعامل
باألشياء، عالقاتها يف أيًضا بل العائلية، بعالقاتها ليس املرأة صورة تظهر وهنا
لذلك املكتسب. والعقار املال لصالح الفقيد عىل األحزان وتنىس والخسارة، باملكسب

ص٣٦٦–٣٩٠. السابق، 38
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لرأسمال توزيع ومن كيف، إىل كم من وتحويله املرياث قانون يف املعارصين بعض اجتهد
له. وتجميع استثمار إىل له وتفتيت

املوضوع أن إال قرن من أكثر منذ إلغائه بعد عهده انقىض قد الرق أن من وبالرغم
للنساء فليس قائًما. زال ما وكأنه املحدثون ويتناوله القديم الفقه يف مطروًقا زال ما
إما عتقه بارشن من إليهن جر ما أو أنفسهن عتق بارشن من إال الوالء وراثة يف مدخل
إذا لنفسها ووالؤها بيعها. بعد الجديد أو القديم لسيدها املرأة فوالء بنسب.39 أو بوالء
إطالق أو النسب أو األمومة أو والكتابة القراءة تعلم طريق عن بنفسها نفسها عتقت ما

الرساح.
مات إذا حرائر ويصبحن أوالدها. عن تبحث فالقطط األوالد. أمهات تباع وال
آخرون ويرى الرضاعة. وأثناء الوالدة بعد فقط وليس بالحمل األمومة وتبدأ سيدهن.

إعتاقها.40 بعد يشء فيها لسيدها يبقى وال كاألَمة. بعده وليس الحمل قبل ملكها
باستثناء األئمة بإجماع باألنثى والذكر باألنثى، واألنثى بالذكر، الذكر القصاص، ويف

الجميع. أمامه يتساوى الذي املدني للقانون اآلن يخضع وهو البرصي.41 الحسن
والعبودية. والحرية والكفر، واإليمان واألنوثة، بالذكورة تتحدد النفوس يف والدية
إذا تحدد الجنني دية إن بل البرشية. للنفس إهانة وهو الرجل. دية نصف املرأة دية
كما بالنفس النفس أو الثلث أو النصف الكافر ودية ميتًا. أو حيٍّا أنثى، أو ذكًرا كان
النظر برصف والرجل املرأة الدية يف املساواة واألوىل والثوري. حنيفة أبي عند الحال هو
اْألَْرِض ِيف َفَساٍد أَْو نَْفٍس ِبَغرْيِ نَْفًسا َقتََل ﴿َمْن والعبودية والحرية والكفر، اإليمان عن

َجِميًعا﴾.42 النَّاَس أَْحيَا ََّما َفَكأَن أَْحيَاَها َوَمْن َجِميًعا النَّاَس َقتََل ََّما َفَكأَن
جلدة، خمسون املحصنة فلألمة الزنا. أحكام يف واألنوثة الذكورة عامل ويدخل
السلطان. لتقدير طبًقا تعزيًرا األمر ويرتك حد بال ترتك أو أيًضا خمسون املحصنة ولغري
والرجم مائة جلد لها الثيب والحرة عام. وتغريب جلدة مائة لها البكر الحرة أن حني يف
تستنكفها واقعية وهي العبد. عىل العقاب من أقىص الحر عىل فالعقاب بالحجارة.

.٣٩٣  ج٢، السابق، 39
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النكاح صحة إىل باإلضافة هذا والرجم، والتغريب الجلد بني العقوبة وتتفاوت املثالية.
رشوط تحقيق يصعب إذ خالصة؛ افرتاضية حاالت وهي اليمني. نكاح أو صحته وعدم
يف الفاضح الفعل أي املكحلة يف املورد دخول بالعني يرون شهود أربعة الزنا، إثبات

املدنية.43 القوانني أيًضا تقره ما وهو العام. الطريق
منظور من ذلك ويؤخذ رجل44 شهادة مقابل النساء من ثاٍن شاهد الشهادة، ويف
بشهادة تؤخذ أن إىل اإلطالق عىل الشهادة حق لها يكن لم التي للمرأة االجتماعي التطور
فاملرأة شاهدة. يجعلها التعليم من شأنًا اآلن املرأة بلغت وقد أخرى. امرأة شهادة تقويها

الجاهل. الرجل من الشهادة عىل أقدر العاملة
من أوىل القضاء فإن كاملة شاهدة تكن لم وإن قاضية. تكون ال القضاء ويف
العرف وانكرس الرجال. من القضاة أن عىل اآلن حتى العرف جرى وقد الشهادة.45
يتعرض لم ما وهو املرأة إمامة تجوز ال إذ اإلمامة؛ وكذلك قاضية. امرأة بتنصيب أخريًا
بل الجيوش يقود ال اآلن فاإلمام املحدثني. املجتهدين بعض عند وتجوز رشد. ابن له
تويل من املرأة تمنع كانت التي القديمة املحددات كل تغريت وقد الجيش. قواد عنه ينوب

الرئاسة. منصب
الطهارة. يوجب الذي العضوي الكائن إىل أقرب العبادات يف املرأة أن والخالصة
املرياث. يف مايل رشيك أو وطالق نكاح من للرجل الجنيس الرشيك إىل أقرب املعامالت ويف
الحالتني كلتا ويف بالرجل. املرأة بعالقة يتعلق فيما والقوامة باهلل، املرأة عالقة يف الطهارة
غريها. مع عالقة يف تكون أن قبل أوًال نفسها مع عالقة يف مستقل، وجود للمرأة ليس
ومن عليها واملحجور واألم، والزوج املؤمنة هي واألوالد. والزوج هللا مع عالقة يف فهي
بالحياة مرتبطة وأعراف عادات الصورة هذه عنارص من وكثري القصاص. عليها يقع

مرة. أول اإلسالم فيها ظهر التي العربية الجزيرة شبه يف القبلية
املحافظة بني واللني، التشدد بني اآلراء تعددت فقه إىل منها البعض تحول فلما
من املرأة صورة تحريك ويمكن والروح. الحرف بني والتجديد، التقليد بني والتحرر،
الرشيعة. وروح والتجديد التحرر إىل أقرب صورة إىل الحريف التقليدي املحافظ الجانب

عام». وتغريب مائة جلد بالبكر، «البكر الحديث ويف .٤٧٠  ج٢، السابق، 43
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أخذ املمكن من يجعل واملنسوخ الناسخ يف وضح كما للرشيعة التدريجي الطابع أن كما
إىل الاليشء من املرأة وضع غريت قد الرشيعة كانت وإذا حرفها. دون الرشيعة روح
فإن الصالة وإمامة والشهادة والطالق الزواج وضمانات واملرياث الحياة حق يف املنتصف
املساواة إىل املنتصف من تطويرها تتطلب قرنًا عرش أربعة من أكثر بعد الرشيعة روح

الكاملة.
يمكن فهل وصورتها. املرأة وضع عىل اآلن وخارجية داخلية اعرتاضات وهناك
احتجت عندما الرسول أخذها كما االعتبار بعني االعرتاضات هذه يأخذ أن الجديد للفقيه
اعرتاض عمر قبل وكما اعرتاضها، ولبى النساء دون الرجال يذكر القرآن بأن عليه امرأة

عمر». وأخطأ امرأة «أصابت وقوله حقوقها عن تدافع وهي عليه املرأة
فالطهارة العرص. حاجات تلبي معظمها يف تعد لم النساء فقه يف املرأة صورة إن
العاملة، املرأة وضع هو املطلوب إنما املدني. القانون يقننها واملعامالت للطب. موضوع
السياسية، واملرأة العامة، والوظائف والخدمات واإلدارة واملصنع الريف يف العاملة واملرأة

بوتو. بنازير مثل دولة كرئيس وربما كسفري والدبلوماسية املواطنة،
أو والزوج باهلل عالقتها يف وليست مستقلة كقيمة ذاتها يف املرأة أيًضا وهناك
املرأة اإلنسان، لحقوق الدولية املواثيق به تنادي بما تتمتع التي اإلنسان املرأة بالدولة،
مواطن. فكالهما الرجل. عن تختلف ال الحالة هذه يف وهي اآلخر. يف تغرتب أن قبل األنا
الذي األول أصلها إىل إعادتها هو املرأة صورة تغيري وسائل أحد يكون قد ثَم وِمن
ليس املرأة حقوق عن الدفاع يكون ثَم وِمن واإلنسان. املواطن وهو الرجل فيه تشارك
اإلنسان. وحقوق املواطن حقوق أجل من سويٍّا لنضالهما بل للرجل عداوتها طريق عن
اإلجهاض مثل املحلية وبرامجها النسوية الحركة يف الغرب تقليد طريق عن وليس

القديم. الفقه يف وصورتها املرأة وضع تغيري يف بل والعري، الجنيس والشذوذ
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وأهدافاألمة1 الرشيعة مقاصد

للشاطبي «املوافقات» يف قراءة

املقاصد موضوع (1)

قديًما الفقه أصول علماء معظم بني وداللته أهميته عىل يتفق موضوع يوجد ال
موضوع مثل واإلصالحيون، املحافظون والعلمانيون، السلفيون عليه ويتفق بل وحديثًا
كتابه يف األندليس الغرناطي الشاطبي أبرزه والذي الفقه، أصول علم يف «املقاصد»
التونيس املصلح عاشور بن الطاهر محمد وأحياه الرشيعة». أصول يف «املوافقات الشهري
االستقالل حرب إبان اإلصالحي السلفي الفايس، وعالل اإلسالمية» الرشيعة «مقاصد يف
إليه، اإلصالحية الحركات انتسبت ومكارمها». الرشيعة «مقاصد يف العربي املغرب يف
الرشيعة كليات يف الجامعية الرسائل بعض عليه وأجريت وعلماني. سلفي بني فرق ال
الرشيعة ألن اإلصالحي به يفخر املرصية.2 بالجامعة الفلسفة وبقسم األزهرية، بالجامعة
فيه ويجد للرشيعة. مقاصد يف املنسية جذوره يجد ألنه العلماني إليه ويلجأ للحياة،

٢٠٠٢م. الكويت، مارس، فرباير، يناير، ،٢٦ السنة ،١٠٣ العدد املعارص»، «املسلم مجلة 1

لتحرير جليل رشح وعليه مجلدين)، يف أجزاء (أربعة املالكي الغرناطي اللخمي موىس بن إبراهيم 2
روح وعىل العقيل النظر عىل يعتمد علميٍّا نقًدا آرائه ونقد أحاديثه، وتخريج مراميه، وكشف دعائمه،
هللا عبد الشيخ دمياط علماء شيخ الكبري األستاذ الفضيلة صاحب حرضة بقلم ونصوصه الترشيع
الطبعات يف وسقط وزيادة وتسويف تحريف من الكتاب يف كان ما بإصالح هللا حفظه عني وقد دراز.
مقاصد الفايس: عالل القاهرة. (د.ت)، الكربى، التجارية املكتبة ومعناه، مبناه يف كتابًا فأصبح السابقة،
١٩٧٩م. الرباط، الرسالة، مطبعة الفايس، عالل التحرير زعيم تراث نرش لجنة ومكارمها، الرشيعة



(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

بأحاديث تشبعوا أن بعد مصالحهم عن والحديث الناس ملخاطبة وسيلة اإلعالمي
إال يتعلق ال الدين وكأن والجن والشياطني واملالئكة وامليزان والرصاط القرب عذاب
الغيب عالم وليس وحده، الغيب عالم هو هللا وكأن الدنيا، بأمور وليس الغيب بأمور

والشهادة.
قرن بنصف األندلس يف املسلمني مدن آخر غرناطة سقوط قبل الشاطبي كتبه
نحو والتوجه العامة، املصالح عىل املسلمني وتنبيه الرشيعة، إلحياء كمحاولة تقريبًا
طريق عن اليشء نفس ونصف بقرن ذلك قبل عربي ابن حاول وقد والدنيا. الواقع
والعالم، وهللا والوجود، واملعرفة والدنيا، والدين والخلق، الحق جمع الصوفية الوحدة
قرن بنصف قبله رشد ابن حاول كما والذوق. والعقل والواقع، والخيال والغري، واألنا
وقوانينه العالم إىل االعتبار ورد اإلرشاق ضد الربهاني والقول العقل طريق عن تقريبًا
«فصل يف رشعي كحكم النظر واجب استعادة وحاول حكمته، عىل هللا إرادة تغليب ضد
يف الرشع وأحكام الفقه وتجديد الحكماء، تكفري ضد الحكمة علوم واستعادة املقال»،

املقتصد».3 ونهاية املجتهد «بداية يف طبيعية أخالقية كأحكام التهافت»، «تهافت
املقاصد؛ أصويل هو الشاطبي أن الشاطبي قبل وتطوره املصطلح نشأة تتبع ويبني
يف تتبلور أن دون الشاطبي قبل العامة املصالح أو الخمس الرضوريات فكرة وردت إذ
أو االجتهاد يف صغري وكجزء الفقه أصول علم أعمدة أحد ويصبح «املقاصد» مفهوم
العقل دليل أو االستصحاب أو االستحسان باسم املرسل االستدالل يف عليه وفرع القياس
القياس ملنطق يخضع ال «حرٍّا» قياًسا باعتباره سلبي نحو وعىل املرسلة املصالح أو
يف الحال هو وكما العلة، يف بينهما لتشابه الفرع إىل األصل من الحكم تعدية الصارم،

فهمي محمد ١٩٨٨م، للتوزيع، التونسية الرشكة اإلسالمية، الرشيعة مقاصد عاشور: بن الطاهر محمد
١٩٨٩م. القاهرة، للكتاب، العامة املرصية الهيئة اإلسالمي، الترشيع ومقاصد الرضورية القيم علوان:
عىل الحفاظ ولجنة اإلسالمية الدعوة كلية منشورات الرشيعة، ومقاصد الشاطبي العبيدي: حمادي
علم بناء إلعادة محاولة التفسري، مناهج حنفي: حسن ١٩٩٢م. ليبيا، طرابلس، اإلسالمي، الرتاث
١٩٦٦م. باريس، ١٩٦٥م، القاهرة، االجتماعية، والعلوم واآلداب للفنون األعىل املجلس الفقه، أصول
ص٤٨٣– ٢٠٠٤م، القاهرة، للنرش، الكتاب مركز النص، بنية ج٢، الواقع، إىل النص من (بالفرنسية).

.٥١٥
عام رشد وابن ٦٣٨ه، عام عربي ابن وتويف ٨٩٨ه. عام غرناطة وسقطت ٧٩٠ه عام الشاطبي تويف 3

٥٩٥ه.
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األمة وأهداف الرشيعة مقاصد

إحكام من القديم األصول علم إليه وصل ما آخر للغزايل األصول» علم من «املستصفى
علمي.4 وإبداع نظري

مصطفى الشيخ منذ املرصية الجامعة يف وامتداداتها اإلصالحية الحركة انتبهت وقد
واإلبداع الفقه أصول وعلم الدين أصول علم بشقيه األصول علم أهمية إىل الرزاق عبد
لليونان ناقلة اإلسالمية الحضارة بأن املسترشقني شبهة ضد املسلمني عند الفكري
وأن لليونان، رشاح مجرد املسلمني حكماء وأن رشًقا، والهند لفارس أو غربًا والرومان
أثبت ثم وصياغته. مضمونه يف جوهره، يف مشائي منطق إال هو ما اإلسالمي املنطق
املسلمني ونقد املسلمني، عند البحث «مناهج يف املنطق يف املسلمني إبداع تالميذه أحد
عند األصول علم يف الجامعية والرسائل البحوث واستمرت األرسططالييس»5 للمنطق
الفلسفة يف النقل شبهة ضد واإلبداع األصالة حيث من ضالتها فيه تجد التالية األجيال
وأولياء الرحمن أولياء بني «الفرق يف اإلسالم روح عن التصوف وروج «املشائية»

تيمية.6 البن الشيطان»
أحد فال واملتخصصة. الثقافية واملجالت اإلعالم أجهزة يف شائًعا موضوًعا وأصبح
إليه وانتسبت املجددين. مصاف يف ويضعه األمان، صاحبه يعطي أنه كما يعرتض.
إحدى فيه تجد واإلسالمي، العربي والعالم مرص يف املعارصة الفكرية اإلسالمية املجالت

املعارص».7 «املسلم مثل اإلسالمي الفكر لتطوير الركائز
تجديد يف الصدر باقر محمد حتى «الحيل» منذ الشيعي الفقه أصول ساهم لقد بل

اإلسالمي.8 العالم وإصالح اإلسالمي الفكر لتجديد املداخل أحد باعتباره األصول علم

باألوفست تصوير القاهرة، والتوزيع، للنرش ورشكاه الحلبي مؤسسة األصول، علم من املستصفى الغزايل: 4
ص٢٤٥–٢٧١. ج١، ١٣٢٢ه، سنة املحمية مرص ببوالق األمريية املطبعة األوىل، للطبعة

موضوع وهو األرسططالييس، للمنطق املسلمني ونقد املسلمني، عند البحث مناهج النشار: سامي عيل 5

١٩٤٧م. القاهرة، العربي، الفكر دار تالميذه، ألحد الرازق عبد مصطفى بتوجيه ماجستري رسالة
القاهرة، والنرش، والرتجمة التأليف لجنة ط٢، اإلسالمية، الفلسفة لتاريخ التمهيد الرازق: عبد مصطفى 6

١٩٥٢م.
العدد. هذا املعارص» «املسلم 7

إيران، اإلسالمي، الفقه معارف دائرة مؤسسة أجزاء)، (ثالثة اللفظي الدليل مباحث الصدر: باقر محمد 8

١٩٩٧م، إيران، اإلسالمي، الفقه معارف دائرة أجزاء)، (أربعة العملية واألصول الحجج مباحث ١٩٩٦م.
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(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

وتطوير العربي واملغرب األندلس يف ساد الذي املالكي الفقه ألصول استئناف وهو
وقد الترشيع. أساس الطويف جعلها والتي العامة املصالح أو املرسلة املصالح لفكرة

العلم.9 أعشار تسعة االستحسان مالك جعل
املصلحة أي والقرايف، مالك بني والحنفية، املالكية بني التوحيد الشاطبي أراد
الوحي بني املبدئي للتطابق نظًرا الوحي لفهم مقياسان وهما والعقل. الواقع والقياس،
بني وسط الشافعية ألن نظًرا والشافعية املالكية بني التوحيد يتم ولم والواقع.10 والعقل
له «توقيع» أو تفعيل أي دون الخام النص إىل عود فهي الحنبلية أما والحنفية. املالكية

الناس.11 واقع إىل وتحويله بالعقل فهمه أي
املوضوع إذن يستند إلهام. وكأنه املنام يف الشاطبي رآه املوضوع ألهمية ونظًرا
واإللهام. الذوق إىل باإلضافة واملصلحة، النظر والنقل، العقل اليقني، من أنواع ثالثة عىل
الشمال يف قشتالة من الفرنجة هجمات ومخاطر األمة هموم حمل عىل قائم إلهام وهو
من األندلس تتحول أن وقبل «االسرتداد»، بحروب سمي فيما الجنوب يف األندلس عىل
وعودة والديني العرقي والتطهري التفتيش محاكم إىل األصيل والعلم الحر للفكر منارة

العربي.12 املغرب إىل واليهود املسلمني
يف تجلت كصفة والعلم العالم، يف اإلنسان إىل هللا من توجه إلهي، قصد كله والوحي
مع يتكلم وال نفسه، يخاطب ال فاهلل اإللهية، الذات الوحي موضوع ليس ككالم. الوحي
والرسول والبرش واألنفس والسماء، األرض والطبيعة، املالئكة غريه، يخاطب بل نفسه،
فإن ثَم وِمن أسفل. إىل أعىل من حركة اإلنسان، إىل هللا من اتجاه الوحي واإلنسان.

الجديد املعالم ١٩٨٥م، بريوت، املنتظر، دار اإلسالمي، النرش مؤسسة (جزءان) األصول علم يف دروس
اإلمام يف قراءة األصول، علم تجديد دراستنا: انظر ١٩٨١م. بريوت، للمطبوعات، التعارف دار لألصول،

١٩٩٩م. لندن، كربالء، مركز الصدر، باقر محمد الشهيد
.٣٠٧  ج٢، املواقف، 9

Les Méthodes d’Exégése, II partie, Ch.3 Structure à prioni du donné Révélé, pp. 309– 10

.321
عىل والشافعي مالك يتقدم املرادفات. يف «املقاصد» من الثاني الجزء يف األعالم أسماء لرتدد بالنسبة 11

،(٤) الرازي القرايف، ،(٧) العربي ابن الغزايل، ،(١٠) الشافعي مالك، والرازي. والقرايف العربي وابن الغزايل
.(١) الجويني قتيبة، ابن الشايش، رشد، ابن الشريازي، املحاسبي، الشبيل، ،(٢) حنبل بن أحمد حنيفة، أبو

.٢٤  ج١، املوافقات، 12
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اإلنسان من الكالم، علم يف قلبه قبل اإلنسان إىل هللا من الوحي، التجاه وفًقا تسري «املقاصد»
قصًدا هللا الصويف يتخذ عندما التصوف ويف له، موضوًعا هللا، العلم يتخذ عندما هللا إىل
يبدأ الكالم علم أن صحيح له. موضوًعا الوجود» «واجب يتخذ عندما الحكيم وعند له،
وأن الحق، إىل للوصول الخلق من يبدأ الصويف وأن الطبيعة، أي الحادث وهو املعلوم من
إىل أسفل من مقلوبًا القصد يظل ولكن اإللهيات إىل للوصول الطبيعيات من يبدأ الحكيم
اإلنسان.13 إىل هللا من كان أن بعد هللا إىل اإلنسان من أسفل، إىل أعىل من كان أن بعد أعىل
الثاني العمل، أصول يضع األول بأن الدين أصول علم عن الفقه أصول علم ويتميز
بل للعقائد يتعرض وال الشارع، عن بل هللا عن األول يتحدث ال النظر. أصول يضع
مسألة يضع أحيانًا. الشاطبي أن صحيح العلمني. بني العمل تقسيم من كنوع للمصالح،
لصالح موضوعة الرشائع أن مثل موضوع كرأس املتكلمني بعض إىل ويشري كالمية،
كالميٍّا. موضوًعا وليس أصويل موضوع وهو بالرازي، استشهاًدا واآلجل العاجل يف العباد

ومتكلم. أصويل والرازي
األصل حول الكالمي بالخالف بالبداية التقليد هذا «املستصفى» يف الغزايل بدأ وقد
الخالف هذا يؤثر وال نظرية. فلسفة عىل يقوم عميل مبدأ فكل أويل. نظري كغطاء العلمي
بشقيه، األصول علم توحيد يف الطويل األمد عىل ويفيد األصويل. املبدأ سالمة عىل الكالمي
أن خاصة كلها، اإلسالمية العلوم نسق ووحدة بل الفقه، أصول وعلم الدين أصول علم
الدين أصول علم يف «اإلرشاد» الجويني كتب فقد العلمني. يف كتب أصويل. هو متكلم كل
و«املستصفى»، «االقتصاد» الغزايل وكتب الفقه. أصول علم يف و«الربهان» و«الورقات»

و«األحكام».14 «الفصل» حزم وابن
أصولية موضوعات يف ولكن الكالمية، الفرق بعض إىل يشري الشاطبي أن صحيح
الذي الرازي عكس عىل معللة األحكام وأن التعليل، موضوع يف املعتزلة إىل اإلشارة مثل
للمصالح. رصد واملقاصد املصلحة. الرشيعة فعلة والظاهرية. األشاعرة مثل التعليل نفى
ويتقدم للرشائع. املوضوعي السبب هي املصلحة التعليل. إثبات يتطلب املصلحة فإثبات

والفالسفة.15 األشاعرة عىل املعتزلة

ص٦٠٠–٦٦٤. إنسانيات؟ أم إلهيات رابًعا: التوحيد، ج٢، الثورة، إىل العقيدة من 13

.٦  ج٢، املوافقات، 14
.(١) الظاهرية ،(٢) الفالسفة ،(٣) األشاعرة ،(١٠) املعتزلة 15
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القصد يف وليس الترشيعي القصد يف العباد، بمصالح معللة األحكام املعتزلة فعند
يحرص حني يف واملفسدة املصلحة أصل عن العدول يمكن وال التكويني. أو الخلقي
يدركها ومفاسد مصالح وهي يريد. ملا فعال وأنه يشاء، ما يفعل هللا أن عىل األشاعرة
عىل اعتماًدا االجتهاد يف املصوبة من واملعتزلة والتقبيح. التحسني لقاعدة طبًقا العقل
جاءت وقد يطاق. ال ما تكليف جواز عدم عىل املعتزلة مع األشاعرة ويتفق الفعل. أصل
فقط عليهم يعاب املعتزلة. عند واألصلح الصالح ملبدأ طبًقا العباد ألغراض وفًقا الرشيعة

القرآن.16 خلق محنة
لفظ وهو اإلسالمي. الترشيعي العقل من أصيل إبداعي لفظ «املقاصد» ولفظ
َكاَن ﴿َلْو مثل نحو والتوجه ِبيِل﴾، السَّ َقْصُد ِهللا ﴿َوَعَىل مثل االتجاه يعني قرآني.17
اليشء يف االقتصاد واإلحجام. االقتصاد يعني كما َالتَّبَُعوَك﴾. َقاِصًدا َوَسَفًرا َقِريبًا َعَرًضا
﴿َفِمنُْهْم ُمْقتَِصٌد﴾، َفِمنُْهْم اْلَربِّ إَِىل اُهْم نَجَّ ا ﴿َفَلمَّ الخري يف واالقتصاد َمْشِيَك﴾ ِيف ﴿َواْقِصْد

ِباْلَخرْيَاِت﴾. َساِبٌق َوِمنُْهْم ُمْقتَِصٌد َوِمنُْهْم ِلنَْفِسِه َظاِلٌم
املكان، يف والتوجه بالفكر واملعنى بالقلب، القصد يعني الحديث علم يف أيًضا وورد
يف واالقتصاد والرشاء والطعام املعيشة يف االقتصاد الثاني املعنى هو الغالب واملعنى

والتطرف.18 املغاالة عدم أي الدوام مع والعبادات والخطبة الصالة
الرشيعة أن عىل يدل مما «قصد» وليس «مقاصد» الجمع صيغة يف باستمرار وهو
من «القصد» واملقصد، القصد بني فرق وهناك واحًدا، مقصًدا وليس مقاصد عدة لها
املوضوع، نحو الذات من اتجاه فالقصد املوضوع. جانب من و«املقصد» الذات، جانب

العالم. نحو الذات من اتجاه واملقصد
الفعل، قصد هو النية كيل. واملقصد جزئية، النية والقصد. النية بني فرق وهناك
الشارع مقاصد نوعني، إىل املقاصد الشاطبي قسم لذلك الرشيعة. قصد هو واملقصد
ونية الشارع قصد بني متبادل قصد هناك النية. وهي املكلف ومقاصد الكلمة، وهي

والضياع. الهالك حالة يف والهالك والفوز، النجاة حالة يف االتفاق املكلف،

.٣٧٢  ،١٧٢  ،١١٩  ،٥٧  ،٤٤–٤٥  ،٤٢  ،٣٠  ،٦  ج٢، املعتزلة، 16
مرات. خمس القرآن يف ورد 17

.٣٦٩ ج٥، (فنسك)، الحديث أللفاظ املفهرس املعجم مرة. خمسني من أكثر الحديث يف اللفظ ورد 18
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أصبح املعارصة. الغربية الفلسفة يف حديث لفظ و«القصدية» «القصد» ولفظ
الذات بني املتبادلة اإلحالة ويعني «الفينومينولوجيا». الظاهريات يف الرئييس املوضوع
بني الحديثة الفلسفة ثنائية ولتجاوز اإلنسان، يف والعالم العالم، يف اإلنسان واملوضوع،
هللا بني املتبادل القصد الرأيس، املحور تحويل وبعد ديكارت، منذ واملوضوع الذات
واملوضوع الذات بني أو املشرتكة التجربة يف واآلخر األنا بني األفقي املحور إىل واإلنسان

العالم.19 يف اإلنسان يف

والتأويل القراءة منهج (2)
األصول علم كتب يف املقاصد مفهوم يرصد الذي التاريخي املنهج هو ليس املتبع واملنهج
مفهوم يف الفقهاء اختالف يرصد الذي الفقهي املنهج وال «املوافقات»، يف يكتمل حتى
بتحليل يكتفي الذي التحلييل املنهج وال الشهرية، األربع الفقهية للمدارس طبًقا املقاصد
بيان عىل يقوم الذي الدفاعي املنهج وال األصول، علم نسيج يف مكانته وبيان املفهوم
العباد، مصالح ضد التطبيق يف بالحرفية فيها الطاعنني عىل والرد الرشيعة مكارم
قبل النزعة إنسانية اإلسالمية الرشيعة وأن بالعقوبات، يتعلق فيما الحدود يف والقسوة

الحديث.20 الغرب يف اإلنسان حقوق إعالن
جزيئات من املستقاة العقلية والحجج النقلية الحجج عىل القدماء اعتمد وإذا
عرص فالعرص النقلية. الحجج من أكثر العقلية الحجج عىل املحدثون يعتمد قد الرشيعة
عرص عن تعرب التي الكمية والتحليالت واإلحصائيات الواقع ويشمل والربهان. العقل

العامة. املصالح
وكما العقلية. بالحجة إال يقني إىل تتحول وال ظني دليل وحدها النقلية والحجة
أنه يشء إلثبات تضافرت ولو حتى النقلية الحجج كل إن املواقف: يف اإليجي يقول
الحجة واحدة.21 ولو عقلية بحجة إال يقني إىل يتحول وال ظنيٍّا، ولظل أثبتته ما صحيح،

Hassan Hanafi: L’Exégèse de la Phénoménologie, L’état actuel de la méthode 19

Phénoménologique et son application au phénomène religieux, Paris,1966, Le Caire, Dar
.al-Fikr al-Arabi,1977

ص١٥٢–١٥٤. ١٩٨٠م، القاهرة، والنرش، للبحث العربي املركز والتجديد، الرتاث 20
املقدمات ج١، الثورة»، إىل العقيدة «من ص٣٩–٤٠. (د.ت)، بريوت، الكتب، عالم املواقف، اإليجي: 21

ص٣٨٨–٤١٠. ١٩٨٧م. القاهرة، مدبويل، العلم، نظرية الثالث، الفصل النظرية،
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تكامل الداخيل، السياق خارج الجزئي االنتقاء أي االبتسار عىل تقوم وحدها النقلية
يحمل منها وكثري واللغوي. واملنسوخ». و«الناسخ النزول» «أسباب والخارجي اآليات،

العربية.22 القيم وبعض الحج ومناسك امليت عىل الحي بكاء مثل العرب عادات عىل
تحليل عىل تقوم النقيل. دون وحده العقيل الدليل عىل تعتمد املقاصد يف مسائل وهناك
مع متسًقا الفكر يصبح حتى قيل» «فإن صيغة يف املعارض عىل مسبًقا والرد الحجج
النقلية.24 الحجة من خالية املسائل وثلث الخارجية.23 وليست الداخلية براهينه له نفسه،
واملجربات املحسوسات والداخيل، الخارجي الحس يشمل القدماء عند والعقل
األقوال يف الخربات وتراكم البرش من تواتر وما العادات ومجرى الوجدانية والبداهات
الصدق قول مثل العصور عرب الثابتة اإلنسانية الحقائق حول العامية واألمثال املأثورة

الكذب.25 عن والنأي
املسائل معظم يف القرآن غلبة مع والحديث القرآن بني النقلية الحجج وتتفاوت
بيان ألنه الفروع إىل أقرب والحديث األصول. تُستنبط منه الذي األصل هو القرآن ألن
اآليات ومجموع والفرع.26 األصل بني وسط واحد، قديس حديث إال يذكر وال وتفصيل.

تقريبًا.27 األحاديث مجموع ضعف

.٢٣٨  ج٢، املوافقات، 22
الرضوريات تراتب الثانية: الخمس، الرضوريات األوىل: املسألة ابتداءً، الرشيعة وضع األول، املقصد 23
ص٢٧، كلية، املقاصد السابعة: ،٨–١٦  ج١، اإلبطال، عدم رشط الثالثة: والتحسينات، والحاجيات
الجزيئات ترفع ال العارشة: ص٤٩–٥٢، والتحسينات، والحاجيات الرضوريات عىل األدلة التاسعة:
الكليات يف الجزيئات عرشة: الثالثة ص٥٤–٥٨، عامة، املصالح عرشة: الحادية ص٥٢–٥٤، الكليات،
ص١٠٨–١٠٩، األساسية، الحاجات إشباع الثانية: للتكليف، الرشيعة وضع الثالث، املقصد ص٦١–٦٤.
الرابع املقصد ص١٥٤–١٥٥. التكليف، مشقة العارشة: ص١٥٣–١٥٤، األخروية، املشقة التاسعة:
عرشة، السادسة ص٢٨٣–٢٨٦، عرشة، الرابعة ص٢٧٩–٢٨٣، عرشة، الثالثة لالمتثال، الرشيعة وضع
العارشة، ص٣٧٣–٣٧٥، الثامنة، التكليف، مقاصد ص٢٩٨–٣٠٠، عرشة، السابعة ص٢٩٧–٢٩٨،

ص٣٧٨–٣٨٠.
.(٢٠) العقلية .(٦٢) النقلية العقلية املسائل ،(٦٢) املقاصد جزء يف املسائل عدد 24

فإنه ينفعك أنه ترى حيث الكذب ودع ينفعك، فإنه يرضك أنه تخاف حيث بالصدق عليك قيل» «وقد 25

.٢٩١  ج٢، «املوافقات»، رشعي، صحيح أصل وهو يرضك،
الحديث ،(٢٠) الحديث من أكثر القرآن اآلتي: النحو عىل مسألة وستني اثنتني املقاصد جزء يشمل 26

.(١) قديس وحديث وحديث قرآن ،(٤) وحده الحديث ،(١٠) وحده القرآن ،(٨) القرآن من أكثر
.(٢١٨) األحاديث ،(٣٤٨) اآليات 27
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الرشيعة جزيئات استقراء ويعني املعنوي». «االستقراء عىل الشاطبي ويعتمد
ألن معنوي وهو الجزيئات، إحصاء عىل يعتمد ألنه استقراء هو كيل. مبدأ إىل للوصول
إضافة وأي الكيل املبدأ فيه يظهر حد إىل الجزيئات وصلت ما إذا يتوقف اإلحصاء
املناطقة سماه ما وهو إيجابًا. تقويه وال سلبًا املبدأ يف تطعن ال أخرى لجزيئات جديدة
الطريقة وبهذه الحديث. الغربي العلمي االستقراء أساس الناقص االستقراء املعارصون

علمية.28 كبديهيات أو لالستدالل عامة كقواعد الفقهية، القواعد علم وضع أمكن
التجربة اطراد عىل أيًضا يقوم حديث منهج إىل القديمة الطريقة هذه تطوير ويمكن
الناس. عند األفكار وتوارد املشابهة، الوقائع وتكرار اإلنساني، العقل وشمول البرشية،
ليس وهو العامية. واألمثال الشعوب، حكمة تمثلها متطابقة، حية تجارب يف واالشرتاك
يفعل وكما النفس بأحوال يتعلق ما وكل واملراءاة للحظوظ الشاطبي تحليل عن بعيًدا
عىل االعتماد ويمكن الحظ. دون والطاعة التابعة، دون األوىل املقاصد اتباع ويف الصوفية.
وتراكم الشعوب حكمة عن يعرب ما وكل األبطال وسري املأثورة واألقوال العامة األفعال

البرشية.29 املعارف
مصدر فهو اإلنسانية، للتجارب كرصيد العربي الشعر عىل القدماء اعتمد وقد
واألحاديث العرب، أفصح والرسول إعجاز، والقرآن والحديث. لآلية وتصديق للتجربة
وتشابه األلفاظ، اختالف عىل الرمة ذي بشعر يستشهد العرب. أمثال جمهرة تقارب
يف التنقص التخوف يعني وقد بؤس. واليبس يبس، فالبؤس ويابس، بائس مثل املعاني،
الناس «أيها عمر قال لقد حتى تََخوٍُّف﴾. َعَىل يَأُْخذَُهْم ﴿أَْو آية رشح يف العربي الشعر

كتابكم».30 تفسري فيه فإن جاهليتكم يف شعركم بديوان تمسكوا
أساس املصلحة اآليات. مجموع أي الرشيعة استقراء املبدأ، عىل دليل واالستقراء
الفقهية. القواعد علم يف مقرر هو وكما املفردة اآليات من مستقرى عام مبدأ الترشيع

.٢١٣  ،٨٨  ،٨٣  ج٢، السابق، 28
.٣٥٦  ج٢، اإليثار، عىل الجود» غاية أقىص بالنفس «والجود السائر املثل عىل االعتماد مثل 29

30

ت��ض��رم ل��م ال��ن��ار وج��ام��ح��ة ك��ل��ي��ة ت��خ��وف إم��ا رس��ل��ه ت��أت��ن��ا ل��م ال��ب��ع��ث ه��ب
ال��م��ن��ع��م ع��ل��ى ال��ع��ب��اد ث��ن��اء ال��م��س��ت��ح��ق ال��واج��ب م��ن ل��ي��س

.٢١٣  ج٢،
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من مستقى األصل ألن األصل إىل الفرع رد االجتهاد، أساس وهو للعلم مفيد فاالستقراء
معترب، غري هو وما معترب هو ما عىل تدل قطعية، االستقرائية واألصول الفروع. جميع
استقراء. والعادة العادة، حكم عىل الرشيعة جرت كما واملفسدة. املصلحة ومقاييس
جزئي. أمر الرضر وقوع واحتمال كيل أمر فاملصلحة الجزيئات. تخرق ال والكليات
األرواح إزهاق والتدمري، القتل عنه نتج وإن األوطان عن الدفاع يف عامة مصلحة الجهاد
العربي، القرآن من مستقاة «عربية» كليات هي االستقرائية الكليات الديار. وخراب

باالستقراء.31 الرشيعة أحكام وصحة
لظروف طبًقا املوضوع بناء إعادة أي والتأويل، القراءة منهج هو املتبع واملنهج
املنهج لب وهو وحاجاته، وظروفه ومستوياته تحليله وأدوات ولغته بمصطلحاته العرص،
ويف ذلك، يف عليهم وأثنينا ومصطلحاتهم لغتهم القدماء أبدع لقد االجتهاد. ذاته، األصويل
فالسلف التقليد، نصيبنا ويكون عليهم اإلبداع يقترص فلماذا املقاصد. مفهوم مقدمتها
﴿َفَخَلَف الكريمة اآلية تأويل مسيئني شيئًا الخلف إىل السلف يرتك ولم الخلف، من خري
ونحن رجال هم نقول: ال وملاذا َهَواِت﴾؟ الشَّ َواتَّبَُعوا َالَة الصَّ أََضاُعوا َخْلٌف بَْعِدِهْم ِمْن
جهود نستأنف املقلدين. من ولسنا املجددين من نحن بهم؟ نقتدي وال منهم نتعلم رجال،
عاشور بن والطاهر النشار سامي وعيل الرازق عبد ومصطفى القدماء من الشاطبي
جعل االستقطاب عرص يف علينا التاريخي السياق ويفرض املحدثني. من الفايس وعالل
غربي إشكال فالعلمانية عليها. يتفقون والعلمانيني السلفيني بني التقاء نقطة املقاصد
الدينية السلطتني بني الخالف وحسم الدولة، لصالح والدولة الكنيسة بني الرصاع لحل
فاملجتمع قبل. من الحل هذا اإلسالم اختار وقد السياسية. السلطة لصالح والسياسية
األمة من تفويض فيه والسلطة واختيار، وبيعة عقد فيه اإلمامة مدني، مجتمع اإلسالمي
حقوق جماعات تأصيل هو الهدف ثيوقراطية. وليست ديموقراطية هللا. من وليست
يف املزدوج ومعيارها لإلنسان الفردية التصورات يف الغربية روافدها من بدًال اإلنسان
اآلسيوي األفريقي الالغربي، اإلنسان يف انتهاكها ثم الغربي اإلنسان حقوق املمارسة،
الفكر استقطاب تتجاوز فاملقاصد خاصة. املسلم والعربي عامة، الالتيني واألمريكي

األصول. إىل عوًدا والعلمانية السلفية بني املعارص

.٣٠٥  ،٣٠٠  ،٢٨١  ،٢٧٩  ،٥٣  ،٤٤  ،٣٥  ،٦–٧  ج١، املوافقات، 31
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البديل وإيجاد املبارشة بالطرق والرفض والنقد والقلب املعارضة القراءة تعني وال
تغيري مع الروح عىل اإلبقاء تعني إنما املايض. مع القطيعة والتجديد الحداثة بدعوى
واحد، القصد مرحلة. وراء مرحلة الوحي، تطور مع القصد عىل واملحافظة البدن،
ما وهو واليمن. والعراق والحجاز والشام مرص يف مختلفة العرص وظروف التوحيد،
اليونانيني الفالسفة مع هيدجر خاصة القدماء مع املعارصون الفالسفة معظم فعله

والحديث. الوسيط العرصين يف والغربيني
فالعرض العرص. مستوى عىل عرًضا تشمل فإنها ذلك ومع العرض. غري والقراءة
عىل للمايض نقل هو الخالق العرض أن حني يف منه. فائدة ال ممل تكرار مجرد للقديم
يف وليس البداية يف العرض والقارئ. املقروء بني فرق ال العرض يف الحارض. مستوى
خالل من املوضوعي يظهر والذاتي. املوضوعي بني التمييز يمحى القراءة يف النهاية.

املوضوعي. خالل من الذاتي ويتجىل الذاتي،
املعامالت أو العبادات يف الفقهية املادة من القديمة واألمثلة املادة تتغري كما
والعالقات املعامالت يف الجديدة الفقهية املادة إىل والرشاء كالبيع البدائية التجارية
الدويل، والبنك الجات، واتفاقية العاملية، التجارة منظمة مثل املعقدة والتجارية الدولية
العبادات، القديمة، الفقهية املادة ارتبطت الدويل.32 التعاون ومؤسسات النقد، وصندوق
تعد ولم األول، اإلسالمي للمجتمع بالنسبة جديدة مادة كانت األول. عرصها بظروف
بعد تدخل لم جديدة فقهية مادة وهناك الحايل. اإلسالمي للمجتمع بالنسبة كذلك
مثل فيها الفتاوى بإصدار االكتفاء دون الجديد الفقه أصول منها يُستقرى كأمثلة
وزرع الوراثية، الهندسة وموضوعات التوفري، ودفاتر االستثمار وشهادات البنوك فوائد

األجنة. بعلوم يتعلق ما وكل الصناعي، والتخصيب واالستنساخ، األعضاء،
قلة إىل يدعو مما القدماء عند األصولية املبادئ ونقل الفقهية األمثلة تكثر كما
«وضع يف الشاطبي أطال لقد املحدثني. عند األصولية املبادئ وتعميق الفقهية األمثلة
ويدخل العامة املبادئ عن يخرج مما والكرامات الحظوظ موضوع يف لالمتثال» الرشيعة

الجزئية.33 التفصيالت يف

.٨  ج٢، السابق، 32
(الكرامة). ٢٤٢–٣٢٣  ج٢، (الحظوظ)، ١٧٦–٢٢٧  ج٢، السابق، 33
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تجديد وبالتايل معانيها، إطالق طريق عن القديمة املفاهيم يف التوسع ويمكن
القدماء عناه ما فقط يعني ال الخمسية الرضورية املقاصد ضمن مثًال الدين ألفاظها.
مفهوم وهو «املقدس»، ميدان هو ا خاصٍّ ميدانًا أي املقدسة والكتب والشعائر العقائد
بني فرق ال يشء، كل أيًضا يعني بل املقارن». األديان «تاريخ كتب يف الغرب يف «الدين»
والشك النسبية ضد الشاملة، العامة الدائمة، الثابتة الحقيقة يعني والدنيوي. الديني
أصل العدم معرفته. يمكن ال وجد وإن يشء، يوجد ال والعدمية. والالأدرية والغنوصية
بني للعالقات بالنسبة الرشف فقط يعني ال الذي «العرض» مفهوم وكذلك الوجود.
األرض أن الشعبية الثقافة يف الحال هو وكما الوطنية، الكرامة أيًضا يعني بل الجنسني،
الذي «املال» مفهوم وكذلك الِعرض. انتهك فقد األرض عىل يستويل ومن العرض، هو
الطريق ونشال «األتوبيس» لص ضد النقود محفظة يف الخاص املال فقط يعني ال
العام، واملال الوطنية الثروات أيًضا يعني بل السكنية، والتجمعات العامة والحدائق
واالجتماعية التاريخية والسياقات متغري، فالواقع الطبيعية. والثروات النفط، وعوائد
املصالح. تغري مع متغرية واملادة يتغري. ال ثابت والقصد متغرية. واالقتصادية والسياسية

متغري. والفقه ثابتة األصول والفقه. األصول بني الفرق هو وهذا
عىل التحليل اإلنساني. واملستوى اإللهي املستوى بني التحليل مستويات وتتعدد
واضع أي الشارع عن يتحدث الذي األصول علم مقاصد من يخرج اإللهي املستوى
علم يف هللا قائًما. الدين أصول وعلم الفقه أصول علم بني التمييز يظل حتى الرشيعة
والصفات الذات هو الدين أصول علم ويف الرشيعة. واضع أي الشارع هو الفقه أصول
الوضع أحكام وأحكامها وضعية رشيعة اإلسالمية الرشيعة كانت وملا واألفعال. واألسماء
يجمع الذي املستوى وهو وضعية. رشيعة كذلك جعلها الرشيعة واضع الشارع فإن
االقتتال حد إىل الخصام فيه يصل والذي والعلمانيني السلفيني عرصنا، يف األعداء اإلخوة
تونس يف الحال هو كما السلطة الخفي والرصاع الجزائر، يف الحال هو كما الدموي
الكويت يف هو الحال كما العلني والرصاع والعراق، وسوريا ومرص وليبيا واملغرب
فإنه اإللهي املستوى عىل التحليل أما لبنان. يف الرصيحة السياسية والتعددية واليمن،
ويقيض السلفيني، املتخاصمني، الفريقني أحد صف يف ويقع الرشيعة وضعية عىل يقيض
عن ويخرج العلمانيني مع االلتقاء ونقاط الجسور ومد الخصوم مع الحوار إمكانية عىل

األصول. لعلم العميل املنظور إطار
«صحيحة» قراءة توجد وال خاصة. وللمقاصد عامة األصول لعلم القراءات وتتعدد
ووضعه القارئ موقف طبيعة من تنبع متعددة اجتهادات هي بل «خاطئة». واألخرى
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وتعددت القديمة األصول كتب تنوعت فقد واألخالقي. والسيايس واالجتماعي الثقايف
الفقه أصول فهناك املذهبي. والعرض الالمذهبي للعرض وطبًقا الفقهية، للمذاهب طبًقا
الشافعي الفقه وأصول (الشاطبي)، املالكي الفقه وأصول البزدوي)، (القرايف، الحنفي
وأصول حزم)، (ابن الظاهري الفقه وأصول الرازي)، الشوكاني، الغزايل، (الجويني،
وال الصدر). باقر محمد (الطويس، الشيعي الفقه وأصول الحاجب)، (ابن الحنبيل الفقه
العلم، يف االتجاهات تتعدد نسق. من أفضل نسق يوجد وال قراءة. من أفضل قراءة توجد

واحد. والعلم
العامة واالهتمامات والثقافات والتخصصات التعبري ومصطلحات اللغات تتعدد كما
وتجديد القراءة عىل جرأة تعطي والفلسفة التواصل. يف والرغبة االجتهاد عىل والجرأة
الجرأة من مزيد إىل يدفع واإلصالح ومناهجه. التحليل مستويات يف وتبدع املصطلحات

األمة. وحقوق املسلمني مصالح عن دفاًعا املواقف يف
ذلك والحمية. واإلخالص اإليمان يف بعض عىل بعضهم مزايدة العلماء شيم من ليس
واملصالح والتحليل والعلم التعقل دون بمفرده يكفي ال ولكنه الحال، بطبيعة مطلوب
علم إن والتكفري. االستبعاد حد إىل يصل قد الذي التعصب عن والبعد والتواضع العامة
يف الدخول عىل قادرة أصول وضع عىل القدرة هي الغاية غاية. وليس وسيلة األصول
ليس األمة. وأهداف الرشيعة مقاصد بني والربط األمة، مشاكل وحل العرص تحديات
والصدارة للرياسة طلبًا الدين عن الدفاع طريق عن الدنيا يف حظوة أخذ العلماء هدف

األمة. مصالح االعتبار بعني األخذ دون

األصول بنية يف املقاصد (3)

الغايات، هي املقاصد األحكام. مع الفقه أصول عليها يقوم رباعية بنية من جزء املقاصد
بعد الرتتيب يف املقاصد وتأتي باألفعال.34 إال الغايات تتحقق وال األفعال. هي واألحكام
البداية، الفعل األفعال. مقاصد أي قبلها. تأتي األهمية حيث من كانت وإن األحكام
ثالثة من أكثر الكم، حيث من األحكام من أهم املقاصد ذلك ومع النهاية. والقصد

أضعافها.

.(٢٥٠) األحكام ،(٤١٠) الصفحات) (عدد املقاصد 34
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واألدلة واملقاصد األحكام للعلم: كلية رباعية بنية يف تدخل جزئية رباعية بنية وهي
واألدلة والغايات. األهداف واملقاصد السلوك. ونماذج الفعل أنماط هي األحكام واالجتهاد.
والسنة. الكتاب النصيان، الدليالن خاصة الرشعية األدلة وهي واملقاصد. األحكام مصادر
اتبعها التي الرباعية القسمة وهي األدلة. من واملقاصد األحكام استنباط طرق واالجتهاد
واملستثِمر الرشعية، األدلة وهي واملستثَمر األحكام، وهي الثمرة املستصفى يف الغزايل
فإنها األوىل «العلمية» املقدمات أما التعليل. طرق وهي االستثمار وطرق املجتهد، وهو
أصول واضًعا النظري وليس العميل واتجاهه الفقه أصول لعلم العام اإلطار تحدد
علم هو «قواعد» يف األصول هذه تطوير أمكن إنه بل النظر. أصول وليس العمل
والطويف، النجيم، ابن أبدعه الذي والنظائر» «األشباه القدماء سماه الذي الفقهية القواعد

والسيوطي.35
الشارع مقاصد إىل املقاصد تنقسم قسمني. إىل واألحكام املقاصد من كل وتنقسم
الشارع مقاصد التكليف. وأحكام الوضع أحكام إىل األحكام وتنقسم املكلف. ومقاصد
تكون أن قبل مقصد فالرشيعة اإللهية. املقاصد أي هللا نظر وجهة من املقاصد هي
مقاصد النية. أي اإلنسانية النظر وجهة من املقاصد هي املكلف ومقاصد حكًما.36
وللتكليف ولإلفهام ابتداء رباعية، قسمة تنقسم إنها إذ وكيًفا. ا كمٍّ أهمية أكثر الشارع
يتم كيف هو: والسؤال تنقسم. ال واحدة قسمة املكلف مقاصد أن حني يف ولالمتثال،
ومقاصد املكلف، مقاصد هي الشارع مقاصد تصبح كيف املقصدين؟ بني التوحيد
العالم، يف هللا يتصورها كما األحكام فهي الوضع أحكام أما الشارع؟ مقاصد هي املكلف
املوضوعية املادية ومكوناته التاريخي وسياقه الفعل ميدان هي فيه. املوضوعية وأسسها
وهي التكليف، أحكام يف اإلنسانية والحريات الفردية اإلرادات فيها تبزغ أن قبل
املوضوعي امليدان هي والبطالن. والصحة والرخصة، والعزيمة واملانع، والرشط، السبب

األحكام والثاني األوىل. «العلمية» النظرية املقدمات األول أقسام. خمسة إىل املوافقات الشاطبي قسم 35

مقاصد أو الشارع مقاصد سواء الرشعية املقاصد والثالث التكليف. أحكام أو الوضع أحكام سواء
والتعارض والتقليد االجتهاد أحكام والخامس وتفصيًال. جملة األربعة، الرشعية األدلة والرابع املكلف.

.٢٣–٢٤  ج١، املوافقات، والجواب، والسؤال والرتاجيح
املكلف ومقاصد مسألة، خمسون الشارع مقاصد .(٩٢) املكلف مقاصد ،(٣١٨) الشارع مقاصد 36

مسألة. عرشة اثنتا
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عىل لفظني ذوا واثنان واملانع، والرشط السبب مفرد: لفظ ذات ثالثة الفعل، لتحقق
املقاصد أي الشارع مقاصد تعادل وهي والبطالن. والصحة والرخصة، العزيمة التقابل:
مقاصد يف ذاتية مقاصد إىل تتحول أن قبل هللا نظر وجهة من للرشيعة املوضوعية
والتكليف، الوضع واألحكام، املقاصد يف اللفظ يتغري التكليف. أحكام تعادل التكليف
وتأتي املعنى. بنفس واألحكام املقاصد يف التكليف اللفظ، يبقى حني يف الواحد واملعنى
من أهم تحققه وميدان الفعل فسياق التكليف. أحكام قبل ا وكمٍّ كيًفا الوضع أحكام

ذاته.37 الفعل
قسمة منها األوىل تنقسم ثم أوًال، رباعية قسمني إىل الشارع مقاصد وتنقسم
املبدئي السبب أي أوًال، أي ابتداءً الرشيعة وضع أوًال أربعة: الشارع فمقاصد خماسية38
(بكرس لإلفهام الرشيعة وضع ثانيًا الغائية.39 العلة الرشيعة، وضعت أجله من الذي
رشحها أجل من فهم دون الناس عىل عنوة بفرضها وليس مقاصدها ولفهم الهمزة)
الذي نفسه الحاكم يعطى حتى قهًرا عليهم فرضها وليس بها الناس وإقناع وبيانها
ثالثًا املقاصد. وليس الحدود بها ويعنى الرشيعة، تطبيق رشعية البيعة رشعية تنقصه
وعدم اإلنسانية للقدرة طبًقا باألفعال ولتمثلها للتحقيق أي للتكليف الرشيعة وضع
أي لالمتثال الرشيعة وضع رابًعا األنفس. عىل الشق وعدم يطاق، ال ما تكليف جواز
تدرج هناك الفطرة. تساوق اإلنسانية الحياة يف ثانية طبيعة إىل تتحول وحتى الطاعة
التكوين. إىل التأسس ومن البناء، إىل الحفر ومن التحقق، إىل األساس من املقاصد يف
والحظوظ الهوى عن بعيًدا الحرة باإلرادة الطاعة أي لالمتثال الرشيعة مقاصد وأهمها
العامة للمصالح الرشيعة توضع ثم التنفيذ. أي للتكليف الرشيعة توضع ثم والكرامات.

املسائل.41 عدد حيث من أيًضا كذلك واألمر لإلفهام.40 الرشيعة توضع وأخريًا ابتداء

.(١٠٩) التكليف أحكام ،(٢٥٠) الصفحات) (عدد الوضع أحكام 37
.٥–٦  ج٢، املقاصد 38

La الكافية» «العلة الفالسفة وبمصطلح ،Raison d’être وبالفرنسية ،Grund باألملانية يقابل وهو 39

.Raison Suffisante
وضع ،(٥٦) ابتداءً الرشيعة وضع ،(٦١) للتكليف الرشيعة وضع ،(١٥٥) لالمتثال الرشيعة وضع 40

.(٤٣) لإلفهام الرشيعة
وضع ،(١٢) للتكليف الرشيعة وضع ،(٣) ابتداءً الرشيعة وضع ،(٢٠) لالمتثال الرشيعة وضع 41

.(٥) لإلفهام الرشيعة
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الرضوريات، مستويات: ثالثة إىل ابتداء الرشيعة وضع األول القصد ويتدرج
والدين، والعقل، النفس، الخمس، الرضوريات هي األول والتحسينات. والحاجيات،
تستغني ال ولكن الرضوريات من أقل مستوى وهو الحاجيات، والثاني واملال. والعرض،
وهو التحسينات والثالث الحياة. عىل للحفاظ واملسكن واللباس والرشاب كالطعام عنه
واللباس الراقي، واملسكن الجيد، الطعام الكماليات مثل الحاجيات من أقل مستوى

كمبدأ. وليس كواقع للمجتمع الطبقي والرتكيب الدخل ملستوى طبًقا الفاخر
والرابعة األوىل الرضورتني باستثناء واحد، لفظ لها كلها الخمس، الرضوريات
خاص اإلنسانية النفس والعام. الخاص والحياة، النفس التبادل عىل مرتادفان لفظان
ومقصد. أصل فالحياة ظفر. ذي وكل واإلنسان والحيوان النبات حياة عام، والحياة

العرض.42 أي اختالطها دون األنساب حفظ أي والنسل

الخمس الرضوريات الترشيع: أساس املصلحة (4)

الرضوريات بني التمييز رئيسية، قضايا ثالث يتضمن ابتداءً» الرشيعة «ووضع
ودوامها. الرشيعة وحفظ واملفاسد، املصالح بني والفرق والتحسينات، والحاجيات

قسمتها.44 بعد كلها للمقاصد األوىل املقدمة وهي واألهم.43 األطول هي والثانية
من وحمايتها إثباتها إىل تحتاج بدونها، الحياة تستقيم ال ما هي والرضوريات
دقيقة تفرقة والعادة العبادة بني والتفرقة والعبارات. العادات يف وهي واالختالل. الخلل
بعض مثل عادات كانت العبادات وبعض عبادة. إىل والعادة عادة، إىل تتحول العبادة ألن
األهم، فهي املعامالت العبادات بني التفرقة أما السابقة. األمم لدى والصوم الحج مناسك
فمتغرية املعامالت عن الناتجة املصالح إنما معروفة. العبادات عن الناتجة املصالح ألن

عرص. إىل عرص من متغرية االقتصادية املعامالت ألن

يف الحياة هو واملسيح بالنباتيني. أنصارها ويعرف الحيوان ذبح وتمنع الحياة البوذية تقدس لذلك 42
«شيخ هو الدروز وشيخ والحقيقة». والحياة الطريق «أنا الثالثة الرسالة يف يوحنا آلية طبًقا املسيحية
من االجتماعية الثورات وتقام العرض. يف مركزة وكلها الرشف. جرائم يف مرص يف بالثأر ويؤخذ العقل».

املال. أي الثروة توزيع يف العدالة أي الدخل توزيع إعادة أجل
.٨–٦٤  ج٢، املوافقات، 43
.٦–٧  ج٢، السابق، 44
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هي الرضوريات تراتبية. عالقة والتحسينات والحاجيات الرضوريات بني والعالقة
مثل واألقوام امللل جميع عليها اتفقت والتي لإلنسان الطبيعية الحقوق وهي األساس،
الوسع باب فمن الحاجيات أما لألخرى. وتكملة تتمة منها كل الخمس. الرضوريات
الرضوريات الفردي. املستوى عىل فقط وليس واالجتماعي، الفردي املستويني عىل والضيق
يف الفردية األذواق تفرضها خاصة ميزات فهي الحاجيات أما األفراد لكل عامة حقوق
العبادات يف عامة وهي نقصها. حالة يف االجتماعية الطبقات أو اإلمكانيات توفر حالة
طبًقا العادات بمحاسن يليق بما األخذ هي والتحسينات والجنايات. واملعامالت والعادات
والجنايات. واملعامالت والعادات العبادات يف أيًضا األخالق مكارم مثل الرفيع للذوق
املادية، واإلمكانيات الخريات، إىل والسبق الفردية، والفروق االختيار، حرية ذلك وداللة

الجهد. عن الناتج الرزق يف والتفاوت
والحاجيات أصل، الرضوريات باإلبطال. أخرى عىل مرتبة تعود أال الرتاتبية ورشط
سفه الرضوريات دون التحسينات أو الحاجيات فإشباع الفرع. فرع والتحسينات فرع،
الرضوريات نقص أجل من الشعبية والهبات الثورات وتقوم وتفاخر. وتظاهر وادعاء
الحاجيات توافر أجل من تقوم وقد والتحسينات. الحاجيات توافر عدم أجل من وليس
البعض عند الرضوريات ونقص والغنى الوفرة مظاهر يف البعض عند والتحسينات
إبطال إىل يؤدي ال الفرع إبطال ولكن الفرع، إبطال إىل يؤدي األصل إبطال اآلخر.
جهاد فرع، والجور أصل الجهاد مالك. قال كما واجب الجور والة مع فالجهاد األصل.
التناقض العرص، وبلغة فرع. الداخل يف الجور وجهاد أصل، الخارج يف األمة أعداء
«املستظهري» يف الغزايل موقف أيًضا وهو الثانوي. التناقض عىل األولوية له الرئييس
وجوب يف املغصوبة، الدار يف الصالة ومثل اإلمامة، رشوط يستجمع لم الذي اإلمام يف

الصالة.45 وجوب قبل األعداء يد من األرض تحرير
ملل أو طوائف أو طبقات صيغة يف الدنيا يف الرتاتبية املصالح يف الرتاتبية تعني وال
تخرتق عامة إنسانية حقوق الخمس فالرضوريات أعراق. أو عشائر أو بيوت أو نحل أو
بل أفضلية أو تراتبية ليست الوحي ومراحل البرشية. والخصوصيات اإلقليمية الحدود

اإلنساني. الوعي ورقي التاريخ تقدم يف مراحل

.٢١  ،١٥–١٦  ج١، السابق، 45
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باملفسدة املصلحة تختلط قد بل خالصة مفسدة أو خالصة مصلحة توجد ال وقد
واملفسدة الراجحة هي الغالبة املصلحة تصبح الحالة هذه ويف باملصلحة. واملفسدة
والراجح كيفي، مبدأ واملفسدة واملصلحة الكيف. من جزء فالكم املرجوحة. هي الغالبة
أي والعادة باملكاره. الجنة وُحفت جهد، والعلم كدح، فالجهاد كمي. مبدأ واملرجوح
يأمر ال الرشعي والخطاب املفسدة. أو املصلحة لغلبة الكمي التقدير مقياس هي التجربة
هو الخري بأن الفالسفة إليه أشار ما وهو الطويل. األمد عىل العباد مصالح فيه بما إال
الترشيع. مستوى عىل وليس التكوين مستوى عىل الرش بعض الفعل شاب وإن املقصود
عىل واملفسدة املصلحة خرجت إذا وأما املعتزلة. خاصة املتكلمون أيًضا أثاره ما وهو
عىل املحافظة أجل من املحظورات» تبيح «الرضورات ملبدأ تخضع فإنها العادة حكم

الخمس.46 الرضورات تراتبية
للجميع. عامة ومفاسد مصالح هي بل النفوس أهواء واملفاسد املصالح تتبع وال
اإلنسانية الحياة يف الحق وهي العامة، املصالح تسمى لذلك خاص. والهوى عامة املصلحة
يف إضافيان، واملفسدة املصلحة ذلك ومع واألرض. السموات تقوم وعليها الناس وأفعال
تختلف قد املوقف. إىل نسبة شخص، دون وشخص وقت، دون ووقت حال، دون حال
اإلطالق عىل ليسا للمفسدة واملنع باملصلحة اإلذن فإن ثَم وِمن الواحد. األمر يف األغراض
االعتزالية والتقبيح التحسني قاعدة عكس عىل األشاعرة لنسبية طبًقا الرازي قال كما
محل، دون محالٍّ وال باب دون بابًا تخص ال عامة مطلقة املصالح القرايف. الحظ كما
بقاءها أي وحفظها الرشعية العصمة معنى هو وهذا الرشيعة. كليات يف مطردة مصلحة

ثابتة.47 إنسانية كحقيقة
والظني قطعي. مبدأ املصلحة أن طاملا قطعي دليل واملفسدة املصلحة عىل والدليل
أن حني يف الرشعي، الدليل مثل يقيني العقيل والدليل قطعي. أصل عىل دليًال يكون ال
العقيل.48 الدليل مع بتضافره إال قطعيٍّا يصبح وال بمفرده، يقينيٍّا يكون ال النقيل الدليل
دليل الرشيعة واستقراء أيًضا. قطعي دليل واإلجماع مًعا. ورشعي عقيل حكم واملصلحة
األصل الجزيئات. آحاد ترفعه ال القطعي واألصل التواتر. يقني أساس وهو قاطع.

.٢٥–٣٢  ج١، السابق، 46
.٥٤–٦٤  ،٣٨–٤٨  ج٢، السابق، 47
.٤٩–٥٤  ،٣٧–٤٠  ج٢، السابق، 48
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ليس والفردي. املشرتك والخاص، العام الحياة ويف خاصة. والجزيئات عام، القطعي
واملستقاة ذاتها يف اليقينية أدلتها لها بل لها املنع املفاسد ويف بها اإلذن املصالح يف األصل

العقليني. والقبح الحسن عىل القائمة أو الرشيعة جزيئات من
حاجة يف والعقل، واملال، والنسل، والنفس، الدين، القدماء، عند الخمس والرضورات
والعقل بالعقل. إال يدرك ال الدين أن حني يف بالدين يبدأ القديم الرتتيب ترتيب، إعادة إىل
املؤمن فيها يشارك التي بالحياة الطبيعي الرتتيب يبدأ ثَم وِمن األحياء. عند إال يكون ال
الحياة مع والنسل والقدرة.49 العلم رشط له، وصفة الشارع، من هبة الحياة والكافر.

لها. استمرار ألنه الخمس الرضوريات إحدى وليس
هي فالحياة الحياة. يف يبزغ ما أول وهو التكليف. رشط فالعقل العقل، ثانيًا
طفيل وابن سينا وابن والفارابي الكندي القدماء الحكماء ذلك عرب كما العاقلة الحياة

رشد. وابن باجة وابن
قدح ومن املعتزلة، عند النقل أساس فالعقل بالعقل، إال يدرك ال ألنه الدين ثالثًا،
لرصيح املنقول صحيح «موافقة يف السلفيني زعيم تيمية ابن عند النقل يف قدح فقد العقل

والتجربة. العقل يصدقها والتي سلًفا املعطاة الحقائق من مجموعة وهو املعقول».
النسب صحة عىل واملحافظة األنساب اختالط فقط يعني ال الذي العرض رابًعا،
حقوق واحرتام اإلنسانية، والكرامة الوطني، واالستقالل الوطنية، الكرامة أيًضا يعني بل

اإلنسان.
ضد الوطنية والثروة العام، املال بل الخاص املال فقط يعني ال الذي املال خامًسا،

الخارج.50 إىل والتهريب واالستغالل والنهب التبديد
اآلخرة تعرف ال إذ األخروية؛ األمور يف وليست الدنيوية األمور يف واملفاسد واملصالح
واملفسدة واملصلحة بالتجربة.51 تعرف ال ولكن الشاهد، عىل للغائب قياًسا أو بالخرب إال
أصول علم عن وخارج الدين أصول علم يف أدخل املعاد أمور خالصة. تجريبية أمور
التي املشاهدات إال يتناول ال الذي الفقه أصول علم حدود عن خارج الغيبيات الفقه.
محضة مصلحة اآلخرة يف الشاهد عىل للغائب وقياًسا والتقسيم. والسرب للعقل تخضع

.١٠–١٢  ج٢، السابق، 49
ص٤٥١–٤٥٥. التوحيد، ج٢، الثورة، إىل العقيدة من 50

.٣٢–٤٨  ج٢، املوافقات، 51
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يف الدرجات تفاوت ينفي ما وهو محض. رش هو محض ومفسدة محض، خري هو
الدارين.52

العربية اللغة الرشيعة: فهم (5)

فالوحي العربية. اللغة اللغة، طريق عن وذلك لإلفهام» الرشيعة «وضع الثاني واملقصد
اإلسالمية فالرشيعة تدوينًا. أو شفاًها وإيصال تعبري أداة واللغة لغة، والكالم كالم،
تعريبها تم التي الكلمات من إال العجمية من خاٍل عربي والقرآن عربي، لسانها عربية،
اتصال يف العرب كان فقد قبطية. أو حبشية أو روسية أو فارسية الوحي نزول قبل من
ارتباط «الرسالة»، يف قبل من الشافعي الحظه ما وهو املجاورة، الشعوب مع التجارة عرب
مما اليونانية باللغة اليوناني املنطق ارتباط مثل العربية باللغة أي بالبيان األصول علم
عىل القرآن أساليب و«ترجيح اليوناني املنطق بنقد واملناطقة والحكماء لألصوليني سمح

اليونان».53 منطق
جميع فيه تشرتك األول ومقيد. مطلق وفرعي، أصيل معنيان. لها اللغة وألفاظ
فيما البالغة إال تعرفه ال لسان بكل خاص والثاني بالنحو. معرفته ويمكن األلسنة.
ما كثريًا والذي والتأخري، والتقديم والتأويل والتشابه واملجاز واإلطناب، بالرتكيز يتعلق
يمكن ال والثاني لسان، إىل لسان من ونقله ترجمته يمكن األول القصص. يف يربز
قتيبة ابن نفى لذلك القدماء. املناطقة ذلك إىل أشار وقد لغة. بكل خاص ألنه ترجمته
تحرص ترجمة وكل للتعبد.54 وليس املعاني لفهم املرتجم القرآن القرآن. ترجمة إمكان
تضيع اللفظ عىل تحافظ ترجمة وكل وتصويره. وموسيقاه اللفظ يضيع املعنى عىل
واإلتيان تقليده عىل القدرة عدم بمعنى اإلعجاز سبب هو وهذا الحرفية. يف وتقع املعنى

بمثله.

النبوة–املعاد. ج٤، الثورة، إىل العقيدة من 52

.٦٤–٦٨  ج٢، السابق، 53
اليونان. منطق عىل القرآن أساليب ترجيح السيوطي:

١٩٤٩م. الهند، بمباي، الكتبي، الدين رشف املنطقيني، عىل الرد تيمية: ابن
١٩٥١م. القاهرة، املحمدية، السنة مطبعة ط١، املنطق. نقض تيمية: ابن

املنطق. األول، الفصل النظرية، الحكمة ج٢، اإلبداع، مج٣، اإلبداع، إىل النقل من
.٦٨–٧٣  ج٢، السابق، ،The Koran interpreted مفًرسا» «القرآن للقرآن ترجمة أربري سمي لذلك 54

282



األمة وأهداف الرشيعة مقاصد

الفرعي، املعنى وليس األصيل املعنى عىل هي هل األحكام يف النظر يكون ثَم وِمن
السؤال: يكون الحالة هذه ويف لها. أصًال وليس األحكام عىل داالٍّ الفرعي املعنى ويكون
اللسان من جزء وهو ألحكام استنتاجه يف أيًضا يستعمل ألم الفرعي؟ املعنى لزوم وما
ويكون كثرية؟ ذلك عىل واألمثلة وغريه، الشافعي قبل، من الفقهاء ذلك فعل كما العربي،
أصًال كان ولو لحكم. واضًعا وليس له ومؤكد لألصل خادم الفرعي املعنى أن الجواب
أحكام منه تستنبط مستقالٍّ وليس مساند معنى فهو املعنى. يف أصًال لكان للحكم

أصًال. اعتباره يمكن ال الوقت نفس ويف إهماله يمكن ال مستقلة.
مرهف وإحساس حسنة وتخلقات رشعية آداب عىل الفرعية املعاني تدل وقد
املزدوج النداء مثل األصيل املعنى إىل املستند بالحكم واإليحاء اإلقناع أجل من باملعنى
إليها، النداء وتوجيه بتشخيصها األشياء مع ولأللفة القرب عىل للداللة ولإلنسان هلل
العادات عىل األمور وإجراء املناظرة، يف واألدب هللا، إىل الرش نسبة وعدم التنزيه ورضورة

التسببات.55 يف
فقط األمية تعني وال أمي. رسول بواسطة أميني لقوم أمية الرشيعة جاءت لذلك
الطبيعي أيًضا ولكن األم، لغة إىل نسبة الحايل املعنى وهو والكتابة، القراءة معرفة عدم
تعني والتعلم. باالكتساب املتحرضة األمم وعلوم فطرية األميني علوم التعلم. حالة قبل
والبرصية» «السمعية والوسائل املرئية الحسية اإلشارة ولغة البداهة عىل االعتماد األمية
والرأس، الوجه ولغة العينني، ولغة اليد، ولغة األصابع، لغة مثل العرص هذا بلغة

البدن».56 «لغة باختصار
والبيئة الحاجة وحي من أبدعوها الفطرية. التلقائية الطبيعية علومهم للعرب كانت
ملعرفة الرشيعة يف ذلك بعد استعمل ثم والبحر. الرب يف بها لالهتداء النجوم علم مثل
الرياح، وهبوب السحب وانتشار األمطار نزول وأوقات األنواء وعلم الشعائر. مواقيت
وهو خرايف، هو ما واستبعدت علمي هو ما وأبقت الرشيعة ته نقَّ صحراء، أهل علوم
األميني تجارب من مأخوذًا كان الطب وعلم النجوم».57 أحكام «علم الحكماء سماه ما

.٩٥–١٠٧  ج٢، السابق، 55
.٦٩–٧٩  ج٢، السابق، 56
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كانت وبديع بيان من الكالم وأساليب والفصاحة البالغة وعلوم األوائل. علوم نقل قبل
مثل الفطرة عن تعبريًا كانت األخالق مكارم وعلوم القرآن. بإعجاز اإلحساس وراء
وعدَّل البعض الوحي أقر املظلوم. ومواالة الضعيف ونرصة والشجاعة والعدل الصدق

والطالع. والزجر والطرية الفأل علوم ورفض ثالثًا، نوًعا وأكمل اآلخر، البعض
أم بها العرب معرفة عىل يدل عليها والحث والحديث القرآن ذكر هل هو والسؤال
أمور يف بها االهتداء ثم قوانينها عىل والتعرف الطبيعة يف بالنظر نحوهما العرب توجيه
الجاهلية يف العرب لحياة علم مصدر القرآن هل التوحيد؟58 عىل بها واالستدالل الدنيا
الحظ كما الطبيعة بعد ما إىل االنتقال أجل من الطبيعة علوم إنشاء عىل واقع أنه أم
الغزايل: أورد وكما الطبيعة بعد ملا مقدمة الطبيعة بجعل والصوفية والحكماء املتكلمون

ال��واح��د أن��ه ع��ل��ى ت��دل آي��ة ل��ه ش��يء ك��ل وف��ي

واملعاني األلفاظ يف بلسانهم الوحي نزل الذين األميني بطريقة الرشيعة تفهم لذلك
أتت هنا ومن وسيلة. واللفظ الغاية هو فاملعنى اللفظ. عىل املعنى وأولوية والرتاكيب
قدرة أكثر أخرى بألفاظ األلفاظ بعض تبديل يمكن إنه بل واملجاز. التأويل رشعية
يمكن كما العربي.59 الشعر من ذلك عىل واألمثلة وإيصالها. املعاني عن التعبري عىل
عابه ما وهو واالصطناع. التكلف عن بعيد العربي والتعبري كلية، األلفاظ بعض إهمال
العبارة وتفهم املعارص. الغربي الفلسفي الخطاب عىل يُعاب وما الخطيئة، عىل األصمعي
القرآن نزول من بالرغم «الجمهورية» األمور يف خاصتهم وليس العرب عامة يفهمه كما
الثقافة ملستوى طبًقا والفهم العمق من متعددة مستويات عىل أي أحرف سبعة عىل
وإيحاءاته وجرسه بموسيقاه يفيد ولكن محدًدا معنى اللفظ يفيد ال وقد والعمق.60
املقصود يف التوغل دون و«العاصفات» «املرسالت» ومثل وأبٍّا» «فاكهة يف «األب» مثل
والخيال النفس إثارة منها املقصود يكون قد اليشء. مع املطابقة عن والبحث منه
تعقل هو املقصود املطابقة». «نظرية يف يشء إىل اإلحالة وليس الكشف» «نظرية يف

وأيًضا ص٤٨٩–٦٢٦. الوجود، نظرية الرابع الفصل النظرية، املقدمات ج١، الثورة، إىل العقيدة من 58

واإللهيات. الطبيعيات الثالث: الفصل النظرية، الحكمة ج٢، اإلبداع، مج٣، اإلبداع»، إىل النقل «من
.٨٨  ،٨٣–٨٤  ج٢، السابق، هذيل، من ورجل األعرابي وابن الرمة ذي شعر من أمثلة الشاطبي يذكر 59

ص٢١–٢٢. ١٩٩٣م، القاهرة، مايو، العدد ونقد، أدب القرآني، النص مستويات دراستنا: انظر 60
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الخطاب وال ذاته يف غاية النظر فليس تحقيقها. أجل من والعملية االعتقادية التكاليف
االعتقادات أي التصورات تكون املعارصة. اللسانيات يف الحال هو كما ذاته يف غاية
واملذاهب الكالمية الفرق نشأت ذلك ولغياب وميسورة. واضحة والتكاليف الفهم سهلة
الفهم أي والبدو لألميني طبًقا الفهم يكون العمليات ويف الفرق. فقه مثل املتكلفة الفقهية
األحكام يف النظر تدقيق ينايف ال وهذا الباطنية. واصطناع تكلف دون التلقائي الطبيعي
من الدقيق أو الجليل باب من فيها تعبد ال إضافية أمور وهي الشبهات. مواطن يف
عىل والقدرة العمق من مختلفة ومستويات مراتب عىل الرشيعة فهم يف فالناس الكالم.
الطبيعية. والقدرات والهبات واالختصاصات والتخصصات الثقافات لتعدد طبًقا التأويل
التدريجية اللينة الصياغات فتظهر الفهم عىل ينعكس للتكاليف التدريجي والتطبيق
التي الصارمة والشديدة الجديد، التكليف عىل الناس يتعود وحتى املراحل تغفل ال التي

أقوامهم.61 وعصيان األنبياء قتل إىل يؤدى مما واحدة، دفعة الواقع تغيري تريد
مسيئني العلوم، كل حوى القرآن أن واملحدثني القدماء بعض ادعى كما ذلك يعني ال
ِلُكلِّ ِتبْيَانًا اْلِكتَاَب َعَليَْك ﴿َونَزَّْلنَا ءٍ﴾، َيشْ ِمْن اْلِكتَاِب ِيف َفرَّْطنَا ﴿َما مثل آيات تأويل
كما والحروف واملنطق والتعاليم الطبيعيات عصورهم علوم فيه القدماء وضع ءٍ﴾ َيشْ
الوراثية، والهندسة األرض وطبقات والذرة والكيمياء الطب علوم املحدثون فيه وضع
القرآن أن بدعوى واالجتماع والسياسة واالقتصاد النفس علوم مثل اإلنسانية والعلوم
للناس. أخرجت أمة خري الغربيني، من أفضل فاملسلمون ثم ومن العرص. علوم عىل سابق
والسياسية االجتماعية التفسريات وتركوا السور. فواتح مثل القرآن أرسار يف وأفاضوا

األقوياء.62 سلطة من الضعفاء وحقوق األغنياء، أموال من الفقراء حقوق تأخذ التي
الحالية الغربية املعارف تأخذ إنها إذ كثريًا؛ ذلك عن املعرفة» «إسالمية تبعد وال
النبوية. واألحاديث القرآنية باآليات «غربلتها» ثم بجهودهم الغربيون إليها توصل التي
إىل حاجة يف إسالمي غري يكون معها اختلف وما إسالميٍّا، يكون معها منها اتفق ما
بأن التسليم إىل أوًال ينتهي موقف وهو اإلسالمية. االجتماعية العلوم به تقوم تصحيح
بالنقص إحساس عن يعرب الغربيون.63 إليه توصل ما هو العلم إليه وصل ما آخر

.٨٩–٩٥  ج٢، املوافقات، 61
.٧٩–٨٥  ج٢، السابق، 62

ص٣٦–٥٦. ١٩٩١م، القاهرة، الفنية، الدار االستغراب»، علم يف «مقدمة 63
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من فالعلم الغربيون. به يأتي ماذا منتظرين األمة يف اإلحساس هذا وتأبيد أمامهم،
النقل عىل األمة دور اقتصار ثانيًا للعلم. موضوًعا بل للعلم مصدًرا ليس والغرب الغرب.
عىل بناءً ليس الغربية العلوم عىل والخطأ بالصواب األحكام إصدار وعىل اإلبداع دون
هو ذلك مقياس ويكون العلماء. مع العلماء يفعل كما علمية بمناهج علمية مراجعات
وتأويل واجتزاء وابتسار انتقاء من ذلك يف ما بكل النبوية واألحاديث القرآنية اآليات
طريق يكن لم العلمية والتبعية العقيل الكسل من نوع وهو وإطالق. ومجاز وتشابه
ثالثًا، اليونان.64 بنقل يكتفوا ولم والطبيعية الرياضية العلوم يف أبدعوا الذين القدماء
يتغري هل العلم؟ تاريخ يف معروف هو كما النقيض إىل الغربي العلم تغري لو وماذا
الوحي وهو الثابت ربط إىل العلوم» «أسلمة تؤدي الحالة هذه يف معه؟ القرآن فهم
يكون وملاذا رابًعا، التابع. هو والوحي الرائد هو العلم ويصبح العلم. وهو باملتغري
مرتبطة زالت ما العلوم» «أسلمة هل واليابان؟ والهند الصني علوم وهناك غربيٍّا العلم
طريق عن الوطني التحرر لحركة وإكماًال االستعماري، العرص إبان بالغرب بعالقتنا

الداء»؟ هي كانت بالتي «وداوني بطريقة والعلم الثقافة

يطاق ال ما تكليف جواز عدم الحرج: ورفع القدرة (6)

وعدم للقدرة طبًقا إال التكليف يكون وال للتكليف». الرشيعة «وضع الثالث واملقصد
يمكن ال لإلنسان الرضورية الحاجات فإشباع املشقة. ورفع يطاق، ال ما تكليف جواز
والداخلية. الخارجية األفعال الكسب، دائرة خارج اإلنسان طبيعة من جزء ألنها إغفالها
كالشجاعة الفطرية، والصفات والحب كالعلم الداخلية الشعور أفعال مثل نوعان وهو
اختيار ال التي الجبلِّية باألوصاف تكليف يوجد وال التكليف.65 أفعال خارج وهي والحلم،
بالشاق، التكليف يجوز ال وكذلك االختيار. حرية عىل قائم فالتكليف فيها. لإلنسان
وهو مًعا. كلياتها وعن األفعال أعيان عن املشقة وترفع ومعتزلة. أشاعرة بني فرق ال
املشقة إن بل الهوى. اتباع مقاومة مشقة إسقاط ذلك يعني وال واإلجماع. العادة حكم
فيقرتنان واملحظور الواجب إنما فيه. مشقة ال املباح الفعل. من جزء الحالة هذه يف

الخالص. اإلبداع الثالث: الفصل التحول، مج٢، اإلبداع»، إىل النقل «من 64

.١٠٧–١١٩  ج٢، السابق، 65
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قام ولقد والحرج. املشقة لرفع الرخص ُرشعت لذلك الفعل. عدم أو للفعل باملشقة
لألثقل. األخف من أو األخف إىل األثقل من والتحول املشقة، رفع أساس عىل النسخ
أصل يعارض فساد املشقة عن ينتج أو القدرة. قد عىل الحكم يُقد الحالتني كلتا ويف

املصلحة.66
املعتاد عن والخارجة التكليف، من مانعة وهي يطاق ال ما درجات. عىل واملشقة
هي بل التكليف من مانعة غري وهي املعتاد عىل والزائدة أيًضا، التكليف من مانعة وهي
وهي الهوى مخالفة مشقة وأخريًا املشقة. قدر وليس املحك هو والقصد وابتالء. اختبار
وإال بالنيات، األعمال ألن الثواب يراد حتى لذاتها املشقة تقصد وال بالتكليف. مقصودة

وخسارة. مكسب إىل الرشعي والفعل تجارة، إىل التكليف تحول
النقيض، إىل النقيض من والتحول واالنقطاع امللل من الخوف الحرج رفع وسبب
الكسب زيادة أو الناس من الثناء يف والرغبة الدين يف والتنطع واالدعاء والتكلف واملزايدة
وقد األخرى. الرشعية باألفعال اإلتيان عىل القدرة وعدم الدنيا، شئون وتعطيل اآلخرة، يف
نوع النفس فمجاهدة بالواجب. اإلتيان يف منها أكثر املحرم عن االمتناع يف املشقة تكون
من والخوف املشقة رفع عىل املغصوبة» الدار يف «الصالة مثل ينطبق وال املشقة. من
وأولوية فيها، الصالة عىل األرض تحرير أولوية عىل بل األعداء من اإلمام عىل القبض

الخاصة.67 الوالية عىل العامة الوالية
والحفاظ الفكر، عىل الواقع أولوية العرص بلغة والحرج املشقة ورفع القدرة وتعني

الدين. يف التنطع وعدم الخمس، الرضوريات كأحد الحياة عىل
والتضحية، البطولة حاالت واألولياء، واألتقياء األصفياء مثل خاصة حاالت وهناك
واصطناع تكلف دون طبيعة عن وتأتي الحميم للخري وسيلة لديهم املشقة تكون حيث
ومعارضة ا. خاصٍّ تأويًال ل وتَُؤوَّ آحاد، أخبار عىل تعتمد العلماء. من الليايل كسهر
أرباب هم هؤالء التعارض. حالة يف اآلحاد عىل التواتر ويُغلَّب متواترة. أخرى بأحاديث
يف تيمية ابن موقف نفس وهو القاعدة. من واالستثناء املواهب، وأصحاب الحظوظ
يطلب ال العادية املشقة وقوع يطلب ال وكما للعامة. وليس للخاصة التصوف اعتبار

.١٣٦–١٤١  ،١١٩–١٣٠  ج٢، السابق، 66
.١٤١–١٤٦  ج٢، السابق، 67
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أقىص العام والحرج الحرية. وممارسة الوسع بذل والجهد التكليف من جزء ألنها رفعها
وال العام الحرج يسقط قد الفرد. حرج من أقىص الجماعة فحرج الخاص. الحرج من

املعتاد.68 من كان إذا الخاص الحرج يسقط
هو الوسطية فقيه الشافعي كان لذلك واالعتدال.69 التوسط عىل تكون واملشقة
معتدل متوسط هو ما وكل ذميم. األمور طريف وكال املقاصد. يف الفقهاء من ذكًرا األكثر
فرق ال االعتدال، إىل الطرف رد الترشيع هدف يكون ما وكثريًا العبد. مقدور يف داخل
طرف تشدد ألنه االعتدال هو التشدد من الغاية التكليف. وأحكام البدن سلوك بني
الزائدة. املشقة تزول حتى بالرفض السماح يف السبب هو واالعتدال متشدد. طرف مع

والطبيعة. والعقل الوحي لتطابق نظًرا والفعل والعادة الرشع من االعتدال ويعرف
أخروية، وليست دنيوية أمور فاملصالح أخرويٍّا70 أمًرا وليست دنيوي أمر واملشقة
املكلف غري عىل املشقة تكون وقد املصالح. عليه يجوز ال هللا ألنه العباد مصالح هي

الرتجيح. يجب الحالة هذه ويف العامة. الوالية عن ينتج ما وهو
الثالث القصد إطار عن يخرج قد املعارصة اإلسالمية الجماعات تشدد فإن ثَم وِمن
وعندما األحكام، روح دون التكليف حرفية يف تتشدد عندما للتكليف الرشيعة وضع
والعالقات والعري البدن الرشيعة هم تجعل وعندما املعامالت، دون العبادات عىل تركز
املجتمع تكفري تشددها مظاهر ومن االجتماعية. والعالقات والقهر الفقر وليس الجنسية
الكفر. مجتمع وسط املؤمنني جماعة هي طاهرة مغلقة جماعات وتكوين عنه واالنعزال
األغلبية عىل املؤمنة لألقلية والنرص اآلخر، عىل أحدهما يقيض بأن إال االثنني بني عالقة وال
والتميع التسيب عليه يغلب مجتمع يف طبيعية اجتماعية ظاهرة التشدد إن الكافرة.
إىل يؤدي فالطرف واالنتباه. التحذير جرس هنا التشدد يكون قد والضياع. واالنحالل
النفس» «جهاد مستوى عىل ومحدود رسيع النتصار رغبة عن يعرب وقد اآلخر. الطرف
َما ُ يَُغريِّ َال هللاَ ﴿إِنَّ بآية وتمرتسنا العدو، جهاد األكرب، الجهاد عىل االنتصار تعثر إن

ِبأَنُْفِسِهْم﴾. َما ُوا يَُغريِّ َحتَّى ِبَقْوٍم

.١٤٦–١٤٨  ،١٣٠–١٣٣  ج٢، السابق، 68
.١٦٣–١٦٨  ج٢، السابق، 69
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العادات وإثبات والكرامات والحظوظ األهواء مقاومة (7)

الرشيعة وتحويل والطاعة التمثل وتعني لالمتثال» الرشيعة «وضع هو الرابع والقصد
الرشيعة أحكام تحت املكلف دخول من الشارع قصد وهو لإلنسان شعوري بناء إىل
يقوم فالكون التكليف. ورضورة األفعال حرية تتأكد حتى األهواء دواعي من وإخراجه
الكون يف عبث وال لألهواء. تخضع وال موضوعية العباد ومصالح الهوى وليس الحق عىل
عبثية، أعمال هي األهواء عىل تقام التي األعمال كل فإن ثَم وِمن لحكمة. فيه يشء كل بل
والحق ظن الهوى الهروي. مثل الهوى» «ذم يف الفقهاء كتب لذلك عادات. أو عبادات
وإن املذموم. إىل طريق املحمود يف الهوى واتباع مصلحة. واليقني مفسدة الهوى يقني.
تعدد بدعوى النساء يبدل كمن أغراضه القتناص آلة األحكام يتخذ كاملرائي الهوى متبع
من هللا أحل ما تحريم جواز عدم بدعوى الدنيا الحياة يف وينغمس والطالق، الزوجات
مسجًدا أسفله ويجعل عقاًرا ويبني الزكاة، دفع بدعوى املاليني يكسب ومن طيبات،

والعوائد.71 العقار رضائب إللغاء
للمكلف فيها الحظ األصلية (تابعة). وفرعية أصلية رضبان: الرشعية واملقاصد
حظوًظا وليست عمومية منافع أو عامة مصالح هي ملة. كل يف املعتربة الرضوريات ألنها
عن سقطت مكلف بها قام إذا كفائية أو مكلف كل عىل عينية إما والرضورة شخصية.
واإلحسان والحكم والقضاء والعلم الوالية عىل أجر فال الحظ. عن معرٍّى وكالهما اآلخر.
املكلف حظوظ فيها تتحقق قد التي هي الفرعية واملقاصد الربا. حرم لذلك واإلقراض.
تتحول وهنا األصلية. للمقاصد خادمة وهي الدنيا. بمباهج والتمتع الحاجات إشباع مثل
مثل آجًال مقصود غري أو املعامالت مثل عاجًال مقصوًدا يكون قد والحظ عبادة. إىل العادة
مبارشة الحظوظ تكون وقد الرياسة. ونخوة السلطان عز من تجلبه وما العامة الوالية
وخصوص، عموم الحظوظ ويف والرعية. واألوالد الزوجة مثل للغري مبارشة غري أو للنفس

االثنني.72 بني متوسط وقسم الثاني، بالقصد اآلخر وحظ األول، بالقصد املكلف حظ
صحيًحا العمل ويكون وللناس.73 هلل فعله ويكون حظه عن املكلف يتخىل وقد
فإنه الرتهب أما العمل. يف اإلخالص إىل أقرب وهو األصلية، املقاصد فيه روعيت ما إذا

.١٦٨–١٧٦  ج٢، السابق، 71
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األصلية املقاصد عىل العمل الدنيا. يف الزهد مثل أعظم حظ لنيل صغري حظ عن تنازل
يحقق قد التابعة للمقاصد طبًقا والعمل عام.74 فساد فيه وعصيانها عام صالح فيه
يرجع ما األول أقسام. والحظوظ للنفس.75 حظٍّا كان يحققها وإن األصلية. املصالح
مراءاة دون الدنيا من النفس حظ والثاني الناس، عند الظن وحسن الهيئة صالح إىل
معروف األول األخروي. الحظ وليس الدنيوي الحظ هو واملقصود الناس.76 بمراءاة أو

بالقياس. والثاني والتجربة، بالعادة
سلوك والثانية املعامالت، يف أفقي سلوك العادة عبادة. أم عادة الرشعي واملطلوب
مبدأ تعارض فإنها العبادة يف النيابة أما صحيحة العادة يف النيابة العبادات. يف رأيس
بالجزاء. العمل لعالقة فردي وتصور األفعال كسب أساس عىل يقوم الذي االستحقاق
واألموات األحياء بني األفراد، بني التواصيل للفعل تحقيًقا يكون فإنه نيابة فيه كانت فإذا
العدل. مبدأ بعد الرحمة مبدأ عىل واعتماًدا واألمة، واألخوة والصداقة القرابة نطاق يف
النيابة واملغفرة. والنيابة الشفاعة يطبق ورحيم االستحقاق، قانون يطبق عادل فالشارع
أموال يف الفقراء حقوق أخذ يشبه فردي وعطاء وجدانية، ومشاركة إنسانية رؤية
باهلل العالقة تبادلية. عالقة باإلنسان وعالقته فردية عالقة باهلل اإلنسان عالقة األغنياء.
الفعل ومصالح. منافع تبادل عالقة باإلنسان اإلنسان وعالقة ومسئولية حرية عالقة
حتى املسئولية وتحمل العمد، الخطأ حالة يف الدية وقبول الجارية، كالصدقة التواصيل
شأن من يقلل ال الجامعي والجزاء الكفاية. وفرض الحي، أو امليت أفعال من املوت بعد
عىل األولوية له العدل وقانون أقوى، االستحقاق مبدأ يظل ذلك ومع الفردية. األفعال

والواسطة.77 بالشفاعة املستحق من خري بالعمل واملستحق الرحمة. فضل
تجديده. إىل حاجة دون للتكرار فاألمر التكليف. ودوام الشارع مقصود ومن
للناس عام والتكليف وقت. كل يف باألوراد أنفسهم بإلزام ذلك يف الصوفية غاىل وقد
أقل. أو أكثر متميًزا فرًدا يخص ال العامة، القدرات من األدنى للحد طبًقا جميًعا
النص حوامل فالعباد والعملية. النظرية القدرات يف الناس أواسط عىل مصوغ والخطاب
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حديث من بالرغم الخاص، الخطاب عىل يقاس وال العام الخطاب عىل ويقاس ومراياه.
القواعد من الخاصة األفعال وتستنبط واألولياء. الصحابة مناقب املناقب، عن الصوفية
باب األصل هذا ويفتح الحكم. وعموم السبب خصوص األصول علم يف ومعروف العامة.
الكرامة تعارض لم وإن العام. التكليف فيضيع غلقه يمكن وال واملعجزات، الكرامات
عىل وقدرة وتوجًسا، غامًضا، إحساًسا الكرامة تعني قد أوىل. به فالعمل الرشعي الحكم
علم يف أو املستقبليات علم يف االجتماعية العلوم يف دراسة موضوع وهو املستقبل رؤية
ال الكرامة كانت وإذا األحالم. وصدق بعد، عن والرؤية الروحي، الرتاسل مثل النفس
اتباع فاألوىل لالستعداد، وتحذير وتنبيه العباد مصالح وفيها الرشعية األحكام تعارض

فروعها.78 وليس الرشعية األصول
املعجزات عرص ونهاية الرشيعة ونصوص العادات ملجرى طبًقا كلها الخوارق وتفهم
بعد كذلك تعد ولم لإلقناع كوسيلة األنبياء خاتم قبل السابقون األنبياء بها قام التي

والعمل.79 النظر يف وإرادة، عقًال اإلنساني الوعي استقالل بعد النبوة، اكتمال
ومالئكته هللا وصالة اختالف، من الناس بني وقع فيما كحكم الرسول وخصوصية
وتكريمه تأخر، وما منها تقدم ما لذنوبه وغفرانه عنه، ورضاه هللا وعطاء النبي، عىل
واختصاصه صدره، هللا ورشح بها، خص التي وشفاعته عليه، القرآن ونزول بالوحي
من يديه عىل أجريت وما أمته، عىل وشهادته واآلخرين، األولني أكرم وأنه باملحبة،
السؤال، قبل والعفو األمية، مع وبالعلم السالفة، الكتب يف بالحمد ووصفه كرامات،
والعطاء، والتثبيت، والتسليم، واالجتباء، هلل، موافاة ومعاداته وموافاته الذكر ورفع
وشفقته وطاعته، األسماء يف هللا مع واشرتاكه الصالة، يف عليه والسالم القرآن، وتيسري
التكليف. خطاب يف خصوصية عىل يدل ال ذلك كل األنبياء، وإمامة والعصمة، وصفائه،
قواعد بها وخرقوا األولياء، إىل الرسول من ملدها املناقب هذه عىل الصوفية اعتمد وقد

.٢٤٢–٢٧٥  ج٢، السابق، 78
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فعلت كما الحدود عىل خرج حتى شخصه وعظموا الرسول، حياة بها وشخصوا الرشع
إطرائه. عن الرسول نهي من بالرغم مريم ابن عيىس مع النصارى

بعالم تتعلق وهي أحوالهم. مختلف عىل وجارية املكلفني، لكل عامة الرشيعة
الغائب قياس قياًسا، إال الغيب عالم يعلم وال واملفاسد. املصالح تقاس حيث الشهادة
الطبيعة قوانني اطراد عىل الخصوص، عىل وليس العموم عىل الرشيعة تقوم الشاهد. عىل

االستثناء. عىل وليس القاعدة عىل خرقها، عىل وليس
يف يقدح وال القصاص. مثل اجتماعية طبيعية أو رشعية رضورة، جارية والعوائد
حزم ابن عند الصدق مقاييس أحد العادات» «مجرى أصبح لذلك خرقها. إمكانية العادة

األصوليني.80 وجمهور
واملندوب واملحرم الواجب الخمسة: التكليف أفعال مثل رشعية نوعان والعوائد
والنظم الطبيعية القوانني الخلق، بني الجارية العوائد وهي وطبيعية واملباح، واملكروه
قبيح غري املرشق يف قبيح الرأس فكشف واحد. آن يف ومتغري ثابت وكالهما االجتماعية.
األساسية، البدنية الحاجات مثل تتغري ال عامة كلية األول نوعان: والعوائد املغرب. يف

مكان.81 إىل مكان ومن عرص، إىل عرص من املتغرية االجتماعية العوائد والثاني
رضبان. واملفاسد واملصالح واملفسدة. املصلحة بعظم واملعصية الطاعة وتعظم
الصالح ذلك كمال به وما قتلها، أو النفس إحياء مثل وفساده العالم صالح بهما ما
فاألوامر الفساد. يقتيض والنهي املصلحة، يقتيض األمر والفقراء. األغنياء بني كاملساواة
ال غني الشارع ألن اإلنسان حق وكلها املفاسد. ودفع املصالح جلب عىل قائمة والنواهي

مفسدة. ترضه وال مصلحة، تنفعه
فإن العادات. عكس عىل املعاني إىل االلتفات دون التعبد العبادات يف األصل كان إذا
تخلو ال وقد الحكماء. عند املعاني اطردت وقد العبادات. يف الحكمة فهم يف يطعن هذا
وإذا التخيري. أو االقتضاء عىل والتعبد العادة. من التعبد يخلو وال التعبد من العادة
النعم شكر ألن بتنفيذها يكون الشارع شكر فإن العباد ملصالح موضوعة الرشيعة كانت

املعتزلة.82 يقول كما عقيل واجب

.٢٧٥–٢٩٨  ج٢، املوافقات، 80
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والحيل التباديل الفعل املكلف: مقاصد (8)

الرشعية األحكام صحة أن وكما نية. أو مقصد أيًضا للمكلف مقاصد للشارع أن وكما
األعمال «إنما الشهري للحديث طبًقا مقصده يف املكلف أفعال صحة كذلك مقاصدها يف

واملجنون. والصبي والنائم الغافل عىل تكليف فال بالنيات».
العادة ويف واملحرم، الواجب بني العبادة ويف والعبادة، العادة بني للتمييز ونظًرا
ثانية، طبيعية ألنها نية إىل العادة تحتاج ال الفاسد، والصحيح واملكروه، املندوب بني

حر.83 فعل فالعمل النية. يبطل واإلكراه متجددة. نية إىل تحتاج والعبادة
نوع املكلف، وقصد الشارع قصد القصدين، اتفاق حالة يف رشعيٍّا الفعل ويكون
وحدة يف الحال هو كما النظري املعريف التوحد ليس املقصدين، بني الفعيل التوحد من
تتم قد الصوفية. عند الوجود وحدة يف الحال هو كما الكوني الوجودي أو الشهود
وهو املخالفة بقصد املخالفة أو الرشعي الفعل وهو املوافقة بقصد املقصدين بني املوافقة
تكون أن أو والرياء التحايل وهو املخالفة بقصد املوافقة تكون وأن الالرشعي، الفعل
فهو الرشيعة لقصد مغاير قصد له فعل وكل واجتهاد. عذر وهو املوافقة بقصد املخالفة
وللمكلف للرشيعة.84 مخالفة ومخالفتها ملقاصد. وضعت فالرشيعة رشعي. غري فعل
األمر. امتثال مجرد أو فهم دون عن أو قصده يفهم أن بعد الرشع مصلحة تحقيق
آيل.85 تنفيذ مجرد إىل الفعل يتحول وال العقل إىل الحرية تستند حتى فهم عن واألفضل
يحقق أن املكلف فعل ورشط للغري. ومفسدة للنفس مصلحة الفعل يف يكون وقد
بني التطابق يكفي فال قصد.86 غري عن أو قصد عن بالغري اإلرضار دون النفس مصلحة
والصالح اآلخر ومصلحة املكلف قصد تطابق أيًضا يلزم بل الشارع، وقصد املكلف قصد
العينية الغري بمصالح القيام يجوز ال الوقت نفس ويف األرض. يف اإلفساد ضد العالم يف
عنه سقطت مشقة هناك كانت وإذا أوًال. النفس بمصالح القيام وبعد الرضورة عند إال
املصلحة تقديم لقاعدة طبًقا عامة املصلحة كانت إذا ووجبت خاصة، مصلحة كانت إذا
خرية ال هللا وحقوق األقل.87 املفسدة عىل األكثر املصلحة ترجيح أو الخاصة عىل العامة
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الحاجات. مثل الخرية فيها له العبد وحقوق والجنايات، العبادات مثل للمكلف فيها
والحرية.88 الرضورة ميدان فاملصالح

إىل الشارع قصد فينقلب مرشوع غري أو مرشوع بظاهر حكم إسقاط هو والتحايل
مرشوعة، غري املعنى بهذا فالحيل نقيضها. إىل تنقلب ال مطلقة واملقاصد مضاد. قصد
واملرائني. املنافقني حيل مثل رشًعا باطلة الحيل للرشع. املقصودة للمصالح ومفوتة
ورفًعا بالنفس، لإلرضار منًعا إكراًها، الكفر بكلمة النطق مثل مرشوعة حيل وهناك
مثل والالرشعية الرشعية بني حيل وهناك يطاق. ال بما النفس تكليف وعدم للمشقة،
غياب بدعوى السعر، يف زيادة مع باآلجال والبيع رشًعا، جائز غري وهو املحلل نكاح
فيه. اشتباه ال أصليٍّا وضوًحا واضحة الرشع مقاصد أن والحقيقة املرشع. مقصد
املقاصد عىل الذاتية والحظوظ األهواء تغليب هو والتحيل بينة.89 واضحة األحكام وعلل

الرشيعة.90 وضعية عىل القضاء وبالتايل املوضوعية، واملصالح

األمة أهداف (9)

الوعي تطابق الرشيعة، لوضعية يكفي ال املكلف مقاصد مع الشارع مقاصد تطابق إن
واألمة والفرد فاهلل إليه. االنتهاء أو الجماعي بالوعي املرور دون الفردي الوعي مع العام
واحدة. مقاصد األمة ومقاصد املكلف ومقاصد الشارع مقاصد املقاصد. يف أطراف ثالثة
والعقل الحياة ابتداءً، الرشيعة وضع املقاصد، لب الخمس الرضوريات كانت فإذا
القومية لألهداف حامًال تكون أن يمكن فإنها الوطنية، والثروة والكرامة الثابتة والقيمة
اإلسالميون عليها ويلتقي بتحقيقها، قامت ما إذا رشعيتها السياسية النظم تعطي التي

األمة. مقاصد ألنها والعلمانيون الرشيعة، مقاصد ألنها
يف األمة حياة عىل الحفاظ األمة، وهدف الفرد وقصد األول الرشيعة مقصد الحياة
والوباء والقحط والجوع الجهل والخارجية، الداخلية والفناء العدم مظاهر ضد التاريخ
تحرير الخارج. يف والتبعية والسيطرة والغزو واالحتالل والعدوان الداخل، يف واالنحالل
يف يحدث كما الشعب عىل القضاء من جزء الحياة وتدمري األمة. حياة من جزء األرض

.٣٧٥–٣٧٨  ج٢، السابق، 88
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اجتماع يتجاوز املغصوبة» الدار يف «الصالة ملوضوع الشاطبي تعرَّض إن اآلن. فلسطني
كونه أو املعتزلة بتعبري والقبح الحسن أو األحناف بتعبري واحد مكان يف والنهي األمر
عىل األرض تحرير أولوية مسألة هي بل واحد آن يف قصدين اجتماع أو للمشقة مثًال
العالم قلب العربي العالم إن املحتلة.91 القدس زيارة تبطل وبالتايل فيها، اإلمام صالة
ثالثة تمثل الغرب مع وتجارته الخارج، عىل غذائه أرباع ثالثة يف يعتمد زال ما اإلسالمي
ولدى الغرب. مع تجارته ُعرش عىل تزيد ال أقطاره مع والتجارة الخارجية، تجارته أرباع
ما والعمالة العلمية والخربات النفط عوائد من واألموال الطبيعية الثروات يف الوفرة األمة

املستقلة.92 والتنمية الذات عىل االعتماد لها يحقق
والخرافة الجهل عىل القضاء األمة ألهداف بالنسبة يعني ثانية كرضورة والعقل
التفكري عىل القدرة هو األمة. حياة يف الالعقالنية مظاهر وكل النافع غري والعلم والسحر
من بني فرق ال الجامعة. إىل املدرسة من التعليم نظم يف والتقليد النقل وليس واإلبداع
كارل قال قال: ومن تيمية ابن قال قال: من بني املحدثني، من ينقل أو القدماء من ينقل
سلطة السلطة، حجة هي الواقع. يقول وماذا هو يقول ماذا يعرف أن دون ماركس،
الفهم الحالتني كلتا يف العقل وظيفة الحاكم. ونص الرتاث نص بني فرق وال النص،
النظر. ثم الشك بعد الربهان العقل وظيفة أن حني يف والخضوع. والطاعة والتربير،
إىل ويتوجه العلم. ينشأ وبالتايل قوانينها معرفة طريق عن الطبيعة عىل يسيطر العقل
ويشيد العلم يؤسس االجتماعي. العلم ينشأ وبالتايل حركته قوانني ويكتشف املجتمع
أمي املجتمع نصف من أكثر قوميٍّا، هدًفا األمية محو زال ما الحياة. ويرشد املجتمع،
كان وإذا القوة. يملك العلم يملك ومن العلمية. وبالثورة بالعلم يتحدى معارص عالم يف
ألنها اإلرادة تخطئ ثم موجود» إذن فأنا أفكر «أنا عىل الحديثة عصوره بدأ قد الغرب
اإلسالمي الوجود أثبتوا قد املعتزلة فإن للقوة، حدود فال ثَم وِمن الذهن من نطاًقا أوسع
بني التمييز عىل قادًرا للحرية سنًدا العقل يأتي ثم موجود»، إذن فأنا حر «أنا عىل
التعبري عبده محمد حاول ما وهو مسئولة. عاقلة حرية تكون وحتى والقبيح الحسن

التوحيد». «رسالة يف قبل من عنه

.٣٩٣  ،٢١٩  ،١٤١  ،٢٩  ج٢، املوافقات، 91
واليسار اليمني ج٧، ١٩٥٢–١٩٨١م، مرص يف والثورة الدين املغصوبة؟» الدار يف الصالة تجوز «هل 92

ص٢٧٠–٢٧٢. ١٩٨٩م، القاهرة، مدبويل، الديني، الفكر يف
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(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

كل عليها تتفق التي العامة اإلنسانية القيمة الشاملة، املطلقة الحقيقة الدين يعني
ونقطة الناس، بني الخالف معيار املتوارثة، وحكمتها العامية أمثالها يف وترد الشعوب،
وانتهت النبوة، فيه اكتملت واحًدا، الدين كان وملا االئتالف. عليها يتم التي االلتقاء
ًة أُمَّ تُُكْم أُمَّ َهِذِه ﴿إِنَّ واحدة فاألمة التاريخ، عرب املختلفة ومراحله الوحي غاية إليه
التضارب ضد األمة ووحدة الحقيقة، وشمول هللا، وحدانية َفاْعبُُدوِن﴾. َربُُّكْم َوأَنَا َواِحَدًة
التجزئة وضد النظر، مستوى عىل آلهة األهواء واتخاذ والتقاتل، واالختالف والتشتت
والعشائرية والعرقية الطائفية ضد العمل، مستوى عىل والبعثرة والتفتيت والترشذم
شمايل علوي، درزي سني، شيعي أعجمي، كردي بربري، عربي واملذهبية، والقبلية
حرية إعالن هللا» إال إله «ال الشهادة كانت وملا حجازي. نجدي قبطي، مسلم جنوبي،
إله من إال الوجدان يتحرر حتى املزيفة العرص آلهة ضد واالعرتاض بالنفي الضمري،
الخوف صنوف كل من التحرر يعني الدين فإن الجميع، أمامه يتساوى الذي الواحد
املزدوج، املعيار ضد واحدة فالحقيقة واحًدا الدين كان وملا والطغيان. والتسلط والقهر
وعىل القوة، لحساب العقل عىل تقيض والتي والعدمية الغنوصية والالأدرية والنسبية
الواحد، القطب ذا العالم فإن تحرًرا الوحدانية كانت وملا التسلط، لحساب الحكمة
واستعمال الدولية والتجارية املالية املنظمات يف ومظاهرها والعوملة السوق، ووحدانية
والتهديد بالحصار الشعوب عىل للسيطرة الكربى القوة أيدي يف كأداة الدولية املنظمات
الجنسيات املتعددة الرشكات رشعت التي بالعوملة يسمى ما فإن واإلمالء، والتفتيت
الهيمنة أشكال وأحد جديد تسلط هو توقف، قد الزمن وكأن للتاريخ كنهاية والرأسمالية
ثورة وباسم بالجنس. وتجارة وجريمة وعنف استهالكية قيم من تفرز بما الحديثة
عرب عليه السيطرة تتم واحدة قرية العالم وباسم حجبها، يتم واالتصاالت املعلومات
الحامية الوطنية الدولة استقالل إنهاء يتم املدني املجتمع وباسم الصناعية، األقمار
حقوق وباسم الوطني، الصف شق يتم اإلنسان حقوق وباسم الضعفاء، ولحقوق للحدود

الشعوب. حقوق نسيان يتم اإلنسان
والشعوب. األفراد حقوق والوطن، اإلنسان كرامة الوطنية، الكرامة هو والعرض
والغرب الحديثة األوروبية املركزية حتى الصليبية الحروب عرب الروماني االستعمار فمنذ
األطراف ويف السادة، املركز يف األطراف. الالتينية وأمريكا آسيا يف وغريه العالم مركز
واملنطق والتنظري العقل املركز يف .Pax Americana حتى Pax Romana منذ العبيد،
األطراف ويف واملساواة. واإلخاء والحرية واإلنسان والطبيعة والتجربة والعلم واالستدالل
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األمة وأهداف الرشيعة مقاصد

والتسلط والقهر والغيب، واألرواح والتنجيم والشعوذة، والتناقض والخرافة السحر
فينشأ غريها، عىل وليس ذاتها عىل مبادئها تطبق حضارة وكل والعبودية. والعنف
األرض واحتالل الثروات نهب عىل األمر يقترص ولم والقيم. األخالق يف املزدوج املعيار
الجديد» «العالم لبناء األوروبية «النهضة» بداية يف أفريقيا من األصليني السكان ورسقة
فشل بعد واملحيطات البحار من العالم حول وااللتفاف املغول، إمرباطورية عىل والقضاء
ثقافاتها عىل واالستيالء الشعوب حضارات نهب تم بل القلب، يف الصليبية الحروب
ثَم وِمن املعارصة.93 األنثروبولوجيا علوم حتى االسترشاق بداية منذ وتشويهها وعلومها
الرضورية الرشيعة مقاصد أحد العرض عن دفاع هو الثقافية الهوية عن الدفاع أصبح

الخمسة.
املال وليس العام املال أي الطبيعية واملوارد الوطنية الثروة يعني املال كان وإذا
موفور املال فإن الحاكمة والعائالت األفراد ثروات وليس والشعوب األمم ثروات الخاص،
الرشكات معظمها تحتكر األرض باطن يف الطبيعية والثروات النفط. عوائد من األمة يف
البنوك يف تستثمر أموالها وفوائض خارجها، تعمل األمة وعقول األجنبية. االحتكارية
ويف السياسية النظم عن للدفاع اإلقليمية املياه يف األجنبية األساطيل تمويل ويف األجنبية،
البذخ مظاهر يف يضيع األموال من وجزء غرينا. وأسلحة بأموالنا البعض بعضنا قتل
بمباهج والتمتع الخارج يف القصور ورشاء املستوردة االستهالكية والبضائع والرتف
األموال رءوس وتفر املناطق، باقي يف الفقر وينترش منطقة، يف الثروات وترتاكم الحياة.
األموال العربية. األموال تستثمر التي األجنبية البنوك من االقرتاض ويتم لالستثمار،
مقاصد أي متوافرة غري النية ولكن األوطان داخل موجودة واألسواق والخربات والسواعد
يف واآلخر الحني بني نخرجها «املوافقات» يف مطوية زالت ما الرشيعة ومقاصد املكلف،
الثروة أتت لقد األسالف. واجتهاد الرشيعة وبعظمة بالتحديث لالفتخار اإلعالم أجهزة
الوقت نفس يف األمة إىل أيًضا الثورة وأتت كادت. أو فضاعت مستعدة غري وهي األمة يف
الفقر بني مطحونة والناس وهزائم. مضادة ثورة إىل فتحولت بالجذور ترتبط ولم
كرايس بني وتنزلق الحكَّام أصابع بني من تترسب وفلسطني السيايس، والقهر االقتصادي
«الركاز» نظرية يف معروف هو كما لألمة ملك األرض باطن يف هو ما كل إن الحكم.

القاهرة، الفنية، الدار االستغراب»، علم يف «مقدمة يف الحضارية الكرامة هذه اسرتداد محاولة انظر 93
١٩٩٥م. بريوت، للدراسات، الجامعية املؤسسة ١٩٩١م،
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(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

إال يمتلك ال شخصية. ملكية العائالت أو لألفراد امتالكه يجوز ال اإلسالمية. الرشيعة يف
ثابتة. واألرض املنقول

تحتاج بل الشاطبي وبلورها القدماء عرضها كما الرشيعة مقاصد رصد يكفي ال
يحتاجان املكلف ومقاصد الشارع مقاصد املحدثون. يفعل كما األمة بأهداف ربطها إىل
تطابق طريق عن فقط ليس الرشيعة تطبيق ويكون األمة. أهداف ثالث، طرف إىل
وأهداف املكلف ومقاصد الشارع مقاصد بتطابق بل املكلف ومقاصد الشارع مقاصد

األمة.
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الديموقراطية مها والبيعة الشورى هل
االجتامعي؟1 والعقد

واالختالف» «التشابه

املعلوم عىل املجهول قياس مقدمة: أوًال:

اإلصالح عن اإلسالمي العالم تأخر أن بعد األخرية العقود يف العادة جرت (١)
إليه بالنسبة توقفت قد الساعة عقارب وأن التاريخ، ومسار الزمن خارج وكأنه وبدا
الكيان هذا اإلسالم اعترب إن يعيش هو التاريخ من مرحلة أي يف يدري يعد لم وأنه
وسلطنة خالفة بني التاريخ يف نماذجه تعددت مضمون. وال له شكل ال الذي الهالمي
توصف والجماهريية. والجمهورية امللكية الحارض العرص يف إليها زيد ثم وإمارة. ودولة
ذاك. وال ذا ال بأنها ثالثة وأحيانًا إسالمية، بأنها أخرى وأحيانًا عربية، بأنها أحيانًا
الذي الغريب الكيان هذا ما الرشق: تساءل مما أكثر الغرب وتساءل القطر. اسم يكفي
األرواح ويزهق العنف، ويمارس الدول، ويقيم الشعوب، يحرك الذي «اإلسالم» اسمه
أنصاره ويقوم الرهائن، ويقتل الخصوم، يصفي سواء؟ حد عىل املسلمني وغري للمسلمني
وكشمري. والشيشان وأفغانستان العراق يف ويناضلون فلسطني، يف استشهادية بعمليات
ألف مائة من أكثر والحصيلة الجزائر، يف شديد بينهم بأسهم بينهم. فيما ويقتتلون بل

التعايش، وإمكانية الفروق والديموقراطية، اإلسالمي الحكم نظام اإلسالمي، للفكر البيت آل مؤسسة 1

٢٠٠٤م. أغسطس ٢١–٢٣ عمان، عرشة، الثالثة الدورة



(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

والقاتل شهيد، مليون كلفتهم التي االستقالل حرب يف زالوا ما الجزائريني وكأن شهيد
بغاة، املسلمني كل هل قتالها؟ يجب التي الباغية الفئة هي وما النار. يف واملقتول

اإلسالم؟ دون الجاهلية ومجتمعات اإليمان دون الكفر نظم يف يعيشون
النظم وكانت املعلوم، عىل املجهول قياس املعرفة وسائل أحد كانت وملا (٢)
واألقلية، واألغلبية الحزبية، التعددية عىل تقوم ديموقراطية نظًما املستقرة الغربية
املستقل، والقضاء والدستور، الصحافة وحرية املسئولة، والوزارة السلطة، وتداول
املتحدة والواليات الغربية أوروبا يف خاصة مستقر نظام وهو السلطات، بني والفصل
شهدت عليها، الشعبية الثورات وال ضدها الجيش انقالبات تشهد لم األمريكية،
العنف عىل يقوم مجتمع ألنها رؤسائها بعض قتل فقط األمريكية املتحدة الواليات
والجمعيات للرشكات الكربى املصالح تمثل التي العنف وجماعات املنظمة، والجريمة
وإحالة املعلوم، عىل املجهول قياس تم الستار، وراء من تحكم التي وهي والطوائف،
الواضح الغربي النظام إىل املضمون الواضح غري الشكل الهالمي اإلسالمي النظام
املجهول هو اإلسالم والديموقراطية. اإلسالم سؤال فيوضع املضمون. املستقر الشكل
من كثري يف اليشء نفس حدث وقد املعلوم. إىل املجهول ويحال املعلوم. هي والديموقراطية
اإلنسان»، وحقوق «اإلسالم والعقل»، «اإلسالم والعلم»، «اإلسالم مثل األخرى التساؤالت
«اإلسالم الحضارات»، وصدام «اإلسالم والعوملة»، «اإلسالم املدني»، واملجتمع «اإلسالم
… والليربالية» «اإلسالم االجتماعية»، والعدالة «اإلسالم والتقدم»، «اإلسالم والحداثة»،
العلم، «و»، العطف حرف بعد الثاني للطرف الواضحة املعاني يف يتشكك أحد فال إلخ.
التقدم، الحداثة، الحضارات، صدام املدني، املجتمع العوملة، اإلنسان، حقوق العقل،
فيها، املذاهب وتعدد حولها، املعاني اختالف من بالرغم الليربالية االجتماعية، العدالة
ثَم وِمن مجهول. الحقيقة يف هو معلوم أنه يظن فما بصددها. والنظريات اآلراء وتباين
عن تعرب إنما إيضاًحا، وال علًما تفيد ال مجهول إىل مجهول أنه يظن ما إحالة تكون
هو األول الطرف وأن واملعيار، األصل هو للمعادلة الثاني الطرف أن يرى نفيس موقف

باملعيار. واملعار باألصل، الفرع إلحاق وجب ثَم وِمن واملعار. الفرع
ملعرفة غريه إىل وليس ذاته إىل طرف بإرجاع يكون املعادلة طريف وتعريف (٣)
التي التاريخية واملرحلة فيها، نشأ التي والسياسية االجتماعية والظروف الداخلية بنيته
الخاص والسيايس االجتماعي وظرفه الخاصة، بنيته طرف لكل يكون فقد عنها. يعرب
األول. الطرف عنه يعرب الذي غري عرص وروح تاريخية مرحلة عن يعرب لآلخر. املخالف
وليس القياس، أنواع أضعف وهو شبه، قياس الحالة هذه يف القياس يكون ثَم وِمن
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االجتماعي؟ والعقد الديموقراطية هما والبيعة الشورى هل

ليس الخطأ يكون ثَم وِمن القياس. أنواع أقوى هو العلة وقياس علة. أو داللة قياس
العطف. حرف العالقات، منطق يف بل الديموقراطية، أو اإلسالم الجواهر، منطق يف
العطف متجانس. غري عطًفا كان وإال مًعا عطفهما يمكن ما بني إال العطف يتم فال
ال ولكن واملوت الحياة مثل نقيضني بني أو والكون العالم مثل شبيهني بني يكون الدال
عنها يغيب التي النفسية واملواقف الذهن، يف الصور خلط عىل بناءً شبهتني بني يكون
فاإلسالم ا. كمٍّ متجانسني غري املعادلة طريف أن كما املسبقة. األحكام وتدفعها الحياد،
جوانبه. أحد فيه الحكم ونظام وفرق. ومذاهب ومؤسسات ونظم وثقافة وحضارة دين
الغربية، الثقافة يف السياسية النظريات إحدى هي حجًما. أصغر فهي الديموقراطية أما
يمكن األول. الطرف يف اإلسالم إىل يشار كما املسيحية إىل تشري ال وهي كلها. وليست
والعقد البيعة والديموقراطية، الشورى مثل بنظرية نظرية أو بمفهوم مفهوم مقارنة
يف الديموقراطية مفهوم تضخم لقد بجزء. كالٍّ وليس بكل، كالٍّ أو بجزء جزءًا االجتماعي،
الجغرافية حدوده خارج وفاض النيابية الديموقراطية وهي أشكاله أحد ويف بل الغرب
بالنسبة ذلك يحدث لم حني يف املفهوم–القيمة. هو فأصبح اإلعالم، أجهزة بسبب
بالخلط الشائع حكمه مع االسترشاق يف منضويًا ظل الذي اإلسالم يف الحكم لنظام
التي الثيوقراطية تعني هلل الحاكمية وأن والدولة، الدين بني و«الزمني»، «الروحي» بني

أنقاضها. عىل الحكم بنى ثم الغرب لفظها
ومنطق واإليجاب، السلب لجدل طبًقا سلًفا معروفة اإلجابة تكون ما وعادة (٤)
إنساني، مكتسب هي قيمتها. يف يشك أحد ال حارضة فالديموقراطية والحضور. الغياب
الغائب فهو اإلسالم يف الحكم نظام أما عناء. طول بعد الغرب إليه وصل أوحد. نموذج
اعتبار األول مسبقني. موقفني عىل بالرضورة اإلجابة تنطوي ثَم وِمن الديموقراطية. عنه
فيه. التشكك أو حوله التساؤل يمكن ال أوحد، ونموذًجا وحيدة، تجربة الديموقراطية
يلجأ ثَم وِمن فيه. حارض الديموقراطية، الغائب، هذا بأن اإلسالم عن الدفاع والثاني
يكون ربما اآلخر، الطرف عن التساؤل ودون بالحضور، الغياب عن للدفاع املفكر

املضمون. دون الشكل ديموقراطية زائفة، فيه والديموقراطية غيابًا، فيه الحضور
أي إن بل شبهة، أو تساؤل بال املعادلة من الثاني الطرف اختيار يكون وملاذا (٥)
يؤمن ال ديموقراطي، غري بأنه شديد حرج يف صاحبه يوقع الديموقراطية حول تساؤل
هو اآلخر الطرف واختيار اتهام. منطق إىل اإلحراج منطق يتحول ثم بالديموقراطية؟
اإلسالم مثل بالسلب املسبق الحكم يكون آخر باختيار ويمكن باإليجاب. مسبق حكم

301



(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

والرأسمالية، اإلسالم واالستغالل، اإلسالم والغزو، اإلسالم واالستعمار، اإلسالم واالحتالل،
األول والطرف األول، الطرف من أضعف الثاني الطرف يصبح بحيث والعنرصية اإلسالم
وبالسلب األول، عىل باإليجاب صدر قد الحكم يكون وبالتايل الثاني، الطرف من أقوى
«اإلسالم مقابل يف الدفاع منطق يف والثاني الهجوم، منطق يف األول ويكون الثاني. عىل
موقف يف األول والطرف هجوم، موقف يف الثاني الطرف فيه يكون الذي والديموقراطية»
حجة مستعمًال يدافع واألول باملثل. اآلخر ويطالب لديه بما يتحدى الثاني الطرف دفاع.
النقد إىل اآلخر لدى ما يخضع أن يحاول وال به، يُطالب ما مسبًقا لديه بأن الخصم
عليه. الطعون يخفف حتى جديدة ولغة بطرق لديه ما صياغة يعيد أن وال والتحليل،
واللفظ املضمون، إىل الشكل متجاوًزا الهجوم، إىل الدفاع من ينتقل أن مرة يفكر وال بل
والتي الناس بني املشرتكة العقلية البداهات إىل املتباينة التاريخية والظروف املعنى، إىل

العقالء. جمهور عليها هجوم يتفق
والعقد البيعة وبني والديموقراطية، الشورى بني مقارنة وصفية دراسة وهذه (٦)
دون لثقافة والء دون تام حياد ويف أخرى، عىل ثقافة تفضيل دون االجتماعي
يعتز الذي اإلسالمي املفكر ذلك يفعل لآلخر. معياًرا الطرفني أحد وليس أخرى.
يبني الذي الغربي املفكر عىل فعل كرد الغربية الديموقراطية وينقد اإلسالمية بالشورى
الثيوقراطية، وبني بينها ويوحد اإلسالمية، الحاكمية وينقد الغربية الديموقراطية مآثر
واتفاق البديهة واملصلحة، العقل هما املقارنة مقياسا والدولة. الدين بني و«الخلط»
التشابه أوجه رصد املقارنة وظيفة البلوى. به تعم وما الناس ومصالح العقالء،
التاريخيتني التجربتني رصد يكفي لآلخر. مقياًسا أحدهما أخذ دون الثقافتني بني

والكمال. باألفضلية حتى أو الصواب أو بالخطأ حكم دون منهما لكل الحضاريتني
هو بل الديموقراطية، مثل سياسيٍّا نظاًما فقط ليس اإلسالمي الحكم نظام (٧)
عمدة هما فقط والبيعة الشورى والثقافة. واالجتماع واالقتصاد للسياسة شامل نظام
العامة امللكية عىل يقوم الذي االقتصادي النظام أيًضا يشمل ولكنه السيايس، النظام
الزراعة يف العام القطاع وعىل األفراد، باسم الخاصة وليس األمة باسم اإلنتاج لوسائل
مثل التعدين ويف والكأل، املاء مثل الزراعة ويف النار، مثل الصناعة ويف اإلقطاع، مثل
ويف خاصة، ملكية ملكيته يجوز وال منقول غري األرض باطن يف ما كل وهو «الركاز»
ملعون. فاملحتكر االحتكار، وتحريم السوق، أحكام وباقي التسعري طريق عن التجارة
الديموقراطية؟ وهو وجزءٍ اإلسالمي، الحكم نظام وهو كلٍّ، بني املقارنة تتم فكيف
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عادة ارتبطت وإن االقتصادي دون الحكم يف السيايس الجانب فهي الديموقراطية أما
أو كالغرب رأسمالية الديموقراطية تكون أن يمكن اقتصادي. كمذهب بالرأسمالية
يف السابق الليندي ونظام اإلسكندنافية، البالد يف الحكم نظم مثل اشرتاكية ديموقراطية

الجيش. انقالب طريق عن املتحدة الواليات عليه قضت الذي شييل

والديموقراطية الشورى ثانيًا:

االختالف أوجه (١)

الحسن هو و«الشوار» العسل. وهو و«شور» «شار» من عربي لفظ «الشورى» (أ)
كرفها أي الناقة الفحل و«استشار» وسمنت. حسنت أي اإلبل و«استشارت» والجمال.
بالكف وتكون اإلشارة ومنها و«أشار» الحائل. يعرف من و«املستشري» ال. أم هي أالقح

واملشورة. الشورى ومنها أمره. أي عليه و«أشار» والحاجب. والعني
به فعل أي به» و«شور واسته، وخصياه الرجل ذكر وأيًضا البيت، متاع و«الشوار»
الحسن إىل أو ولزوجته العسل حالوة إىل تشري كلها االشتقاقية فاملعاني منه. يستحيا فعًال
الفعل إىل اللفظ يشري كما القديمة. العربي الجمال مقاييس وهي والسمنة، والجمال
واإلشارة الرأي. تبادل يف املستشارين بني الحال هو كما التداخل عىل يدل الذي الجنيس
األمر «أشار» معنى كان وإذا بالرأي. اإلشارة مثل والحاجب والعني والكف باليد الحسية

املعاني. هذه لكل الداليل الحقل عىل بناءً ملزمة، الحالة هذه يف الشورى تكون
أو الشعب أي «ديموس» الشهري اليوناني اللفظ فهو «الديموقراطية» لفظ أما
فشتان للشعب. السلطة املركب اللفظ ويعني السلطة. أو القوة أي «كراتوس» الدهماء،
كالفعل اآلخر مع التوحيد تعني التي «الشورى» للفظني، االشتقاقي املعنى بني ما
أثناء الطاغية أو الدكتاتور أو للقاهر السلطة عىل فعل كرد للشعب السلطة أو الجنيس
سلطة الفرد، الحاكم سلطة عن بديلة سلطة الديموقراطية أثينا. ساد الذي الطغاة حكم

الرأي. يف تبادل الشورى أن حني يف الشعب
االسرتشاد تعني بالقرار. والتفرد بالرأي، االستبداد ضد اصطالًحا و«الشورى» (ب)
يقام ال حتى متعددة نظر وجهات من اليشء ورؤية النظر، وجهات وتبادل اآلخر، برأي
لتعدد نظًرا إيجابًا، وليس سلبًا تحدد شخصية. مصلحة أو فردي هوى عىل الحكم
تقديم خطأ من التحرز وهو ونية قصد الشورى ممارساتها. وطرق وصيغها أشكالها
دون الفرد ورؤية الجماعة، رأى عىل الفرد ورأى املشرتكة، التجربة عىل الفردية التجربة
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﴿َوَلِو الذات انفعاالت من واملوضوع النفس، أهواء من للحق حماية الشورى اآلخر. رؤية
.﴾ ِفيِهنَّ َوَمْن َواْألَْرُض َمَواُت السَّ َلَفَسَدِت أَْهَواءَُهْم اْلَحقُّ اتَّبََع

الحاكم دور بلعب الشعب يقوم وقد الشعب. سلطة هي الديموقراطية أن حني يف
والسؤال يحكم. والشعب يقرر، الشعب الغوغاء، حكم يف الحال هو كما فيستبد الفرد
كل تمثيل تدعي منها وكل طبقات. عدة من يتكون الشعب إن الشعب؟ يعني وماذا هو:
واستغاللها العليا الطبقة نخبوية تكون وقد الربوليتاريا. ديكتاتورية تكون قد الشعب.
عليها وتموه الدنيا الطبقة تخدع التي الوسطى الطبقة برجوازية تكون وقد واحتكارها.
عىل بها تسيطر التي أداتها ألنها العليا الطبقة من وتستفيد مصالحها، عن بالدفاع
ومجالسه ونوابه ممثليه خالل من إال للشعب مبارشة سلطة توجد وال الدنيا. الطبقة
الحاكم الحزب سلطة أو الطبقة سلطة أو الشعب سلطة عن تعرب قد التي ومؤسساته
النازية مثل الطغيان فرتات يف باسمه الشعب سبح ما كثريًا الذي الفرد الحاكم حتى أو

الشمولية. والنظم والفاشية
اْألَْمِر﴾ ِيف ﴿َوَشاِوْرُهْم االصطالحي: باملعنى مرات ثالث القرآن يف اللفظ ورد وقد
أي بَيْنَُهْم﴾ ُشوَرى ﴿َوأَْمُرُهْم للمحكومني، الحاكم واستشارة الناس، رأي أخذ أي
أنفسهم، املحكومني بني أو واملحكومني الحكام بني سواء لبعض بعضهم الناس استشارة
ِفَصاًال أََراَدا ﴿َفِإْن صغرى مؤسسة فاألرسة للمؤسسات، كنموذج الزوجني بني واملشورة
حيس مجازي بمعنًى واحدة مرة وردت َعَليِْهَما﴾. ُجنَاَح َفَال َوتََشاُوٍر ِمنُْهَما تََراٍض َعْن

َصِبيٍّا﴾. اْلَمْهِد ِيف َكاَن َمْن نَُكلُِّم َكيَْف َقالُوا إَِليِْه ﴿َفأََشاَرْت باليد اإلشارة وهو
رأيها األغلبية بفرض وليست الجميع، برضا إجماعية توافقية الشورى (ج)
بعني رأيه يؤخذ الجماعة، رأي فقط واحد عارض لو الشورى يف األقلية. عىل وإرادتها
عىل يقوم للحياة، كيفي تصور الشورى ا. تامٍّ وليس ناقًصا اإلجماع ويكون االعتبار،
رأي، وللفرد فرد، إنسان فكل إليه. املنتسبني عدد عن النظر برصف الرأي احرتام
للمؤمن «املؤمن جماعة إنسان كل العامة واملصالح العمل يف أنه حني يف رؤية. والشخص

الجماعة». مع هللا و«يد بعًضا»، بعضه يشد كالبنيان
والقوانني والترشيع االقرتاع. صناديق طريق عن لألغلبية الحكم الديموقراطية ويف
االحتفاظ هو همها ويكون القوانني. طاعة باسم األقلية وتلزم األغلبية، باسم تصدر إنما
إىل للوصول أخالقية ال أساليب وتتبع بل الناس. مصالح تحقيق من أكثر بالسلطة
كمي تصور الديموقراطية عليها. والتنصت األقلية سمعة تشويه ذلك يف بما الحكم
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عىل والقياس الكيف، عىل الكم وأولوية الغربية، للحضارة املادية للرؤية طبًقا للحياة
الغربية الحضارة ادعاء من وبالرغم الالمرئي. عىل واملرئي النفس، عىل والبدن الحدس،
الحضارات أن حني يف موجود» إذن فأنا أفكر «أنا اإلنسان وحقوق الفرد عىل تقوم أنها
لألغلبية األولوية تكون الديموقراطية يف أنه إال الفرد عىل للجماعة األولوية تعطي األخرى

الصغرية. املجموعات عىل الكبرية وللمجموعات األقلية، عىل
والتفرد االستبداد ضد وقصد روح هي بل محدد شكل لها ليس الشورى (د)
الحل أهل الرئيس فيه يستشري رئاسيٍّا حكًما تكون قد التنفيذ. طريقة يهم ال بالرأي.
وقد فيها. الرأي وأصحاب ومفكروها، األمة، علماء وهم االختصاص أهل أي والعقد
محضة تنفيذية أو الرئيس سلطات من لها تفويضية والوزارية وزارية، رئاسية تكون
واختلفت امللك. أو السلطان أو اإلمام أو الخليفة قمتها عىل يكون قد الرئيس. لقرارات
القبيلة وبمشايخ القبيل، بالشكل القديمة الشورى ارتبطت ربما واحد. واملسمى األسماء
واملقيل الخيمة بجلسات ارتبطت ربما ورئيسها. شيخها عىل يشريون الذين وحكمائها

والصالون. والديوانية والدوار واملصطبة
بمجلس التمثيلية الربملانية الديموقراطية وهي نموذجي. شكل فلها الديموقراطية أما
إصدار يتم حتى العموم ومجلس الربملان الشيوخ، ومجلس النواب مجلس بمجلسني، أو
الثقة أهل بني والتعاون الروية، من ملزيد الشيوخ وحكمة الشباب حماس عىل بناءً القرار
بنظام املبارشة الديموقراطية هناك سويرسا مثل الصغرى البلدان بعض ويف الخربة. وأهل
بني العازل الجدار بدور النيابية املجالس تقوم حيث التمثيل من خشية «الكانتونات»
بالقائمة لها عديدة وطرق األحزاب وتأسيس لالنتخابات قوانني وهناك والسلطة. الشعب
كما تنفيذية ميزة فيها للرئيس ويظل واحد.2 لفرد واحد صوت نموذجها بالنسبة. أو
أن قبل النواب مجلس قوانني عىل يعرتض أن ويستطيع األمريكي. الدستور يف الحال هو
املادة هناك كانت ديجول عرص يف الفرنيس الدستور ويف الثانية. للمرة له ملزًما يكون

البالد.3 أمن عىل حفاًظا الخطر حالة يف استثنائية سلطات الرئيس تعطي التي ١٦
مختلفني لتأويلني طبًقا آخر رأي يف وملزمة رأي يف ملزمة غري الشورى (ه)
يكون املشورة بعد عزيمة فالقرار ِهللا﴾. َعَىل َفتََوكَّْل َعَزْمَت َفِإذَا اْألَْمِر ِيف ﴿َوَشاِوْرُهْم

.One man, one vote 2

.Executive Previlege 3
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ما يرى يجعله قد باملسئولية إحساسه ولكن باملشورة اإلمام يستنري وقد بها. ملتزًما اإلمام
أهل النهاية يف والعقد الحل فأهل بامليدان. وخربته للموقف، بتقديره املستشارون يراه ال
يف ومشورة، رأي أهل والعقد الحل أهل والعمل. النظر بني يجمع اإلمام أن حني يف نظر،
النرصوالهزيمة، يف النهاية يف املسئولية يتحمل الذي وهو وحسم. فعل رجل اإلمام أن حني

اإللزام. إىل منها اإللزام عدم إىل أقرب فالشورى ذلك ومع والعقد. الحل أهل وليس
املجالس طريق عن للرؤساء ملزمة فهي ملزمة. وغري ملزمة أيًضا والديموقراطية
عليها الرئيس اعرتاض إلمكانية نظًرا ملزمة غري وهي الشعب. من املنتخبة النيابية
ومع مستشاريه، إىل الرئيس يستمع وكذلك الدستور. له يكفلها التي بالسلطات ا محتجٍّ
ويف عليه. واملسئولية للرئيس، والقرار فقط، عليه يشريون بيشء. له ملزمني ليسوا ذلك
مسئولة الحكومة ألن اإللزام عدم إىل منها اإللزام إىل أقرب الشورى الوزاري، النظام
الرئايس النظام ويف الربملانية. األغلبية عىل تحصل لم إن إسقاطها ويمكن الربملان، أمام
إذا ملزًما يصبح ولكنه مرة، النيابي املجلس قرار يرد أن الرئيس يستطيع األمريكي

الثانية. للمرة النيابي املجلس أقره
املصالح تقرير يف القرار وأخذ بالرأي، والتفرد االستبداد، ملنع وسيلة الشورى (و)
تعددية وصورة: شكًال وليس مضمونًا البلوى به تعم فيما األمة شئون وتسيري العامة،
ذاتها. يف غاية وليس للحكم أداة الشورى وأقلية. وأغلبية برملانية، وانتخابات حزبية
شكل الشورى واألقلية. األغلبية إرادة عن املستقلة القيم منظومة فهي يحكم الذي أما
بطونها القبيلة شيخ يستشري حيث الخيمة تحت «البدوية» الديموقراطية أشكال من
الرسمية القوانني عن بعيًدا املتخاصمان فيه يحرض الذي أيًضا القضاء مثل وأفخاذها
الرسمية. القضائية اإلجراءات وأالعيب املأجورين، والشهود واملحامني الدولة ومحاكم

والتفرد التسلط ضد أنها قيمتها يف فقط ليس ذاتها يف غاية فهي الديموقراطية أما
الديموقراطية هي الوحيد والشكل ومؤسساتها. وصورها أشكالها يف أيًضا بل والطغيان،
املسئولة والوزارة الحزبية، والتعددية العامة واالنتخابات السيايس والتمثيل الربملانية
يتوسط تمثيل دون املبارشة الديموقراطية أو الشعبية الديموقراطية وهناك الربملان. أمام
وسيلة أنجح غاية، وليست وسيلة الحقيقة يف الديموقراطية إن واملحكوم. الحاكم بني
من بدًال الشعبية املشاركة طريق عن عليا أهداف لتحقيق واطمئنانًا رسوًخا وأكثرها

الدولة. بجهاز أو الفرد بسلطة تحقيقها
يتفق وعامة دائمة ثابتة منظومة الشورى غاية هي التي القيم ومنظومة (ز)
وضعت أجلها من التي الكلية الرشيعة مقاصد يسمى ما وهي العقالء. جمهور عليها
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والعرض، والدين، والعقل، الحياة، عن الدفاع الخمس: الرضوريات وهي ابتداءً. الرشيعة
املرض بسبب والهالك النفس وإماتة واالنتحار واإلجهاض القتل من تمنع الحياة واملال.
الحياة عن اإلنسانية الحياة يميز والذي الحياة قوام هو والعقل والعري. والجوع
والدراية واملعرفة العلم ويتضمن ورشطه. التكليف مناط هو والعقل والنباتية. الحيوانية
القيمة أي والدين واحد. آن يف الدقيق والتخصص األمية ومحو والفهم والخربة والوعي
فقط يعني وال والكرامة. الرشف هو والِعرض العقالء. عليه يتفق ما ومجموع الثابتة
هي األرض الريف ويف الوطنية. الكرامة بل املرأة، ِعرض الجنيس، باملعنى الرشف
الفردي املال يعني ال الذي املال وأخريًا العرض. ينتهك األرض عىل يستويل ومن الِعرض.
التي العامة األهداف هي هذه الوطنية. والثروة العام املال بل فقط الشخصية والثروة
لديها كانت ولو حتى تغريها أن ألغلبية يمكن وال للرشيعة. الكلية املقاصد تمثلها

الترشيعية. والسلطة الكافية األصوات
فحق األغلبية. بإرادة ا حقٍّ والباطل باطًال الحق تغيري فبإمكانها الديموقراطية أما
وحق الترشيعية. األغلبية قررته إذا مكفول الجنيس الشذوذ وحق العري وحق اإلجهاض
عليه تتفق الثروات واستنفاد األرايض، واحتالل الشعوب واستعمار الغري عىل العدوان
الحتالل أمريكا يف والديموقراطيني الجمهوريني بني فرق فال وأقلية. أغلبية األحزاب،
يف املحافظني وحزب العمال حزب بني فرق وال أفغانستان. عىل والعدوان العراق
والليكود العمل حزبي بني فرق وال العراق. الحتالل الغزو قوات يف الدخول يف بريطانيا
شعب عىل اليومي والعدوان واالستيطان، العازل، الجدار وإقامة فلسطني، كل احتالل يف
واألطفال النساء وقتل األرايض، وتجريف املنازل، وهدم املقاومة، زعماء باغتيال فلسطني
واملقايضة العدوان يف الشيوعية أو الرأسمالية األيديولوجيات بني فرق وال والشيوخ.

وأفغانستان. للعراق أمريكا واحتالل للشيشان الروس احتالل املنافع، وتبادل

التشابه أوجه (٢)

الغربية والديموقراطية اإلسالمية الشورى بني تشابه أوجه هناك ذلك ومع (أ)
الرشيعة القانون، يحكمهما فكالهما االختالف. أوجه من أقل التشابه أوجه كانت وإن
وتعني تحكم. التي وهي الثابتة. هي فالرشيعة الديموقراطية. يف والدستور الشورى، يف
يوجد بل Theocracy اإلسالم يف ثيوقراطية يوجد فال للرشيعة. الحاكمية هلل»، «الحاكمية
كما للرشع العامة املبادئ وهي ثابتة. الرشيعة .Monocracy القانون أو الرشيعة حكم
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ال نتائج كلها، وليست منها جزء والكفارات والحدود للرشيعة. الكلية املقاصد حددتها
بل جابية الرشيعة تأِت فلم بالشبهات. تؤخذ والعقوبات قاعدة. ال استثناء مقدمات،
واإليواء والكساء والرشاب الطعام يف اإلنسان حق حقوق، تقابلها واجبات وهي هادية.
حالة يف العقوبات تعلق بدونها التي األساسية الحاجات إشباع أي والعمل، والعالج
تكليف. أحكام بها أن كما وضع أحكام لها وضعية فالرشيعة البقاء. أجل من الرسقة
السبب، وهي فيه. يتحقق الذي االجتماعي املحيط يف الفعل وضع الوضع أحكام وتعني
القدرة، مثل سبب له فعل فكل والبطالن. والصحة والرخصة، والعزيمة واملانع، والرشط،
فرشط الفعل يتحقق ال الرشط ودون رشوط، له فعل وكل الفعل. يتم ال السبب وبدون
يعنيان والرخصة والعزيمة الحد. تطبيق من مانع والبطالة السارق، عمل الرسقة حد
عن الرشيعة إتيان والبطالن، والصحة الحرج. ورفع يطاق، ال ما تكليف جواز عدم
بتغري يتغري فهو الرشيعة أصول من املستنبطة األحكام أي الفقه أما تحايل. دون صدق

واألحوال. الظروف
واملصلحة العقل مع اتفاقه الصفات نفس به يتغري. ال ثابت أيًضا فإنه الدستور أما
والواجبات. الحقوق يف واملساواة الحرية مثل والطبيعة القانون صفات وهي العامة.
لظروف طبًقا Amendements الدستور عىل التعديالت بعض إدخال يمكن أنه صحيح
الدعامتان والطبيعة والعقل واحًدا. العامة مبادئه يف يبقى ذلك ومع املتجددة. العرص
وال به الجميع يلتزم والطبيعة. والعقل الوحي لوحدة نظًرا الوحي يف الرئيسيتان
ميثاق مثل الدولية املواثيق يشبه ومحكوًما. حاكًما إليه، الكل ويحتكم خرقه. يمكن
واألرايض الحرب ألرسى بالنسبة جنيف ومواثيق اإلنسان، حقوق وميثاق املتحدة، األمم

املحتلة.
ففي القضاء. استقالل يف و«الديموقراطي» «الشورى» النظامان ويتشابه (ب)
كل إن بل السلطان. تدخل دون املتخاصمني بني يفصل مستقل. القضاء الشورى
الحاكم ويعني القضاء. إىل يستدعيه وأن ظلمه، إذا الحاكم يقايض أن يستطيع محكوم
الحاكم عزل عىل القادر هو القضاة قايض إن بل عزله. يستطيع ال ولكنه القضاة قايض
والنهي باملعروف «األمر قاعدة عىل بناءً له النصح إىل يستمع لم إذا بواجباته. أخل إذا
مثل الشعوب تاريخ يف إنه بل القضاء. يفسد ال ولكن الحاكم يفسد قد املنكر». عن
الحكام. غياب يف القضاة حكم ما وكثريًا القضاة. وعرص امللوك عرص هناك إرسائيل بني
والتنفيذية الترشيعية الثالث، السلطات بني الفصل مبدأ عىل الديموقراطية وتقوم
هي القضائية السلطة فإن والتنفيذية الترشيعية السلطتان اختلفت وإذا والقضائية.
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االبتدائية، للمحاكم: عديدة ومستويات للتقايض عديدة نظم وهناك بينهما. الحكم
الدولة، مجلس وهناك الحكم. يف العدل ضمان أجل من واإلبرام النقض ثم واالستئناف
القانون. تطبيق يف الدولة مخاصمة أجل من اإلداري والقضاء العليا، الدستورية واملحكمة
لتحقيق إليه االلتجاء يتم أخرى قضائية مجالس وعدة األعىل القضاء مجلس وهناك
بني النزاعات لفض الدولية العدل محكمة مثل الدويل القضاء وهناك املطلق. العدل
املحكمة رئيس أمام يتم للحاكم اليمني قسم إن بل الحرب. مجرمي ومحاكمة الدول

.The High Judge القضاة قايض وهو العليا الدستورية
وظيفتها «الِحسبة». مثل مؤسسات يف العام للرأي كبري دور هناك الشورى ويف (ج)
السوق». «أحكام مثل األسواق يف خاصة العامة الحياة يف الرشيعة تطبيق عىل الرقابة
وظيفة قبل، من الفقهاء قال كما اإلسالمية للحكومة الرئيسية الوظيفة هي الحسبة
بأجهزة أشبه موظفون، واملحتسبون الرشيعة. تطبيق ومدى الدولة جهاز عىل الرقابة
الناس ولعامة األمر ألولياء النصيحة»، «الدين النصيحة، أيًضا وهناك اإلدارية. الرقابة
الذي واملبدأ الرشعية. والفتاوى العرص ودروس الجمعة أيام املساجد خطب خالل من
من أصًال املعتزلة جعله الذي املنكر» عن والنهي باملعروف «األمر هو الجميع يعم
األمور يف بل التدخني من التحذير مثل الصغرى املسائل يف ليس الخمسة. أصولهم
مجتمع يف الجنس محظورات يف وليس البلوى. به تعم فيما العامة، والشئون الكربى
االحتالل، أو التحرر البالد، وأحوال العامة السياسية الشئون يف بل ومحبط محروم
االجتماعية، والعدالة الطبقات بني الشديد التفاوت االستقالل، أو التبعية والحرية، القهر

والوحدة. التجزئة
أو األمريكي املجتمع يف الصحافة خاصة اإلعالم وسائل حرية الديموقراطية ويف
الحكم. عىل الشعب عني فالصحافة الربيطاني. املجتمع يف الربيطانية اإلذاعة هيئة
وظيفة ليست العلن. إىل وإخراجها ومخالفاتها الدولة أرسار معرفة عىل قادرة وهي
والتوجيه، النقد بل السيايس النظام عن والدفاع القائمة، السياسات تربير الصحافة
أهمية أتت هنا من والفساد. الرشوة مظاهر وكل القانون، عىل والتحايل املخالفات وبيان
سياساتها. عن تدافع صحيفة لها ليس الدولة الحكم. نظام عن الصحافة استقالل
جزء واملقروء واملسموع املرئي اإلعالم إن بل قراراتها. تربر فضائية قنوات لها وليس

املدني. املجتمع مؤسسات من
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االجتماعي والعقد البيعة ثالثًا:

االختالف أوجه (١)

التشابه. أوجه من أكثر االجتماعي والعقد البيعة بني اختالف أوجه أيًضا وهناك

العرص. بلغة االختصاص أهل وهم والعقد. الحل أهل طريق عن تتم البيعة إن (أ)

فرد. لكل واحد صوت املبارش، االنتخاب طريق عن وليست التوسط طريق عن بيعة فهي
ومن افرتاضية. حالة وليست شخص، إىل أشخاص من واملكان الزمان يف بالفعل تتم
الذين الجهالء وليس العلم، عليه يسيطر مجتمع ويف العلماء إال والعقد الحل عىل أقدر
بل وحده الديني العلم وليس العلم. أهل هم والعقد الحل أهل باإلفتاء؟ الناس يُضلون

الناس. ملصالح ورعاية أوًال الدنيا شئون عىل تقوم فالدولة الدنيا. علوم أيًضا
كل تفويض عىل يقوم أنه إال افرتاضية، حالة أنه من بالرغم االجتماعي، العقد أما
األفراد، جميع من له املخولة السلطات كل يجمع له ممثل إىل سلطته من جزءًا فرد
الجميع، مصالح يحقق العامة اإلرادة ممثل أن طاملا األفراد يطيعها العامة. اإلرادة ويمثل
يف السلطة تنشأ مدون. غري ضمني اجتماعي عقد فهو آخر. دون فرد مصلحة وليس
أن حني يف إيجابي فعل البيعة التفويض. طريق عن وهنا البيعة، طريق عن األوىل
ثقة. والتفويض مسئولية، البيعة تسليم. والتفويض إرادة، البيعة سلبي. فعل التفويض

الثقة. ألهل والتفويض الخربة، ألهل البيعة
آلخر بيعة فهي أبايعك». يدك «امدد آخر فرد بمبايعة فرد يقوم البيعة وىف (ب)
يف زهد عىل تدل لآلخر فالبيعة يطلبه». من األمر هذا نويل ال «وهللا للنفس، بيعة وليس
الهوى شبهة ودرء العامة، للمصالح ورعايته نفسه، عىل اآلخر وإيثار يبايع، ممن الحكم
وإثبات للذات إنكار هي عليها. اآلخر وتفضيل أنانيتها، عن األنا تخيل هي النفس. عن
مستمدة الحاكم سلطة الحاكم. يويل الذي هو ألنه املحكوم هو الحقيقي فالحاكم لآلخر.
الحاكم يمارس فعندما الحاكم. سلطة أصل هي املحكوم وسلطة املحكوم، سلطة من

املحكوم. لصالح بالرضورة يمارسها فإنه سلطته
طالبًا للناس نفسه املرشح يقدم الديموقراطي تحقيقه يف االجتماعي العقد ويف
العقد ذلك ومع ومسئوليته. ثقله من بالرغم إليه تواق الحكم يف راغب فهو البيعة.
أم املحكومني من املبادرة؟ تأتي أين فمن لتحقيقه. آليات يوفر ال ذاته حد يف االجتماعي
الشخصية املصالح بني التوفيق لصعوبة النزاعات وتنشأ املصالح تتضارب الحاكم؟ من
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عامة إرادة إىل أو قاعدة أو حكم أو مقياس أو معيار إىل الحاجة فتنشأ املتعارضة،
تجريبيٍّا االجتماعي العقد ينشأ النحو هذا فعىل املتصارعة. األفراد إرادات بني توضع
الحالة هذه ويف األفراد. بني النزاعات ونشأة املصالح تضارب وهي واقعية مشكلة لحل
من به يشعر ملا املخلص هذا يظهر وربما العام. االقرتاع طريق عن إليه املفوَّض يأتي
تلتقي بينها حكًما نفسه واضًعا الجزئية الرصاعات عىل نفسه ويفرض خارقة، قدرات
Der Jure املبدأ حيث من األوىل الطريقة إىل أقرب االجتماعي العقد األطراف. كل حوله
De رضوري فعيل نحو عىل املجتمع يف السلطة فتنشأ نفسه يفرض أحيانًا الواقع ولكن

رشيد. عقيل باختيار وليس Facto
وإدراك الضمري ونقاء التقدير حسن عىل بناء فرد إىل فرد من البيعة وتتم (ج)
زاهد الكل لها. ممثل أفضل واختيار العامة وباملصلحة بالوفاق فالبداية اآلخرين. قيمة
«وهللا حيوانًا أو إنسانًا رطب، كبد كل عن مسئول فاإلمام املسئولية. عظم حيث من فيها
تكليف فالحكم الطريق». لها تسوِّ لم ملاذا عمر يا عنها لسئلت العراق يف بغلة عثرت لو

ا. حقٍّ وليس وواجب ترشيف، ال
الفرد، من وليس سياسية قوة من أو الحزب من االختيار يتم االجتماعي العقد ويف
وبالخالف. وباملنافسة بالتعارض فالبداية معارض. آخر حزب مرشح فرد، مواجهة يف
عن يعرب القديمة. الطائفة أو القبيلة أو العشرية أو العائلة لصور تطوير والحزب
الرأسمالية إىل والتحرر، املحافظة إىل يدعو سياسيٍّا تياًرا ويمثل طبقة. أو فئة مصالح
القوى عن بعيًدا مستقالٍّ نفسه اإلنسان يرشح وقد السالم. أو الحرب إىل االشرتاكية، أو

كبريين. حزبني بني الشديد لالستقطاب وتجاوًزا السياسية واألحزاب والتكتالت
يجوز وال بمبايعته. الناس يبدأ الذي هو واحد مرشح إال يوجد ال البيعة يف (د)
أحد فذاك بينهما. يختارون مرشحان الناس لدى فيصبح آخر شخًصا يبايع أن ألحد
الثاني. مع وقسم األول مع قسم قسمني، إىل األمة تنقسم أن والخالف، الشقاق مظاهر

املصالح. وتتضارب األهواء، وتتدخل االنفعاالت وتمتد السيوف، تمتشق وقد
داخل تصفيتهم يتم ثم الواحد. الحزب داخل املرشحون يتعدد االجتماعي العقد ويف
ويختار اآلخر. الحزب مرشح أمام يتقدم ثم واحد. مرشح إىل للحزب العام املؤتمر
خارج مستقالٍّ نفسه أحد يرشح وقد األحزاب. لعدد طبًقا ثالثة أو مرشحني بني الناس
تضحي التي للحزب الضيقة بالرؤية الناس يضيق ما فكثريًا الحزبية. الرتشيحات
املصلحة عىل الخاصة للمصالح األولوية وتعطي الحزب، صالح أجل من الوطن بمصالح

العامة.
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طرفه، من البيعة يخرق ولم قادر، أنه طاملا األبد إىل مبايع البيعة وصاحب (ه)
بل ثالث. أو فرتتني أو بفرتة للبيعة أقىص حد يوجد ال والوالء. بالطاعة له تدين والناس
العرص باسمه: يسمى كله العرص إن بل للسلطة. تداول يوجد ال الحياة. مدى مبايعة هي
اإلمام: إليها ينتسب التي العشرية أو القبيلة باسم أو إلخ. … العبايس العرص األموي،
بل السالجقة. الغساسنة، اإلخشيديون، الطولونيون، الفاطميون، العباسيون، األمويون،
دولة العباس، بني دولة أمية، بني دولة الحاكمة: األرس بأسماء كلها الدول تسمى
اسم يشتق وقد العثمانية. الخالفة الخالفة، تسمى وأحيانًا العثمانية. الدولة بويه، بني

«املماليك». مثل الرق من الحكم
تفويض هو بل العامة، اإلرادة ملمثل أبدي تفويض يوجد ال االجتماعي العقد ويف
املصالح لتحقيق التفويض هذا استعمال عىل الحاكم لقدرات طبًقا باستمرار يتجدد وقتي
األبد. إىل وليس لفرتتني أو فلفرتة تجدد وإن العقد. لصالحية محددة فرتة فهناك العامة.
أو الزمان باسم دائم تفويض إىل العقد يتحول ال حتى العقد من جزء السلطة تداول

إلهي. تفويض إىل اإلنساني التفويض فيتحول الزعيم. عبقرية أو التاريخ
وليس الرشيعة بتطبيق وااللتزام املصالح، وليس األخالق هو البيعة وأساس (و)
والقوة العدل مثل أخالقية كلها اإلمام رشوط الضغط. وجماعات الرشكات مصالح بتنفيذ

والكياسة. واألمانة
العملية الناحية من تتحول التي العامة املصالح تحقيق هو االجتماعي العقد وأساس
قوى عن وتعبريها لألحزاب، االجتماعي للرتكيب نظًرا الخاصة املصالح عن الدفاع إىل
األموال. رءوس ألصحاب أو للعمال طبقية مصالح أو إصالحيني أو محافظني سياسية،

التشابه أوجه (٢)

أهمها االجتماعي. والعقد البيعة بني قليلة ولو تشابه أوجه هناك ذلك ومع (أ)
إىل يستمع ولم اإلمام ظلم إذا االجتماعي. العقد وفسخ البيعة رقبة من الفك إمكانية
الثغور وتقوية البيضة عن الذب يف تهاون إذا املنكر، عن والنهي باملعروف واألمر النصح
البيعة. تنحلُّ أُرس أو وغاب اختفى ما إذا أو خان أو األعداء صالح ما إذا البالد، عن والدفاع
املتعاقدين. رشيعة فالعقد العقد. ببنود طرف أخل إذا االجتماعي العقد فسخ ويمكن
يخرق أن للشعب فإن طرفه من العقد بنود عىل يحتوي الذي الدستور الحاكم خرق إذا
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سلًما ذلك يتم وقد والطغاة. امللوك ضد الكربى الثورات يف الحال هو كما طرفه من العقد
.Impeachment العزل إجراءات وتبدأ الشعب تمثل التي النيابية املجالس طريق عن

األمة من تنشأ السلطة أن يف االجتماعي، والعقد البيعة كالهما، ويتشابه (ب)
نظام يرفضان كالهما هلل. ممثًال وليس للناس ممثل فالحاكم هللا. من وليس والشعب
اختيار البيعة الغرب. يف الوسطى العصور يف سائًدا كان الذي الثيوقراطي الحكم

واختيار». وبيعة عقد «اإلمامة األصوليون حدد كما حر إنساني
الدينية السلطتني بني والجمع الكنيسة سلطة عىل فعل رد أكرب االجتماعي والعقد
«امليثاق» أو «العهد» عىل فعل رد وأكرب املسيحية. يف الوسيط العرص يف والسياسية
من واحد، طرف من واحد اتجاه ذو عقد وهو إرسائيل. بني مع هللا عقده الذي اإللهي
ومهما هللا إرسائيل بنو عىص مهما ينفسخ ال أبدي مرشوط، وغري مختار، شعب إىل هللا
يف والنرص والهيكل واملدينة األرض يعطي مادي، ميثاق وهو وقتلهم. باألنبياء الكفر كان
عهد وهو والفضيلة. بالطاعة أخالقيٍّا روحيٍّا عهًدا وليس فيه. يوضع تابوت وله الحرب،
فيه. املؤمنة القلة بفضل خطاياه هللا يغفر مجمله يف لشعب فرديٍّا عهًدا وليس جماعي
الثقايف املحيط من بالرغم خالصان إنسانيان عامالن االجتماعي والعقد والبيعة (ج)
معاٍن:4 بعدة الكريم القرآن يف مذكورة فالبيعة االجتماعي. للعقد العلماني واملحيط للبيعة

اْلُمْؤِمنَاُت َجاءََك ﴿إِذَا والنساء للرجال فالبيعة اإليمان. عىل للنبي النساء بيعة (١)
لها واالستجابة النساء من واملبادرة ْقَن﴾. يَْرسِ َوَال َشيْئًا ِباهللِ ْكَن يُْرشِ َال أَْن َعَىل يُبَاِيْعنََك

َرِحيٌم﴾. َغُفوٌر هللاَ إِنَّ هللاَ َلُهنَّ َواْستَْغِفْر ﴿َفبَاِيْعُهنَّ النبي من
ليس البيعة يف الثاني فالطرف بالحق. االلتزام أي هلل بيعة هي للرسول البيعة (٢)

هللاَ﴾. يُبَاِيُعوَن ََّما إِن يُبَاِيُعونََك الذيَن ﴿إِنَّ يمثله بما بل بشخصه
بَايَْعتُْم﴾. الذي ِببَيِْعُكُم وا ﴿َفاْستَبِْرشُ والخري البشارة تتلوها البيعة (٣)

َجَرِة﴾. الشَّ تَْحَت يُبَاِيُعونََك إِذْ اْلُمْؤِمِننَي َعِن هللاُ َرِيضَ ﴿َلَقْد البيعة عن يرىضهللا (٤)
فقط وليس لألشياء بالنسبة أي التجارة يف والرشاء البيع تعني أيًضا البيعة (٥)
مدونًا البيع ويكون َشِهيٌد﴾. َوَال َكاِتٌب يَُضارَّ َوَال تَبَايَْعتُْم إِذَا ﴿َوأَْشِهُدوا للسلطة بالنسبة

.(١) التجاري واملعنى ،(٦) السيايس املعنى مرات، (٧) اللفظ ورد 4
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يعني الذي «بيع» لفظ اشتق ومنها الطرفني. من حقه حق ذي كل يحفظ حتى وبشهود
واحد. آٍن يف والتجاري السيايس مًعا، املعنيني يعني وقد التجاري.5 التبادل

مطلع يف موجوًدا كان كما للدين معاٍد ثقايف محيط يف فيدور االجتماعي العقد أما
و«السلطة اإللهي» و«التفويض اإللهي» «الحق نظريات ضد الغرب يف الحديثة العصور
هو االجتماعي العقد الدولة. مع رصاعها يف لها تروج الكنيسة كانت والتي اإللهية»،
عقد ثم املواطنني، جميع بني والواجبات الحقوق يف املساواة عقد أوًال، الناس بني عقد
العدل. مبدأ يقتضيه كما الجميع عىل القانون أحكام تطبيق عىل والحاكم الناس بني

املزدوج النقد رضورة رابًعا:

الذاتي النقد (١)

الشورى روح بني والتمييز اإلسالمي، الحكم نظام يف االجتهاد باب فتح رضورة ويعني
ضد عام قصد الشورى العرص. بظروف ارتبطت التي القديمة أشكالهما وبني والبيعة
جديدة أشكال صياغة ويمكن خاص. تنظيمي شكل لها وليس بالرأي، والتفرد االستبداد
حقوق تحديد يف والحكَّام املحكومني بني أو الوطني الحوار مثل املحكومني بني للتشاور
إىل حاجة يف وهي القديم. شكلها يف البيعة هو األهم إنما الطرفني. من كل وواجبات

حولها. قيلت التي والشبهات عنها املخاطر ودرء وأشكالها صيغها تجديد

قد التي الشخصية واملصالح العرقية والنزعات القبلية األهواء خطر هناك (أ)
املسلمون اختلف ولقد الفعيل. والتنفيذ املثالية الصورة بني وفرق البيعة. يف تتحكم
السلطة اقتسام وضد السيوف. وامتُشقت والكربى، الصغرى األوىل، البيعة منذ األوائل
هللا وقى فلتة وهي يبايعه. بكر أبي يد عىل وشد يده عمر مد أمري»، ومنكم أمري «منا
وتجردها اإلنسانية النفس صفاء بلغ فمهما السلطة. عىل االقتتال رش من املسلمني بها
برش فالصحابة نفسه. يفرض واإلنساني والسيايس االجتماعي الواقع أن إال األهواء عن
زوجات بني تُوقع كانت أيًضا والغرية املثالية. لصورهم التجريد درجة بلغت مهما أيًضا

الرسول.

مرات. ٦ اللفظ ورد 5
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بيعة إىل البرش بيعة ومن اإللهي، الحكم إىل البيعة من التحول خطر وهناك (ب)
مواجهة يف عثمان أيام حدث كما إياه هللا ألبسه قميًصا عنه الحاكم ينزع ولن هللا.
وكما أمية بني أيام حدث كما وراثية ملكية إىل أيًضا البيعة تتحول وقد عليه. الخارجني
كانت فإن عضوض». ملك إىل بعدها تتحول سنة ثالثون بعدي «الخالفة الرسول تنبأ
ويف املثال، يكون البداية يف البرش. رصاع وسط التاريخ يف تتحرك أنها إال مثاًال البيعة

الطني. يكون النهاية ويف النفس، تكون البداية يف املثال، عىل الواقع يتغلب النهاية
أم بالتعيني هم هل عليهم؟ التعرف يمكن وكيف والعقد؟ الحل أهل هم ومن (ج)
الحل أهل من هذا أن يحدد الذي ومن العقالء؟ واتفاق بالبداهة أم بالعرف أم باالنتخاب
وتشعبت املعارف، اتسعت وقد والعقد الحل أهل علم مدى وما منهم؟ ليس وذاك والعقد
والسلوكية االجتماعية العلوم كل يعي أن واحد إنسان عىل الصعب من وأصبح العلوم،
النفس علم إىل باإلضافة واإلحصاء والتاريخ والثقافة واالقتصاد واالجتماع والسياسية
مكان يف يوجدون كيف األمصار كل يف وانتشارهم األقطار يف اتساعهم وبعد واألخالق؟
أيًضا فرق وهناك واحد؟ وزمان واحد مكان يف ويعقدون يحلون املشورة، إلبداء واحد

والفعل. النية بني والتحقق، اإلمكان بني والواقع، املثال بني
االختيار وفرصة السلطة تداول من يمنع للبيعة واحد مرشح وجود إن (د)
من أكثر اختار عمر فإن بكر أبا بايع قد عمر كان وإذا مرشح. من أكثر بني واملقارنة
ممكنة. مدة أقرص معلومة، مدة يف بينهم من واحًدا املسلمني من واحد يختار كي مرشح
وملا الفتنة. يحدث فإنه األول عليه بايع الذي غري آخر واحًدا وبايع آخر واحد تجرأ ولو
الفتنة من األمة وحدة عىل حفاًظا الثاني قتل املمكن فمن القتل من أشد الفتنة كانت
صفوف والناس باليد، املصافحة طريق عن للبيعة اآلن عملية صعوبة وهناك والشقاق.
وكلهم واحد. من أكثر ملبايعة الوقت نفس يف واحد من أكثر قام لو العمل وما طوال.
أهل كل يعرف أن يمكن وهل اإلمامة؟ رشوط فيهم تتوافر الذين الفضل أصحاب من
ضمان هناك وهل اآلفاق؟ واتسعت األطراف ترامت وقد بعًضا بعضهم والعقد الحل
فرقة أو لفئة الخاصة املصالح وليس لألمة العامة املصالح عىل بناءً البيعة تتم أن كاٍف
ضد فريق لصالح الفئات بني املصالح تبادل من نوع يتم وأن طائفة، أو جماعة أو
أنهم صحيح العامة؟ البيعة قبل خاصة بيعة يف وتواطؤ مسبق اتفاق وحدوث فريق
الرأي وإبراز والتنافس والتزاحم البرشية األهواء الفضل يمنع ال ذلك ومع فضالء. كلهم

الغلبة. لقانون طبًقا
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النهاية يف والعقد الحل فأهل األقلية؟ وحكم بالنخبوية االتهام يُدرأ وكيف (ه)
األنبياء. ورثة والعلماء الرسل، أمناء والفقهاء للعلماء. فالحكم األمة. علماء من نخبة
زالت ما شبهة وهي الدين، رجال حكم شبهة فتبدأ بالرشيعة العلم هو العلم كان وملا
إنما الفقيه»؟ «والية عن والعقد» الحل «أهل كثريًا يبتعد وهل التاريخ. بأهداب عالقة
اإلمام؟ وعصمة األمة عصمة معصوم وكالهما الفرد. سلطة أو الجماعة سلطة هو الفرق
الحر التوافق طريق عن البداية منذ التسلط من يمنع أنه ميزته االجتماعي للعقد ويظل
وبأنه واإلمامة، والوالية بالنبوة معلًقا زال ما بأنه متهًما الديني الفكر ويظل الناس. بني

عليه. ومتسلط الواقع عىل مفروض علوي فوقي فكر
«أهل فقد لقد السلطان؟ فقهاء العلماء يصبح أن من يمنع ما هناك وهل (و)
إىل العلماء وانتهى وسلطانها. الدولة سطوة أمام التاريخ عرب استقاللهم والعقد» الحل
السلطان وجالس والشهرة والجاه واملنصب والركب، والخلعة الرصة أخذ فريق فريقني.
وُرضب وُعذب السجون، أُودع وفريق والوزراء. والظرفاء الشعراء مثل ندمائه من وأصبح
أخرس. شيطان الحق عن فالساكت بالحق. جهر ألنه البالد خارج ونُفي بالسياط،
كيف منتسب. هللا رسول إىل وكالهما جائر. إمام وجه يف حق كلمة شهادة أعظم وإن
«قايض الديار»، «مفتي واملنصب والجاه السلطة إغراء مقاومة والعقد الحل ألهل يمكن
العلماء تقرب وتراث إلخ؟ … األئمة» «إمام األكرب»، «اإلمام املشايخ»، «شيخ القضاة»،

التاريخ. مدى عىل معروف للعلماء السالطني وتقرب للسالطني

اآلخر نقد (٢)
يف ولضعف نموذجه لشيوع به االنبهار من بدًال اآلخر عن االستقالل عىل القدرة ويعني
والنقد فيه، باالجتهاد وتجديده تطويره أجل من للموروث والنقد الذات تراث يف االجتهاد
إكماله أجل من منظوره توسيع ثم وحدوده وتاريخيته محليته بيان أجل من للوافد
األخرى، النماذج وتهميش واحد بنموذج االنبهار دون النماذج يف بالتعددية والسماح
يف أرسفنا وقد تستحق. مما أقل النفس وإعطاء يستحق. مما أكثر اآلخر إعطاء وبالتايل

والتقليد. التبعية حد إىل باآلخر االنبهار ويف الجلد، حد إىل الذات نقد
العقد نظرية حدود بيان يمكن فإنه االجتماعي بالعقد الديموقراطية الرتباط ونظًرا
واتهام لها، وتاريخي عقيل بديل إيجاد وصعوبة شهرتها، من بالرغم أيًضا االجتماعي

الدينية. والثيوقراطية السيايس بالتسلط بالنقد لها يتعرض من كل
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االجتماعي؟ والعقد الديموقراطية هما والبيعة الشورى هل

يقوم ذهني افرتاض هو لها. وجود ال خالصة افرتاضية حالة االجتماعي العقد (أ)
بينهم فيما ويختارون محددين، وزمان مكان يف أفراده يجلس ملجتمع مثايل تصور عىل
اإلرادات باسم وليس العامة اإلرادة باسم ليحكم سلطاتهم من جزءًا إليه يفوضون من
هذا عىل اجتماعي عقد نشأ أن التاريخ يف وال الواقع يف يحدث فلم املشخصة. الفردية
األصلية الرباءة أو األوىل الطبيعة حالة مثل وهي افرتاضية. بحاالت تدار ال والدول النحو.
الواقع عىل فعل كرد الجميل الحلم إىل أقرب هو روسو. جاك جان عنها تحدث التي
وتسلط الثيوقراطية، باسم الكنيسة تسلط الوسيط، العرص يف سائًدا كان الذي األليم

الوراثية. امللكية باسم الدولة
وكيف إليه؟ األفراد سلطات بعض تفويض سيتم الذي الشخص هذا هو ومن (ب)
أم اإلمارة طالبًا نفسه يقدم الذي هو هل اختياره؟ يتم وكيف عليه؟ التعرف يمكن
يأخذ بحيث األفراد سلطات تقسم وكيف مقياس؟ وبأي بينهم؟ فيما الناس يختاره
جزئية إرادات مجموع من الكلية الحاكم سلطة تتكون وكيف جزء؟ دون جزءًا الحاكم
أو األصعب وهو الذات ناحية من سواء كمي نحو عىل الفرد إرادة تقسم وهل لألفراد؟
الفرد عىل محرم «تابوه» إىل فيتحول واالقتصاد، السياسة واملجال، املوضوع ناحية من

قبل؟ من فيه التفويض تم قد دام ما فيه يدخل أن
لصفات هل املجتمع؟ أفراد أحد تفويض يتم موضوع أي ويف أساس أي وعىل (ج)
هناك كان لو فيها واألولويات التفاضل مقياس وما الصفات؟ هذه هي وما فيه؟ خاصة
واحدة؟ عامة إرادة يف ليجمعها السلطات أجزاء إليه تفوض أن يجوز واحد من أكثر
هذه بكل يتصف مثايل فرد هناك وهل األمانة؟ أم القوة أم العدل أوىل؟ الصفات وأي
الضعف مظاهر كل تنتابه إنسان إال الواقع يف يوجد وال خيال، محض أنه أم الصفات

البرش؟ وانفعاالت
منهما كل مرشحني بني تراٍض يحدث ولم أكثر أو آخر شخص نازعه لو وماذا (د)
بالرتايض ذلك يحدث وهل اآلخرين؟ دون فقط واحد اختيار يتم كيف للتفويض؟ صالح
املتفائلة الخيالية الصورة هذه املسلح؟ والنزاع القوة استخدام حد إىل يصل قد نزاع دون
بالشوكة، السلطة عىل واالستيالء القوى، رصاع قانون يحكمه الذي الواقع يف لها وجود ال
الزعيمني من زعيم بلد لكل بلدين، إىل البالد وقسمة أهلية، حرب يف كله املجتمع ووقوع
أو وجنوب شمال إىل والدول وامللكيات اإلمرباطوريات انقسمت ما وكثريًا املتناحرين.
شوكته. قويت ما إذا املركزية السلطة عىل األمصار من عامل يستويل وربما وغرب. رشق
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اإلرادة صاحب إىل يفوضها إرادته من جزء عن طوًعا اإلنسان يتنازل وهل (ه)
ألنانيته للجميع ممثل إىل سلطته من جزء عن التنازل ما إنسان يشأ لم لو وماذا العامة؟
هذا إىل بطبعه خريِّ اإلنسان وهل السلطة؟ عىل االستيالء يف ورغبته ولفرديته ولتسلطه
حرٍّا يولد فرد كل كان وإذا يستحوذ؟ مما أكثر ويتنازل يأخذ، مما أكثر يعطي الحد،
أدرى فهو لنفسه واستبقاها إرادته من جزء عن التنازل عدم اختار لو فماذا مختاًرا

القليل. وليس السلطة من املزيد يريد بطبعه اإلنسان إن بل العام؟ بالصالح
إنساني تفويض من ويحولها السلطة العامة لإلرادة املمثل يستمرئ وقد (و)
أو هللا إرادة عامة، إلرادة تجسيد إىل الجزئية اإلرادات مجموع ومن إلهي، تفويض إىل
عقد إىل اإللهي العقد تحول وكما وامللهم. واملنقذ املخلص أو الشعب أو القدر أو التاريخ
لحظات يف إلهي عقد إىل االجتماعي العقد يعود التقدم لحظات يف البداية يف اجتماعي
ذهابًا التاريخ، حركة من جزء هو بل ثابتًا جوهًرا ليس االجتماعي فالعقد التخلف.

ونكوًصا. تقدًما وإيابًا،
ليس التعايش» وإمكانية الفروق والديموقراطية، اإلسالمي الحكم «نظام يف يهم ما
خصوصية عن دفاًعا أو نظري خالف عىل متناقضني ثابتني جوهرين بني االستقطاب
اآلخرين. تجارب عىل االنفتاح مع تجربة لكل التأصيل عىل اإلبقاء هو املهم بل ثقافية.
التنوع، يف الوحدة النماذج. تعدد إىل باإلضافة الشعوب تجارب بني مشرتك قاسم فهناك
وهو املشرتك. القاسم هذا بسبب بينها فيما السياسية النظم تتعايش الوحدة. يف والتنوع
بخصوصيتها تاريخية تجربة كل وتحتفظ بالقرار. والتفرد بالرأي، االستبداد رفض
نشأتها ظروف يف بينها فيما الشعوب الختالف نظًرا التطبيقية وأشكالها الثقافية
كلمة اإلسالمي» الحكم «نظام يكون أال املهم التاريخي. مسارها ويف الثقايف وموروثها
القهر أنواع أبشع ممارسة ثم واإلعالن والشعار الشكل حيث من قبول باطل، بها يُراد حق
باطل، بها يُراد حق كلمة أيًضا «الديموقراطية» تكون أال أيًضا واملهم باسمه. والتسلط
وتخفي والتسلط، القهر نظم تحت تعيش التي الشعوب إليه تنجذب براق شعار مجرد
التسلط هنا الديموقراطية تعني إذ السوق؛ واقتصاد العوملة يف االنخراط إىل الدعوة وراءها
املركز. من والتصدير األطراف من االسترياد وحرية الخاص، والقطاع الحر االقتصادي
املوروث ينزوي ال حتى والوافد املوروث يف املستقل الحر التفكري إعادة هو يهم ما
لتطوير املزدوج النقد وممارسة الوحيد، النموذج وكأنه الوافد ويظهر التاريخ، غياهب يف
الرشيعة ملقاصد تحقيًقا الراهنة اللحظة احتياجات عن والتعبري الوافد ونقد املوروث

الشعوب. ومصالح
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الرابع الفصل

(اجلديد) واألصول الفقه علوم





اإلنسان1 املعارصوحقوق املوقفاإلسالمي

قديم أحدهما طرفني، وضع هو الحديث العربي الفكر سمات من أن فيه شك ال مما
االثنني، بني الجمع يف الرغبة عىل للداللة العطف بواو بينهما والربط جديد واآلخر
والحارض، املايض والعقل، النقل والعلم، الدين والتجديد، الرتاث واملعارصة»، «األصالة
القرن منذ العربية الثقافية الحياة مألت التي الثنائيات هذه آخر إىل واالجتهاد، التقليد
عىل إال يدل ال العطف بواو بينهما الربط أن عىل تدل كما القرن. هذا وحتى املايض
هذا فيه يحدث الذي الواقع هو ثالث، طرف لغياب نظًرا تفاعل دون بينهما تجاوز
املستقبل إىل يرشئب الثاني والطرف وطوباوياته املايض يف يقمع األول فالطرف التفاعل.
يرى والثاني املايض، يف الحارض حل أن يرى األول مثاليتان. نظرتان وكالهما وأحالمه.
الفردوس يف لإلنسان الذهبي العرص يف نموذجه يرى األول املستقبل. يف الحارض حل أن
والثاني عضوض. ملك إىل تتحول أن قبل والخالفة النبوة األول، الرباءة عرص املفقود،
والتقدم التنوير عرص الحديثة، العصور لآلخر، الذهبي العرص يف نموذجه إىل يتطلع
الغرب القادم، الفردوس املدني، واملجتمع االجتماعي والعقد والعلم والطبيعة واإلنسان
مزدوجة، ومعايري أوروبية، مركزية عىل مثله تقم ولم انهيار، فيه يحدث لم الذي الحديث
وطبيعته مكوناته ملعرفة الحارض يف الغوص أحد يحاول وال دفينة. عنرصية وربما
هذا رسالة وما املجتمع، يتحرك تاريخية مرحلة أي ويف ثباته، وأسباب حركته وعوامل
إما بالحارض االغرتاب هو فاألسهل الالحق. للجيل تمهيًدا السابق للجيل بالنسبة الجيل

بريوت، العربية، الوحدة دراسات مركز النصوص»، يف دراسات العربي، الفكر يف اإلنسان «حقوق 1
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(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

وكيفية تفاعالته لرؤية الحارض أعماق يف الغوص واألصعب املستقبل. يف وإما املايض يف
املنشود التقدم نحو االجتماعي التغري مسار يف وتوجيهها تفعيلها وإعادة عليها السيطرة
يف والوقوع املواجهة من الهروب الحديث العربي الفكر عىل أسهل ما الطرفني. لكال
ر يكفِّ األول الطرفني، بني الحرب وتنشأ الراهن. العربي للواقع األيديولوجية املداخل
الوطني، الصف ويشق ومرص، الجزائر يف الدماء تسيل حتى األول يخون والثاني الثاني،
إىل الخارجي والعدو عدو، إىل الداخيل الصديق فيتحول الخارجي. العدو الناس وينىس

العدو. هو ومن الصديق هو من تحديد يف بينهم فيما العرب ويختلف صديق،
وهي اإلنسان. وحقوق املعارص اإلسالمي املوقف بني للربط اتجاهات ستة وهناك
كل تقبل فسيحة والسياحة أخرى. أحيانًا وتتناحر أحيانًا تتعاون الساحة. يف كلها
والكل والعاملية املحلية والقومية، القطرية ومنظماته أدبياته اتجاه ولكل االجتهادات.
وتوايل النرشات، وإكثار الريادة، وإثبات الجهد، وإبراز النفس، عن اإلعالن عىل يتسابق
إىل واللجوء التعبري يف حقوقهم تمزق من للمساعدة والهب املؤتمرات، وعقد الندوات،
الدساتري، تكونها التي والحركة التعبري حرية يف اإلنسان حقوق عن دفاًعا القضاء
بني املقاربة كيفية املنهج، يف ولكن واحًدا يكون قد الذي املضمون يف بينها والخالف
املعطوفني، الطرفني فهم يف وليس العطف واو فهم طريقة يف أي واإلسالم اإلنسان حقوق

البيان.2 ووسائل التفكري وأساليب التناول طريقة إىل أي املنهج إىل يرد فاملوضوع

الغربية التقدمية أوًال:

١٧٨٩م الفرنسية الثورة منذ األول اإلنسان، حقوق عن العاملي اإلعالن أن يرى تيار وهو
لإلنسانية والشامل العام اإلعالن هو ١٩٤٨م الثانية األوروبية الحرب بعد الثاني أو

وتمويلها وتنظيمها ونشاطاتها نرشاتها ولكلٍّ اإلنسان، لحقوق منظمات أربعة مثًال مرص يف هناك 2

مثل: والخارجي الداخيل
اإلنسان. لحقوق العربية املنظمة (١)

دورية. غري نرشة اإلنسان»، «حقوق وتصدر اإلنسان. لحقوق املرصية املنظمة (٢)
اإلنسان. لحقوق القانونية املساعدة مركز (٣)

«رؤى «مساعدة»، «سواسية»، مثل مجالت عدة ويصدر اإلنسان، حقوق لدراسات القاهرة مركز (٤)
عربي». «رواق مغايرة»،
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اإلنسان وحقوق املعارص اإلسالمي املوقف

يمكن عليها. قامت التي العنرصية والنظرية الحرب ظروف عن النظر برصف جمعاء
فلسفية أسس توجد ال منها. كل ظروف عن النظر برصف املجتمعات كل عىل تطبيقها
الغربي والتصور الغربية الفلسفة تميز التي كالفردية عليها تقوم خاصة تصورات أو
تفرق ال ومكان، زمان كل يف اإلنسان وحقوق الخالص، العقل عن تعبري هي للعالم.
حموة يف التطبيق يهم وال وآسيا. أمريكا بني أو وأفريقيا أوروبا بني ورواندا، أملانيا بني
بإلغاء الطرفني بني العالقة ويحل الحضاري. واالغرتاب النظري والوئام الفكري اإلعجاب
يجتهد وال الغرب. صاغها كما اإلنسان حقوق وهي اآلخر وإثبات اإلسالم، وهو أحدهما،
أو املقارنة أو لالختيار مجال وال واضح فاملوقف االثنني. بني للعالقة منطق إيجاد يف
وينقصها الجذرية، من تخىش علمية. ال توفيقية مواقف ذلك كل التأويل. أو للقراءة
عىل واالنكفاء االنعزال أي الخصوصية بدعوى الغرب من التخوف وينتابها الشجاعة،
ثقافة الغرب يرون الذين املتغربني العلمانيني املثقفني من نخبة التيار هذا ويمثل الذات.
اآلخر بني وخصوصية، عاملية بني فيها فرق ال واحدة، إنسانية عن تعرب واحدة عاملية
فواحدة القيم أما الشعبية. والفنون واألعراف والعادات اللغات يف الثقافات تتنوع واألنا.
اإلنسان لحقوق العاملي لإلعالن كان الحداثة نموذج هو الغرب كان وملا الثقافات. عرب
الغرب ويبدأ وتقاليدهم. وثقافاتهم أجناسهم عن النظر برصف للناس وبيان عامة وثيقة
الرومان وال النهرين بني ما يف وال الرشق يف قبلهم حضارة توجد ال وكأنه اليونان من
اليونان عند اإلنسان حقوق إعالن بدأ الصني. وال الهند وال القديمة مرص وال كنعان وال
الخامس يف الديني اإلصالح من ابتداءً الحديثة العصور ثم الوسيط والعرص والرومان
عرش، الثامن يف والتنوير عرش السابع يف والعقالنية عرش السادس يف والنهضة عرش

لها.3 وجود ال الوسيط العرص عارصها التي اإلسالمية الحضارة وكأن
مظاهر كل يف عام حضاري موقف بل وحده اإلنسان بحقوق يتعلق ال موقف وهو
مما أقل األنا يعطي اآلخر. عاملية لحساب خصوصيته األنا عىل ينكر الثقافية. الحياة
ثقافته عن املثقف اغرتاب االغرتاب، عىل يدل يستحق. مما أكثر اآلخر ويعطي تستحق،
التاريخي الثقايف وعيه مسار من نفسه يخرج وهويته. اآلخر ثقافة مع وتماهيه وهويته
املجتمعات يف يؤثر يكاد ال لآلخر. والتاريخي الثقايف الوعي مسار يف نفسه ويضع

والرتجمة التأليف لجنة مندور، محمد د. العربية إىل نقله اإلنسان، حقوق إعالن تاريخ البريباييه: 3
١٩٥٠م. القاهرة، والنرش،
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اإلعالن مضمون يتبنى وربما األجنبي. وبالتمويل بالتغريب مهتم ألنه واإلسالمية العربية
املزدوج ومعياره ممارسته ينقد أن دون الغربية الفردية وفلسفته وبرنامجه الغربي
فيه ينشط الشعوب. حقوق إىل اإلنسان حقوق من تطويره ودون وخارجها أوروبا داخل
ومتهم السلطات، من ومالحق العامة، يخاطب وال الريف. خارج املدن يف املثقفني بعض
يف والتعذيب البالد يف اإلنسان حقوق انتهاك عن الدولية للمنظمات معلومات مصدر بأنه
السياسية إرادتها إلمالء املحلية النظم عىل الكربى القوى من ضغط ورقة وهي السجون،
وحقوق األقليات وحقوق اإلنسان حقوق ذلك يف ويستوي السيايس. االبتزاز من وكنوع
حضارة كل يف القضية وضع خصوصية وينكر العام، يف الخاص يضع موقف املرأة.4

والدويل.5 والسيايس واالجتماعي الثقايف إطارها ويف
وذرٍّا الغربية الدساتري عن نقًال العربية الدساتري يف اإلنسان حقوق وضعت وقد
فيما فقط ليس والواقع الدستور بني الشاسعة املسافة من بالرغم العيون يف للرماد
املوضوع يتجه وقد والشعب.6 املواطن بحقوق يتعلق فيما ولكن اإلنسان بحقوق يتعلق
أقباط أو عامة العرب املسيحيني مثل األقليات حقوق عن الدفاع يف طائفية اتجاهات

مهضومة.7 أيًضا ليست األغلبية حقوق وكأن خاصة، مرص
حقوق مواثيق لقراءة محاولة أي يرفض السلب، طريق عن إسالمي موقف وهو
عىل اإلسالم يتناول ال غريها. أو إسالمية الخاصة، الثقافات منظور من الدولية اإلنسان
الالشعور يف اإلسالمي املوقف ولكن الكتابات، هذه مضمون لتحليل طبًقا مبارش، نحو
هو فوقه. وليس اللسان تحت فيه، وليس الذهن خلف يمكن العالقة. وإليجاد للربط النايف

١٩٨٦م. بريوت، العربية، الوحدة دراسات مركز العربي، الوطن يف اإلنسان حقوق جميل: حسني 4

اإلنسان، حقوق لدراسات القاهرة مركز اإلنسان، حقوق منظومة فهم مقدمة سعيد: السيد محمد •
١٩٩٧م. القاهرة،

لدراسات القاهرة مركز العربية، الدساتري يف والسياسية املدنية الحقوق ضمانات عزام: سميح فاتح 5

١٩٩٥م. القاهرة، اإلنسان، حقوق
١٩٨١م. بريوت الوحدة، دار العرب؟ املسيحيني يحمي من سحاب: فكتور 6

.Inter–Action Council: Universal Declaration For Human Responsibilities 7

ثميت هلموت برئاسة الجديد العاملي اإلعالن هذا صياغة خرباء أحد البحث هذا مؤلف كان وقد
برسو بأملانيا، توبنجن بجامعة الالهوتية الدراسات أستاذ كنج هانز الغربية، ألملانيا السابق املستشار

الجنوبية. بكوريا سيول جامعة من كيم
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من بالرغم يتجنبه الذي الشبح هو اإلسالم الغري. إىل األنا تجاوز عىل وباعث للنفي دافع
اإلسالم يعرف لم تجاهه. نفسه ويحصن عنه، ويبتعد سلوكه، ويوجه حركته، يحدد أنه
عرف بل الحقوق مفهوم يعرف ولم اجتماعي. كنظام العبودية مقابل يف إال الحرية
والواجبات الحقوق بني تناسب عدم عىل تقوم اإلسالمية فالحضارة الواجبات. مفهوم
إذ مضاد؛ خلل عىل تقوم قد التي الغربية الحضارة مع املقارنة دون الواجبات لصالح
املاضيتني السنتني يف األخري اإلعالن من بالرغم الواجبات دون الحقوق عىل تقوم إنها
يعرف لم اإلنسانية».8 للواجبات العاملي «اإلعالن لصياغة املجتهدين بعض محاولة عن
بالواجبات قالوا قديًما املعتزلة أن مع اإلنسان واجبات مقابل يف هللا حقوق إال اإلسالم

املنعم. شكر مثل اإلنسان جانب ومن والتكليف، الخلق مثل هللا جانب من العقلية
عن تعرب مبادئ، أربعة عىل ١٧٨٩م عام اإلنسان لحقوق األول اإلعالن ويقوم
والثاني الحقوق. يف واملساواة الطبيعية بالحرية يتعلق األول العقل. ويقبلها الفطرة
١٩٤٨م عام الثانية الوثيقة كررت وقد بالغري.9 اإلرضار دون والتأليف الفكر حرية
وحقوق األفراد حقوق بني أيًضا تجمع مادة وثالثني واحًدا شملت فقد املبادئ. نفس
عىل وتركز التفصيل. من مزيد مع األفراد حقوق عىل تركيًزا أكثر أنها إال الشعوب
الحقوق التطبيق. يف املزدوج املعيار إىل أدى مما الواجبات عىل تركز مما أكثر الحقوق

خارجها.10 الحقوق لهذه وامتداد للغرب واجبات دون الغربية أوروبا داخل فقط

١٩٨٨م. القاهرة، مدبويل، «العدل»، الثاني املجلد الثورة»، إىل العقيدة «من كتابنا انظر 8
مثل الفردية فالحقوق الجماعية. والحقوق الفردية الحقوق بني تجمع مادة عرشة أربع عىل تحتوي 9

والشيخ واملرأة والطفل األم حق الحياة، حق عرقي، أو جنيس تمييز دون الحقوق يف البرش بني املساواة
استغالل دون التخطيط يف املساهمة حق االجتماعي، والضمان والتعليم العمل حق والعاجز، واملريض
الجماعية والحقوق بالغري اإلرضار عدم والتعبري. الرأي حرية الضارة، غري الفردية امللكية حق ألحد،
عن الدفاع حق سلميٍّا، املنازعات فض الحروب، إلغاء ديموقراطية، أسس عىل األمم جميع مساواة مثل

ص١١٢–١١٩. حتى ص٨ السابق، املصدر الظلم، مكافحة النفس،
سيايس أو عرقي أو جنيس تمييز دون البرش بني املساواة الطبيعية، الحرية مثل األفراد حقوق شملت 10

اللجوء يف الحق القانونية، الشخصية يف املساواة تعذيب، أو وِرقٍّ استعباد دون الحياة حق اجتماعي، أو
حق االتهام، قبل الرباءة القضاء، أمام النفس عن الدفاع حق التحكمي، القبض جواز عدم للقضاء،
الجنسية وحق االضطهاد حالة يف الهجرة حق التنقل، حرية عليها، التلصص دون الشخصية الحياة
والتعبري، الرأي حرية واالعتقاد، التفكري حرية امللكية، حق األرسة، تكوين حق منها، الحرمان وعدم
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الرجعية السلفية ثانيًا:

لحقوق العاملي اإلعالن أن يرى السابق. الطرف من النقيض الطرف عىل موقف وهو
الفردية خاصة، فلسفة عىل يقوم خاصة ظروف يف خاص، إعالن هو إنما اإلنسان
بكل الخاصة واملبادئ القيم وإنكار الفوضوية حد إىل تصل التي الشخصية والحرية
لتعارض نظًرا املجتمعات كل يف تطبيقه يمكن ال والرشيعة، الدين عن وبديل مجتمع،
الشخصية، األحوال قانون مثل اإلسالمية، الرشيعة مثل املجتمعات رشائع مع بنوده بعض
وواجباته اإلنسان بحقوق أدرى وهللا الردة. حد خاصة العقوبات وقانون املرأة، ووضع
يكون ال قد هللا عند حق هو وما واملصلحة. للهوى يخضع الذي نفسه اإلنسان من أكثر
الحدود بعض أو األنثيني حظ مثل حظ للذكر أو الزوجات تعدد مثل اإلنسان عند كذلك
أو للزاني الجلد أو الرجم أو لإلنسان طبيعي حق الجسم فأعضاء السارق، يد قطع مثل
من كنوع الطرق لقاطع والصلب أُزهقت، روًحا يعيد ال روح فإزهاق للقاتل، القصاص
منظمة أية برشعية البالد هذه يف يسمح ال لذلك التعذيب. من كنوع القتل قبل التمثيل
املجتمعات بني والتقاليد العادات اختالف بحجة الغربي النمط عىل اإلنسان لحقوق
وحرية التعبري حرية يف املواطن حق عن دافعت لو حتى الغربية. واملجتمعات اإلسالمية
بالرشع الحقوق هذه ربطت لو وحتى يحكمه من انتخاب يف وحقه والحركة االجتماع

الرشعية.11 اإلنسان حقوق عن الدفاع وتم
باقي عن منفصلة الحدود هذه وكأن منها يقرتب أن إلنسان يمكن ال هللا حدود
إذا سارق ليد قطع فال له. حقوق تقابلها اإلنسان عىل واجبات وهي اإلسالمية. الرشيعة
تغريب أو جلد أو رجم وال سارًقا. كله املجتمع كان إذا أو بطالة أو جوع عن رسق
ويصعب نجوم. إىل اإلعالن فتيات فيه وتتحول الجنسية اإلثارة عىل يقوم مجتمع يف

حق الراحة، حق العمل، حق االجتماعي، الضمان حق الوظائف، وتولية االنتخاب حق االجتماع، حرية
الواجب والواجبات. الحقوق موازاة الثقافة، حق التعليم، حق والطفولة، األمومة حق الصحية، الرعاية
التي أو املستعمرات وسكان األحرار عىل الحقوق هذه وتنطبق الدولية. واملواثيق والقوانني املجتمع تجاه
وحق الشكوى حق املواد هذه إىل أضيف وقد الذاتي. بالحكم بعد تتمتع لم التي أو الوصاية تحت
املصري. تقرير يف الشعوب بحق تتعلق التي التعديالت بعض وأدخلت والنرش. اإلذاعة وحق األقليات،

ص١٢٩–١٤٦. السابق، املصدر
الرشعية. اإلنسان حقوق عن للدفاع السعودية الرابطة رئيس وهو لندن، إىل املسعري هرب لذلك 11
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سكن. عىل الحصول وصعوبة املهور يف واملغاالة االقتصادية لألزمة نظًرا املبكر الزواج
والعزيمة واملانع، والرشط، السبب، األصوليون: عنها تحدث التي الوضع أحكام وهي

والبطالن. والحصة والرخصة،
اإلنسان لحقوق العاملي اإلعالن أن صحيح باطل. بها يراد حق كلمة أنها والحقيقة
الحرب بعد أوروبا خاصة، ظروف ويف الغربية، الفردية الخاصة، فلسفته عىل يقوم
وأعراف املجتمعات بعض عادات مع تفصيالته بعض تتعارض وقد الثانية، األوروبية
والعادات الشعوب تتجاوز عامة إنسانية ومبادئ أخالقية قيم هناك ذلك ومع الشعوب.
والعقل، الحياة قيم مثل الطبيعي والقانون والفطرة العقل بداهات عن تعرب واألعراف.
ذنب، بال والسجن الجسدي فالتعذيب الناس. أعراض وعىل األمم ثروات عىل والحفاظ
الجسدية والتصفية السياسيني، الخصوم واغتيال تحقيق، بال املواطن عىل والقبض
العاملي اإلعالن مع ويتفق الرشيعة، وروح اإلسالم، روح يعارض ذلك كل للمعارضني،

اإلنسان. لحقوق
سلب عىل يقوم الذي الحكم نظم أنواع أبشع إخفاء التعارض هذا من املقصود إنما
والتسلط، القهر عىل يقوم الذي العشائري القبيل النظام وعىل لألمم الطبيعية الثروات
فيهم رسق وإذا تركوه الرشيف فيهم رسق إذا والتخويف، للردع الحدود واستعمال
ويرتك القليل، سارق األجنبي العامل يف الحد يطبق كما الحد. عليه طبقوا الضعيف
من نوع بها ألن اإلنسان حقوق من يُخىش الكثري. سارق البالد أهل من العمل صاحب
وبداية مناسبة أو وذريعة مقدمة كانت فربما فردية. كانت لو حتى العامة الحريات
من والتحول للمواطنني، واالقتصادية السياسية الحقوق العامة، الحقوق عن للدفاع

الشعوب. حقوق إىل األفراد حقوق
اإلسالمية الرشيعة روح مع ليس اإلنسان لحقوق العامة املبادئ بعض تتعارض وقد
العقوبات بقانون يتعلق فيما خاصة قوانينها لبعض الحرفية التغريات بعض مع بل
يف إال أعضائه برت يجوز ال لإلنسان طبيعي حق فالجسم الشخصية. األحوال وقانون
يف به التمثيل جواز عدم فاألوىل املوت بعد به التمثيل يجوز ال كان وإذا املرض. حاالت
املرشع حث منها القصد شديدة، عقوبة وهي السارق يد قطع الشهري واملثال الحياة.
الرسقة أن أو مرض أو بطالة أو جوع عن كانت إذا الرسقة، أسباب عن البحث عىل
رسقة أم األود إلقامة الرغيف رسقة حجمها، يف الفرق إنما الناس كل عند عام سلوك
بالشبهات» الحدود «ادرءوا الحد تطبيق املقصود ليس والسفه. للتبذير األمم ثروات
سامية عادة والرجم الرسقة. أسباب عىل والقضاء الواقع لتغيري االجتماعي البحث بل
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بحجر». فلريمها خطيئة بال منكم يكن «من املسيح نقدها اليهودية الرشيعة يف موجودة
أعطت وقد وتشفيه. القاذف وعاتب الرسول له تألم املوت، إىل يفيض جسدي عقاب وهو
ملكت وما ورباع، وثالث مثنى للرجل، الجنيس اإلشباع من ممكن قدر أكرب الرشيعة
حقها ومن املرأة. إشباع يف السؤال إنما املزيد. عن البحث عمليٍّا يستحيل بحيث أيمانكم
املطلق اإلشباع إىل حاجتها تكون وقد للرجل. الجنيس العجز حالة يف بالطالق املطالبة
إشباع من الزوج وحب األمومة عواطف عليها تفيضه ملا نظًرا الرجل حاجة من أقل
من وأرجلهم أيديهم وقطع الطريق وقاطعي األرض يف املفسدين صلب أن كما نفيس.
طرق تختلف وقد الطرقات. يف األمان لنرش شديد عقاب قديمة، سامية عادة خالف
والبعض الرشائع. معظم يف موجود القصاص وكذلك الحياة. مدى بالسجن اآلن، الردع
ال الخطأين ومجموع تزهق. ال فالحياة الحياة. مدى بالسجن أيًضا عنه يستعيض اآلخر
للحالة طبًقا تشديدها أو العقوبة تخفيف للحاكم ليرتك التعزير جاء لذلك صوابًا. يكون
أيًضا العلني والجلد الخاصة. الحاالت عن النظر برصف لها واملطلق العام التطبيق دون
إيالًما أكثر يكون أحيانًا النفيس والعقاب السابقة. الرشائع يف موجود قديم ساٍم عقاب
تجاوزها التي األحكام باقي يف يقال الجسدي العقاب يف يقال وما الجسدي. العقاب من
ملكت ما مثل النساء فقه جوانب وبعض الحرب ودار والصيد والعبيد الغنائم مثل الزمن

واإلماء. األيمان
يتعلق ما وكل الشخصية، األحوال قانون يف املرأة لوضع بالنسبة اليشء نفس ويقال
القانون، وروح القانون بني فرق هناك والطالق. والزواج واإلمامة والشهادة باملرياث
أي اإلسالم قبل للمرأة يكن لم الدائم. األبدي الهدف وبني املتغرية الزمنية الصياغة بني
حق لها يكن ولم ُقِتَلْت﴾. ذَنٍْب ِبأَيِّ * ُسِئَلْت اْلَمْوءُوَدُة ﴿َوإِذَا الحياة حق حتى حق
الشهادة حق لها يكن ولم وتمتلك. وتشرتي تبيع اعتبارية شخصية لها فأصبح امللكية
االجتماعي الوضع تغيري يتم حتى تدريجيٍّا املساواة تحقيق أجل من النصف لها فجعل
الرجال دون للنساء الصالة وتؤم تقليدي. مجتمع من فعل ورد انتكاسة دون بنجاح
الدولة رئاسة تقتيض كما الرجال. أمام وتسجد املرأة تركع ال حتى الجمالية الناحية من
املرأة جسد وضعية مع يتناىف قد مما الجيوش وقيادة الصغرى، اإلمامة الكربى، اإلمامة
له فوضعت حدود، بال الزوجات تعدد وكان التحمل. عىل وقدرتها الشهرية ودورتها
وإال األوىل الزوجة موافقة وبعد العجز أو العقم مثل استثنائية حاالت ويف ا حدٍّ الرشيعة
فإن ممكنًا املادي العدل كان وإذا والنفيس. املادي العدل وبرشط للطالق، موجبًا كان
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تكون أن فيمكن الطالق أما ا. كمٍّ وليست كيف العاطفة ألن العدل فيه يستحيل العاطفي
الفطرة. عىل والتعليم الطبع، عىل التطبع وتغلب أرادت، ما إذا املرأة بيد العصمة

التوفيقي الوعظ ثالثًا:

نفسيٍّا وقبوله اإلنسان لحقوق العاملي باإلعالن بالغرب، البداية عىل املوقف هذا ويقوم
من املماثلة النبوية واألحاديث القرآنية اآليات بإيجاد إسالمية قراءة قراءته ثم وذهنيٍّا
أربعة من بأكثر الغرب يف إعالنها قبل من اإلسالم أثبتها قد الحقوق هذه أن إثبات أجل
ال يشء عن تعلن وال جديًدا تمثل ال فهي اآلن. حتى اإلسالم ظهور منذ قرنًا، عرش
القدرة وعدم الفكري الكسل من نوع عىل املوقف هذا ويكشف قبل. من اإلسالم يعرفه
العاملي، باإلعالن تسلم فهي بينها. التوفيق من بالرغم والنصوص الوثائق فهم عىل
اج، وهَّ فالربيق فيه. تفكر أن دون له وجدانيٍّا وتستسلم به، وتعجب سياقه، عن وتعزله
الفلسفة مع قبل من الحكماء فعل هكذا الذات. فطرة مع يتعارض ال باآلخر واإلعجاب
ولو حتى اآلخرين بفضل اعرتاف هو اآلخر طريق عن الذات فتأكيد بها. إعجابًا اليونانية
يرشفه والكل الجميع، متناول يف فالحق الكندي. يقول كما عنا القاصية األمم من كانوا
يتجاوز أن يحاول إنساني، نفيس موقف وهو له. ويشهد الحق يوافق والحق الحق،
الناس ينبهر ال حتى املوروث وظالل الوافد بريق واملوروث، الوافد بني املعرفة ثنائية
اإلسالمية الحضارة أثر يعلم فالكل إلينا. ردت بضاعتنا وهذه الظالل. ويخشوا بالربيق
الحضارة ترجمت عندما الحديثة العصور بدايات يف األوروبية الحضارة تكوين يف
املستنريين الوعاظ لهؤالء أتيح وقد العربية. عرب أو مبارشة الالتينية إىل اإلسالمية
ومعرفة العامة املصالح عىل تقوم التي الرشيعة عنها عربت كما اإلسالم روح معرفة
بل الطهطاوي فعل كما االثنني بني اتفاًقا ووجدوا الليربايل الغرب يف االستنارة ثقافة
بال مسلمني الرشق يف ورأى مسلمني، بال إسالًما الغرب يف رأى عندما نفسه واألفغاني

إسالم.
سياقه عن اإلنسان لحقوق العاملي اإلعالن يخرج أيًضا املوقف هذا أن والحقيقة
النص بتاريخية ويضحي والتاريخ. الزمان خارج نص وكأنه عليها قام التي وفلسفته
مثله، خالد أيًضا فاإلسالم خلوده. بيان أجل من زمانيته وينىس قراءته، أجل من
يجد أن أسهل وما قليًال. أقل أو عام وأربعمائة بألف أيًضا يسبقه بل عنه يقل ال
اإلنسان لحقوق العاملي لإلعالن والقارئ نبيه وسنة هللا آليات الحافظ اإلسالمي العالم
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تعكس مزدوجة مرآة يف النصني بني التوافق يجد أن الرصينة العربية ترجمته يف
قدماء عرب هكذا صورة. وأجمل وفاق أحسن عىل فيظهران اآلخر. صورة منها كلٌّ
والعلة والزمان، واملكان والَعرض، الجوهر اليونان، بلغة اإلسالم عن واملعتزلة الحكماء
اإلسالم عن املحدثون املتكلمون ويعرب والكم. والكيف واملادة، والصورة واملعلول،
واملعرفة االجتماعية، والعدالة واملساواة والديموقراطية، الحرية الحديث، الغرب بلغة

والسالم.12

النصية املثالية رابًعا:

تعبريًا األكثر والحديث القرآن من النصوص انتقاء عىل يعتمد خالص، نيص موقف وهو
الثروة توزيع يف العادل والحق والعمل والديموقراطية الحرية يف العرص حاجات عن
جميًعا. للناس خالدة عامة رسالة واإلسالم يشء. كل القرآن ويف االجتماعي. والتكافل
القرآنية اآليات قراءة يتم أساسها وعىل اإلنسان لحقوق الدولية املواثيق الذهن ويف
نية وبحسن خاطر طيب عن موجهة قراءة فهي اإلسالمية. والعلوم النبوية واألحاديث
من وتنبثق الدولية املواثيق عن رونًقا تقل ال لإلسالم عرصية صياغة إعطاء أجل من
السؤال: هذا عىل باإلجابة املطالبة الغرب يف اإلسالمية املنظمات بذلك وتقوم الروح. نفس
يعيشون رشيعة. وأصحاب قانون أهل وممثلوه اإلسالم؟ يف اإلنسان حقوق هناك هل
خصومه وتشويه له الغرب انتقادات أمام اإلسالم عن للدفاع ومضطرون الغرب. يف
فردية وواقعية، مثالية القراءات، من لعديد طيِّع فالقرآن بذلك. القيام أسهل وما ملبادئه.
النزعة، مثايل اإلنسان لحقوق العاملي اإلعالن كان وملا واشرتاكية. رأسمالية واجتماعية،
مستقبل يف وأمله الثانية العاملية الحرب بعد الغرب حلم وعن التنوير فلسفة عن يعرب
أحالم عن أيًضا تعرب كانت التي القرآنية النصوص قراءة يف الروح هذه انعكست أفضل،

القاهرة، الجديدة، الثقافة دار الرأي، وحرية اإلسالم عايص: مصطفى الشيخ الدراسات: هذه من 12

١٩٨٠م.
(د.ت). جنيف القاهرة، للعمل، اإلسالمي الدويل االتحاد اإلسالم، يف الحرية قضية البنا: جمال •

(د.ت). القاهرة اإلسالم، يف االعتقاد حرية البنا: جمال •
األمة، لحزب الخارجي اإلعالم دائرة اإلسالم. يف اإلنسان وحقوق والتطرف االعتدال املهدي: الصادق •

(د.ت). الخرطوم
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واإلخاء الحرية تسوده أفضل عالم نحو وأشواقها العربية الجزيرة شبه يف املستضعفني
واملساواة.

إسالمي عاملي إعالن بصياغته السؤال عىل اإلجابة األوروبي» «املجلس حاول وقد
أجلها من والتي الشاطبي، صاغها كما الخمس الرشيعة مقاصد عىل يقوم اإلنسان لحقوق
(العرض)، الكرامة (الدين)، الحقيقة العقل، (النفس)، الحياة ابتداءً: الرشيعة وِضعت
إذ الكيل؛ الحق من مستنبطة حقوق عدة يف منها كلٍّ تفصيل ويمكن (املال). والثروة
والبطالة واملرض والشيخوخة العجز ضد والتأمني العمل، حق عىل الحياة حق يشمل
التعليم حق العقل حق ويشمل األساسية. الحاجات وهي والرشاب والطعام السكن وحق
الفردي الرشف العرض يشمل وال إنتاجها وسائل عىل السيطرة أو املعرفة احتكار وعدم
إىل بل الفردي املال إىل املال يشري وال املواطنني. وعزة املواطن كرامة أيًضا بل فقط
وسوء والتبذير واالحتكار واالستغالل االكتناز ضد عليها واملحافظة العامة الثروات

الناس.13 بني الثروة توزيع
اإلنسان لحقوق أفريقي ميثاق فهناك الثقافات. باقي تحاوله املسلمون يحاوله وما
الثقافة داخل من نابًعا اإلنسان لحقوق العاملي اإلعالن جعل املنهج، نفس عىل يقوم
واملصدر املنهج يف الخالف إنما واحدة. والنتيجة الغرب. من إليها وافًدا وليس األفريقية
الثقافات يف اليشء نفس يقال أن ويمكن التغريب.14 مقابل يف األصالة قصد والقصد،

واآلسيوية. واملسيحية اليهودية

االجتماعية الواقعية خامًسا:

حرية يف اإلنسان حقوق انتهاك مدى ملعرفة مبارشة الواقع نحو يتجه الذي املوقف وهو
وجمعيات الدولية، العفو منظمات تقارير من مادته ويستمد والحركة. والتعبري الرأي
والدساتري الصحافة وقوانني االجتماعية الدراسات ومن والقومية القطرية اإلنسان حقوق
وتحليل الدولية املواثيق عىل تعتمد مما أكثر اإلحصائية البيانات عىل وتعتمد العربية.

Muslim Council of Europe: Islamic Universal Declaration on Human Rights. Geneva, 13

.(S.D)
١٩٩٣م. القاهرة، التضامن. اإلنسان، حقوق حول اإلنسان، لحقوق األفريقي امليثاق 14
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إنما حولها. كبري خالف وال قبل من إنجازها تم قد نظرية خطوة باعتبارها موادها
معها.15 اختالفه أو االجتماعي الواقع اتفاق مدى هو التحدي

مباًرشا اعتماًدا يعتمد ال ألنه الظاهر يف قليل املجموعة هذه يف اإلسالمي والتأصيل
الذي السؤال يطرح الذي هو الواقع أن مع اإلسالمي التاريخ عىل أو دينية نصوص عىل
ويتبدل يتغري الذي هو والواقع النزول». «أسباب يف واضح هو كما النص عليه يجيب
إىل يهدف واملنسوخ». «الناسخ يف واضح هو كما له طبًقا الترشيع فيتطور ويتطور،
تأسيس إىل يهدف مما أكثر والنرش واإلعالن الفعلية املمارسة طريق عن الواقع تغيري

النظر.
املتحركة الرسيعة املنابر واملجاالت، والبيانات النرشات دراساتها عىل يغلب لذلك
إىل اإلنسان حقوق مجاالت من وتنتقل االجتماعي. الواقع لتغري حركة أكرب إلحداث
املايل الدعم وتقبل الشعوب. يف تؤثر مما أكثر والنظم الحكومات تقلق الناس. حقوق
لها يكون قد التي الغربية املعونات هيئات ومن واإلنسان لحقوق الدولية املنظمات من
والضغط املجتمع، دون الفرد عىل الرتكيز مثل اإلنسان حقوق عن الدفاع غري آخر هدف
االقتصاد، يف الدولية الهيئات مطالب تلبي حتى اإلنسان حقوق بورقة الحكومات عىل

الكربى.16 الدول سياسات وتنفيذ

مثل: اإلنسان، لحقوق املرصية املنظمة ونرشات دراسات مثل وذلك 15

١٩٩٥م. القاهرة، ١٩٩٤م، يونيو ١٦–١٧ للمنظمة الرابع الفكري امللتقى مداوالت املصادرة، •
١٩٩٤م. القاهرة، ١٩٩٣م، لعام السنوي التقرير مرص، يف اإلنسان حقوق حالة •

١٩٩٣م. القاهرة، مرص، يف التعذيب عقاب، بال جريمة •
القاهرة، املتحدة، لألمم الحكومة تقرير عىل اإلنسان لحقوق املرصية املنظمة رد لوجه، وجًها •

١٩٩٣م.
١٩٩٣م. القاهرة، اإلنسان، حقوق عن دفاًعا •

مثل: اإلنسان لحقوق القانونية املساعدة مركز ونرشات دراسات وكذلك
١٩٩٥م. القاهرة، والجالد، الضحية مناع، هيثم د. •

١٩٩٥م. القاهرة، اإلنسان، حقوق منظور من الصحافة حرية •
١٩٩٥م. القاهرة، الطوارئ، وقانون االعتقال •

(د.ت). القاهرة، املحظور، … املرشوع الحق األحزاب •
(د.ت). القاهرة، العاملة، املرأة حقوق •

١٩٩٤م. القاهرة، وإشكاليات، قيود والعقيدة، الرأي حرية •
١٩٩٤م. األوىل، الخمسة التجريبية األعداد الناس، حقوق 16
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القديم الرتاث بناء إعادة الجذري: الحل سادًسا:

الشعبية الثقافة يف رئيسيٍّا ومكونًا الجماهري، وعي يف حيٍّا مخزنًا زال ما الرتاث كان ملا
من امتداًدا العرص، أوضاع فرضته موضوع وهو اإلنسان، حقوق موضوع فإن لألمة
كل ويف مجتمع، كل يف واقع اإلنسان حقوق انتهاك فإن واهتماماتها الغربية الثقافة
لحقوق النظرية األسس أن كما آخر. إىل مجتمع من أسبابه تختلف سيايس. نظام
الكتابات هذه وتندر وتطورها. بنيتها املجتمعات، لثقافات طبًقا أيًضا تختلف اإلنسان
املراكز لكل العاجلة املصالح يف تصب وال ومبارشة. رسيعة نتيجة إىل تهدف ال ألنها
حقوق لتأصيل الطويل األمد عىل تعمل اإلنسان. حقوق عن دفاًعا تعمل التي والهيئات
هللا عىل وليس اإلنسان عىل ترتكز بحيث بنائها إعادة بعد الشعبية الثقافة يف اإلنسان
موضوع هو فاإلنسان ومحاورته. مخاطبته اإلنسان، هو الذي اإللهي للقصد تحقيًقا
اإلنسان حقوق فانتهاك لصالحه. الطبيعة قوانني وسخرت له، العالم خلق اإللهي، العلم
الرئييس الرافد القديم، تراثنا يف مستقل كبعد اإلنسان مفهوم غياب سببه إنما الواقع يف
مثل الرتاثية املجتمعات يف السياسية األيديولوجية بدور تقوم التي الشعبية الثقافة يف
منظور من قراءتها أجل من نصوص قضية إذن القضية ليست اإلسالمية. املجتمعات
الوعاظ يفعل كما النية حسنت إذا بينهما التطابق فيحدث اإلنسان لحقوق العاملي اإلعالن
إنما املسترشقني. وبعض الغربيون العلمانيون يفضل كما االختالف لبيان أو املثاليون
واحد تأويل عىل وارتكزت التاريخ، عرب ثقافة إىل تحولت عندما النصوص هذه يف القضية
املعارضة ثقافة مقابل يف الناس حقوق جاوزت التي املطلقة وحقوقه السلطان لصالح
فثقافة التاريخي. الوعي يف الجذور هشة وأصبحت الوجدان، يف طويًال تِعْش لم التي
تحاول املعارضة وثقافة الواجبات. الناس عىل وتعرض الحقوق السلطان تعطي السلطة
من واإلقالل الناس حقوق من واإلكثار واجباته زيادة مع السلطان حقوق من التقليل

واجباتهم.
باستمرار يكون فإنه حرض وإذا القديم. تراثنا يف مستقل كمفهوم اإلنسان غاب لقد
كانت وملا أو». … «إما عالقة يف متبادالن متناقضان طرفان وكأنهما هللا مع عالقة يف
اإللهية اإلرادة عىل معلقة وأصبحت اإلنسانية اإلرادة توارت األقوى هي اإللهية اإلرادة
الذات نظرية فأساسه العقائد. علم يف أي الدين أصول علم يف ذلك ظهر بها. ومرشوطة
مثل لها كطرف اإلنسانية املوضوعات تأتي ثم اإللهية. واألسماء واألفعال والصفات
األشعري. الكسب يف الحال هو كما اإللهية باإلرادة مرشوطة فتصبح اإلنسانية الحرية

333



(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

تكون أو العقل تهدي التي بالنبوة أو بالنص أي بالنقل مرشوًطا يأتي اإلنساني والعقل
بعد والبعث املعاد، يف ومستقبلها األنبياء، تاريخ يف البرشية مايض ويكون عليه. وصية
هو بل لالستحقاق إنسانيٍّا قانونًا ليس والعقاب والثواب الزمان. وانقضاء العالم نهاية
والضالل، والهداية والكفر، واإليمان اآلخر. للبعض وبشارة للبعض شفاعة إلهية، رحمة
باللسان بالشهادتني ينطق أن إال اإلنسان عىل وما هللا. من أفعال كلها والخذالن والتوفيق
قريش من فإنه اإلمام أما اإليمان. لقواعد مخالفة أفعاله وكانت الكفر أضمر ولو حتى
عند بالنص وتعيينًا السنة، عند والعقد الحل أهل من واختياًرا حديثًا، والجيش قديًما،
والعدل. التوحيد أهل فهم اإلنسان. من قربًا أكثر االعتزايل النسق أن صحيح الشيعة.
العقليني، والقبح والحسن األفعال، خلق يف اإلنساني نحو اتجاًها أكثر الخمسة وأصولهم
الكبرية مرتكب اعتبار يف املنزلتني بني واملنزلة االستحقاق، لقانون طبًقا والوعيد والوعد
اإلمام عىل رقابة املنكر عن والنهي باملعروف واألمر عاصيًا، بل كافًرا وال مؤمنًا ال
مثل الحديث العرص يف اإلصالحية الحركات حتى ذلك استمر وقد للحكَّام. وتوجيًها
علوم وانقسمت العدل.17 يف معتزليٍّا أصبح وإن التوحيد يف أشعريٍّا ظل الذي عبده محمد
سينا ابن وضعها كما واإللهيات والطبيعيات املنطق أقسام: ثالثة الفلسفة أي الحكمة
يف والنفس الطبيعيات، يف البدن وبدن، نفس اإلنسان مستقل. كمبحث اإلنسانيات وغابت
رابًعا قسًما زادوا الصفا إخوان أن صحيح ال. الفعَّ بالعقل االتصال نظرية يف اإللهيات
علوًما وليست رشعية إلهية علوم أيًضا ولكنها والرشعية، الناموسية اإللهية العلوم يف
املدينة أسس ووضع املدنية السياسة قبل من بحث قد الفارابي وكان مستقلة. إنسانية
أصبح النبي. أو اإلمام هو املدينة فرئيس اإللهية. السياسة إىل أقرب وهي الفاضلة.
لالتصال املطلق نحو عابر ممر مجرد واملجتمع، والطبيعة هللا بني محاًرصا اإلنسان
طبيعية. ظاهرة مجرد أو الفالسفة عند االتصال نظرية يف معروف هو ما عىل به
النفس من تطوًرا أكثر هي التي الحيوانية النفس من تطوًرا أكثر اإلنسانية فالنفس
النفس فإن واملولدة، والنامية الغاذية قًوى: ثالث النباتية للنفس كان فإذا النباتية.

مثل: العربي التاريخي الوعي يف الثقايف الحفر لهذا محاوالت عدة هناك 17

١٩٩٥م. القاهرة، اإلسالمي، العربي التاريخ يف املواطنة مناع: هيثم د. •
١٩٩٥م. القاهرة، اإلسالمية، العربية الثقافة يف اإلنسان حقوق مناع: هيثم د. •
١٩٩٦م. القاهرة، الجديدة، الرؤيا … اإلنسان حقوق املرزوقي: منصف د. •
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ثم الحيوانية. الحركة والحركة، الخمس، الحواس الخارجي، الحس عليها تزيد الحيوانية
الداخلية، الخمس الحواس الداخيل، الحس الحيوانية، النفس عىل اإلنسانية النفس تزيد
عىل القادرة املفكرة الناطقة والنفس اإلرادية والحركة والحفظ، والتخيل والتوهم التذكر
أن إىل القديمة الحكمة علوم يف إذن النفس تحليل يؤدِّ لم الفعال. بالعقل االتصال
أو طبيعية ظاهرة أو هلل ممر مجرد وليست فريًدا، إنسانيٍّا عامًلا مستقلة، نفًسا تصبح
بال طائرة نفًسا تصبح أن إىل البدن عن تميزها وأدى اللدنية. املعارف الستقبال وعاء
مأمومون ودونه الرئيس أو اإلمام هو واحد، إنسان هناك املجتمع ويف وطن. وال استقرار

املطيعة.18 الرعية ودونه الفيلسوف امللك هناك ومرءوسون.
التوبة مثل املقامات إنسانية، كانفعاالت واألحوال املقامات ظهرت التصوف علوم ويف
والرجاء، الخوف والحضور، الغيبة مثل واألحوال والقناعة، والرضا والتوكل والصرب
معه االتحاد أجل من هللا إىل طريق وكلها والبقاء. الفناء والوجد، الفقد السكر، الصحو
من ولكن البرشية والعواطف اإلنسانية التجارب تحليل بها أن صحيح فيه. والفناء
جميًعا عليها ويغلب فيه. الوجودي البعد وليس اإلنسان يف اإللهي البعد اكتشاف أجل
بمن العالم وترك الذات، عىل والتقوقع والنكوص الرتاجع عىل تبعث التي السلبية القيم
أن بعد السلبية املقاومة من كنوع البداية يف الصوفية القيم ظهرت فيه. من عىل فيه
النفس إنقاذ البعض فآثر البيت. آل من األئمة استشهاد بعد الفعلية املقاومة استحالت
بالرغم اآلن حتى الشعبية الثقافة يف كذلك الوضع واستمر العالم إنقاذ استحال أن بعد
األخرية العربية الثورات ويف االستعمار من التحرر عرص يف ونجاحها الفعلية املقاومة من
للرصيد نظًرا اإلنسان حقوق عن الدفاع يف غاب وإن واألوطان الشعوب حريات عن دفاًعا
الناس، حقوق عىل السلطان ولحقوق السلطة لرتاث الثقايف املخزون يف الطويل التاريخي
تحويل إقبال محمد باستثناء أحد يستطع ولم العباد. حقوق عىل وأوليتها هللا وحقوق
العادي، املواطن أي املتعني اإلنسان إىل عربي وابن الجيالني عند الكامل اإلنسان نظرية
كماله يف وليس الكمال نحو واتجاهه نقصه يف اإلنسان فعظمة واقع. إىل املثال وتحويل
والعالم هو ويصبح يشء. كل هللا يحتوي الكامل اإلنسان نظرية يف فيه. نقص ال الذي
اإلنسان يظهر وال اإلنسان. حقوق تختفي وبالتايل الفردي. اإلنسان ويضيع واحًدا. شيئًا
الداخيل» «اإلنسان والرس والروح النفس. ألفاظ تظهر إنما الصوفية. مصطلحات ضمن

(د.ت). صبيح، مكتبة القاهرة، واألوائل، األواخر معرفة يف الكامل اإلنسان الجيالني: الكريم عبد 18
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يف ى ويصفَّ السجون يف يوضع الذي وعظمه بلحمه اإلنسان وليس الخالص، الوعي هو
املعتقالت.

حقوق فالرشيعة والواجبات. الحقوق بني الرصاع ظهر الفقه أصول علم ويف
الحقوق. الناس ونيس رصفة، واجبات إىل تحولت التاريخ مدى عىل أنها ولو وواجبات
الفرض، أو الواجب الحقوق، إىل منها الواجبات إىل أقرب الخمسة الرشعية فاألحكام
الناس عرف الحالل. أو واملباح املكروه، ويقابله واملندوب املحظور، أو الحرام ويقابله
أقرب املباح ولكن واملخري، واملجرب والسلب، اإليجاب األوىل. األربعة الدرجات يف الواجب

الواجب. إىل منه الحق إىل
الواجبات إىل منها الحقوق إىل أقرب فهي الخمسة، الرضوريات الرشيعة مقاصد أما
درءًا الثابتة املوضوعية الحقائق أي والدين والعقل، النفس، أو الحياة عن الدفاع وهي
الطبيعية الثروات أي واملال الوطني، واالستقالل الكرامة أي والعرض والشك، للنسبية
هي التي الخمسة اإلسالم أركان يتذكر الكل واالحتكار. والنهب والتلوث التبذير ضد
الحقوق، إىل أقرب هي التي الخمسة الرشيعة مقاصد يذكر أحد وال الواجبات إىل أقرب
بعض الفقهية القواعد علم ويضع والحرية. والعمل واملعرفة والتعليم الحياة يف الحق
فالغاية بالشبهات». الحدود «درء مثل اإلنسان حقوق تكفل أن يمكن التي العامة املبادئ
أساس فاملصلحة رضار» وال رضر «ال ومثل للفاعل، األعذار إيجاد بل الحد تطبيق ليست
«وعدم الرشع، مقاصد من مقصد فالحياة املحظورات»، تبيح و«الرضورات الرشع،

يطاق».19 ال ما تكليف جواز
ذلك عن عرب وكما الواجبات، إىل منه الحقوق إىل أقرب املعارص الفكر زال وما
يوجد وكأنه العبيد» عىل هللا حق هو الذي التوحيد «كتاب يف الوهاب عبد بن محمد
طاعة السلطان وحق إلرادته، واإلنصات له العباد تسليم هللا حق هللا. عىل للعبيد حق
أين الظالم؟ الحاكم ضد والثورة االستحقاق يف العباد حق فأين أوامره. واتباع له الناس
أو لسلطان رعية وليسوا املجتمع يف متساويني أحراًرا يكونوا أن املواطنة. يف البرش حق
عرص يف النفس عىل ثقيًال أصبح «العبودية» ولفظ هلل؟ العبودية كانت ولو حتى عبيًدا

التحرر.

(د.ت). الحلبي، مصطفى القاهرة، والنظائر، األشباه السيوطي: 19
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من وأيًضا طني من خلقه يفيد الكريم.20 القرآن يف رئييس مفهوم «اإلنسان» إن
اإلنسان منه. ويتعلم عنه اإلنسان يبحث لذلك الوجود. يف األصل وهو معنًى. من أي علم،
واالغرتاب والعجلة الضعف النفيس، تكوينه له واجبًا، فقط وليس حق شيئًا، وليس قيمة
تجاوزها عىل بقدرته واثًقا فيه يدخل التحديات، من عالم يف يعيش والهشاشة. واألهواء
َواْلِجبَاِل َواْألَْرِض َمَواِت السَّ َعَىل اْألََمانََة َعَرْضنَا ﴿إِنَّا لألمانة وتحمًال باملسئولية إحساًسا
الوعي تربية الوحي غاية كانت اْإلِنَْساُن﴾. َوَحَمَلَها ِمنَْها َوأَْشَفْقَن يَْحِمْلنََها أَْن َفأَبنَْيَ
املسئول الفردي اإلنساني خلق أجل من واإلرادة، العقل استقالل االستقالل، عىل اإلنساني
هو اإلنسان ُعنُِقِه﴾. ِيف َطاِئَرُه أَْلَزْمنَاُه إِنَْساٍن ﴿َوُكلَّ َفْرًدا﴾، اْلِقيَاَمِة يَْوَم آِتيِه ﴿َوُكلُُّهْم
ِيف اْإلِنَْساَن َخَلْقنَا ﴿َلَقْد وأكملها األرض عىل هللا مخلوقات وأرشف الكون يف ظاهرة أكمل

تَْقِويٍم﴾. أَْحَسِن
«الذاتية». اإلنسان حول والتمركز اإلنسانية، النزعة هذه إقبال محمد سمي ولقد
بالكد تثبت باملقاصد. تتولد وإبداع خلق وهي الحياة. وأساس الكون مبدأ فالذاتية
اإليمان أساس وهي العالم نظام الذاتية واالنعزال. والخمول بالكسل وتنتفي والكفاح

فيه.21 والتفرد
آدم» «بني أو األول» «اإلنسان «آدم» أو آدم» «ابن مثل موازية أخرى مفاهيم وهناك
هم فالبرش والبحر. الرب يف آدم بني هللا كرم فقد التاريخ. يف اإلنسان جمعاء، اإلنسانية
تقدير سوء عن حر بفعل األرض إىل وهبط الجنة يف آدم كان لقد الكون. يف قيمة أعىل
اكتسب أن بعد جديد من األرض يف فيكدح منها. تعلم تجربة وهي للغواية. واتباًعا
هللا علَّم لقد والتقدير. االختيار وحسن الهوى وتجنب العقل تحكيم عىل وخربة مناعة
احرتاًما له السجود املالئكة من وطلب العليا. وامُلثل واملعاني القيم أي األسماء آدم
وطلب اإلنسان وتحدى إبليس ورفض املالك. من أعظم فاإلنسان لعظمته. وتقديًرا
وتأييًدا له دعامة بالوحي هللا وأمده التحدي اإلنسان وقبل إلغوائه. والتاريخ الزمان
الدفاع وامليثاق، العهد منه وأخذ رسالته. لتبليغ اإلنسان واختار آدم هللا اصطفى منه.
حق والسرت، والعطاء واملأوى وامللبس الحياة كرامة آدم ولبني به. والجهر الحق عن

مرة. ٦٥ القرآن يف اإلنسان لفظ ورد 20

(د.ت). القاهرة، األنصار، دار عزام، الوهاب عبد ترجمة والرموز، األرسار ديوان إقبال: محمد 21
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﴿يَا والقحط والعطش والجوع العري ضد األساسية حاجاته إشباع لإلنسان، طبيعي
بالجمال والتمتع اللباس حقه ومن َسْوآِتُكْم﴾. يَُواِري ِلبَاًسا َعَليُْكْم أَنَْزْلنَا َقْد آَدَم بَنِي
َوُكلُوا َمْسِجٍد ُكلِّ ِعنَْد ِزينَتَُكْم ُخذُوا آَدَم بَنِي ﴿يَا الرزق من الطيبات من هللا خلق وما

بُوا﴾.22 َواْرشَ
كفرد ليس اإلنسان حقوق شأن من اإلعالء عىل العامية األمثال بعض تساعد قد
الثقافة مكونات من يتجزأ ال جزء العامية واألمثال برش. وكحياة وكأمة كجماعة بل
واألحاديث القرآنية اآليات به تقوم والذي السلطة. حجة الدور. بنفس ويقوم الشعبية.
يغفل من وتفند العقل عن تدافع فهي اإلنسان. لحقوق دعامة أكرب تكون وقد النبوية.
وتدافع هللا». رحمة من طز يعرفش «ما الجهل وتفند برسيمه». يف هللا تور «زي عنه
حريته ملمارسة اإلنسان وتدعو بالعقل». عرفوه «ربنا العقلية املعرفة يف اإلنسان حق عن
ساملني، وطلعنا الظاملني، بيت دخلنا ربنا «قال الظلم من الشكوى بمجرد االكتفاء دون
العاجز حيلة فتلك والقدر بالقضاء االحتجاج وترفض طلعك». وإيش دخلك، وإيش قال

فرعون. مثل الطغاة لحكم االستسالم وترفض املقادير». عىل يحيل التدبري «يف
وإشباع الكريمة الحياة يف اإلنسان حقوق أن إىل العامية األمثال من كثري وتشري
عن غني فاهلل هللا. حقوق من أوىل واإلسكان والرشاب الطعام يف األساسية حاجاته
«كل املساجد بناء من أوىل الدور أهل عىل فاإلنفاق بالرعاية. األوىل هو واإلنسان العاملني،
«اليل الجامع عىل يحرم البيت يحتاجه وما جامع». بناية من أخري جائع بطن يف لقمة
تحرم البيت «حصرية حصري مجرد األمر كان ولو حتى الجامع» عىل يحرم البيت يلزم
إال تجوز ال «الحسنة أهله كفو بعد إال املنزل خارج التصدق يجوز وال الجامع». عىل

البيت».23 كفو بعد
حقوق معركة تجعل العربي املجتمع بها يمر التي التاريخية املرحلة طبيعة إن
العربي فالعالم الشعوب. وحريات األوطان استقالل بعد الرئيسية املعركة هي اإلنسان
العرص الوسطى، عصوره إغالق املايض القرن يف العربية النهضة فجر منذ يحاول اآلن

مرة. ٢٥ القرآن يف آدم بني آدم، ذكر 22

القاهرة، الدعوة، دار اإلنسان، حقيقة حول الكريم القرآن يف نظرات دسوقي: أحمد فاروق د. •
١٩٨٣م.

.Argument of Authority السلطة حجة 23
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يف الذهبي اإلسالم عرص األوىل، الفرتة انقضت فقد الحديثة. عصوره وبداية الرتكي،
اإلسالمية العربية الحضارة قيام أسباب مبينًا خلدون ابن لها وأرخ األوىل السبعة القرون
تريد التي الفرتة وهي جديد. من البدو إىل ثم الحرض إىل البدو من انهيارها، وأسباب
ونرباًسا. نموذًجا أخذها أو استعادتها أو إليها العودة املعارصة اإلسالمية الحركات
الرشوح عرص ثانية، قرون سبعة القرن هذا حتى خلدون ابن منذ الثانية والفرتة
العثمانية، الخالفة الداخيل، والقهر واملغول التتار الخارجي، الغزو فيها ساد وامللخصات،
اإلسالمي والعالم لها. جديدة بداية وضع املايض القرن منذ الديني اإلصالح حاول والتي
إىل القديم من فيها يتحول ثالثة قرون سبعة ويبدأ الثانية قرون السبعة ينهي اآلن
هللا ومن العلم، إىل الدين ومن الواقع، إىل النص ومن العقل، إىل النقل ومن الجديد،
عرش السادس القرن يف األوروبي النهضة عرص مثل البدن إىل النفس ومن اإلنسان، إىل
اإلنسان حقوق قضية ترتبط املايض. القرن منذ بدأ الذي الديني اإلصالح انتهى أن بعد
معركة يف وبالدخول القصري، األمد عىل النهضة إىل اإلصالح من التاريخي بالتحول إذن
األمد عىل التاريخي وبالتحول القدماء، عىل املحدثون ينترص حتى واملحدثني القدماء
عىل يقوم الذي اإلسالمي الحديث العرص إىل اإلسالمي الوسيط العرص مرحلة من الطويل
قديًما، والفالسفة املعتزلة أجلها من ناضل التي واملثل والتقدم، واملساواة والحرية العقل
تاريخي نضال ، كلٍّ من جزء هي اإلنسان حقوق قضية حديثًا. العربية النهضة ورواد
مرحلة إىل تاريخية مرحلة من كله اإلسالمية الحضارة مسار تحويل أجل من طويل
وال نصية. إسالمية قراءة قراءته أو الغربي النموذج بنقل االكتفاء دون أخرى تاريخية
التاريخ. مسار يف إال إنسان حقوق توجد وال التاريخي. اإلبداع خارج فكري إبداع يوجد
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اإلسالمي املدينبنيالتصور املجتمع
الغريب1 واملفهوم

واإلبداع االستهالك بني العربية الثقافة أوًال:

األبحاث مراكز يف املعارصة، العربية الثقافة يف وشائًعا متداوًال أصبح مفهوم يوجد ال
مفاهيم من به يتعلق وما املدني املجتمع مفهوم مثل والصحافة األهلية والجمعيات
الديموقراطي. والتحول املرأة، وحقوق األقليات، وحقوق اإلنسان، حقوق مثل موازية
عن الفكر إبعاد أجل من الخارج من إلينا يصدر كامل برنامج عنارص من عنرص فهو
مثل التاريخية مرحلته عن تعرب التي وتصوراته مفاهيمه وإبداعه الخاص برنامجه
الوطنية والثقافة الذاتي، والنقد االجتماعي والتغري واإلصالح والثورة والنهضة التحرر
برنامج مقابل يف األطراف ثقافات إىل املركز ثقافة من للتصدير برنامج وهو واالستقالل.
ونهاية الحضارات، ورصاع العوملة مثل العاملية الثقافة به تشغل والذي املركز ثقافة
ترشح ثقافة توجد وال املتقدمة. والتكنولوجيا العليا، واإلدارة االتصاالت، وثورة التاريخ،
نفسها أجهدت التي العربية الثقافة مثل والرشوح الحوايش عىل وتقترص غريها متون
اآلخر، فلك يف وتدور غريها، أنغام عىل ترقص أصبحت حتى املتن كتابة دون الرشح يف
الوحيد والتقدم العثماني. اململوكي العرص يف وامللخصات الرشوح عرص يف زلنا ما وكأننا
الغذاء اجرتار من بدًال جديد غذاء مضغ النفس، نص رشح بدل الغري نص رشح هو
أجهزة يف الرئيسية واملوضوعات الثقافية، الربامج «نوارة» املفاهيم هذه وأصبحت القديم.
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فيها باٌع له كان إذا إال االسم بهذا جدير مثقف يوجد وال واملرئية. املسموعة اإلعالم
ياما وفوكو هنتنجتون أسماء نطق من بالرغم املواقف، وإعالن الترصيح أو بالكتابة
وتطرق الفرنسية أو باإلنجليزية نطقها لو وحبذا الصعيد. أهل أو الريف أهل بنربة
السفراء من أو الجامعيني األساتذة من كان لو خاصة والالتينية اليونانية جذورها إىل
األجنبية. باللغات الفضائية القنوات مذيعي من أو الزائرين املهاجرين من أو املتقاعدين

املوضوع. إىل التطرق من أكثر الجمهور من الثناء أخذ والغاية
هو فقط العلم يعد لم األيديولوجيا. وباطنها العلم ظاهرها بريئة، غري مفاهيم وهي
هي فقط األيديولوجيا تعد ولم عليها. العلم يقوم التي النظرية األسس بل التكنولوجيا
اتجاهاتها بمختلف واالشرتاكية أنواعها بكافة كالرأسمالية واالقتصادية السياسية النظم
الرأسمالية كانت االستقطاب. عرص نهاية بعد للرأسمالية مساندة مفاهيم أصبحت بل
النظري األساس الشمولية، مقابل يف الليربالية يف رشعيتها تؤسس االستقطاب عرص يف
رشعية عن لها تبحث الرأسمالية بدأت االشرتاكية املنظومة انهيار وبعد االشرتاكية. للنظم
األوطان. حدود يتخطى الذي املال رأس شمولية أي العوملة يف تجدها كي لها جديدة
للشعوب الوطنية سيادة عن والتخيل الدول، بني الجمركية الحواجز إسقاط ويتطلب
مرحلة آخر العوملة وكأن التاريخ. ونهاية االتصاالت، وثورة واحدة، قرية العالم باسم
الذروة، وبلغ التاريخ، تطور وانتهى الساعة. عقارب توقفت فقد الرأسمالية. مراحل من
الحضارات برصاع األطراف يف الشعوب سائر العوملة تشغل الدين. يوم إىل كذلك وستظل
املكون القديم برتاثها مرتبطة زالت ما األطراف يف فالشعوب املصالح. رصاع إلخفاء
فتدافع الحديث. الغرب فعل كما معه بعد تقطع ولم قيمها ومنظومة لحضارتها الرئييس
ذاتها وعن حارضها، دون ماضيها وعن مصالحها، دون تراثها عن الرتاثية الشعوب
القضاء يف الفعلية ممارساته عن مرة ألول الغرب أعلن وقد غريها. هجمة عن بعيًدا
الجزائر بعد، فيما للتحرر أداة تكون ال حتى وثقافاتها املستعمرة الشعوب لغات عىل
أو أنجلوفونية وأفريقيا برتغالية، أو إسبانية أو فرنسية أو إنجليزية وأمريكا فرنسية،
… برتغالية أو هولندية أو إسبانية أو بريطانية آسيا رشق جنوب وسواحل فرانكفونية،
حضارته عىل قىض نفسه أنه مع ينكره، كان بما ورصح يخفيه. كان عما أعلن إلخ.
عرش، الثامن القرن يف األوىل التنوير مثل بني ما فشتان بنائها. بعد بتدمريها الخاصة
تدمريها وبني والتقدم، والطبيعة االجتماعية والعدالة واإلخاء واملساواة والحرية العقل
العقل»، أيها و«وداًعا املنهج» «ضد والكتابات والتفكيكية الحداثة بعد ما عرص يف اآلن
عرص وبداية ألحد، حياة وال اإلنسان» «موت ثم اإلنسان، وحياة اإلله» «موت عن واإلعالن
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وال قانون ال حيث األول العماء إىل والعود الصفر، نقطة من والكتابة املطلق، العدمية
النهاية. ويف البداية يف شاملة فوىض بل انسجام وال تناسق وال نظام

وجمعياته املدني املجتمع مفهوم ضد إسالمي فعل رد ينشأ أن الطبيعي من وكان
غربي أعمال جدول يف تعمل باعتبارها اإلسالمي والعالم العربي الوطن يف املنترشة
املفاهيم هذه مثل لواضعي الربيئة غري النيات بعمق تدرك أن ودون منه مايل وبتدعيم
األمة، مفهوم فقوي الشعبية. وثقافاتها تراثها يف املجتمعات حاجات تؤصل أن ودون
روابط وربما إقليمي، وتعاون إنساني ورابط وبنية أخوة يف كلها الشعوب يجمع الذي
كالرشكات األطراف مرتامية واحدة إسالمية دولة بالرضورة تكون أن دون سياسية
املدني والقانون اإلسالمية. الدولة ضد املدني املجتمع العوملة. عرص يف للقارات العابرة
القانون هو املدني والقانون الوضعي. املجتمع هو املدني املجتمع اإلسالمية. الرشيعة ضد
مطلق. والثاني نسبي األول هللا. إرادة عىل والثاني البرش، إرادة عىل يقوم األول الوضعي.
الثاني بينما واألجناس والعشائر واملذاهب الطوائف أو الطبقات مصالح عن يعرب األول
األول قوم. أو مذهب أو طائفة لصالح تحيز دون العامة البرشية املصالح عن يعرب
عالقة يف الدين للجميع، والوطن هلل الدين والدولة، الدين بني الفصل عىل يقوم علماني
إسالمية رؤية عىل الثاني يقوم بينما باملجتمع. اإلنسان عالقة يف والقانون باهلل اإلنسان
ليس باملجتمع. عالقته عىل باهلل اإلنسان عالقة تنعكس أو واملجتمع، الدين بني توحد
وسيايس، اجتماعي دين هو بل الغرب. يف الدين يف الحال كان كما كهنوتيٍّا دينًا اإلسالم
العقد ونظريات الغرب يف اإلنسان حقوق مواثيق أن كما عمل. وطريقة حياة أسلوب
داخل املدني املجتمع عن الدفاع التطبيق، يف مزدوج معيار عىل تقوم إنما االجتماعي
التسلط عىل تقوم التي السياسية النظم أعتى تدعيم ثم الغرب يف الجغرافية الحدود
ليست الالتينية. وأمريكا وآسيا أفريقيا يف للغرب الجغرافية الحدود خارج والقهر
نسبية الغرب يف اآلن املبادئ أصبحت فقد مصالح. موضوع بل مبدأ قضية القضية
العالم شعوب إىل اآلن املدني املجتمع ويقدم مصالح. من تقدم ما مقدار عىل تتوقف
ضد الخاص القطاع عن والدفاع الخاص االستثمار حماية عىل القادر هو ألنه الثالث

العام. والقطاع والتخطيط الدولة هيمنة
الغربي بالتمويل املدني املجتمع جمعيات الرتباط حكومي فعل رد ينشأ كما
كانت ملكية الحاكمة النظم صالح يف ليست وهي اإلنسان. حقوق ملفات عىل وبرتكيزها
النظم تستعملها الجيش. ضباط أم قريش أئمة اشرتاكية، أو رأسمالية جمهورية، أم
بيت عن خرجت هي ما إذا األنظمة ظهر إللهاب كسوط املعادية األمريكية الغربية
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واألحالف الغربية، النفوذ مناطق عن بعيًدا مستقلة وطنية سياسات وانتهجت الطاعة،
املدنية املعارضة من جزء النهاية يف وهي الصهيوني. الكيان مع والتطبيع األمريكية
السياسية والتعددية الديموقراطية عن وتدافع السياسية، املعارضة أحزاب مع تتعاون
عليها السيطرة الدولة تريد والتي املجتمع حركة من جزء فهي والتعبري. الرأي وحرية
اإلنسان حقوق أوضاع عن الغربية للقوى معلومات مصدر وهي املراقبة. تحت ووضعها
الدولية، العفو منظمة ملفات تنرشه وما الثالث العالم بلدان يف الديموقراطي والتحول
خالل من لها الغرب بحماية تتمتع أنها كما اإلنسان. حقوق عن املتحدة األمم وتقارير
اآلونة يف نشطت وقد الحكم. ألنظمة املستمر «الصداع» من نوع فهي اإلعالم. أجهزة
املمثلة الحكومية الرسمية املعارضة أحزاب من صوتًا أعىل أصبحت أنها لدرجة األخرية
الحزب طريق عن اإلصالح من يئسوا أن بعد الشباب حولها التف بحيث الربملان يف
وتأثريًا حضوًرا أكثر دوربان يف وكانت املعارضة. أحزاب طريق عن الثورة أو الحاكم
اتهامها يمكن وال الحدود. عرب مسموًعا صوتها زال وما للحكومات. الرسمية الوفود من
وحقوق والديموقراطية الحرية عن تدافع األيديولوجي. االنتساب أو الحزبي بالوالء
وحدته السياسية النظم فرقته فما الثقافات. كل خالل ومن مكان كل يف والبيئة اإلنسان
التي البديلة الدولة فهو املدني. املجتمع أصلحه الدولة أفسدته وما األهلية. الجمعيات
هي الحاكم. سلطة مواجهة يف الشعب سلطة وهي أعىل. من وليس أسفل من تحكم

السياسية. النظم منطق الحق، فوق القوة مقابل يف القوة فوق الحق
مزدوج. خالف الحقيقة يف هو املدني للمجتمع املفهومني بني الخالف أن والحقيقة
السلطة عىل رشعيتها تقوم التي الدولة وخصومها، الدولة بني السلطة عىل رصاع األول
نحو يساًرا أو يمينًا سياستها يف تميل ال والتي الوطني التحرر حركة وريثة الوطنية
أجنحته. أحد إىل ينحاز ال والقلب أجزائه. أحد إىل يرد ال فالكل الرشق. نحو أو الغرب
السيايس، باالستقرار والتضحية املغامرة، ورفض الوسطية باسم لذلك ع يُرشَّ ما وعادة
مصالحها وتحقيق شيئًا، واليسار اليمني عن تدري ال التي الصامتة األغلبية عن والدفاع
األكرب. األخ هو الدولة واملواصالت. والغذاء واإلسكان والتعليم الصحة الخدمات. يف العامة

األشقياء. الضالون الصغار، األخوة هم ويساًرا يمينًا املعارضة وأحزاب
الغربية الثقافة مصدره املدني املجتمع مفهوم املعرفة. مصدر يف الثاني والخالف
اإلسالمية الثقافة مصدره اإلسالمي املدني املجتمع تصور أن حني يف الغربي والتاريخ
السلطة نشأة املعرفة، موضوع يف وليس املعرفة مصدر يف فالخالف اإلسالمي. والرتاث

344



الغربي واملفهوم اإلسالمي التصور بني املدني املجتمع

وديموقراطية الفرد حرية املعرفة، غاية يف وليس املعرفة، وسائل يف الخالف املجتمع. يف
مفتوحة عامة لغة األوىل النقل. ولغة العقل لغة بني الخطاب، لغة يف ربما الخالف الحكم.
العربية والثقافة تتمثل. مما أكثر تستبعد خاصة اصطالحية لغة والثانية الحوار، تقبل
إىل تحيل أيًضا. الوجود هي بل للمعنى، وعاءً فقط ليست واللغة باملصطلحات. مولعة
أكثر وخطابه ومصطلحاته بلغته فريق كل ويتشبث املعاني. إىل تحيل ما قدر األشياء

واحد. والقصد الخطاب، حول النزاع فينشأ وواقعه. وأهدافه بمعانيه يتمسك مما

الغربي املفهوم يف املدني املجتمع ثانيًا:

وهوبز لوك بدأ عندما عرش السابع القرن يف الغربي الفكر يف املدني املجتمع مفهوم نشأ
من رعية املواطن امَلَلكية ففي والكنيسة. امَلَلكية مقابل يف جديد مفهوم عن يبحثان
اإلنساني الوجود يستمد الحالتني كلتا ويف املؤمنني. مجتمع يف مؤمن الكنيسة ويف الرعايا،
املجتمع مفهوم فجاء الدينية. السلطة أو السياسية السلطة من خارجه، من مقوماته
فيه السلطة وتنشأ إرادته. بمحض عضو فيه اإلنسان والكنيسة. الدولة عن كبديل املدني
وروسو عرش، السابع القرن يف واسبينوزا لوك حددها كما االجتماعي العقد طريق عن

عرش. الثامن يف
الحقوق يف واملساواة واملواطنة، املواطن بمفهوم املدني املجتمع مفهوم ارتبط لذلك
نفس إىل ينتسبون الذين األفراد لكل عام واحد لقب وهو املواطنني. بني والواجبات
االشرتاكية الثورة يف الرفيق قبل الفرنسية الثورة يف األثري اللقب هو كان وقد املجتمع.
األلقاب وباقي الدينية الجماعات يف املفضل اللقب واألخ ١٩١٧م. عام روسيا يف الكربى
مثل امللكيات يف األلقاب تعددت وقد واألخت. واألم واالبن األب مثل املجازية األرسية
والراعي القس مثل الدينية املجتمعات ويف العهد، وويل وبارون وكونت ونبيل وأمري ملك
رتبة ولكل الكنيس. أو االجتماعي الرتاتب يف وضع عن لقب كل يعرب والكاردينال. والبابا
وإال باآلمر املأمور عالقة العمياء، الطاعة عالقة باألعىل األدنى وعالقة األخرى، عىل سلطة

والحرمان. فالطرد
من الفرد لحماية والدولة األرسة بني متوسًطا مفهوًما املدني املجتمع مفهوم جاء
إىل الخاص النشاط من والتحول والحاكم، والدولة، األب، لألرسة، البطرياركي الطابع
كما الدولة نحو خطوة هيجل عند وهو السياسية. بالسلطة مروره دون العام النشاط
املصالح بني املصالحة تحقق والتي االجتماعية األخالق نحو خطوة الفردية األخالق أن
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عىل السيطرة من مانًعا التقليدية الشمولية النظم واعتربته العامة. واملصالح الخاصة
مواجهة يف الدولة تضعه قانون يحكمه مجتمع وهو الدولة. مواجهة يف وحصنًا املجتمع،
اخرتاق ذاتها الدولة وال الجماعات وال األفراد يستطيع وال الدستور. يكفله نفسها.
والعام، الخاص وبني والخارج، الداخل بني مرور، جرس متوسط، مجتمع فهو قوانينه.
عالقاته من جزء ألنه بالوالء له الفرد يدين والدولة. األرسة وبني والجماعة، الفرد وبني
والعمل الحرية مع يتحد املدني املجتمع الدولة. إىل بالوالء يدين مما أكثر وربما اإلنسانية
الحاكمة والنخبة الطبقة ومصالح السيايس النظام مع تتحد الدولة أن حني يف العام
عىل املواطن يعرتض ال رشعيتها. الدولة تعطي التي واأليديولوجية الحاكم، والحزب
املجتمع يف منه يعاني وما االجتماعي. حراكه يف وعنرص منه جزء فهو املدني املجتمع
املواطن يعادي حني يف التعسفية. وقوانينها الدولة صنع من هي إنما البريوقراطية مثل
عن دفاًعا املسلحة أو السلمية الرسية، أو العلنية املعارضة من جزءًا ويصبح الدولة
وأخذ الحاكم، من للمحكوم ونرصة الحكومة، ضد األهايل عن ودفاًعا الدولة، ضد املجتمع
ولكنه املاء، من يخرج ال فالسمك املجتمع، عن املواطن يخرج ال الظالم. من املظلوم حق
تبعته ويحمل الثقافة تحكمه املجتمع الصياد. شبكة من لإلفالت الدولة عىل يخرج قد
التاريخ عن تنحرف وقد الحاكمة. النخبة مصالح تحكمها الدولة أن حني يف التاريخ

التاريخ. خارج تكون قد الدولة أن حني يف التاريخ يف إال املجتمع يكون ال وتزيفه.
االجتماعية والروابط املهنية والنقابات والهيئات االتحادات يف املدني املجتمع ويتجىل
السيطرة الدولة تستطيع ال الذي للفرد العام النشاط وهو والعلمية. األدبية والجمعيات
املنظمات أو األهلية الجمعيات قانون يسمى بما تنظيمه فقط تستطيع بل منعه وال عليه
لنشاطها حدود وال املتحدة. األمم وهيئات الدولية املنظمات يف ممثلون لها الحكومية. غري
مستقرة، غري واالجتماعية السياسية نظمها زالت ما التي الثالث العالم مجتمعات يف إال
الدينية، الجمعيات مجاله الديني فالنشاط والسيايس، الديني النشاط عليها يحظر حيث
الطائفية بالنعرات يخاطر الديني النشاط السياسية. األحزاب مجاله السيايس والنشاط
مجتمعات يف محركني أهم هما والسياسة الدين ألن نشاطها يضعف لذلك واملذهبية.
يف السياسية، األحزاب إىل االنضمام عن يرتاجعون الغربيون بدأ وكما الثالث. العالم
ديموقراطيني جمهوريني، أو ديموقراطيني محافظني، أو عمال املعارضة، يف أو الحكم
كذلك البيئة، عن دفاًعا الخرض حزب لصالح إلخ … مسيحيني ديموقراطيني أو اشرتاكيني
املعارضة أو للحكومة العام السيايس النشاط يرتكون الثالث العالم يف املواطنون بدأ
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حقوق جماعات مقدمتها ويف الحكومية غري واملنظمات األهلية الجمعيات يف والعمل
السياسية. الخطابة من خري أنملة قيد الواقع فتغيري املدني. املجتمع ومنظمات اإلنسان
السياسية واملشاركة التعليم عىل وحثها املدنية بحقوقها وتوعيتها الجماهري وتنشيط
ضد العمل وفرص النقابية الحقوق أجل من واملظاهرات االنتخابات يف والتصويت
فالحقوق انتزاًعا. وليس اختياًرا القليل تعطي التي الفوقية القرارات من أفضل البطالة

أعىل. من تهبط وال أسفل من تصعد تمنح. وال تُكتسب توهب، وال تنتزع
اإلعالم أجهزة تقوم إذ الدولة. من أقوى الغربية املجتمعات يف املدني املجتمع أصبح
الصحافة كشفت وطاملا الدولة. أجهزة عىل الرقابة يف بدورها والصحافة واملسموعة املرئية
فقد ومحاكمتهم. الرؤساء وإقالة ذاتها الرئاسة مؤسسة ذلك يف بما الدولة أجهزة فساد
الجمهوري الحزب تنصت عن الصحافة كشفته ما بفضل االستقالة عىل نكسون أجرب
نفس كلينتون ينال وكاد «ووترجيت». بفضيحة يعرف فيما الديموقراطي الحزب عىل
االنقالبات من الغربية املجتمعات عىل يُخىش ال أخرى. جنسية فضيحة بسبب املصري
وتعطيل الدستور، وإيقاف السياسية، األحزاب وإلغاء النيابية، املجالس حل أو العسكرية
بالقوانني والحكم التجول، ومنع الطوارئ وحالة العرفية األحكام وإعالن القانون، أحكام
رئيس تعطي التي «١٦ «املادة بسبب دائم انتقاد محل ديجول كان وقد االستثنائية.
الجيش وتهديد الجزائر، حرب أثناء يف الخطر حاالت يف السلطات بعض الجمهورية
باريس. إىل الجزائر من الحكم، عىل واالستيالء السلطة عىل باالنقالب الجزائر يف الفرنيس
استقرار عدم وهو السبب لهذا الغربية بأوروبا للحاق صعوبة الرشقية أوروبا وتجد
بل املدني املجتمع وضعف الحاكمة، األحزاب وتسلط الرشقية، أوروبا يف املجتمعات
نفس يف السوفيتي االتحاد وكان االشرتاكية. املنظومة انهيار قبل املعارضة وتحريم
الصني زالت وما سيبرييا. إىل والنفي املعارضة واضطهاد الشمويل الحكم أثناء املوقف
حوادث بعد خاصة املجتمعات عىل الدولة سيطرة التقليدية، الصورة هذه من تعاني
عىل االعتماد اآلسيوية املجتمعات بعض استطاعت وربما السماوي». «السالم ميدان
النظم يف املطلوب التغري إحداث يف بدورها النقابية والتنظيمات الشعبية الحركات
الربيطاني، االحتالل من التحرر أثناء الهند يف املدني العصيان حركات مثل السياسية
سوهارتو، ضد إندونيسيا يف الطالب وثورة ماركوس، ضد الفلبني يف الشعب وثورة
١٩٨٦م، يف النمريي إلسقاط السودان يف العمالية النقابات حركة أفريقيا، يف أيًضا وربما
تتضامنًا كان ولو االنتفاضة ملساندة العربية العواصم يف النسبية الشعبية والحركات
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العربي الشارع بني والسندان، املطرقة بني املحارصة السياسية النظم وبموافقة معنويٍّا
أخرى. ناحية من الصهيوني األمريكي والضغط ناحية من

والعام الخاص النشاط كافة عىل الدولة لسيطرة فنظًرا الثالث العالم بلدان يف أما
الدول بعض باستثناء املجتمع حساب عىل الدولة قويت وجماعات، أفراًدا للمواطنني،
العرشين القرن من األول النصف يف مرص مثل للحكم كنظام ليربالية بفرتة مرت التي
حيث من نوعها من فريدة اللبناني املجتمع تجربة أن كما ١٩٥٢م. يوليو ثورة وقبل
قام فقد ذاتها. الدولة قوة املدني املجتمع قوة فيه تتجاوز الذي الوحيد العربي البلد إنها
الصهيوني. االحتالل من الجنوب بتحرير واملدنية السياسية بتنظيماته نفسه املجتمع
والوحدة السياسية التعددية عىل يقوم الذي الديموقراطي للنظام الحامي هو زال وما
نظرها وجهة فرض إىل البحرين يف املعارضة حركة أدت وقد واحد. آن يف الوطنية
الدولة. جهاز عىل الرقابة يف بدوره الكويت يف األمة مجلس وقام الحكم. نظام عىل
الكيان مع التطبيع أشكال شتى بمقاومة واألردن مرص يف واالتحادات النقابات وتقوم
أجل من تونس يف املدني املجتمع وروابط اإلنسان حقوق جمعيات وتناضل الصهيوني.
تاريخ يف يغيب وعندما املدني، املجتمع يغيب وعندما حر. تعددي وطني مجتمع إقامة
والصومال. الجزائر يف الحال هو كما األعداء األخوة الفرقاء، يتقاتل ليربالية فرتة شعب
بني فالعالقة وإضعافها. الدولة حساب عىل ذلك يكون أن املدني املجتمع تقوية يعني ال
املدني، املجتمع ضعف الدولة قويت إذا عكسية، عالقة ليست والدولة املدني املجتمع
تقوى واحدة حركة طردية، عالقة تكون قد بل الدولة. قويت املدني املجتمع ضعف وإذا
تضمن حتى املدني املجتمع يقوى الوقت نفس ويف املستقلة. واإلرادة الوطنية الدولة فيها

بقاءها. الوطنية الدولة

اإلسالمي التصور يف املدني املجتمع ثالثًا:

املدني املجتمع مضمون عن الغربي املفهوم يف املدني املجتمع مضمون يختلف يكاد وال
واألهداف العلمية والوسائل النظرية املعايري اختلفت لو حتى اإلسالمي التصور يف
أن قبل من ذلك الفارابي الحظ وقد بطبعه. مدني مجتمع اإلسالمي فاملجتمع والغايات.
بأن قرون أربعة عىل يزيد بما ذلك بعد خلدون ابن أكده كما بالطبع. مدني اإلنسان

البرش. يف طبيعي العمران
طبيعية نشأة نشأت الدولة. ابن املجتمع وليس املجتمع بنت اإلسالم يف الدولة
املجتمع تحول وملا الجديدة. الدعوة عىل بناء القديم املجتمع داخل جديد مجتمع بتخلق
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الطاعة، عىل والباعث الترشيع مصدر هي النبوة وكانت جديد، مجتمع إىل كله القديم
املجتمع يف تلقائيٍّا نشأت فالسلطة النبوة. تركته الذي السيايس الفراغ لتسد الخالفة أتت
سلطة الواحد للمجتمع أصبح حتى الفتح بعد القديم املجتمع إىل تحولت ثم الجديد.
هي والدولة األصل، هو فاملجتمع الجديد. القانون عىل بناءً املجتمع أمور تنظم واحدة
الدولة أصل هو اإلسالمي التاريخ يف املدني املجتمع إن يقال أن يمكن ثَم وِمن الفرع.

ومنشؤها.
التغري عىل حرًصا القديم املجتمع ترشيعات من كثري عىل الجديد املجتمع أبقى ولقد
بل اإلسالم إىل الجاهلية من االنقطاع، خالل من يتغري ال فاملجتمع التواصل. خالل من
قبل القبائل بني الفضول» «حلف قام وقد اإلسالم»، يف خياركم الجاهلية يف «خياركم
أساس فالفطرة بها. الوحي نزول قبل املظلوم، نرصة طبيعية، إسالمية قيم عىل اإلسالم
حامًال بعدها يصبح التاريخ، يف املستمر العنرص هو املجتمع والطبيعة. والوحي العقل

واإلسالم. واملسيحية اليهودية والقوانني، والرشائع لأليديولوجيات
الناس بني اتفاق عىل بناءً واختياًرا طواعية اإلسالمية املجتمعات يف السلطة وتنشأ
السلطة تنشأ واختيار». وبيعة عقد «اإلمامة الدين أصول علماء فعند البيعة. طريق عن
األمة ممثيل أو االختصاص أهل أي والعقد» الحل «أهل بني عقد طريق عن السياسية
تمثيل طريق عن أو الناس وبمصالح بالرشيعة العلم أي األهلية طريق عن الحايل باملعنى
يف خطابه يف بكر أبو أوضح كما املتعاقدين رشيعة والعقد العلم. أهل من للعامة أويل
أصبحت بحيث املدارس يف التالميذ جميع يتعلمها التي مبايعته بعد ساعدة بني سقيفة
إن بخريكم. ولست عليكم وليت «إني اإلسالمي، الالوعي يف الشعبية الثقافة من جزءًا
فال عصيته فإن فيكم. هللا أطعت ما أطيعوني فقوموني. أسأت وإن فأعينوني. أحسنت
الحاكم املحكوم يطيع تعاقدية. عالقة واملحكوم الحاكم بني فالعالقة عليكم». يل طاعة
ناحيته من العقد رشوط الحاكم خرق ما فإذا والدستور. القانون الحاكم أطاع طاملا

الظالم. الحاكم عىل الخروج للمحكوم وحق العقد انفسخ
ليس اإلسالمي الحكم وللدستور. للقانون والحكم هلل، وليس لألمة ممثل الحاكم
وليس التقليدية. اليهودية يف الحال هو كما اإللهي االختيار عىل يقوم «ثيوقراطيٍّا» حكًما
هو بيزنطة. ومملكة والروم الفرس إمرباطوريتي يف الحال كان كما وراثيٍّا ملكيٍّا حكًما
االجتماعي العقد إىل أقرب يختارونه من طريق عن بأنفسهم الناس حكم إىل أقرب حكم
«فال بالقرار. والتفرد بالرأي االستبداد ضد الناس بني شورى واألمر املعارصين. عند
األقلية. عىل األغلبية رأي سيادة كمي، مفهوم الغرب يف الديموقراطية استشار». من خاب
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مع الحق يكون وقد لألقلية. األغلبية رأى احرتام كيفي، مفهوم اإلسالم يف والشورى
الفئوية باملصالح تختلط قد التي العامة اإلرادة عن تعبري الغرب يف الديموقراطية األقلية.
التي الوضعية الرشيعة عنها تعرب عامة إرادة عن تعبري اإلسالم يف الشورى أن حني يف
اْلَحقُّ اتَّبََع ﴿َوَلِو طبقة أو فئة أو لطائفة تنحاز ال التي اإللهية اإلرادة عن تعبري هي
السماء يف امليزان قام وعليه العدل رشيعة هي َواْألَْرُض﴾. َمَواُت السَّ َلَفَسَدِت أَْهَواءَُهْم

واألرض.
إن بل الدولة. وأجهزة العامة األسواق عىل الرقابة يف الحق االجتماعية وللمؤسسات
«الحسبة» الفقهاء سماها والتي اإلسالمية للحكومة الرئيسية الوظيفة هي الرقابة هذه
للحكومة الرئيسية الوظيفة أو اإلسالمية» «الحكومة القيم وابن تيمية ابن كتب وكما
للقانون، الترشيع قضائية. أو ترشيعية وليست تنفيذية سلطة فالحكومة اإلسالمية.
بني الفصل يف املدني للمجتمع الرئيسية السمات وهي الخصومات. يف للفصل والقضاء

الثالث. السلطات
من الدولة أجهزة عىل الرقابة بدور املنكر عن والنهي باملعروف األمر يقوم كما
أال رشطه ويكون النصيحة. فالدين العرص. ودروس الجمعة يوم املساجد خطباء خالل
النصيحة، تصح حتى باملوضوع علم عىل العالم يكون وأن منه، أعظم منكر إىل يؤدي
الحاكم، ويتبرص مصالحها، العامة تعي العام. الصالح وتحقق األمر، أولو بها ويستفيد
واملحكوم، الحاكم بني العالقة تجسري يف بدورهم العلماء ويقوم قراراته. يف ويتدبر

الحاكم. وواجبات املحكوم حقوق
يف تهاون ما إذا بالنصيحة، األخذ وعدم القانون، عصيان يف الحاكم استمر فإن
وتحالف األعداء صالح ما وإذا الحدود، وحماية الثغور، وتقوية البيضة»، عن «الذب
إىل الذهاب العلماء عىل فإن املغصوبة األرض يف صىل أو األمة مصالح ضد معهم
عىل حفاًظا عزله يمكن ال والذي الحاكم من املعني القضاة قايض أمام لشكايته القضاء
الدستورية املحكمة أو النيابية املجالس أمام الرؤساء محاكمة يعادل ما وهو استقالليته.
الرقابة حققت عليه التهمة ثبوت بعد الحق إىل الحاكم عاد فإن الدولة. مجلس أو العليا
بقيادة عليه الخروج جاز العقد وفسخ الحكم عصيان يف استمر وإن دورها. الشعبية

القضاة. وقايض وقضاتها األمة علماء
ابتداءً وضعت العامة. املصالح رعاية عىل تقوم وضعية رشيعة اإلسالمية والرشيعة
وحق والعقل، البقاء، يف اإلنسان وحق (النفس)، الحياة عىل املحافظة للمصالح، تحقيًقا
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دون (الدين) الجميع أمامه يتساوى الذي العام واملعيار والتعليم، املعرفة، يف اإلنسان
(العرض) والعزة والكرامة االتجاه، يف عدمية أو الرؤية يف نسبية أو التطبيق يف ازدواجية
السفه ضد (املال) الوطنية والثروات واالمتهان، الذل ضد األبية الحياة يف اإلنسان وحق
طواعية بها لالقتناع أي لالمتثال الرشيعة وضعت كما واالستغالل. واالحتكار والتبذير
حقوقهم الناس وإعطاء للتحقيق أي للتكليف وضعت كما جرب. أو فرض دون واختياًرا
ولكل الحقوق. بإعطاء مرشوطة الواجبات من جزء والحدود بواجباتهم. مطالبتهم قبل
وانتفاء ورشوطها أسبابها توفر بعد إال الحدود تطبق فال مانع. ورشط سبب حد
كله املجتمع كان إذا أو نفيس مرض أو بطالة أو جوع عن سارق يد تقطع فال موانعها.
الزنا حد يطبق وال الفقراء. قبل لألغنياء ا عامٍّ اجتماعيٍّا سلوًكا الرسقة وكانت سارًقا،
وتؤتي واملسموعة. املرئية اإلعالم أجهزة من اإلثارات ومنع املبكر الزواج تسهيل بعد إال
وِمن وسعها. إال نفًسا هللا يكلف وال والتحايل. لالحتيال منًعا الصادقة بالنوايا األفعال

يطاق. ال ما تكليف يجوز ال ثَم
ألن إليه باالنتماء املواطن فيه يشعر الذي الحر املدني املجتمع سمات كلها هذه
الحكم، أساس فيه والعدل مصالحه، عن يعرب فيه والقانون اختياره، من فيه السلطة
وأعظم واجب، فيه بالحق والجهر مكفولة، فيه الرأي وحرية مستقل، فيه والقضاء

أخرس. شيطان الحق عن والساكت ظالم، حاكم وجه يف الحق قول شهادة
اإلسالمية الثقافة يف املدني املجتمع وتصور الغربية، الثقافة يف املدني املجتمع مفهوم
واملصطلحات املعرفة مصادر حيث من مختلفني كانا إن املضمون حيث من متشابهان
تعبري هو إنما التصورين أو املفهومني بني والرصاع مجتمع. لكل التاريخية والظروف
األعداء، األخوة بني املعارص واقعنا يف الشائع والعميل النظري االستقطاب حالة عن
يدافع األول الفريق واإلصالحيني. التقليديني واملجددين، املحافظني والعلمانيني، السلفيني
املوقفني وكال الثقافية. العاملية عن يدافع الثاني والفريق الثقافية، الخصوصية عن
وال وحدة، بال تنوع ال خصوصية. بال عاملية وال عاملية، بال خصوصية فال صحيح.

تنوع. بال وحدة
أمام املدني املجتمع تقوية وهي الراهن، الواقع ملتطلبات النظرية املداخل تهم ال
جديد قانون صياغة ومحاولة القانون باسم نشاطه مظاهر كافة عىل الدولة سيطرة
الذي املزمن «الصداع» من بدًال الدولة لرقابة فأكثر أكثر إلخضاعها األهلية للجمعيات
املصلحة أي املوضوع هو املهم املدني. واملجتمع واملرأة اإلنسان حقوق جمعيات تحدثه
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بني أيديولوجي رصاع ينشأ ال حتى فيه النظرية األطر احرتام مع العامة االجتماعية
الرئيسيان، الجناحان فيضعف األول. ون يخِّ والثاني الثاني، ر يكفِّ األول والوافد. املوروث
الدولة سيطرة وتزداد الجناحني، حساب عىل القلب فيقوى للقلب. الفعليان والبديالن

والوافد. املوروث النظرية، بأطرها مشغولة والجمعيات األهلية الجمعيات عىل
اللحاق كان وإذا الدولة. ثبات عىل املجتمع لحركة باستمرار الغلبة كانت لقد
اآلخر، النموذج استمرار فإن املنال صعب الدولة، عىل املجتمع أولوية اللبناني، بالنموذج
ثالث، نموذج يف النموذجني بني التعادل إنما التحقيق. صعب املجتمع، عىل الدولة أولوية
الوقت هذا يف خاصة واحد آٍن يف املطلبني تحقيق عىل قادر قوية، ودولة قوي مجتمع
املدني املجتمع لصالح ليس وتهميشها وتفتيتها الوطنية الدولة حصار فيه يتم الذي
عرص يف الواحد القطب ذي بالعالم يسمى فيما الخارجي للمركز التبعية أجل من ولكن

العوملة.

352



والتنمية1 اإلسالم

النظري الحوار

واملنهج املوضوع مقدمة: (1)

من بالرغم الثالث العالم يف االشرتاكية بالتجارب ارتبط حديث موضوع التنمية موضوع
وتداخل سواء. حد عىل والشيوعية الرأسمالية النظم يف ذلك عىل سابًقا مفهوًما كان أنه
لفظ ولكل والنمو. االجتماعي والتغري واإلحياء واإلصالح والتقدم النهضة مفاهيم مع
ما وهو أخرى، مرحلة إىل تاريخية مرحلة من االنتقال تعني فالنهضة وسياقه. داللته
العربية النهضة فجر إىل يشار عندما املايض القرن منذ الحديثة العربية الثقافة عىل غلب
األحياء مستوى عىل التغري إىل يشري والتطور النهضة. معركة يف العربي الفكر أو الحديثة
الحية والطبيعة األحياء علم يف التطور نظرية. يف الحال هو كما البيولوجية والعلوم
عىل وتركز االجتماعية. الداروينية يف الحال هو كما االجتماع علم إىل ذلك بعد وانتقالها
ويعني املاركسيون لفظ والتقدم االنقطاع. عىل تركز مما أكثر املرحلتني بني التواصل
يفضله لفظ واإلصالح التاريخ. ومراحل السياسية للنظم والتاريخي االجتماعي التقدم
عقالنية أكثر فهًما والرشيعة العقيدة فهم يف التغري به ويعنون الديني اإلصالح رواد
العربي األدب يف مستعمًال أصبح مصطلح واإلحياء الناس. مصالح عن دفاًعا وحرية
التعبري هو االجتماعي والتغري القديمة. العربية القصيدة إحياء مدرسة لوصف الحديث

جامعة السياسية، والعلوم االقتصاد كلية اآلسيوية، الدراسات مركز آسيا»، يف والتنمية «اإلسالم 1

ص١–١٧. ١٩٩٩م، القاهرة،



(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

االقتصاد يف مصطلح والنمو البرشية. التنمية عىل الرتكيز مع االجتماعيني لدى األثري
التنمية مفهوم من أضيق مفهوم وهو البرش. عن النظر برصف اإلنتاج زيادة ويعني

البرش. وتنمية املوارد تنمية جميعها، املصطلحات هذه معاني يشمل قد الذي
القديم املعارصلربط العربي الفكر يف العادة هي كما محاولة بالتنمية اإلسالم وربط
«واو». العطف حرف يؤكده ما وهو والوافد. املوروث بني عضوية وحدة وإيجاد بالجديد
بنقل، نقًال املحدثني، نقل من معروفة والتنمية القدماء، اجتهادات من موروث فاإلسالم
للمعرفة؟ املصدرين هذين بني الصلة ما هو: والسؤال فحسب. النقل جهة اختالف مع
يقدمان أنهما أم متناقضتني أو متباعدتني مختلفتني مستقلتني، معرفتني يقدمان هل
املعرفتان تكون وربما متماثلتني؟ وربما متقاربتني متشابهتني متداخلتني معرفتني
للمقارنة شيئني أي بني الحال هو كما آخر جانب من مختلفتني جانب، من متشابهتني
بني حتى اآلخر البعض عن بعضها وتمايز األشياء لتفرد داٍع هناك كان ملا وإال بينهما

الطبيعة. يف واملتماثلني البرش، بني والشبيهني اللغة، يف املرتادفات
متخارجني، شيئني بني املقارنة عىل والتنمية اإلسالم بني العطف واو تدل كما
واالختالف التشابه جوانب يرصد محايد ثالث طرف بينهما واملقارن موضوعتني وحدتني
عٍل من ينظر الذي املحايد الباحث وجود الستحالة نظًرا مستحيل أمر وهو بينهما.
والتنمية. اإلسالم منه، جزء نفسه الوقت يف هما واحد آن يف موضوعني عىل تام وبتجرد
إىل يميل وقد االتجاه. سلفي كان إذا التنمية إىل يميل مما أكثر اإلسالم إىل يميل وقد
الجمع إىل يميل وقد االتجاه. عرصي كان إذا اإلسالم إىل يميل مما أكثر املعارصة التنمية
اإلسالم، خالل من التنمية أدبيات ل ويؤوِّ التنمية، أدبيات يف اإلسالم يقرأ االثنني، بني
وعظي. تقريظي دفاعي انتقائي نحو عىل االثنني بني يجمع االتجاه. تحديثي كان إذا
ويعم األشياء، ينظم واالختالف الهوية منطق ألن نظًرا موضوعني تخارج يستحيل كما

والقياس. العقل وبنية الذهن طبيعة وتحتمه الكون،
آخر، طرف خالل من طرف قراءة بالفعل، يحدث ما وهو العطف، واو تعني وقد
وهو اإلسالم، ألن نظًرا وثقافيٍّا نفسيٍّا يمكن ال ما وهو التنمية، منظور من اإلسالم قراءة
شعوريٍّا ال املوروث يلعب وقد الوافد. وهو التنمية، من القارئ ذهن إىل أقرب املوروث،
االتجاه. إسالمي الباحث كان ما إذا األصالة عن بحثًا الفرع دور والوافد األصل، دور
األنا لثقافة ألن نظًرا األقرب، وهو اإلسالم. منظور من التنمية قراءة إال يبَق لم لذلك
الباحث كان لو وحتى للتقريب. وفًقا الفرع وهو األصل فهي اآلخر، ثقافة عىل األولوية
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املعرفية مصادرها عن النظر برصف ذاتها األشياء عن البحث إىل أقرب موضوعيٍّا عامًلا
لنقله الوافد نحو يتجه مما أكثر التنمية مقومات لبحث املوروث يف الحفر يحاول فإنه
والرؤية العرص ثقافة باعتباره الوافد عن التخيل يصعب إذ تجاوزه. أجل من ونقده
ورؤى. تصورات خالل من إال يعمل ال فالذهن املوروث. يف الحفر يتم خاللها من التي

العرص. فهم يف بالجديد القديم فيها يختلط
من هل اإلسالم؟ يؤخذ مصدر أي ومن ككل؟ اإلسالم عن الحديث يمكن هل واآلن،
العصور؟ عرب فيهما واالجتهادات التفسريات تعددت وقد والسنة الكتاب األوىل، نصوصه
والتصوف؟ والفلسفة واألصول الكالم القديمة، النقلية العقلية اإلسالمية العلوم من هل
والفقر واألسعار واألرزاق اآلجال مثل التنمية بموضوع تتعلق التي نظراته علم ولكل
املقاصد يف العامة واملصالح األساسية والحاجات اإلنسان وحقوق الكالم، علم يف والغنى
خالل من الروحي والرقي الفارابي، عند املدنية والسياسات الفقه، أصول علم يف الرشعية
الخالصة النقلية العلوم عىل االعتماد يمكن هل الصوفية. عند واملجاهدات الرياضيات
بموضوع تتعلق علم كل يف نظرات وهناك والفقه والسرية والتفسري والحديث كالقرآن
واملعادن، واملوارد واملاء واألرض بالزراعة الخاصة النبوية واألحاديث القرآن آيات التنمية،
والرزق، والعمل والكدح والكد والسعي األرض عىل اإلنسان خالفة يف املفرسين ونظرات
تنظريًا باعتباره والفقه والصناعة، والتجارة للزراعة إرشادي كنموذج الرسول وحياة
من الرصف وأوجه وقضاء وخراج وغنائم وذبح وصيد ومزارعة إجارة من للمعامالت
والجغرافيا واألدب اللغة القديمة، اإلنسانية العلوم عىل االعتماد يمكن هل املال؟ بيت
لأللفاظ، االشتقاقي اللغوي التحليل خاصة بالتنمية تتعلق نظريات أيًضا وبها والتاريخ،
األرض وتصورات واملعادن، والنبات الحيوان عن حديث من العربي األدب به زخر وما
وطرق املوارد تنمية عىل القدماء قدرة من الروايات به تمد وما الجغرافيا، يف والطبيعة

نظري؟ كمفهوم التنمية تظهر لم وإن املياه ورفع والري الزراعة
وأنواعها التنمية يف عديدة مدارس هناك ككل؟ التنمية عن الحديث يمكن وهل
عليها تقوم التي Developmentalism التطورية مثل عليها تقوم التي والتصورات
عليه تقوم الذي التقدم أو الروحية التنمية عليها تقوم التي واالرتقائية املادية، التنمية
ونفسية وثقافية واجتماعية اقتصادية للتنمية، متعددة أنواع وهناك البرشية. التنمية
وتنمية املوارد تنمية البرشية، والتنمية الطبيعية التنمية رئيسيني، قطبني بني وذهنية
األمد. طويلة مستدامة وتنمية األجل قصرية محدود، لغرض وقتية تنمية وهناك القدرات.
وتنمية واإلرشاف، والتخطيط التمويل يف الخارج عىل االعتماد عىل تقوم تنمية وهناك
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املشاركة عىل تقوم وتنمية بريوقراطية، أو أوتوقراطية تنمية وهناك الذات. عىل باالعتماد
باإلسالم؟2 تقرتن التنمية أنواع من نوع فأي الشعبية.

والرأسمالية، االشرتاكية بني أيديولوجيات، من تخلو ال للتنمية األنواع هذه أن وكما
أو اعتزالية تيارات من اإلسالم فهم يخلو ال كذلك والعوملة اإلقليمية والكوكبية، الوطنية
الفقه، يف مالكية أو شافعية أو حنفية الفلسفة، يف إرشاقية أو عقلية العقيدة، يف أشعرية
والنفاس الحيض فقهاء إسالم الحكام، صالح يف إسالم التصوف، يف إيجابية أو وسلبية
فقهاء واملضطهدين، الشعب فقهاء إسالم املحكومني، صالح يف وإسالم السلطان، وفقهاء
يتم التنمية أنواع فأي الظالم. عىل الحاكم عىل والخروج واملعارضة والثورة املقاومة
الفلسفية واتجاهاته الفقهية ومذاهبه الفكرية وتياراته اإلسالم مدارس أي عىل عطفها
فإن وطبقاته املجتمع مع يتعامالن مًعا والتنمية اإلسالم كان وملا الصوفية؟ وطرقه
الرأسمايل التفسري مثل الرأسمالية فالتنمية االجتماعية. البنية لنفس يخضع كليهما
مثل األوتوقراطية والتنمية للدين، االشرتاكي التفسري مثل االشرتاكية والتنمية للدين،
مثل الوطنية والتنمية األمة، إجماع مثل الشعبية والتنمية للدين، السلطان فقهاء تصور
الشعائري العقائدي اإلسالم مثل الجنسيات املتعددة الدولية والتنمية الوطني، اإلسالم

للشعوب. املستقلة الوطنية واإلرادات األوطان حدود يتجاوز الذي
اإلسالم موضوع تناول أجل من تحليلها يمكن التي العلمية املادة تتعدد لذلك
رأسمالية التنمية أيديولوجيات وكل التاريخية، النصية اإلسالم مصادر كل من والتنمية
وهناك اإلسالم. يف القديمة الرتاثية املصادر وكل نَّة والسُّ القرآن وهناك اشرتاكية، أو
العربية الدراسات وهناك التنمية. موضوع يف الحديثة الغربية واملصادر الدراسات
عىل بناء صياغتها إعادة مع الغربية املصادر من تنهل ما الغالب يف التي الحديثة
ويف باكستان يف خاصة رائدة دراسات عدة وهناك الحديثة3 العربية التنموية التجارب
نهضتها وماليزيا اإلسالم، يف رشعيتها فباكستان الشاملة. والتنمية اإلسالم عن ماليزيا

C.A Mallman, ed.: Human Development in its human context. Hodden and Stonhton 2

.London 1986
• Development as social transformation: Reflections on the Global problematique,

UNU, Hodden and Stonhton, London 1985.
١٩٧٧م. القاهرة، العربية، النهضة دار والتنمية»، «التخلف الدين، محيي عمرو د. مثًال انظر 3
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ال إذ بالرضورة؛ انتقائية هي علمية مادة وكل اإلسالمية. الحضارية رؤيتها إىل ترجع
الخمسينيات. مطلع منذ قرن نصف من أكثر مدى عىل متوافرة مادة حرص يمكن

املشرتكة الخربات تحليل منهج النصوص تحليل منهج إىل باإلضافة االعتماد ويمكن
وهبوًطا، صعوًدا التنمية تجارب عارص الذي الجيل هذا بها مر التي واالجتماعية الفردية
طبًقا وأقلمتها االشرتاكية التجارب عن النقل بني حصارها وعارص والنهاية البداية يف
كاختيار اإلسالم بروز اآلن يعارص الذي الجيل وهو األفريقية. أو العربية للظروف
يف العربي الرتاث من أو القديم الرتاث من املدونة املصادر عىل االعتماد يقلل مما وبديل،
املؤلف بني املشرتكة والتجربة الحسية والرؤية العقلية البداهة أن كما التنمية. موضوع

الصدق. مقاييس من والقارئ

للتنمية السلبية التصورات (2)

الحياة ممارسات ويف الشعبية الثقافة يف بنية إىل تحولت والتي املوروثة التصورات وهي
العامة التصورات إىل أقرب وهي محكوًما. أو حاكًما للعالم، اإلنسان رؤي وتحدد اليومية،
فيها، وفاعليته اإلنسان ودور للطبيعة العامة التصورات التنمية، فلسفات إىل منها للكون

وآخرته. دنياه وشقاوته، سعادته ومماته حياته وبالعالم، باهلل اإلنسان صلة
ومنها مطردة لقوانني تخضع ثابتة، الطبيعية أن األول تصوران. تصارع وقد
والفالسفة الطبائع، أصحاب خاصة التصور هذا عن املعتزلة دافع وقد السببية. أو العلية
يف بالعمل يسمح ما وهو لها. الغزايل إنكار ضد السببية عن دفاعه يف رشد ابن خاصة
يف فاعل واإلنسان الذاتي. الجهد عىل اعتماًدا تنميتها وبالتايل بقوانينها والثقة الطبيعة
إيمان ال له عمل ال ومن اإليمان. جوهر هو فالعمل منه. أثًرا فيه تبقي وأفعاله العالم،
أن بعد القديم الثقايف املوروث يف التصور هذا يبَق ولم الخوارج. عند الحال هو كما له
أهم من الخوارج مع املعتزلة كان فقد السياسية. املعارضة استبعاد مع إزاحته تمت

بالسالح. والثانية بالفكر، األوىل األموية. الدولة يف العلنية السنية للمعارضة فرقتني
خارجها، من وسكونها حركتها وأن ثابتة، لقوانني تخضع ال الطبيعة أن والثاني
غريب هو بل الطبيعة سيد ليس فاإلنسان فيها. األثر مضمون غري اإلنساني الفعل وأن
اإلنسان ألن للتنمية خطط أي وضع عىل التصور هذا يساعد ال وقد عليها. طارئ فيها،
من وليس هللا من والفقر والغنى واألسعار واألرزاق فاآلجال فيها. األوحد الفاعل ليس
فاعل دونه وما الحق، الفاعل هو هللا والصوفية. األشاعرة التصور هذا تبنى وقد البرش.
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اإلنسان من يبقى وال كانت. أن بعد وتفنى تكن، لم أن بعد ُوجدت والطبيعة باملجاز.
﴿ُكلُّ َواْإلِْكَراِم﴾، اْلَجَالِل ذُو َربَِّك َوْجُه َويَبَْقى * َفاٍن َعَليَْها َمْن ﴿ُكلُّ ربه. رحمة إال
عن باللسان واإلعالن بالشفتني التمتمة تكفه بإيمانه. واإلنسان َوْجَهُه﴾. إِالَّ َهاِلٌك ءٍ َيشْ
أو إليمانه مطابقة غري أعماله كانت ولو حتى الكفر، قلبه يف أضمر ولو حتى الشهادتني

بالعباد. رحيم فاهلل اإلطالق. عىل أعمال له تكن لم
عام ألف من أكثر منذ الشعبية الثقافة يف الصويف األشعري التصور هذا استقر وقد
الدولة طريق عن التنمية تنجح أن ودون التنمية أمام الثقافية العوائق بعض وضع مما
كما الناس بها يستشهد العامة األمثال من عديد فهناك العسكرية. أو البريوقراطية
السلطة تكون الرتاثية املجتمعات ففي النبوية. واألحاديث القرآنية باآليات يستشهدون
الكسب تحول أن بعد االختيار إىل منها الجرب إىل أقرب أمثلة وهي للعقل. وليس للنقل
األمثال تدل كما والتوكل. الصرب ومقامات التصوف بفضل جهمي جرب إىل األشعري
واالتكال، الربكة ملعاني إيثاًرا واملعلول العلة بني والربط األسباب، إنكار عىل العامية
اإللهية.4 املشيئة عىل التام واالعتماد املقدر والرزق والنصيب هللا إىل يشء كل وتفويض
اإلنسان يعطي وال بحساب، إال يرزق ال فاهلل شاملة. قدرية إىل والرزق النصيب ويتحول
إال لإلنسان يبقى وال االجتهاد. ويضعف السعي يقل وبالتايل إليه، يحتاج ما قدر إال

الصرب.5
الثقافة يف التقدم مفهوم تنازع فقد التقدم. بمفهوم ارتبطت قد التنمية كانت وإذا
التقدم مسار عن النظر برصف الكمال نحو يتجه التقدم أن األول تصوران: املوروثة
الوحي وإرادة. عقًال اإلنساني الوعي استقالل نحو الداخل إىل أم التنزيه نحو أعىل إىل
اإلسالم. إىل املسيحية إىل اليهودية من محمد، حتى آدم من مرحلة، إىل مرحلة من تقدم،

والعمر واحد «الرب هللا»، عىل واتكل هللا عبد من «خذ هللا»، بركة تيجي قشها يف «خليها مثل: وذلك 4

بيوم يوم «رزق ربي»، عند من قال مرتبي لك «ما يريد»، ما هللا يفعل الجريد ينقطع ما «عىل واحد»،
يف «املفلس القريب»، بالفرج هللا يأتي لعمود عمود «من املجانني»، عىل الهبل «رزق هللا». عىل والنصيب

هللا». أمان
الصابون»، غسيل من العريان ريح «ربنا الغطا»، قد عىل الربد يعطي العطا رب «ربك مثل: وذلك 5

راسه عىل علقوا ولو متعوس «املتعوس الناموس»، ويجي الربد يروح متعوس يا بك يقطع ما «ربنا
عىل والصرب مرة «الغرية نافذ»، هللا وأمر قربتم صربتم ما وإن نافذ هللا وأمر نلتم صربتم «إن فانوس»،

القرب». إال الصرب ورا «ما هللا»،
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أعىل كمثل الوحي وتحقيق اإلنساني، الفعل خالل من التقدم يستمر الوحي اكتمال وبعد
ورفض األمل معاني أحد وهو األمس. من أكمل واليوم اليوم، من أفضل الغد للطبيعة.
مستقبل يف واألمل التنمية عىل يساعد تصور وهو منها. والقنوط هللا رحمة من اليأس

له. واإلعداد للمستقبل التخطيط عىل بناءً التنمية خطط وتوضع أفضل.
عن وبإرادته الفهم عن بعقله قاًرصا زال ما اإلنسان أن هو الثاني والتصور
النبوة عرص عن للبعد ونظًرا النبي. وهو ويص إىل حاجة يف زال ما العقل وأن االختيار،
الخلف. من خري السلف جيل. وراء جيًال مستمر، انهيار يف بعدها التاريخ فإن اليوم
ثم النبوة قرن القرون وأفضل الشهوات. الخلف واتبع الصلوات، عىل السلف حافظ
الدين. يوم إىل جيل وراء جيًال الفضل ويقل التابعني. تابعو ثم التابعون ثم الخالفة
الشافعية، وطبقات الحنابلة، وطبقات املعتزلة، طبقات الطبقات، تاريخ نشأ هنا ومن
الرسول. قرن القرون خري الكربى. والطبقات الصوفية، وطبقات األطباء، وطبقات
غريبًا اإلسالم وجاء عضوض. ملك إىل بعدها تتحول سنة ثالثون بعده من والخالفة
حاكم وجود رضورة لذلك الحتمية والنتيجة للغرباء. فطوبى بدأ كما غريبًا وسيعود
لذلك املطلقة. للسلطة تربيًرا للتاريخ، الحتمي االنهيار ليمنع بالنوايص الناس يأخذ قاهر
الرجوع هو املستقبل إىل فالطريق املايض. إىل للعودة السلفية الحركات بعض تنشأ
آخر يف إال املنتظر املهدي يقوم ولن جديد. من إليه يُعاد ذهبي عرص يف الوراء إىل
جسد إىل الروح حياة وتعود الظلم، بعد العدل وإقامة انهياره، بعد التاريخ لرفع الزمان
للتاريخ، املنهار التصور هذا عىل فعل كرد الترشيع نشأ وقد انطفائها. بعد التاريخ
فالحق ومؤوِّلها. ومربزها ومبلغها ومحركها للنبوة استمراًرا باعتبارها اإلمامة وُقدمت
حركة يف جوًرا ملئت كما عدًال األرض يمأل بعد فيما اإلمام وسيظهر مولٍّ. والظلم قادم
وال العادل، اإلمام إال الجائر السلطان عىل يقوى وال الحديد، إال الحديد يفل فال رسية.

اإلمام. يف املتجسد اإلله إال السلطان يف املتأله الحاكم عىل يقوى
روح يفرس مما االنهيار عىل القائم الثاني التصور الشعبية الثقافة يف استقر وقد
عىل يساعد ال ما وهو يشء. كل يف التام باالنهيار العام واإلحساس واليأس التشاؤم
واملايض الجديد، من أفضل فالقديم له. واإلعداد والتخطيط املستقبل يف واألمل التنمية
من أفضل واألجداد األرض، عىل اإليمان نهاية الساعة عالمات ومن الحارض. من أفضل
القديم العربي الشعر ومنذ األحفاد. من أفضل واألبناء األبناء، من أفضل واآلباء اآلباء،
املايض، حب الحديثة الشعبية األغاني تكشف األطالل عىل والبكاء الذكريات وهياج
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الفردوس يف والراحة واألنس واألخالق والحياة واألسعار والسكن، املدن إليه، والحنني
املفقود.6

فهناك تنفيذه ومتابعة القرار إصدار سلطة بالسلطة، التنمية مفهوم ارتبط وإذا
فاإلمامة منه. ونابعة للشعب ممثلة السلطة يجعل األول للسلطة: موروثان تصوران
الخالق، معصية يف ملخلوق طاعة وال املتعاقدين، رشيعة والعقد واختيار. وبيعة عقد
عن والنهي باملعروف واألمر النصيحة، بعد رشعي واجب الظالم الحاكم عىل والخروج
تغني ال والقوة العدل مثل الكاملة اإلمام وصفات القضاة. قايض أمام ومقاضاته املنكر،
وتظل قريش، معينة، قبيلة من اإلمام أن والثاني كالقضاء. املستقلة املؤسسات عن
الفتنة. اتقاء اإلمام عىص ولو حتى واجبة لإلمام الطاعة وأن الدين، يوم إىل فيها الخالفة
املدينة أهل «آراء يف الفارابي خاصة الفالسفة عند استمر الذي التصور نفس وهو
اإلمام. أو الفيلسوف أو امللك أو النبي أو هللا املدينة، لرئيس الطاعة رضورة يف الفاضلة»،
من الدنيا الدرجة حتى أسفل إىل االجتماعية الطبقات تتدرج ثم مرتادفة. أسماء وكلها
عضو برت فاألوىل برته. يجوز فإنه منها جزء ثار فلو والعمال. والفالحني الصيادين
معاًىف. صحيًحا كله الجسم ويبقى األعضاء، سائر إىل العدوى تنتقل أن من بدًال فاسد
لقطب الرئاسة ورضورة واألبدال األقطاب مدينة يف الصوفية عند أيًضا ظهر ما وهو
يف املريد من للشيخ املطلقة الطاعة ورضورة الكوني، النظام يف األبدال بدل أو األقطاب

الصوفية. الطرق
تعطي التي البنية لنفس طبًقا كالعادة الثاني التصور الشعبية الثقافة يف واستمر
العالم، عىل وهلل املحكوم، عىل وللحاكم املرءوس، عىل وللرئيس األدنى، عىل لألعىل األولوية

أخطارهم.7 واتقاء ومداهنتهم الحكام تملق إىل تدعو التي العامية األمثال وهي
أقرب الشعبية الثقافة يف ترسيخها بعد القدماء من املوروثة القديمة التصورات إن
عىل بالنعي االكتفاء املحدثني ملسئولية وإنها مقوماتها. إىل منها التنمية معوقات إىل
املوروثة للثقافة تطوير دون مطالبهم إليجاد الغرب يف املحدثني نحو والتوجه القدماء
من غريه يف أو التنمية موضوع يف سواء مقوماتها وغرس معوقاتها، بزحزحة القديمة
إزاحتها تمت التي الفكرية املدارس عىل اعتماًدا جديدة أسس عىل بنائها إعادة أجل

تاه». قديمه فات «مني مثل وذلك 6

ظالم». تبات وال مظلوم «بات سيدي»، يا له قول حاجة الكلب عند لك كان «إن مثل وذلك 7
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الفقه، يف واملالكية العقيدة، يف االعتزال مثل الهجريني والسادس الخامس القرنني منذ
الذي الثقايف العمل هذا استعىص ما فإذا التصوف. يف والحالجية الفلسفة، يف والرشدية
من أصبحت والتي الفكر يف الطرف أحادية من عام ألف من يقرب ما تجاوز يبغي
بعد جيًال ينتكس ال أجيال عدة وعمل طويل وقت إىل احتاج ما وإذا التنمية، معوقات
رئييس كمكون تستقر ولم قبل من استبعادها تم أخرى بدائل بني االختيار وإعادة جيل،
يمكن حينئٍذ املعارصة التحديات حجم ملواجهة يسعف لم وإذا الشعبية، الثقافة يف
القديمة، الظروف تغريت فقد جديدة. اجتهادات عىل تقوم جديدة فكرية مدارس إنشاء
بدًال العرص احتياجات عىل بناءً للنصوص جديدة قراءات تحتم جديدة ظروف ونشأت
مطابق غري منقول وجديد للعرص، مطابق غري موروث قديم بني الحارض حصار من
ال والحارض العرص. زمان غري الغرب من املحدثني وزمان القدماء فزمان أيًضا. للعرص
هذا وعىل املستقبل. يف منه أكثر هو ما إىل وال املايض يف منه أقل هو ما إىل رده يمكن
إحداث من بدًال متصل نحو وعىل التاريخ عرب الداخل من وتتجدد الثقافة، تتطور النحو

والجديد. القديم ثنائية بني حصارها من بدًال وحدتها عىل وتحافظ فيها، االنقطاع

للتنمية اإليجابية التصورات (3)

القديم االشتباه تجاوز بعد للعالم اإلسالمي التصور يف للتنمية مقومات إيجاد ويمكن
والحنبلية والعالم، هللا حول العقيدة يف واملعتزلة األشاعرة بني الرصاع جسده الذي
جديدة قراءة إىل واألثر الرأي حول والشافعية والحنفية واملصلحة، النص حول واملالكية

اإلسالمي. للفكر األول املصدر وهو القرآن، يف التنمية أليديولوجيات املكونة للعنارص
كذب بمعنى «نمى» لفظ السنة يف وورد القرآن. يف يرد لم التنمية لفظ أن صحيح
ألفاظ ووردت وأمل.8 وخري تطور بمعنى «نماء» اسمية صيغة ويف املقصود. ليس وهو
وبقول وثمار ونبات وشجر وخرضة وعيون وماء أرض مثل الدالالت نفس لها القرآن يف
وسمك وطري بالزراعة، يتعلق ما وكل وأعناب ورمان وزيتون وتني وحبوب وفواكه
يتعلق ما وكل وخيل وحمري وبغال وبحر وفلك الحيوانية، بالثروة يتعلق ما وكل وصيد

أرضه»، وكراب ومصلحته نماؤه فيه بما «والعمل شؤم»، الخلق وسوء نماء الخلق «حسن يف وذلك 8

ص٤. ص٧، النبوي، الحديث أللفاظ املفهرس املعجم
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وحديد بالتجارة، يتعلق ما وكل ورشاء وبيع وكسب وتجارة وربح واملواصالت، بالنقل
املعدنية. والثروة باملعادن يتعلق ما وكل ونحاس ونار

التعريف والم بألف معظمها املرات مئات وتكرر القرآن يف األرض لفظ ورد لقد
واإلنتاج، والعمل والكدح والكد للسعي ميدان األرض أن عىل يدل مما ملكية ضمائر دون
واضحة واألرض املوارد. لتنمية موضوًعا تكون أرض بال تنمية توجد وال عامة.9 كملكية
َماءِ السَّ ِيف الذي ﴿َوُهَو َواْألَْرِض﴾، َمَواِت السَّ ﴿َربُّ يف باهلل تقرن الكريم، القرآن يف وبارزة
وبناءً وتعدينًا وزرًعا وحصًدا وحرثًا فالحة األرض يف فالعمل إَِلٌه﴾. اْألَْرِض َوِيف إَِلٌه

الصالة. مثل تماًما األلوهية مع تعامل هو وعمرانًا
من وأنبتت وربت اهتزت املاء عليها نزل إذا التي الخرضاء األرض هي واألرض
ينزل الرياح. تذروه الذي بالهشيم واململوءة الصفراء األرض وليست بهيج، زوج كل
ساكنة هامدة كانت أن بعد موتها بعد وتحيا مخرضة. فتصبح السماء من املاء عليها
املاء وينزل والنبات. الحب األرض فتنبت الثجاج املاء املعرصات من ينزل خاملة. خامدة
أن بعد العيون األرض من تتفجر كما بهجة. ذات حدائق األرض فتنبت السماء من
فيها والعمل وزرعها وبذرها وحرثها شقها وبعد األرض. ينابيع يف فيسلك املاء ينزل
النضيد الطلع ذات الباسقات والنخل والشجر الزرع تنبت إليها والسعي عليها والكد
وجنات متجاورات قطع األرض ويف أكله. مختلف والزرع والنخل الدانية. والقطوف
والفول والقثاء والبقول والحبوب الثمار اإلنسان منها يأكل ونخيل. وزرع أعناب من
إال العمران يكون فال بلوى. نقصه فإن الزرع، حماية اإلنسان وعىل والبصل. والعدس
النعيم جنات صورة إن بل األوىل. السكانية التجمعات تبدأ حيث املزروعة الوديان يف
ا خاصٍّ بابًا السلطانية األحكام يف الفقهاء خص لذلك األرض. جنات منوال عىل أتت إنما

له». فهي مواتًا أرًضا أحيا «من حديث عىل بناءً املياه» واستخراج األموات إحياء «يف
يف الطري والسمك والطيور والحيوانية السمكية الثروة عىل الكريم القرآن يركز كما
طعامها حالل واألنعام األنفس. تشتهي مما ولحومها السماء يف والطري للصيد، البحار
الخيام تصنع جلودها ومن ومنافع، دفء فيها النقل، يف واستعمالها الحرث يف وتوظيفها
بما البحر يف تجري والفلك وللزينة. واالنتقال للركوب والحمري والبغال والخيل واملنازل

البحار. عرب للتجارة الناس ينفع

التعريف. والم بألف مرة ٤٥١ ملكية، ضمائر بال ٤٥٣ منها مرة ٤٦٥ اللفظ ورد 9
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ذهب من املعدنية الثروة والحيوانية، الزراعية الثروة إىل باإلضافة أيًضا وباألرض
طلب فقد واالستهالك. والتفاخر والتزين للحيل وليس للتصنيع وحديد ونحاس وفضة
ففي الحديد. بمقاطع الناس وتحتمي الحديد. له والن داود وأذاب الحديد. زبر اإلسكندر

السلم. يف للناس ومنافع الحرب يف شديد بأس الحديد
هللا خلق فقد فيها. والسعي والكدح والعمل إعمارها األرض يف اإلنسان ومهمة
له وسخر وأوتاًدا. روايس فيها له ووضع مهاًدا له وجعلها األرض. إلعمار اإلنسان
يف ما وكل والفلك والطري والبحر والسحاب واألنهار والريح والجبال والقمر الشمس
اإلنسان عالقة يحدد رئييس مفهوم القرآن يف «التسخري» ومفهوم لصالحه. األرض
سبأ امللكة فعلت كما السدود عليها تقام واألنهار لإلنسان. طيِّعة فالطبيعة بالطبيعة.10
لصالحه. توظيفها وإعادة الطبيعة قوانني مع التكيف عىل قادر واإلنسان مأرب. سد يف
األنعام جلود من ويجعل بيوتًا، الجبال من وينحت قصوًرا، السهول من اإلنسان يتخذ
وزيَّنها باملصابيح السماء هللا أنار كما بالضوء وينريها الظعان. أيام متنقلة خياًما

بالنجوم.
التي التجار وأخالق منتج غري عمًال باعتبارها للتجارة خلدون ابن نقد من وبالرغم
صورة والكدح األرض يف والسعي والربح املزدهرة التجارة صورة أن إال الربح عىل تقوم
مثل الفالسفة بعض فعل كما ربحية عالقة تصويرها تم هللا مع العالقة إن بل إيجابية.
رهان عىل يقوم فاإليمان والخسارة. املكسب بلغة األبدية الحياة عىل رهانه يف بسكال
والكفر يشء. كل يكسب فإنه كسب وإذا شيئًا يخرس ال فإنه اإلنسان خرس إذا كاسب.
كل يخرس فإنه خرس وإذا شيئًا يكسب ال فإنه اإلنسان كسب إذا خارس. رهان عىل يقوم

العربي: الشاعر أيًضا قاله ما وهو يشء.

إل��ي��ك��م��ا ق��ل��ت األج��س��اد تُ��ح��ش��ر ال ك��اله��م��ا وال��م��ن��ج��م ال��ط��ب��ي��ب ق��ال
ع��ل��ي��ك��م��ا ف��ال��خ��س��ارة ق��ول��ي ص��ح وإن ب��خ��اس��ر ف��ل��س��ت ق��ول��ك��م��ا ص��ح إن

والربا وخسارة. مكسب به حارضة، بضاعة يف تراٍض عن البيع الربا. غري والبيع
نقل إىل تحتاج والتجارة الضعيف. للطرف القوي الطرف واستغالل باإلكراه مضمون

مرة. ٢٦ القرآن يف «سخر» لفظ مشتقات وردت 10
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تجوبها. األرض عىل والدواب كاألعالم. البحر يف ترسي فالفلك وجوي. وبري بحري
ُمْقِرنِنَي﴾. َلُه ُكنَّا َوَما َهذَا َلنَا َر َسخَّ الذي ﴿ُسبَْحاَن السماء. يف صافات والطري

رأى عندما للمستقبل والتخطيط يوسف سورة يف التنمية يف درًسا القرآن ويعطي
أوله .﴾ ُخْرضٍ ُسنْبَُالٍت َوَسبَْع ِعَجاٌف َسبٌْع يَأُْكلُُهنَّ ِسَماٍن بََقَراٍت ﴿َسبَْع منامه يف فرعون
مفهوم ووضع الحبوب بتخزين القحط ألعوام الرخاء أعوام يف االستعداد برضورة يوسف
ثمر فكل والصدقات. والزكاة الخراج من املالية للمدخرات باإلضافة العينية املدخرات
الجوع ضد زكاة، عليه مال وكل خراج. لها أرض وكل الحصاد، وقت يؤدى حق له يثمر
كما والهدر والتبذير واإلرساف الرتف القرآن ينقد كما والفقر11 والقحط التغذية وسوء
تخطيط أو تبديل أو تغيري دون ثرواتها عىل اإلبقاء تبغي التي الغنية الطبقات تمارسه

املجتمع. لتنمية إنفاقهما دون والفضة الذهب اكتناز القرآن ينقد كما تنمية.12 أو
اإليجابية التصورات هذه عن قليلة كانت وإن العامية األمثال بعض عربت وقد
وحرية العقل وإعمال األرض يف والسعي والكدح الدنيا يف العمل أهمية عىل تؤكد للتنمية
اإلرادة تدخل عن النظر برصف يذبح فالسكني واملسببات. األسباب بني والربط االختيار
«جوز» فالسبب املحراث يحرث لم وإن فيها، نفسه يضع من تحرق والنار اإللهية،
الزرع. ليحدث األرض يف التقاوي ووضع والرشاء، للبيع قوانني هناك هللا. وليس الثريان
والزرع، البذر بني رضورية عالقة وهناك املسببات. لعن من أفضل األسباب إىل والتوجه
الفعل إىل تدعو أخرى عامية أمثال وهناك والسالمة. العدل وبني والهالك، الظلم وبني

﴿َفأَذَاَقَها ،(١٥٥ :٢) َوالثََّمَراِت﴾ َواْألَنُْفِس اْألَْمَواِل ِمَن َونَْقٍص َواْلُجوِع اْلَخْوِف ِمَن ءٍ ِبَيشْ ﴿َوَلنَبْلَُونَُّكْم 11

َال * يٍع َرضِ ِمْن إِالَّ َطَعاٌم َلُهْم ﴿َليَْس ،(١١٢ :١٦) يَْصنَُعوَن﴾ َكانُوا ِبَما َواْلَخْوِف اْلُجوِع ِلبَاَس هللاُ
.(٦–٧ :٨٨) ُجوٍع﴾، ِمْن يُْغِني َوَال يُْسِمُن

:٥٦) ُمْرتَِفنَي﴾ ذَِلَك َقبَْل َكانُوا َُّهْم ﴿إِن ِفيَها﴾، َفَفَسُقوا ُمْرتَِفيَها أََمْرنَا َقْريًَة نُْهِلَك أَْن أََرْدنَا ﴿َوإِذَا 12

َقاَل إِالَّ نَِذيٍر ِمْن َقْريٍَة ِيف أَْرَسْلنَا ﴿َوَما ،(٢٣ :٤٣) ٍة﴾ أُمَّ َعَىل آبَاءَنَا َوَجْدنَا إِنَّا ُمْرتَُفوَها َقاَل ﴿إِالَّ ،(٤٥
ُفوا تُْرسِ ﴿َوَال مثل: آيات عدة يف اإلرساف القرآن وينقد ،(٣٤ :٣٤) َكاِفُروَن﴾ ِبِه أُْرِسْلتُْم ِبَما َّا إِن ُمْرتَُفوَها
َما ِفنَي ِلْلُمْرسِ ُزيَِّن ﴿َكذَِلَك ،(٣١ :٧) ُفوا﴾ تُْرسِ َوَال بُوا َواْرشَ ﴿َوُكلُوا ،(١٤١ :٦) ِفنَي﴾ اْلُمْرسِ يُِحبُّ َال إِنَُّه
﴿َوأَْهَلْكنَا ،(٨٣ :١٠) ِفنَي﴾ اْلُمْرسِ َلِمَن َُّه َوإِن اْألَْرِض ِيف َلَعاٍل ِفْرَعْوَن ﴿َوإِنَّ ،(١٢ :١٠) يَْعَملُوَن﴾ َكانُوا

.(١٥١ :٢٦) ِفنَي﴾ اْلُمْرسِ أَْمَر تُِطيُعوا ﴿َوَال ،(٩ :٢١) ِفنَي﴾ اْلُمْرسِ
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القدر إىل يلجأ وال له. خلق ملا ميرس فكل الرزق.13 يف والكدح والكد والسعي واملبادرة
فاإلنفاق الناس، ينفع ما إىل اإلنفاق أوجه العامية األمثال من كثري وتوجه العاجز.14 إال
أوىل الناس حياة والجوامع. املساجد بناء عىل الرصف من خري البيت وأهل املنازل عىل
التي الكلية الرشيعة مقاصد أحد الحياة عىل والحفاظ العاملني، عن غني وهللا بالرعاية،
من باألحياء أوىل والحسنة والزيت والحصري فالخبز ابتداءً. الرشيعة وضعت ألجلها

هللا.15

املتكاملة التنمية (4)

التنمية من جزء هي بل والبرشية، املادية املوارد تنمية عىل فقط التنمية تقترص وال
والسيايس واالقتصادي االجتماعي النظام من جزء فالتنمية املتكاملة. التنمية أو الشاملة
النمو بهدف االقتصادية التنمية تعني باألساس كانت وإن والتعليمي والرضيبي واملايل

الالقتصادي.16
فاهلل للموارد. العامة امللكية عىل يقوم عام إسالمي اقتصادي نظام من جزء فالتنمية
واالستثمار، والترصف االنتفاع حق له هللا. أتاه فيما مستخلف واإلنسان يشء كل مالك
التي البرشية املوارد تملك هللا، خليفة واألمة واالكتناز. واالحتكار االستغالل حق له وليس
والصناعة الزراعة تعادل والتي البدوية الحياة يف والنار والكأل كاملاء البلوى بها تعم
الفقهاء سماه ما وهو األرض، باطن يف ما امتالك يجوز وال العرصية. الحياة يف والتعدين

خدها هللا شاء «إن مثل: واملسببات األسباب بني والربط بالعقل»، عرفناه «ربنا مثل: العقل إعمال 13
«عىل الفريك»، يف ربنا ياخده األجران حرق عىل ينوي «اليل سكينة»، إنها عرفك إيش قال بها يندبح
وهللا تقاوي غري من بتقاوي «مالك هللا»، يفتح والشاري البايع «بني الجوز»، يلعن هللا املحراث راس
«قال لسبه»، الناس يحوج اليل يلعن هللا قال الناس يسب اليل يلعن هللا «قال همه»، جايب ما حسابك

طلعك». وإيش دخلك وإيش قال ساملني وطلعنا الظاملني بيت دخلنا رب
النصيب يقول الدافن «الغراب املقادير»، عىل يحيل التدبري يف «العاجز الخفية»، يحب «الرزق مثل: 14

هللا». عىل
الجامع»، عىل يحرم البيت يلزم «اليل جامع»، بناية من خري جائع بطن يف لقمة «كل مثل: وذلك 15

بعد إال تجوز ال «الحسنة الجامع»، عىل يحرم البيت عازه إن «الزيت الجامع»، عىل تحرم البيت «حصرية
البيت». كفو

.Growth والنمو ،Development التنمية بني املشهور الفرق وهو 16
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معادن من األرض باطن يف ما وكل والفوسفات والنحاس والفضة الذهب مثل «الركاز»
الخاصة املمتلكات أي وحارض منقول هو ما إال امتالك يجوز ال النفط. ذلك يف بما
تخصيص له ويجوز املستغلة امللكية تأميم للحاكم يجوز لذلك الخاص. لالستعمال
ليس اشتقاق نفسه و«املال» الفقهاء.17 قنن كما واإلرفاق للحمى الدولة أرض من جزء
وظيفة فامللكية عالقة. عىل يدل إنه أي «ل» جر وحرف «ما» صلة اسم هو بل جوهًرا،
إىل مضاف غري املرات معظم يف ورد وقد عليها. االستحواذ يتم أشياء وليست اجتماعية
الجمع الغائب ضمري إىل يضاف فإنه أضيف وإذا له. العامة امللكية لبيان ملكية ضمائر
املخاطب أو واحدة مرة إال املفرد املتكلم ضمري إىل وليس الغائبني املالك إىل يشري مما
﴿َكْي قليلة فئة أيدي يف املال رأس تكديس من القرآن يحذر لذلك معدودات.18 مرات إال
ونتاج كالزراعة املكاسب وجوه يف القدماء أفاض وقد ِمنُْكْم﴾. اْألَْغِنيَاءِ بنَْيَ ُدوَلًة يَُكوَن َال
تنمية أجل من االقتصادي النظام يساند السيايس والنظام والصناعة.19 والتجارة الحيوان
بل الدولة، اشرتاكية أو املركزي بالتخطيط يسمى فيما وحدها الدولة بها تقوم ال رشيدة
واختيار. وبيعة عقد اإلمامة الناس. من مختارة السياسية فالسلطة الشعبية. باملشاركة
ألويل والنصيحة املنكر، عن والنهي باملعروف األمر خالل من قائمة عليها الرقابة وتظل
الخروج إن بل والتسعري. والغش واملوازين األسواق عىل الرقابة أجل من والحسبة األمر

رشعي.20 واجب الظالم الحاكم عىل

ص٢٢٢–٢٣٦. السلطانية، األحكام الفراء: يعىل أبو 17
يف واليسار اليمني ج٧، ١٩٥٢–١٩٨١م، مرص» يف والثورة «الدين يف القرآن» يف «املال دراستنا: انظر 18

ص١٢١–١٤٥. ١٩٨٩م، القاهرة، مدبويل، الديني، الفكر
١٩٧٣م، القاهرة، الحلبي، السقا، مصطفى تحقيق والدين»، الدنيا «أدب املاوردي: الحسن أبو 19

ص٢٠٩–٢١٢.
الحسبة: يف الرتاث كتب من 20

القاهرة. مكتبة اإلسالمية، الحكومة وظيفة أو اإلسالم يف الحسبة تيمية: ابن •
عيىس أحمد صديق شعبان، محمود محمد د. تحقيق الحسبة، أحكام يف القرية معالم القريش: •

١٩٧٦م. القاهرة، للكتاب، العامة املرصية الهيئة املطيعي،
والوزارة: اإلمارة كتب ومن

الثقافة، دار النشار، سامي عيل تحقيق اإلمارة، تدبري يف اإلشارة أو السياسة الحرضمي: بكر أبو •
١٩٨١م. البيضاء، الدار
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العدالة من ممكن قدر أكرب تحقيق للتنمية، النهائي املصب هو االجتماعي والنظام
تربأ جائع واحد إنسان فيه الذي الواحد فاملجتمع العامة. والخدمات الدخل توزيع يف
واألمان الخبز قرين وهللا طاٍو. وجاره شبعان بات من األمة من وليس منه. هللا ذمة
الشديد التفاوت بسبب املجتمعات وتنهار َخْوٍف﴾، ِمْن َوآَمنَُهْم ُجوٍع ِمْن أَْطَعَمُهْم ﴿الذي
َمِشيٍد﴾. َوَقْرصٍ ُمَعطََّلٍة َوِبْرئٍ ُعُروِشَها َعَىل َخاِويٌَة ﴿َفِهَي وفقر إقطاع الطبقات، بني
واملساكني. للفقراء والصدقات الناس مصالح يحقق بما املال رأس لفائض دورة والزكاة
لهم فالفقراء السبيل. وألبناء عليها والعاملني واملساكني وللفقراء وللرسول هلل والُخمس
ذلك كان وإال معاملته سوء أو نهره أو اليتيم مال من االقرتاب ويحرم املال. بيت يف حق

هللا. من وبالء وبنعمه باهلل كفر الشيطان من والفقر بالدين. تكذيبًا
مقدمته ويف لإلنفاق. املال رأس تجميع إىل يهدف اإلسالم يف الرضيبي والنظام
األرايض وأنواع وقطائع وخراج وغنائم يفء من الفقهاء، ل فصَّ ما عىل األرض عىل الخراج

واملجوس.21 النصارى عىل والجزية العرش وأرض صلًحا أو عنوة املفتوحة
وال يُعني القضاة وقايض واملحكوم. الحاكم يراقب اإلسالم يف القضائي والنظام
يوفر القضاء واستقالل املحكوم قبل الحاكم يطيعه الجميع، عىل واحد والقانون يُعزل.

الناس. بني العدل ضمانات له
والرشاب والطعام والصحة التعليم الرئيسية، الحاجات وتلبية العامة والخدمات
ال املال، بيت من عليها ينفق البرشية، التنمية من جزء ذلك كل والسكن، والكساء
الحاجات لهم يلبوا لم إن الحكام عىل الثورة الناس حق ومن طائفة. أو دين بني فرق
ل وفصَّ سيفه؟» شاهًرا للناس يخرج وال يومه قوت يجد ال لرجل «عجبت األساسية

للطباعة الطليعة دار السيد، رضوان د. تحقيق امللك، وسياسة الوزارة قوانني املاوردي: الحسن أبو •
١٩٧٩م. بريوت، والنرش،

مصطفى د. املنعم، عبد فؤاد د. تحقيق الظلم، التياث يف األمم غياث الجويني: الحرمني إمام •
١٩٧٩م. اإلسكندرية، الدعوة، دار حلمي،

١٩٧٥م. تونس، الوهاب، عبد حسني حسن تحقيق السوق، أحكام عمر: بن يحيى أيًضا: وانظر
١٩٧٦م. القاهرة، الخطيب، الدين محب تحقيق الخراج، كتاب يوسف: أبو 21

الحداثة، دار الصديق، هللا عبد تحقيق الخراج، ألحكام االستخراج الحنبيل: رجب بن الفرج أبو •
١٩٨٢م. القاهرة،

١٩٦٩م. القاهرة، هراس، خليل محمد تحقيق األموال، كتاب سالم: ابن •

367



(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

أخذ جواز وعدم الحكم، يف الرشوة وجزاء القايض أجر والقضاء، القايض أدب الفقهاء
التهمة إثبات وإجراءات والنسب، والوصية والشهادة واملخاصمة الوكالة وإثبات الهدية،

الرباءة.22 أو
طوباوية مثالية عامة نظرية أفكار مجرد للتنمية اإليجابية التصورات هذه ليست
ماليزيا يف خاصة اآلسيوية التنموية التجارب بعض استطاعت فقد تطبيقها. يستحيل
اإلسالمي فالتصور مشهوًدا. نجاًحا حققت عملية وبرامج نظرية تصورات إىل ترجمتها
البوذية يف الحال هو كما نفيه عىل وليس العالم إثبات عىل يقوم إيجابي تصور للحياة
والنظام غًدا». تموت كأنك آلخرتك واعمل أبًدا، تعيش كأنك لدنياك «اعمل والتصوف
سيايس اقتصادي اجتماعي كنظام األرض عىل الكمال تحقيق إىل يهدف اإلسالمي
الفكرية التعددية عىل يقوم الطائفة. أو للقوم طبًقا الناس بني التمييز يعرف ال إداري
طبيعية كحقوق مباًرشا تحقيًقا الرئيسية الحاجات ويحقق والفنية، والثقافية واللغوية
بقاؤها وبه األمة، ثقافة فالدين املجتمع، يف الدين بدور االعتزاز من حرج وال للبرش.
حول وسياسيٍّا والرشيعة، األرسة حول اجتماعيٍّا نظاًما يقدم إذ وأصالتها. وهويتها
يف االجتماعية العدالة عىل أساًسا يقوم دين اإلسالم األمة.23 حول واقتصاديٍّا الدولة،
األحوال وقوانني واألعمال االقتصاد يف التاريخ، ويف والسنة، القرآن يف األوىل، أصوله
أصولهم املعتزلة جعل لذلك الدولية. العالقات ويف واإلدارة السياسة ويف الشخصية
يف واألرض السماء بني الرابط وهو األرض. يف هللا خليفة واإلنسان والعدل.24 التوحيد
الفرد نشاط بني يجمع االقتصاد يف خصوصيته له واإلسالم والخالفة. والنبوة الخلق
من تنبع االقتصادية وخصوصيته ذاك. أو املذهب هذا يقلد ال الجماعة. ومصلحة
يف الخصوصية هذه عن تعبري هي إنما اإلسالمية واألصولية الحضارية. خصوصيته
يُغريها ال وبالتايل عقالني. حضاري قصد عن تعرب أن ويمكن وغضب، ضيق مرحلة

١٩٧٠م. تونس، الدرشاوي، فرحات د. تحقيق والقضاة، القايض أدب القييس: املهلب أبو 22
Abdul Monir Yaacub, Ahmed Faiz Abdul Rahman: Towards a positive Islamic World– 23

.View. Malaysian and American Pcrceptions, IKIM. Kuala Lumpur 1994
• Hamiza Ibrahim, Hassan Hakim: Quest for Excellence, IKIM, Kuala Lumpur 1994.
• Sayed Othman Alhabashi, Sayed Omar Sayed Agil: the role and influence of religion

in society, IKIM, Kuala Lumpur 1994.
.Aidit Bin Haji Ghozali: Islam and Justice, IKIM. Kuala Lumpur 1993 24
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الدخول أجل من االجتماعي والتكامل الوطنية التنمية عىل يقوم الحداثة. بعد ما مقال
والحارض. املايض بني واألخالق، اإلنتاج بني والكيف، الكم بني يجمع العرص. روح يف
وزيادة االستهالك من والحد الزهد أخالق خالل من املال رأس يجمع كيف يعرف
ويعرف والتجارة. والصناعة الزراعة بني يجمع واعية. رشيدة بإدارة حدود بال اإلنتاج
امليادين اقتحام يف يرتدد ال الوطنية. الشخصية عىل باملحافظة السياحة تنشيط كيفية
والصناعة البنوك.25 وعالم املالية األوراق أسواق مثل القدماء يعرفها لم التي املجهولة
والتاريخ.26 والسنة القرآن يف والطبيعة، للعمل رؤية هي بل الغرب تقليد مجرد ليست
ال ومثال. نموذج للكون هللا إدارة ويف وتنظري. ترشيد واإلدارة إدارة النهاية يف والتنمية
جمع لذلك والتنمية. اإلدارة عىل بمفرده كل بقادرين، املغلق النسق وال املطلقة الحرية
فيما والعام البلوى به تعم ال فيما الخاص والعام، الخاص القطاعني نشاط بني اإلسالم
يف أخرى عوالم وسط يعيش اإلسالمي العالم كان وملا أجمعني.27 الناس مصالح يخص
ويضع السبق قصب يحوز أن عىل قادر فإنه وآسيا، وأوروبا أمريكا يف والغرب، الرشق

املستقبل. يف دوًرا للمسلمني

Ahmed Faiz Abdul Rahman: Heaven & Earth, the human factor, IKIM, Kuala Lumpur 25

.1994
Aidit Bin Haji Ghozali: Industrialization from an Islamic perspective, IKIM, Kuala 26

.Lumpur 1993
.Sayed Othman Alhabashi: Islamic Values and Management, IKIM, Kuala Lumpur 1994 27

• Nik, Mustapha Hj Nik, Hassan: Towards a better economic management: The role of
public and private sectors in Islam, IKIM, Kuala Lumpur 1995.
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واإلسالم1 النارصية

عضوية وحدة

والثورة؟ الدين رشعيتان: تتصادم هل (1)

بها قاموا الذين سواء املرصية الثورة جيل كله، الحديث جيلنا مأساة تلخيص يمكن
التواصل رشعية الحارض، ورشعية املايض رشعية رشعيتني، صدام يف عارصوها والذين
١٩٥٤م، منذ والثورة اإلخوان بني الرصاع يف الصدام تجسدها وقد االنقطاع. ورشعية
بني املروع الصدام هذا هز وقد اإلسالمية. الجماعات مع الدولة رصاع يف اآلن وحتى
فقد والثورة. اإلخوان بني والنارصية، اإلسالم بني الوالء تنازعه بأكمله جيًال الرشعيتني
اإلسالم»، يف االجتماعية «العدالة صاحب قطب سيد الشهري املفكر أنصار من كان
باعتبارها بالثورة انفعل ثم واإلسالم». العاملي «السالم والرأسمالية»، اإلسالم «معركة
أفاد هو فال الرصاع. أتون يف قطب سيد وضاع ١٩٥٤م. حتى به يؤمن كان ملا تحقًقا
جًرسا باعتباره الثورة منه استفادت وال للرأسمالية، املعادي االشرتاكي بإسالمه اإلخوان
طلبت عندما اإلخوان برنامج «دعوتنا»، حرر الذي هو أنه مع اإلخوان. وبني بينهما
املرصية اإلذاعة يف أحاديث عدة ألقى الذي وهو برامجها.2 إعداد األحزاب من الثورة
حول تدور وكانت الصدام. مرحلة قبل املرصية الثورة بدايات يف والثورة اإلسالم عن
يف صياغاتها تبدأ أن قبل الثورة مواثيق وكأنها االجتماعي والتكافل والكفاح االستعمار

ص١٢٣–١٣١. ١٩٩١م، القاهرة، (صاعد)، العربي الوطن إعالم مركز واإلسالم»، النارصية «عن 1

١٩٧٣م. القاهرة، الرشوق، دار ص٢٣٧–٢٤٣، إسالمية، دراسات قطب: سيد 2
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يف ١٩٥٣م عام الفرتة نفس يف النارص عبد عنها عرب التي األفكار نفس وهي الستينيات،
ينفصل ال ذلك فإن املرصية التجربة يف والنارصية اإلسالم يقال وعندما الثورة». «فلسفة
ويمتد بل ١٩٧٠م. حتى ١٩٥٢م منذ املرصية والثورة املسلمني اإلخوان بني الرصاع عن
السادات باغتيال انتهاء ١٩٨٠م حتى ١٩٧١م من املضادة الثورة عرص يف أيًضا الرصاع
١٩٨١م من ابتداءً اآلن حتى مستمرة زالت ما فرتة وهي الجهاد. جماعة أيدي عىل
الثانية الحقبة يف املضادة الثورة إىل أقرب هي التي املرصية للثورة الثالثة الحقيقة يف
الشعب مجلس رئيس اغتيال معاملها آخر كان والتي األوىل الحقبة يف الثورة إىل منها
يف وواقًعا فعًال يتجسدان أيديولوجيتني أو كفكرتني والنارصية فاإلسالم ١٩٩٠م. يف

والثورة.3 اإلخوان بني الرصاع

١٩٥٢م قبل الوطني والنضال املسلمون اإلخوان (2)

الطغيان ضد الثورة جانب من اإلسالم كان الرشعيتني بني املؤسف الصدام هذا وقبل
عليش الشيخ مثل لعرابي الدين رجال ومنارصة العرابية الثورة فمنذ السلطان. وفقهاء
فقهاء ومعاداة عرابي بتكفري السلطان بفتوى ذلك ومقابلة العدوي حسن والشيخ
فتح حمزة والشيخ اإلبياري والشيخ اإلمبابي والشيخ العبايس الشيخ مثل له السلطان
لهذه رمًزا النديم هللا عبد وكان العرابية. الثورة يف الرشعيتني بني االتحاد ظهر هللا
األفغاني الدين جمال وصحبه بأساتذته أسوة والثورة، اإلسالم الرشعيتني، بني الوحدة
منذ والوطنية اإلسالم بني ربط الوطني الحزب يف كذلك الحال واستمر عبده.4 ومحمد
الفتاة، مرص يف التيار نفس واستمر املرصي. الوفد حتى فريد ومحمد كامل مصطفى

رضوان. فتحي حتى بالثورة واإلسالم بمرص، تركيا ربط
جنود مواجهة يف القناة ضفاف عىل اإلسماعيلية يف املسلمني اإلخوان حركة نشأت ثم
مواجهة يف الجماعة نشأت العرابيني. مهد الرشقية محافظة ويف الربيطاني االحتالل
مع بالتعاون القناة ضفاف عىل ١٩٥١م يف حدث كما املسلح الكفاح وبطريق االستعمار،

مرص يف والثورة «الدين من السادس الجزء اإلسالمية»، «األصولية يف الرصاع لهذا تحليلنا انظر 3
١٩٨٩م. القاهرة، مدبويل، مكتبة ١٩٥٢–١٩٨١م»،

ص٢٤٥–٣٠٥. السابق، املصدر العراقية، الثورة يف والثورة الدين دراستنا: انظر 4
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يف فلسطني يف بينهم التعاون وكان أحد. يعرفهم أن قبل رفعت) (كمال األحرار الضباط
أن بعد «املنار» استئناف أراد العلوم. دار يف رضا رشيد تلميذ البنا حسن كان ١٩٤٨م.
سليل إذن املسلمني اإلخوان فجماعة أعداد. ستة منها وأصدر ١٩٣٦م مطلع يف توقفت
رضا، رشيد إىل عبده محمد ومن عبده، محمد إىل األفغاني من األوىل اإلصالحية الحركة
حزب تأسيس وهو األفغاني حلم تحقيق إىل باإلضافة البنا، حسن إىل رضا رشيد ومن
االستعمار مواجهة يف اإلسالمي اإلصالحي املرشوع تحقيق مهمته تكون ثوري إسالمي

الداخل. يف والقهر الخارج يف
وإذا اإلصالحية. الحركة تأسيس منذ الوطنية للحركة مهد إذن املسلمون اإلخوان
ذلك فإن ألمري أو مللك إرضاءً هناك أو هنا عبارة ألقيت أو هناك أو هنا مهادنة حدثت ما
أشخاص من سيايس تنظيم كل يف الواردة السياسية التحليالت يف ألخطاء نتيجة يحدث
الضعف ولحظات الوطني. ونضالها الجماعة رؤية عىل والسلطة الحكم لعبة يؤثرون قد

وجماهريه.5 ورواده بأفكاره وطنيٍّا إسالميٍّا تياًرا تمحو ال السيايس

١٩٥٢م قبل الليربايل واإلسالم الوطنية األحزاب (3)

الحديث، الليربايل اإلسالم بدأ كذلك اإلصالحية الحركة من الوطني النضال بدأ وكما
كتب فقد التعليم. وفلسفة املجتمع وتصور الدولة وأساس التاريخ رمح يبدو واإلسالم
اإلسالم من ابتداءً األوىل اإلسالمية الدولة نشأة مبينًا الحجاز» «ساكن سرية الطهطاوي
اإلسالمي النظري األساس يبدو األلباب» «مناهج ويف دولة. كرئيس والرسول كعقيدة
الحديثة، الليربالية النظم أساس التنوير فلسفة لفهم العقليني والقبح الحسن نظرية مثل
لطفي أحمد وعند التعليم نهضة أجل من مبارك عيل تالميذه عند كذلك الحال واستمر
وعاقه الحر العقالني اإلسالم وظهر الحديثة. املرصية الدولة يف الثقايف املؤسس السيد
يف هيكل حسني محمد وعند السرية» هامش «عىل يف حسني طه عند الليربايل النظام
لطه األرض» يف «املعذبون يف االشرتاكية ببدايات الليربالية وارتبطت الوحي». «منزل
العقاد كتابات يف الليربايل اإلسالم واستمر حسني. كامل لحن الطيبة» «األرض حسني،

املعارصة، اإلسالمية الحركات الخامس: الجزء يف املسلمني اإلخوان جماعة عن دراستنا باقي انظر 5
أجزاء). (ثمانية مرص يف والثورة الدين مجموعة من اإلسالمية األصولية السادس: والجزء
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مصالح يرعون حديثة دول كرؤساء الخلفاء يظهر عندما العبقريات يف خاصة اإلسالمية
أمني قاسم عند اإلسالمية الوطنية مع الليربايل اإلسالم ويتداخل أنفسهم. وينسون الناس
الحديثة، الدولة عن دفاًعا خالد محمد وخالد الرازق عبد وعيل املرأة تحرير أجل من
أحد واألقباط املسلمني بني الوطنية الوحدة وكانت والحداثة. والوطن للحرية وتأكيًدا
النظر برصف سواء حد عىل املواطنني بني يجمع الذي الليربايل التفسري هذا أبعاد
استمر والذي ١٩١٩م، وثورة الوفد حزب ذلك مثل وقد ومعتقداتهم. دياناتهم عن
فأعادت الركب عن املاركسية تتأخر ولم باشا). (علوبة لإلسالم الليربايل التفسري فيه
األندلسية» «واآلثار للرشقاوي الحرية» رسول «محمد مثل اشرتاكية قراءة اإلسالم قراءة
كل اتفقت وبالتايل التاريخية. وعبقريتها الوطني األمة تراث فاإلسالم عنان. هللا لعبد
برصف لإلسالم االشرتاكي أو الليربايل التفسري عىل ١٩٥٢م ثورة قبل الوطنية األحزاب
األحزاب باقي أو الدستوريني األحرار وحزب الوفد، وحزب األمة، حزب الحزب، عن النظر
عرفته كما العهد ذلك يف القومي الفكر مرص تعرف لم مرص. يف املاركسية والتنظيمات
رسول العربي الرسول تجعل أيًضا عفلق ميشيل كتابات فيه ظهرت والذي الشام،

والوحدة.6 الحرية

املرصية والثورة املسلمني اإلخوان بني الوئام (4)

يف ذلك ظهر وقد األحرار. الضباط حركة تكوين من جزءًا املسلمني اإلخوان تيار كان
من أو وإخوانه البنا بحسن والسادات النارص عبد عالقة خالل من بالجماعة اتصالهم
املتعاطفني أو الرءوف عبد املنعم عبد مثل الجماعة إىل املنتسبني األحرار الضباط خالل
هزيمة أسباب يف التحقيق كان الثورة قيام أسباب أحد إن بل مهنا. رشاد مثل معهم
املرشد البنا حسن مقتل أسباب يف التحقيق وأيًضا الفاسدة األسلحة وصفقة فلسطني
بني الوئام وظل لهم، وتودًدا إليهم، وتقربًا للجماعة، استمالة املسلمني، لإلخوان العام
السند بدور اإلخوان قام السلطة. عىل رصاع يوجد ال طاملا اندالعها منذ والثورة اإلخوان
الثورة ليلة إليهم وُعهد سيايس. تنظيم دون عسكري بانقالب أتت التي للثورة الشعبي

١٩٧٣م. القاهرة، للكتاب، املرصية الهيئة ١٩٤٥–١٩٥٢م، مرص يف السياسية الحركة البرشي: طارق 6

ص١٤١–١٥٠. األول، الجزء الكاملة، األعمال العربي، الرسول ذكرى عفلق: ميشيل وأيًضا
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عدم يف أيًضا الوئام وتمثل قيامها. بموعد علم عىل كانوا فقد العامة. املنشآت بحراسة
فساد يف تشارك لم فيها. وأمًال عليها حرًصا األحزاب حل قرار يف اإلخوان جماعة حل
عند الثورة رجال رسل كانوا الجالء مفاوضات وقبل القرص. أالعيب يف وال الدولة
اتفاقية أسس لوضع إيفانز السفارة مستشار مع للتفاوض النارص عبد أوفدهم اإلنجليز.
هم واإلخوان الثورة أن باعتبار أشخاص بثالثة الوزارة يف الدخول منهم وطلب الجالء.
واحدة وطنية جبهة والوقوف األحزاب. وحل امللك طرد بعد الحكم يف الحق أصحاب
محمد وكان الكبري. التل وقاعدة السويس قناة عن الربيطانية القوات إجالء أجل من
بكل كشخصية حظي فقد والثورة. اإلخوان بني الوئام هنا يمثل الثورة قائد نجيب
يمثل كان السياسية. اتجاهاتهم عن النظر برصف الرفاق كل من له الواجب االحرتام
اإلسالم بني والوطن، الدين بني لديه فرق ال باإلسالم، املتحدة التقليدية املرصية الوطنية
معه وبدأ حوله. التفوا قد وأنهم خاصة الثورة يف لهم نصريًا اإلخوان رآه والثورة.
السيايس خطابه وكان السويس. قناة يف التحرير معركة أجل من العسكري التدريب
لم اإلسالمية. األمة وحدة أو الوطنية الوحدة إىل يدعو اآلفاق. جماهريي الطابع، ديني
رأت حوار، رجل كان السلطة. عىل وعينها اإلخوان، به تصدم فلم الحكم. يف طامًعا يكن
مهنا رشاد تعيني الوئام قمة وكانت السياسية. أغراضهم لتحقيق منفذًا اإلخوان فيه
من حكم الحكم، من أدنى أو قوسني قاب أصبحوا قد اإلخوان وكأن العرش عىل وصيٍّا

الجماهري. بني شعبي سيايس وتنظيم السلطة، أعىل

املرصية والثورة املسلمني اإلخوان بني الصدام (5)

رشعية لهم األحرار فالضباط السلطة. عىل رصاًعا الصدام يُحدث أن الطبيعي من وكان
الذين فهم بالسلطة أنفسهم يرون األحرار الضباط بالجزء. يتمسكون واإلخوان االنقالب.
كان بها. وقاموا بل إليها مهدوا الذين فهم بها. أوىل أنهم كذلك يرون واإلخوان اقتنوها.
التنظيم هم وكانوا معهم. املتعاطفني من أو منهم الثورة قيادة مجلس أعضاء نصف
منذ الوطني النضال يف قديم رصيد لهم والذين الجماهري تحريك عىل القادر الشعبي

الثالثينيات. يف الجماعة تأسس
جديد تنظيم وإنشاء اإلخوان تنظيم عن األحرار الضباط باستغناء الصدام بدأ
إىل اإلخواني الشعبي السند وترك اإلخوان، تنظيم عن كبديل التحرير، هيئة بهم، خاص
أثناء الجامعة يف خاصة والهيئة الجماعة بني الرصاع بوادر إىل أدى مما مستقل سند
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النارص عبد رفض لقد ١٩٥٤م. يف إيران يف اإلسالمية الجماعة أمري حضور نواب زيارة
جماعة إىل األحرار الضباط حركة انضمام الرءوف عبد املنعم عبد طلب عىل بناءً قبل من
الضابط طلب رفض كما الجيش. داخل الحركة استقالل عىل حفاًظا املسلمني اإلخوان
نشأت هنا ومن الثورة. ملساندة اإلخوان عىل لتوزيعها أسلحة الحي عبد املكارم أبو
الوزارة يف اإلخوان دخول الثورة طلبت والجماعة. الحركة بني وااللتقاء التعاون صعوبة
عن العدد يقل ال بحيث الوزارية الحقائب عدد منها: برشوط إال اإلخوان رفض ولكن
وزراء وإعطاء الثورة، رجال من تدخل دون وزرائهم األشخاص اإلخوان واختيار ثالثة،
إال قرار أو قانون يصدر ال بحيث تنفيذ سلطات فقط وليست تفويض سلطات اإلخوان

السينما! ودور املسارح وغلق النساء عىل الحجاب وفرض بموافقتهم،
جالء عىل تنص والتي ١٩٥٤م مارس يف الجالء اتفاقية النارص عبد أبرم فلما
حوايل تضم كانت التي الكبري التل قاعدة ومن السويس قناة عن الربيطانية القوات
مطارات واستعمال القوات هذه عودة جواز عىل أيًضا تنص ولكن جندي، ألف سبعني
اتفاقية كانت بقيد. مرشوًطا جالءً فكان وخصومها. بريطانيا بني الحرب حالة يف القناة
١٨٨٢م. يف ملرص الربيطاني االحتالل منذ املرصية الوطنية الحركة به تطالب مما أقل
االستقالل وليس املنقوص االستقالل الوفد، حكومة أبرمتها التي ١٩٣٦م معاهدة تشبه
الرسي. العمل يف اإلخوان ونشط الجو، وتكهرب املعاهدة، ونقدوا اإلخوان، واعرتض التام.
بعد ١٩٥٤م، مارس أزمة يف النارص عبد ضد نجيب ملحمد اإلخوان انترص ثم
نجيب أُقيص فلما الجامعة. حرم يف اإلسالمية الوحدة إىل بدعوته لإلخوان نجيب استمالة
حادثة تدبري ثم الجامعة مظاهرة عىل النار وإطالق بالسلطة النارص عبد واستأثر
بناء املحلية الشعب إحدى دبرتها أو العام املركز دبرها سواء ١٩٥٤م يوليو يف املنشية
رجال دبرها أو الجماعة يف ترسي التي العامة الرغبة عن تعبريًا الخاصة مبادرتها عىل
الشهيد ضحيتها وراح السجون يف التعذيب أهوال وبدأت اإلخوان. من للخالص الثورة
يف قطب سيد الشهيد املفكر سنوات بعرش ذلك بعد ضحيتها راح كما عودة، القادر عبد

١٩٦٥م.

املضادة الثورة بني اإلسالم (6)

وعىل عليه الهجوم بعد النارص عبد عىل املضادة والثورة اإلسالم معارك رفعت لقد
بدأت التي واليمن السعودية يف العربية الرجعية النظم من اإلسالم باسم االشرتاكية
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تحكم وألنها حماها وحامي األمة تراث هو اإلسالم ألن اإلسالم باسم الثورة عىل الهجوم
واستقطبت الثورة، هددتها أن وبعد الناس من ال سلطته من سلطتها وتستمد برشعيته،
فبدأ واألئمة. العلماء بعض وعند بل الجيش كل يف األحرار الضباط وجندت الجماهري،
وازداد ثورة، الدين أن وإثبات الخصوم، صدر إىل السالح نفس بتوجيه النارص عبد
لفلول السعودية مساندة ضد الثوار ومساندة ١٩٥٢م، يف اليمن ثورة بعد الحجاج
أمام الدين ورجال األحرار الضباط تكاتف فقد ذلك. عىل شاهد والتاريخ اإلمامة.
ريب فال ١٩١٩م. ثورة يف واشرتكوا عرابي. ثورة إىل الدين رجال انضم كما نابليون.
والتمصري ١٩٥٦م، يف التأميم وبعد اليمن يف األحرار الضباط ثورة إىل األئمة ينضم أن
عىل الهجوم يف العربية الرجعية النظم بدأت ١٩٦١م، يف االشرتاكي والبناء ١٩٥٧م يف
النارص عبد اضطر مما املؤمن الروحي اإلسالم باسم أيًضا امللحدة املادية االشرتاكية
تتمايز وأنها اإلسالم، من االشرتاكية أن وإثبات السالح، بنفس نفسه عن الدفاع إىل
عىل تقوم ال وأنها ملحدة، وليست األنبياء وبرساالت باهلل مؤمنة بأنها املاركسية عن
دكتاتورية إىل تستند ال وأنها االجتماعي، السالم عىل بل املاركسية مثل الطبقي الرصاع
والطلبة والفالحني العمال العامل: الشعب قوى تحالف إىل بل املاركسية مثل الربوليتاريا
وليس األمة مال واملال الحكام. مال وليس هللا مال املال الوطنية. والرأسمالية والجنود
التأميم عرف التاريخ. يف اشرتاكي دين أول اإلسالم للمسلمني. املسلمني ومال األئمة. مال
والصناعة. الزراعة العرص بلغة وهي والنار، والكأل املاء ثالث: يف رشكاء الناس بجعله
مع يتحقق ما وهو واملعادن. واملناجم التعدين العرص بلغة وهو امللح يُزاد آخر قول ويف
وقياًسا لألمة، ملك معادن من األرض باطن يف ما كل أن وهو الرشيعة يف الركاز نظرية
الرسول وحياة املسلمني. لجمهور ملًكا بل لألئمة ملًكا ليست النفط فعائدات النفط. عليه
فعل وكذلك يهودي عند مرهون ودرعه ومات يورث. ولم يمتلك لم ذلك. عىل شاهد
فرض الزكاة ألن الردة حروب يف الزكاة مانعي بكر أبو حارب لقد بل وعمر، بكر أبو
ما وهذا لالستغالل، منًعا الربا اإلسالم حرَّم كما األغنياء. أحوال يف الفقراء وحق املال،
العدل ورشيعة العدل، رشيعة االشرتاكية الزراعية. السلف يف الربا بتحريم الثورة فعلته
وتكافؤ واملساواة العدل وتقيم األعمال. وأصحاب العمال عىل الربح تقسم هللا. رشيعة
بالتقوى. إال عجمي عىل لعربي فضل ال وفقراء. أغنياء بال مجتمًعا وتبني الفرص.
عىل االشرتاكية تطبيق كذلك الخمر تحريم يف الحال هو كما متدرًجا الرشع أتى وكما
فاالشرتاكية االشرتاكية. نحو طريقه يف اآلن العربي واملجتمع تحقيقها. يتم حتى مراحل
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وفقهاء واألمراء، امللوك واألئمة، الحكام هم إنما اشرتاكي، دين واإلسالم اإلسالم، من
الحكم نظم عن دفاًعا بينهما التعارض هذا يفتعلون الذين الدين ورجال السلطان
واملشيخات اإلفتاء مناصب عن ودفاًعا املسلمني مال عىل تستويل التي اإلقطاعية الرجعية

األثمان.7 بأبخس الحالل وتحريم الحرام وتحليل الفتاوى، وبيع
وإستانبول وطهران الرياض يف واإلسالمية العربية الرجعية النظم حصار بدأ ثم
عرف فيما النارصية يف ممثلة العربية االشرتاكية الثورية للنظم واشنطن مع بالتعاون
أمامه الثورة وقفت الذي القديم بغداد لحلف جديدة طبعة وهو اإلسالمي. الحلف بمعارك
املعارك هذه برزت ١٩٥٨م. يف العراقية الثورة أسقطته حتى ١٩٥٤م يف بدايتها يف وهي
والعراق. والجزائر وسوريا مرص يف العربية والقومية النارص عبد ملحارصة ١٩٦٥م يف
حتى القبعة من بدًال العمامة عليه وضعت بريطاني استعماري حلف بأنه الرد وجاء
نفس هو بغداد. لحلف قناع مجرد اإلسالم املسلمني! خليفة فيكتوريا امللكة تصبح ال
والطقوس الشعائر إسالم األمريكاني، اإلسالم عليه مضاًفا املرة هذه ولكن بغداد حلف
القومية حزب من والهدف الجماهري، ومصلحة الشعوب لتقدم املناهض للغرب واملواالة
الشاه إن العربي. العالم يف واالستعمار الرجعية وتثبيت إرسائيل مع الصلح ثم العربية
بالدين، ومتاجر الرجعية، وحليف ألمريكا، وعميل للصهيونية، ومصلحة لالستعمار، أداة

الحرية.8 عىل وقاٍض للوطنية، ومناهض
الخصوم إىل السالح رد الظروف عليه فرضت كلما النارص عبد معارك واستمرت
العربية، والقومية واالشرتاكية، الثورة، مثل الخارجية املعارك يف سواء الدين سالح وهو
الداخلية املعارك أو ١٩٦٧م، هزيمة بعد والصمود االنحياز، وعدم الوطنية، والوحدة
الدين سالح الرجعية رفعت فإذا املسلمني. اإلخوان مع معركته يف والسلطة الدين حول
عن دفاًعا الوطنية والوحدة الدين سالح النارص عبد رفع ١٩٠٨م يف لبنان يف والطائفية

توزيع عىل الديني العامل أثر وأيًضا: ص٣–١٢٠، مرص، يف القومية والتنمية الدين دراستنا: انظر 7
والتنمية «الدين الرابع الجزء مرص، يف والثورة الدين يف ص٢١١–٢٨٧، مرص، يف القومي الدخل

١٩٨٩م. القاهرة، مدبويل، مكتبة القومية».
ص١٧٣–١٨٢، والشاه، النارص عبد ص١٤١–١٧١، اإلسالمي، والحلف النارص عبد دراستنا: انظر 8
الوطني»، والنضال «الدين الثالث الجزء مرص، يف والثورة الدين يف ص١٨٣–٢١١، والدين، النارص عبد

١٩٨٩م. القاهرة، مدبويل، مكتبة
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تجلت التي واألقباط املسلمني بني مرص يف الوطنية الوحدة عن ودفاًعا لبنان، استقالل
١٩٥٦م. يف مرص عىل الثالثي العدوان رد ويف ١٩٤٨م يف فلسطني ويف ١٩١٩م ثورة يف
وإذا العامة. والوظائف والعمل التعليم يف الفرص وتكافؤ القانون أمام سواءٌ فاملرصيون
تعرف ال التي اإلسالمية األمة باسم القومية ضد الدين سالح العربية الرجعية رفعت
مرص ووحدة العربية، القومية أجل من الدين سالح النارص عبد رفع القوميات حدود
مواجهة يف الدين سالح العربية الرجعية رفعت وإذا الصليبي، الغزو مواجهة يف وسوريا
عدم دول أن النارص عبد أثبت والكفر، الشيوعية مع تحالف بأنه واتهامه االنحياز عدم
ملناقشة سنوي مؤتمر يف عام كل الحج عىل يفدون مسلمون وأفريقيا آسيا يف االنحياز
العربية، الدائرة الثالث: الدوائر وأن الثالث، العالم دول قادة يفعل وكما العامة شئونهم
للعالم مرصية صياغة هي املرصي، التحرك دوائر اإلسالمية، والدائرة األفريقية، والدائرة
اآلسيوية فكرة يف نبي بن مالك ذلك وضح وكما القارتني عرب يمتد الذي اإلسالمي
هزيمة سبب أنه عىل الدين عن البعد سالح العربية الرجعية رفعت وإذا األفريقية.
العبور خطة وأعد واملقاومة. الصمود أجل من الدين سالح النارص عبد رفع ١٩٦٧م
إرسائيل مع املعركة أن من بالرغم أكرب» «هللا والعابرين الجنود هتاف وكان «بدر».
الذوبان لها يراد وقومية فلسطني، شعب أرضه، من ُطرد شعب معركة قومية، سياسة

الصهيونية.9 أمام

ثورة واإلسالم إسالم الثورة (7)

الظروف، اقتنصتها الخارج، من مفروضة كانت النارصية جسدتها كما اإلسالم معارك إن
معارك كانت الدين. وهو السالح بنفس نفسها عن الثورة ودفاع املضادة الثورة هجوم
ظروفها بانقضاء تنقيض وقتية معارك وهي والهجوم. الدفاع جدل عىل تقوم جدلية
لم مرص يف الثورة داخل من املضادة الثورة وبداية النارص عبد وفاة فبعد وعرصها.
حققت أن بعد اإلسالم باسم الوطنية والثورة والقومية االشرتاكية عن دفاًعا أحد يهب
عىل القضاء يف والصهيونية االستعمار أغراض تحقيق وتم أهدافها، العربية الرجعية

الجزء ص٨٩–١٤٠، الوطني»، والنضال «الدين يف إرسائيل مع الصلح وقضية النارص عبد انظر: 9
مرص». يف والثورة «الدين من الثالث
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(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

منهما كل نظامني، بني إعالمية كالمية دعائية خارجية املعارك كانت املرصية. الثورة
أكثر وزعامات أشخاص بني معارك كانت اآلخرين، عىل والقضاء السلطة يف البقاء يريد
رضورة مثل تستقيم ال واهية الحجج كانت وأحيانًا وأيديولوجيات. نظم بني معارك منها
عقيدة وسياسة، دين اإلسالم ألن بينهما اإلخوان خلط أمام والسياسة الدين بني الفصل
تصوير أن كما النارص. عبد موقف من أقوى اإلخوان فموقف ونظام. تصور ورشيعة،
بل صحيح. غري االستعمار ضد العربية القومية معارك أنها عىل الصليبيني مع املعارك
عىل وقهر وغلبة واستعمار النظر، مستوى عىل املسيحيني ضد املسلمني معركة كانت

الصليبيني. أيام واردة العربية القومية تكن ولم األهداف. مستوى
تحقيق الثورة أن يف عضويٍّا باطنيٍّا داخليٍّا والثورة اإلسالم بني الصلة تكمن إنما
أول يف إعالنها تم التي الستة فاملبادئ ثورة. الحقيقة يف هو اإلسالم وأن اإلسالم ألهداف
عىل القضاء االستعمار، عىل القضاء اإلقطاع، عىل القضاء امللكية، عىل القضاء الثورة:
اإلسالم تذكر لم وإن سليمة ديموقراطية حياة إقامة قوي، جيش تكوين الرأسمالية،
عىل الحفاظ الخمس: الرضوريات يف املمثلة العامة ملقاصده تحقق أنها إال رصاحة
الوطنية). (الثروة واملال (الكرامة)، والعرض والعقل، (الحق)، والدين (الحياة)، النفس
العمل ويجعل اإلنتاج، لوسائل العامة بامللكية يقرر الذي ألن لإلسالم مضاد االستعمار
اإلسالمي املجتمع ألن اإلقطاع ضد واإلسالم الربا. تحريم بدليل القيمة مصدر وحده
ألن امللكي النظام ضد واإلسالم األغنياء. من قلة فيه الثروة يمتلك ال طبقي ال مجتمع
الحال هو وكما بينهم، شورى املسلمني وأمر واختيار. وبيعة عقد اإلسالم يف اإلمامة
واإلسالم بالفعل. ذلك تنفيذ ويتم سليمة، ديموقراطية حياة إقامة السادس: املبدأ يف
يف معروف هو وكما اإلسالم دار عن الدفاع أجل من قوي وطني جيش تأسيس مع

الجهاد.
األرايض مللكية أعىل حد ووضع الزراعي، اإلصالح مثل األوىل الثورة قرارات وإن
من أرضهم الفالحني واسرتداد الزراعيني، واألجراء املعدمني الفالحني عىل األرض وتوزيع
أصلح من وأن يفلحها، ملن األرض يجعل الذي اإلسالم مبادئ إىل أقرب الغائبني املالك
قرار لهو ١٩٥٦م يف السويس قناة تأميم بالتأميم، الثورة قرار وأن له. فهي بواًرا أرًضا
وروح اإلسالم تلقائية أصحابها. إىل األمة وثورة شعبها إىل مرص أرض يرد إسالمي
العدوان وأثناء التأميم بعد األزهر إىل النارص عبد أرسع لذلك اإلسالم. روح هي الثورة
فاألزهر سنقاتل». … «سنقاتل الشهري خطابه وألقى ١٩٥٦م أكتوبر يف مرص عىل الثالثي
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واإلسالم النارصية

فتحول االستعماري. العدوان ضد املسلح الكفاح بداية وليعلن الوطنية املقاومة مهد
الثالث. العالم يف تحرري وزعيم قومي بطل إىل ١٩٥٤م يف اإلسالمية للحركة قاهر من
١٩٥٧م يف والتمصري الوطنية. ثرواتها عىل املتحررة الشعوب سيطرة بداية يعلن كما
االستغالل ضد أصيل إسالمي عمل األجنبية الرشكات عىل الوطنية اإلرادة سيطرة أي
األمة تجزئة ضد وحدوي إسالمي عمل ١٩٥٨م يف سوريا مع والوحدة الوطنية. للثروات
نحو خطوة العربية فالوحدة فشيئًا. شيئًا لألمة الشاملة الوحدة من اقرتابًا وتبعثرها،
يف االنحياز عدم كتلة وتكوين ١٩٥٥م، يف باندونج مؤتمر وتأسيس اإلسالمية. الوحدة
يف إسالم ملبادئ تحقيق ذلك كل اإليجابي، الحياد سياسة واتباع ١٩٦٤م، منذ بلجراد
الصاعد اإلسالم هو هذا َغْرِبيٍَّة﴾. َوَال ِقيٍَّة َرشْ ﴿َال والغرب، الرشق عن الذاتي االستقالل
مبارش تطبيق أو للنصوص تفسري إىل حاجة ما دون العامة املصالح تحقيق طريق عن
ألقاب وأخذ اإلعالم، أجهزة يف الشعائر وإقامة والقفطان العمة وليس الرشيعة، ألحكام

الحرمني. وخادم املسلمني، إمام
إحداث يف األول اإلسالم طريق كانت والثورة اإلسالم بني العضوية الوحدة هذه
والثورة اإلسالم وحدة األعماق يف ظهرت حيث العربية، الجزيرة يف االجتماعي التغري
والتغري الثورة طبيعة هي اإلسالم طبيعة بينهما. الدعائي الخارجي التوفيق طريق وليس
أيًضا صاعدة ثورة اإلسالم فإن القاعدة من صاعًدا إسالًما الثورة كانت وإذا االجتماعي.
نازلة. علوية رشيعة تطبيق مجرد وليس الواقع يف اجتماعي تغري إحداث أجل من
من حقه يأخذ وفقري يُعتق، عبد يتبدل، اجتماعي نظام يتحرك، واقع ثورة، اإلسالم
مواطن إىل يتحول وَقبَيل أعجمي، مع وعربي أبيض، مع يتساوى وأسود الغني، أموال
الكربى القوى وترث تفتح والدولة دولة، إىل تتحول وأقوام يتحرض، وبدوي للعالم،
هللا رشيعة والعدل العدل، رشيعة االشرتاكية والروم. الفرس إمرباطوريتي املتهاوية،

ثورة. واإلسالم إسالم، الثورة والنازل: الصاعد مًعا الطريقني يلخص

الشعبية والنارصية اإلسالمي اليسار (8)

اإلعالمية الدعائية النارصية يف تتحقق لم التي والثورة اإلسالم بني العضوية الوحدة هذه
عن النارصيني من جديدة أجيال إليها تصبو أن يمكن التي هي الخصوم مع الحجاجية
لصالح اإلسالم تفسري يعيد اإلسالمي فاليسار الشعبية. والنارصية اإلسالمي اليسار طريق
الوقت نفس ويف املستضعفني، حقوق وأخذ املظلومني، عن دفاًعا الكادحة، الطبقات
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الشعبية والنارصية والصهيونية.10 االستعمار ومقاومة الوطني االستقالل عىل تأكيًدا
قوى وتحالف املستقلة، والتنمية الوطني االستقالل مثل زعامة كمبادئ النارصية هي
ونسبة العمال، وحقوق التعليم ومجانية والتصنيع، الزراعي، واإلصالح العامل، الشعب
والقطاع اإلنتاج، لوسائل العامة وامللكية النيابية، املجالس يف والفالحني العمال من ٪٥٠
العربية والوحدة والصهيونية االستعمار ومقاومة االنحياز، عدم وسياسة والتأميم، العام،
مثل الثورة قبل الرئيسية وبقواها الجماهري حركة عىل املرة هذه باالعتماد لكن إلخ …
يف ومؤصلة العربية، االشرتاكية أو القومية مثل بعدها أو واإلخوان والليربالية املاركسية

األبطال. وسري العامية واألمثال اإلسالم، وهو تراثها، من ونابعة الشعبية، ثقافتها
اإلسالم بني العضوية الوحدة إمكانية لتوضح األخرية «الشعب» جريدة تجربة إن
الطرف من أكثر الطرفني أحد إىل ميل من أحيانًا يحدث مما بالرغم والنارصية
وقد الفعل. ورد الفعل لقانون طبًقا امليزان لعدل والفرقة االنشقاق يسبب مما اآلخر
صاحب االجتماعي املفكر الثورة، قبل األول قطب سيد لدى سلًفا الوحدة هذه وجدت
واإلسالم». العاملي «السالم والرأسمالية»، اإلسالم «معركة اإلسالم»، يف االجتماعية «العدالة
املصالح لتحقيق وسيلة النهاية يف فاإلسالم الشعائري. اإلسالم تجاوز ذلك ويقتيض
وخالفة والقيادات الزعامات عىل التنازع تجاوز يقتيض كما ذاته. يف غاية وليس العامة
ال النحو هذا وعىل وجماهريه. مبادئه هو النارص فعبد النارصية. ووراثة النارص عبد
اإلسالم، رشعية الثورة، ورشعية الدين رشعية القادمة، األجيال عند الرشعيتان تتصادم

النارصية.11 رشعية

١٩٨١م، األول، العدد واإلسالمي»، «اليسار مجلة يف اإلسالمي؟ اليسار يعني ماذا دراساتنا: انظر 10
والثورة «الدين من السابع الجزء الديني، الفكر يف واليسار اليمني وأيًضا: والنرش، للبحث العربي املركز

مرص». يف
من ص١٨٣–٢١١، القومية»، والتنمية «الدين الثالث الجزء يف والدين، النارص عبد دراستنا: انظر 11

أجزاء). (ثمانية مرص» يف والثورة «الدين مجموعة
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قيمة؟1 الفقر هل

القديم الرتاث يف الفقر مفهوم تحليل

وهي الثقافة. اجتماع علم أو القيم اجتماع علم من جزء إما املوروثة القيم دراسة
يف حيٍّا زال ما نسبيٍّا ومخزونًا معيشة، تجربة باعتباره القديم الرتاث يف أيًضا دراسة
تستطيع ما وهو السلوك. بمعايري ويمدهم للعالم، تصوراتهم يعطيهم الناس قلوب
يف فرق ال شعبية، ثقافة باعتباره إليه الوصول والجواب السؤال طريق عن االستبيانات

الشعبي. املوروث أو الديني املوروث بني ذلك
الحية التجارب ووصف املضمون تحليل بني يجمع مزدوج منهج هو املتبع واملنهج

(الفينومينولوجي). الظاهرياتي املنهج يف الحال هو كما
نماذج والفقه والتصوف والعقيدة والحديث القرآن األويل، للنص املضمون تحليل
ووصف الشعبية. الثقافة يف ثقايف موروث إىل تحول الذي القديم الرتاثي املوروث من
القيم هذه فيها تؤثر التي الحية التجربة بني واملواطن للباحث الشعورية التجارب
االجتماعي. والواقع الثقايف املوروث بني تطابًقا أوضاعها، عن تعرب وتجعلها املوروثة

ومشتقاته اللفظ ورد فقد الكريم. القرآن هو قيمة باعتباره للفقر مصدر وأول
فمن «الفقر».2 الفاعل اسم ثم «الفقري» املفرد ثم «الفقراء» الجمع الفاعل اسم بصيغة

لقسم السادسة السنوية الندوة أعمال املواجهة»، واسرتاتيجيات والنتائج الجذور مرص، يف «الفقر 1

ص٥٧–٦٣. ١٩٩٩م، القاهرة، ١٩٩٩م، مايو ٨–٩ القاهرة، بجامعة اآلداب بكلية االجتماع
.(١) الفقر ،(١) فقريًا ،(٣) الفقري ،(٧) الفقراء اللفظ: تكرار 2



(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

الفقراء، هم اجتماعية طبقة الناس، من مجموعة إىل الفقر يشري اللغوي الشكل حيث
ثابت. حال عىل تبقى ال متحركة متغرية االجتماعية والطبقات ثابتًا. جوهًرا وليس
ومفعول فاعل مفرًدا، وليس جمًعا مجهولني، وليسوا التعريف والم بألف معرَّفون وهم

أخرى. ألفعال ومستقبلون ومفعولون فاعلون إنهم أي ومجرور
يشء إنه أي الشيطان من الفقر أن األول: معاٍن. أربعة يف كلها االستعماالت ووردت
قبوله، يمكن ال وضع هو الفحشاء. يعادل والفقر الشيطان.3 يحارب كما يحارب سلبي
فاهلل هلل.4 صفة ليس وهو كفر. قد الشيطان دام ما الكفر إىل أقرب طبقي، غري وضع
األوصاف إسقاط هللا، بأوصاف التشبه هو التصوف كان وإذا إليه. فقراء والناس الغني

الغني.5 باهلل سلبية صفة للبرش الفقر صفة فإن العلية بالصفات والتحيل الدينية
الفقراء، الناس إىل الغني هللا من غنًى إىل يتحول البرش فقر أن الثاني: واملعنى
عىل والفقري الغني يتوىل وهللا الدنيا، الطبقة إىل العليا الطبقة من األدنى، إىل األعىل ومن
الثابت. اإلنسان جوهر خارج متغرية اجتماعية أوضاع والفقر الغنى ألن نظًرا السواء،

أجر تحديد فعليه قارص عىل وليٍّا يكون عندما الوالية، يف العفة الثالث: واملعنى
من انتقاًال الفاحش، واإلثراء الرسيع الكسب عىل دافًعا ليس فالفقر لنفسه، متواضع

الفعل.6 رد إىل الفعل
املساكني مع للفقراء الصدقة استحقاق هو شيوًعا األكثر وهو الرابع: واملعنى
فالفقر الناس.7 من الشكر طلب أو الفقراء ملشاعر جرح أو إعالن دون عليها والعاملني
أكثر الفقراء، إىل األغنياء من يملكون، ال الذين إىل يملكون ممن األموال لسيولة علة إذن

.(٢٦٨ :٢) ِباْلَفْحَشاءِ﴾ َويَأُْمُرُكْم اْلَفْقَر يَِعُدُكُم يَْطاُن ﴿الشَّ 3

إَِىل اْلُفَقَراءُ أَنْتُُم النَّاُس أَيَُّها ﴿يَا .(١٨١ :٣) أَْغِنيَاءُ﴾ َونَْحُن َفِقريٌ هللاَ إِنَّ َقالُوا الذيَن َقْوَل هللاُ َسِمَع ﴿َلَقْد 4

اْلُفَقَراءُ﴾ َوأَنْتُُم اْلَغِنيُّ َوهللاُ نَْفِسِه َعْن يَبَْخُل َفِإنََّما يَبَْخْل ﴿َوَمْن .(١٥ :٣٥) اْلَحِميُد﴾ اْلَغِنيُّ ُهَو َوهللاُ ِهللا
.(٣٨ :٤٧)

ِبِهَما﴾ أَْوَىل َفاهللُ َفِقريًا أَْو َغِنيٍّا يَُكْن ﴿إِْن .(٢٨ :٢٤) َفِقريٌ﴾ َخرْيٍ ِمْن َّ إَِيل أَنَْزْلَت ِلَما إِنِّي َربِّ ﴿َفَقاَل 5

.(٢٤ :٣٢) َعِليٌم﴾ َواِسٌع َوهللاُ َفْضِلِه ِمْن هللاُ يُْغِنِهُم ُفَقَراءَ يَُكونُوا ﴿إِْن .(١٣٥ :٤)
.(٦ :٤) ِباْلَمْعُروِف﴾ َفْليَأُْكْل َفِقريًا َكاَن ﴿َوَمْن 6

ِهللا﴾ َسِبيِل ِيف وا أُْحِرصُ الذيَن ﴿ِلْلُفَقَراءِ .(٢٧١ :٢) َلُكْم﴾ َخرْيٌ َفُهَو اْلُفَقَراءَ َوتُْؤتُوَها تُْخُفوَها ﴿َوإِْن 7

الذيَن اْلُمَهاِجِريَن ﴿ِلْلُفَقَراءِ .(٦٠ :٩) َعَليَْها﴾ َواْلَعاِمِلنَي َواْلَمَساِكنِي ِلْلُفَقَراءِ َدَقاُت الصَّ ﴿إِنََّما .(٢٧٣ :٢)
.(٨ :٥٩) َوأَْمَواِلِهْم﴾ ِدياِرِهْم ِمْن أُْخِرُجوا
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الرأسية. السيولة من القرآن يف تركيًزا أكثر األفقية، السيولة أعىل من والعطاء الهبة من
السنة يف اللفظ ذكر فقد الرئيسيني املعنيني عىل وركزت املعاني هذه السنة وضحت وقد

أضعاف. عرشة القرآن يف ذكر مما أكثر
وذلة. قلة يف اإلنسان يضع للكفر، معادل وهو الفقر. من التعوذ هو األول: املعنى
الفقر كان لو «وهللا الشهري بقوله عمر قصده الذي املعنى وهو بالظلم. يشعر ويجعله

لقتلته».8 رجًال
الناس بني واملساواة مؤقت، وضع فالفقر بالصدفة. الفقر تجاوز الثاني واملعنى
األنبياء يعطي املحكومني. مسئولية تكون أن قبل الحاكم مسئولية وهي دائم. وضع
التكاثر مع الفقر العيب إنما عيبًا، ليس ذاته حد يف الفقر األغنياء، يعطي كما الفقراء

الفقر. خط تحت النزول أي
األنبياء قبل الجنة يدخلون الفقراء، من الجنة أهل عامة أن وهو ثالث معنًى وهناك
عند وتواتر الشعبية الثقافة يف استمر الذي السلبي املعنى وهو لألنبياء.9 صفة والفقر

العقيدة.10 وعلماء الصوفية
إليها الوصول يتم غاية بمجهوده، اإلنسان يناله املقامات، من الفقر الصوفية، فعند
للناس.11 كسلوك الفقر لترشيع املوضوعية األحاديث وتكثر واملجاهدات. بالرياضيات
من رس وهو عليه، والصرب بالفقر، الرضا والصرب، الرضا بمقامات الفقر ارتبط فقد
الغني من يحرتز والفقري هللا، معرفة إىل الطريق وهو األبرار. خلقه يف يضعه هللا أرسار
الفقر فضيلة تمتزج فكيف أغنياء. واألغنياء فقراء الفقراء يظل وبالتايل يجالسه وال

الغنى؟ برذيلة

الفقر من باهلل «تعوذوا والفقر»، الكفر من بك وأعوذ الفقر، فتنة من بك «أعوذ السلبية: الفقر أحاديث 8
والذلة». والقلة

عنه»، هللا احتجب … فاحتجب املسلمني أمر من شيئًا وجل عز هللا واله «من اإليجابية: الفقر أحاديث 9
ص١٨٦. النبوي، الحديث أللفاظ املفهرس املعجم التكاثر»، عليكم أخىش ولكني الفقر عليكم أخىش «ما
يدخلني رب أي الجنة «وقالت األنبياء»، قبل الجنة املسلمني فقراء «يدخل مثل بالفقر الرضا أحاديث 10

واملساكني». والضعفاء الفقراء
الجنة ومفتاح مفتاح، يشء «لكل يوم»، ونصف عام بخمسمائة األنبياء قبل الجنة الفقراء «يدخل مثل 11

القيامة». يوم تعاىل هللا جلساء هم ربَّ الصُّ والفقراء املساكني حب
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(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

وعالمة الجنان، ويدخل الذنوب، يغفر القيامة. يوم لإلنسان شفاعة خري والفقر
األمراض، لكل دواء الفقراء عليه. واعرتاضه الفقر من خوفه اإلنسان عىل هللا سخط

واستمراره. الفقر دوام لإلنسان فضيلة وأحسن العلل. كل وشفاء
الفقر حقيقة يشء. عىل يعرتض وال يشء، إىل يحتاج ال ألنه هللا نعيم يف الفقري
بها اشرتى العبد. يف الرب يحققها قيمة هي وكيف. ملاذا األسباب، عن به االستغناء
يغني وهللا فضيلة، معه واالستمرار به واإليمان رذيلة، منه والخوف بالدنيا، اآلخرة املؤمن
برش عند املقامات وأفضل هللا. مع غني فإنه الناس من فقريًا كان ومن لدنه. من الفقري
يف استقر الذي الشعبي املعنى هو وهذا القرب». إىل الفقر عىل الصرب «اعتقاد الحارث بن

بهدلة».12 والعز حشمة «الفقر السوء من وقاية فالفقر العامية. األمثال من كثري
الثورة إىل وتدعوهم الفقراء وأوضاع الفقر تنقد أخرى عامية أمثال هناك ذلك ومع

االجتماعي. بالتغيري واملطالبة والغضب
الناس. من مكروه منبوذ وهو وحشة». ريحته «الفقري

شهادة». الرشع يف له تقوم وال ادى، ويدَّ يتهادى ال «الفقري
بعض وتعطي به. ليذلل البعري أنف يف يوضع ما والخزام العرتيس» خزام «الفقري
إىل وتدعو الغنى». صيغة «الفقري مثل الغنى إىل الفقر من التحول يف األمل األمثال
وترفض السواحة»، فقري من أفضل الساحة يف «فقري األقربني الفقراء عىل الصدقة
االستدانة عدم وهو األدنى، بالحد واالكتفاء األمرا»، زي ويحشوا «فقرا بالفقر االفتخار

الكامل».13 الغنى هو دين بال «فقر
الغنى؟ أم الفقر أفضل أيهما العدل: مباحث يف الدين أصول علماء تساءل وقد
يف النظري بالسؤال أو االجتماعية باألوضاع يتعلق ال السؤال أن البعض إجابة وكانت
عمله كان إذا الفقري من أفضل الغني وجعلوا البرش. يف أي والغني، الفقري يف بل ذاته حد
الشاكر الغني من خري الصابر فالفقري الغني من أفضل الفقري البعض وجعل أفضل.

فقراء. كانوا القدوة، وهم األنبياء وأن الجنة، إىل أسبقهم وهم
القومي، الدخل مستوى لرفع للفقراء مشاريع إقامة يمكن كيف اآلن: والسؤال
املجتمعات يف الفقر خط وتجاوز القومي، الدخل توزيع وإلعادة لألجور، سياسة وصياغة

قيمها؟ ونظم املوروثة، ثقافتها يف قيمة زال ما والفقر النامية،

ص١٢٢–١٢٦. (د.ت)، األزهر القشريية، الرسالة 12
ص٣٧٩–٣٨٠. ١٩٥٦م، القاهرة، العربي، الكتاب دار العامية، األمثال تيمور: أحمد 13
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قيمة؟ الفقر هل

تحويل يمكن بحيث الشعبية الثقافة بناء إلعادة موازية مشاريع إىل ذلك يحتاج أال
يمكن هل عليه؟ الثورية إىل به الرضا ومن سلبية، قيمة إىل إيجابية قيمة من الفقر
يف التنمية ملشاريع سنًدا تكون بحيث الشعبية الثقافة بناء إعادة أجل من مرشوع إقامة

الناس؟ قلوب يف حيٍّا تراثها زال ما التي الرتاثية املجتمعات
توزيع إعادة مشاريع كل يف الشعبية املشاركة تعظم حينئٍذ ذلك، أمكن ما فإذا
تنهار ما رسعان التي االشرتاكية وقوانينها الدولة بسياسات االكتفاء دون القومي الدخل
ألن النخبتني لكال قابل والشعب مضادة، أخرى نخبة إىل الثورية النخبة تحولت ما إذا

الدائمة. هي الشعبية ثقافته
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العربية1 الثورة نظرية

الدولة) سيف (عصمت قراءة إعادة

األجيال تكامل أوًال:
استبعاًدا إما اآلخر، منهم كل يستأصل أن املعارصين العرب املفكرين عادة جرت لقد
جهة من وهدًما تجريًحا وإما أوىل، جهة من بالسلب وقتًال وصمتًا تنكًرا أو وإقصاءً
مفكرين بني حوار ينشأ وقد تتفتح.2 زهرة ملائة يتسع ال العربي الفكر وكأن ثانية،
من آخر ملفكر مفكر يقرأ ما ونادًرا مختلفني.3 منظورين من واحد ملوضوع للنظر
حوار يف مألوف غري زال ما األجيال بني التكامل نموذج ألن املعارصين من أو السابقني
أجل من والتكامل األجيال حوار نموذج إنه املتبادل. واإلقصاء االستبعاد من بدًال األجيال
الغايات تحقيق إىل ويهدف نفسها، الهموم ويحمل املداخل متعدد واحد مرشوع إحكام

واملنطلقات.4 الوسائل تعددت وإن نفسها،

التي الفكرية الندوة ومناقشات بحوث الدولة»، سيف عصمت العربي، التقدم مشاعل حملة «من 1

٢٠٠١م، مايو بريوت، واملستقبل، التنمية لبحوث العربي واملركز العربية الوحدة دراسات مركز نظمها
«مفكرون». الزمن، حصار من الثاني الجزء يف أدخل وهو ص٢٦٣–٢٨٢.

١٩٦٧م (حزيران) يونيو هزيمة بعد الثانية النهضة يف العربي الفكر رواد ذكر عدم األول النوع من 2

الرحمن، عبد وطه طرابييش، جورج دراسات مثل كثري الثاني والنوع اليسري. النذر يف إال البعض بعضهم
وحنفي. الجابري عن حرب وعيل تيزيني، والطيب

تقديم واملناقشات، الردود سلسلة تليه واملغرب املرشق حوار الجابري، عابد ومحمد حنفي حسن 3

١٩٩٠م. البيضاء، الدار توبقال، دار جلول، فيصل
١٩٩٨م. القاهرة، قباء، دار األجيال، حوار يف: تبنيه تم الذي النموذج وهو 4



(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

أجل من وتكاملها األجيال حوار النموذج، لهذا استئناف العربية الثورة نظرية
إىل الحق جيل من تحية اآلخر. أحدها يستبعد أن دون من الرؤى وتعدد املتبادل اإلثراء
واالستقالل اإلبداع رشط يكون حضاري وتواصل تاريخي تراكم أجل من سابق جيل
وليس البرش بني تقرب فالحياة نفسه، الجيل إىل ينتسبان ملفكر مفكر من أو الفكري،

املمات.5 فقط
يوجد ال السياسية األيديولوجيات ففي والصواب. الخطأ تعني ال القراءة وإعادة
للمفكرين فردية وربما إنسانية ومواقف اجتماعية ذهنية أبنية توجد بل صواب، أو خطأ
علوم وهي السياسية العلوم من جزء األيديولوجيات السياسية. النظريات وأصحاب
الطبيعية العلوم منطق يف يصح قد الذي والخطأ الصواب منطق خارج إنسانية

املضبوطة. والعلوم التطبيقية العلوم والرياضية،
العبارة وتدقيق املنطقية والصياغة النظري اإلحكام من مزيد هو القراءة إعادة
وإعادة الربهاني، املنطق إىل الجديل والقول الخطابي القول من والتحول التكرار، وتفادي
عىل وتركيز أكثر، منطقي وترابط أدق، قضايا يف والوطن الفكر هموم الهموم، صياغة
الفلسفة إىل السيايس الحشد ومن الخاصة، إىل العامة من جمهوره وتحويل الفكر،

سيايس. علم إىل السياسية الفلسفة تحويل أخرى قراءة تستطيع وربما السياسية.
يف تدخل أن يمكن حتى السياسية األيديولوجيا حدود إىل أيًضا القراءة إعادة وتهدف
واإلبعاد والرفض السجال منطق خارج معها املعارصة السياسية األيديولوجيات مع حوار
الستينيات. روح ذلك كان القومية. باسم املاركسية مع العربية الثورة نظرية تفعل كما
(الحوار النظرية الحوارات من سلسلة بدأت ١٩٦٧م يونيو (حزيران) هزيمة وبعد
عمل وصياغة النظرية األطر تحديد أجل من (… والقومي–اإلسالمي القومي–املاركيس،
القومي الفكر من واملبادرة بعد. ينشأ لم القومي–الليربايل الحوار زال وما موحد. وطني
حوار يف اإلسالمي الفكر من غائبة املبادرة زالت وما النكسة. بعد انتكس الذي هو ألنه

وإسالمي-ليربايل. إسالمي-ماركيس،

انظر: عني، دراسته مقابل يف عنه دراسة أكتب بأن الدولة سيف عصمت املرحوم وعدت قد ُكنت 5

فكر يف نقدية قراءات واآلخر: األنا جدل يف: حنفي»، حسن مع حوار هلل، «الحاكمية الدولة، سيف عصمت
العربي الفكر رواد سلسلة عطية، الحليم عبد أحمد وتقديم إعداد الستني. ميالده عيد يف حنفي حسن

ص٢٧٣–٢٩٦. ١٩٩٧م، القاهرة، الصغري، مدبويل مكتبة .١ املعارص
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العربية الثورة نظرية

عليها فعل وكرد الخالفة لدولة املتاخم الشام يف نشأ القومي الفكر أن املعروف ومن
اضطهادها يف وال هويتهم العثمانية الدولة هوية يف يجدوا لم الذين الشام أهايل من
األرمن حركات مثل الغربية االستعمارية القوى من املدعمة (االنفصالية) للحركات

العرب. القوميني وحركة والبلقان
تقليديٍّا تنتسب مرص أن بينما القومي الفكر إىل ينتسب مرصيٍّا مفكًرا أن والغريب
عبده. ومحمد األفغاني أسسها التي اإلصالحية الحركة إىل العربي واملغرب السودان مع
شعار واضع األفغاني الديني. اإلصالح عباءة من خرجت االستقاللية الوطنية فالحرية
زغلول وسعد الوطني، الحزب برنامج كتب الذي هو عبده ومحمد للمرصيني»، «مرص
يف امليثاق يف النارص عبد أن كما عبده. محمد تالميذ من يُعترب ١٩١٩م ثورة مفجر
كان وقد الوطنية. الحركة رواد اإلصالح بزعماء يشيد الوطني» النضال «جذور فصل
يف االستعمار مواجهة يف «اإلسالم حول لتعاليمه ومنفذًا لألفغاني تلميذًا عرابي أحمد
كذلك األفغاني. تعاليم يف وطنيته جذور تمتد النديم هللا وعبد الداخل». يف والقهر الخارج
العربي: املغرب يف االستقاللية الوطنية الحركات ويف السودان، يف املهدية الثورة يف الحال
من وغريهم املختار وعمر اإلبراهيمي، والبشري باديس، بن الحميد وعبد الفايس، عالل

الوطنيني. اإلصالحيني
عما تعرب بل القلب، من تخرج لم العربية الثورة نظرية أن البعض يشعر قد لذلك
النارص. عبد زعامة بفضل العربية القومية انتساب من الستينيات يف مرص عىل طرأ
وغربًا السودان، نحو جنوبًا الحدود مفتوحة األطراف مرتامية التاريخ عرب مرص كانت
الجزيرة شبه نحو ورشًقا واليونان، وتركيا الشام نحو وشماًال الغربية، الصحراء نحو
محيطها يف بمركزيتها اإلحساس هو عيل محمد حتى أحمس منذ دورها كان العربية.
أصبح الشام يف العربية القومية ظهرت فلما العربية. القومية ذلك يسمى أن دون
املرصية–السورية والوحدة ١٩٥٦م، يف القناة تأميم بعد القومي للتحرر النارصبطًال عبد
باسمه العربية الثورات واندالع األحرار، الضباط حركات وانتشار ١٩٥٨–١٩٦١م، يف
الوطنيني أو اإلسالميني أو املاركسيني املفكرين بعض تجاوب وليبيا. واليمن العراق يف
الوجدان يف النظرية جذورها لها يكون أن دون من العربية القومية الحركة مع التلقائيني
الحرصي، ساطع مثل القومية منظرو ظهر لذلك الشام. يف الحال هو كما املرصي
الشام. يف وغريهم الدروبي وسامي الحوراني، وأكرم البيطار، وصالح عفلق، وميشيل
يف اإلخوان حركة انترشت كما الشام من العربي الوطن أرجاء إىل الحركة وانترشت

مرص. من العربي الوطن

391



(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

ضد عربيٍّا قوميٍّا زعيًما باعتباره النارص عبد عن العربية الثورة نظرية تدافع لذلك
مرص) خارج العرب عند (وليس مرص داخل املرصيني بعض عند لديه الشائعة التهمة
أحد وكانت والثالثة. الثانية الجمهوريتان لها روجت التي التهمة وهي بالدكتاتورية6

األوىل. الجمهورية عىل االنقالب بعد وجودهما ورشعية بقائهما أسباب

املنطقي النسق قلق ثانيًا:

الرشق يف األثرية األعداد من سبعة فالعدد كتب، سبعة من العربية الثورة نظرية تتكون
بالرغم األسس العنوان يف األوالن الكتابان يتكرر عربية.7 وأمثاًال وديانات ثقافة القديم
العربية، الطليعة الرابع، البعد والثاني وأخريًا، أوًال. الحرية اإلنسان، جدل األول أن من
الوحدة إىل السادس أن من بالرغم الطريق العنوان يف والسابع السادس الكتابان ويتكرر
تم فإذا التقدمية. القوى وحدة إىل … الديموقراطية إىل والسابع االشرتاكية، إىل …
الديني الفكر يف رمزي عدد أيًضا وهو خماسيٍّا، النسق يكون األجزاء تكرار استبعاد
والطريق. واألسلوب، والغايات، واملنطلقات، األسس، الخمسة: موىس كتب مثل القديم

كل والديموقراطية، واالشرتاكية، الوحدة، الفرعية: العناوين يف التكرار يقع كذلك
السادس والكتاب الديموقراطية، االشرتاكية الوحدة دولة الرابع الكتاب يف مرتني: منها
القوى وحدة إىل … الديموقراطية إىل السابع والكتاب االشرتاكية، إىل … الوحدة إىل

التقدمية.
(الكتابان األسس كانت فإذا املعنوي. التكرار هناك اللفظي التكرار إىل وباإلضافة
الفلسفية، التصورات امليتافيزيقية، األسس األوىل، النظرية الدعائم هي والثاني) األول
املقدمات والطريق، والغاية املنطلقات الحركة: ثالثية تكون العربية الثورة نظرية فإن
األيديولوجيات عليها منطقية قسمة وهي والوسط. والنهايات البدايات والوسائل، والنتائج

١٩٨٣م. بريوت، ط٢، املسرية، دار ديكتاتوًرا؟ النارص عبد كان هل الدولة: سيف عصمت 6

األسس، ج١: ١٩٨٣م، بريوت ط٢، املسرية، دار أجزاء، ٧ العربية، الثورة نظرية الدولة: سيف عصمت 7

ما املنطلقات، ج٣: العربية، الطليعة … الرابع البعد األسس، ج٢: وأخريًا، … أوًال الحرية اإلنسان، جدل
الثورة األسلوب، ج٥: الديموقراطية، االشرتاكية الوحدة دولة الغايات. ج٤: نحن؟ من … مجتمعنا هو
وحدة إىل … الديموقراطية إىل الطريق ج٧: االشرتاكية، إىل … الوحدة إىل الطريق ج٦: الثورة، وأداة …

التقدمية. القوى
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األسلوب والطريق. األسلوب مفهومني: يف الوسطى الحركة تزدوج ثم السياسية. والحركات
األسس يف العربية الطليعة أن مع العربية»، الطليعة «بقيادة الثورة وأداة … الثورة هو
«وحدة أما والديموقراطية. واالشرتاكية الوحدة الغايات: إىل حركة مجرد الثاني) (الكتاب
األسلوب. مثل الوسط إىل أقرب أنها مع الغايات إىل حركة أيًضا فهي التقدمية» القوى
الغايات كانت فإذا هدًفا. وليست وسيلة غاية، وليست أداة التقدمية القوى فوحدة
وأداة الثورة واضًحا: األسلوب وكان والديموقراطية، واالشرتاكية الوحدة دولة واضحة:
غامض: الطريق فإن نحن؟» من … مجتمعنا هو «ما وضوًحا أقل واملنطلقات الثورة،
الغايات إىل أقرب املؤلف عند تبدو إذ التقدمية، القوى وحدة إىل … الديموقراطية إىل

واألدوات.8 الوسائل إىل منها
األبعاد ألن ماهيته تظهر ال الرابع» «البعد تحليل يف األسس الثاني الكتاب ويف
والدولة؟ واألمة القومية أم واملجتمع واألرسة الفرد هي: هل واضحة. غري األوىل الثالثة
الربط عنارص وجود من بالرغم متفرق، نحو عىل أيًضا موضوًعا عرش اثني ويتضمن
إمكانيات، من العالم يقدمه وما العاملية والظروف والتجزئة، واالستعمار األمة، مثل: بينها

العرب.9 والتقدميون والتقدميون والوحدة، واالشرتاكية
موضوًعا عرش خمسة يضم إذ …؟ العربية الطليعة من يف منطقي بناء يظهر وال
الرضورة صفاتها: مثل لتشابهها نظًرا بينها الضم إمكانية من بالرغم متناثر نحو عىل
واالشرتاكية الحرية وشعاراتها: االنطالق، ونقطة واملدرسة والوعي والعقائدية، والتنظيم
أو وأدواتها وأخالقها والنارصية، االشرتاكي العربي البعث حزب شعارات وهي والوحدة
من ليست العربية والطليعة والثورة.10 والديموقراطية القومية مثل طرقها أو آلياتها

والطريق. األسلوب العربية الثورة نظرية بتعبري أو واآلليات األدوات من بل األسس،

ص٦٥–١٢٥. العربية، الطليعة … الرابع البعد األسس، ج٢: نفسه، املصدر 8
… العربية األمة تكونت كيف (٢) وأمتنا، … األمم بني التمييز (١) هي: عرش االثنا املوضوعات هذه 9

والتجزئة … التخلف (٤) والوحدة، التضامن بني … والتجزئة االستعمار (٣) االستعمار، جزأها وكيف
العاملية الظروف (٦) العربية، العربي–الديموقراطية الوطن يف الحرية أزمة (٥) االستعماري، والنهب …
واالشرتاكية والوحدة الحرية … غاياتنا (٨) إمكانيات، من لنا العالم يقدمه ما (٧) الخاصة. وظروفنا …
…؟ التقدميون من (١١) … الثورة (١٠) العرب، االشرتاكيون … بالوحدة االشرتاكية عالقة (٩) …

مًعا. واالشرتاكية والوحدة الحرية العرب، الرجعيون العرب، التقدميون (١٢)
(٥) قومي، (٤) عقائدي، (٣) وتنظيم، (٢) رضورة، (١) هي: عرش الخمسة املوضوعات هذه 10

نقطة (١٠) وعيٍّا، أشمل (٩) واالشرتاكية، (٨) والحرية، (٧) الوحدة، سبيل يف (٦) ديموقراطي،

393



(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

القليل، أقل إال للثورة يتعرض ال الثورة) وأداة الثورة (األسلوب، الخامس والكتاب
األحزاب، مشكلة الحزب، يف منها فقرات ست فقرة. عرشة خمس من واحدة فقرة.11
واحد حزب الدولة؟ أم الحزب الحزب؟ أم الجبهة القومي، الحزب ملاذا القومي، الحزب
وحدة التقدمية؟ هي ما ولكن مثل: أخرى فقرات تتداخل ثم متعددة؟12 أحزاب أم

التقدمية. العربية القوى
التقدمية) القوى وحدة إىل … الديموقراطية إىل (الطريق السابع الكتاب ويف
إىل الفردية الحرية من التحول غاية، فالديموقراطية والوسيلة. الغاية بني القلق يبدو
طريق غاية، وليست طريق فهي التقدمية القوى وحدة أما الحكم. يف الديموقراطية

الوحدة.13 لتحقيق
اإلنسان، جدل أسس عن األول أكربها الكم. حيث من السبعة الكتب وتتفاوت
الطبيعي ومن الثورة. وأداة والثورة األسلوب، الخامس وأصغرها وأخريًا. … أوًال الحرية
وأداة الثورة (األسلوب، الخامس يكون أن الغريب من ولكن أكرب، األسس األول يكون أن

أصغرها.14 الثورة)

املنهجي االضطراب ثالثًا:

نحن؟) من … مجتمعنا هو ما (املنطلقات، الثالث الكتاب يف املنهجي االضطراب ويبدو
املنطلقات تتضمنه الذي املوضوع أن حني يف الهوية لقضية يعرض الفرعي فالعنوان
مناهج: ثالثة ويعرض والنظرية. املنهج جزأين: يضم والنظرية. املنهجية املسألة هو
جدل ثم جديد، من باملفرد اإلسالمي بالجمع، التطور ومناهج باملفرد، الليربايل املنهج

العربي، الطليعي أخالق (١٤) الطليعة، أخالق (١٣) الطليعي؟ فمن (١٢) الثورة، ثم (١١) االنطالق،
ص١٢٩–١٥١. العربية، الطليعة … الرابع البعد األسس، ج٢: نفسه، املصدر انظر: ومدرسة، (١٥)

ص٩٦–١١٢. الثورة، وأداء … الثورة األسلوب، ج٥: نفسه، املصدر يف العربية؟ الثورة ملاذا 11

.٥٩–٨٦ ،٣٩–٥٢ ص٢٠–٣١، الثورة، وأداة … الثورة األسلوب، ج٥: نفسه، املصدر 12
.٥٣–٥٨ ص٣٢–٣٨، الثورة، وأداة … الثورة األسلوب. ج٥: نفسه، املصدر 13

عدد الثالث: .٢٩٦ الصفحات عدد السادس: ،٣٠٤ الصفحات عدد الرابع: ،٣٥٦ الصفحات عدد األول: 14
الصفحات عدد الخامس: ،١٥١ الصفحات عدد الثاني: ،٢٣١ الصفحات عدد السابع: ،٢٣٩ الصفحات

.١٢٢
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منهًجا، ليست والليربالية منهج. بأنه الجدل يعرف ذلك ومع منهًجا. يسمى وال اإلنسان
املجتمع وترشيد والحرية العقالنية عىل تقوم واجتماعية واقتصادية سياسية نظرية بل

الطبيعة. وتنظري
واملنهج، النظرية بني التفرقة باستثناء مستقر غري املنهج ملشكلة النظري والعرض
منهًجا ليس فاإلنسان املنهج، مشكلة عىل مقحمة فهي اإلنسان مشكلة أما املناهج. وتعدد
مناهج ذلك يف بما إنسانية املناهج وكل املعرفة. موضوع أو العارضة الذات هو بل

والطبيعية.15 الرياضية العلوم
تغيب النحو هذا وعىل «القومية» فإنها املنطلقات من الثاني القسم وهي النظرية أما
النظرية، إىل منها املوضوع إىل أقرب فالقومية والنظرية. النهج القسمني: بني العالقة
ووحدة كوجود القومية عن كلها فقرة عرشة أربع تتضمن التطبيق. مجاالت إىل أقرب

وفردية.16 وإقليمية وطبقة وأممية وإسالم وإنسانية ودولة ومصري
وتطور التاريخي، والنهج ثانية، مرة التطور مناهج توضع التطور مناهج وتحت
فاملنهج والنظريات. املناهج من خليط وهو امليتافيزيقا، وفشل والجدلية الجديل، املنهج
التطور عىل بالرضورة يقوم التاريخي واملنهج املنهج. إىل منه التطور إىل أقرب التطوري
وقد الجدل. مع التطور يضع الجديل املنهج وتطور التاريخية. النزعة عىل قام ما إذا
عادة امليتافيزيقا وفشل التاريخي. الجديل املنهج يف الحال هو كما أيًضا التاريخ يوضع
قيل فما التطوري. أو التاريخي أو الجديل املادي أو الوضعي للمنهج نتيجة يكون ما
ولغوية، استقرائية استنباطية مناهج من االختصاص أهل يعرفه ما ليس املناهج عن

إلخ.17 … وبنيوية واجتماعية ونفسية وصفية، وضعية، تحليلية،
تيار يف املنهج أساس وهي التوحيد أو األلوهية لقضية اإلسالمي املنهج يتعرض وال
الهيجلية من املستنبطة القضية والحرية، الحتمية قضية يعرض ولكن املعرفة، أسلمة

ما املنطلقات، ج٣: نفسه، املصدر يف: ص٢٤–٣٩، الليربايل»، و«املنهج ص٧–٢٣، املنهج»، «مشكلة 15

نحن؟ من … مجتمعنا هو
القومية القومية، القومية، الدولة وحدة القومي، املصري وحدة القومي، الوجود وحدة القومي، الوجود 16
اإلقليمية، املؤسسات واإلقليمية، القومية والطبقة، األمة واألممية، القومية واإلسالم، القومية واإلنسانية،
ج٣: نفسه، املصدر يف: املنطلقات»، النظرية: «يف يف: األمة، ومصري والفردية، القومية واألقليات، األمة

ص١٢٧–٢٣٩. نحن؟ من … مجتمعنا هو ما املنطلقات،
ص٣٩–٦٦. نحن؟ من … مجتمعنا هو ما املنطلقات، ج٣، نفسه، املصدر يف: التطور»، «مناهج 17
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اعتماًدا والحرية الجربية بني االختصاص أهل عند معروف نقاش يف ويدخل واملاركسية.
بعامة الفقهاء عادة عىل املوضوع يف القرآنية اآليات عرشات تتواىل إذ النص؛ منهج عىل
لعقدة حالٍّ املعارصون الدعاة له يتعرض كما والعلم للدين ويتعرض بخاصة. والحنابلة

العلم. موضوع يف والعرب املسلمني بني النقص
الطبيعة قوانني حتمية األوىل قواعد: ثالث عىل يقوم اإلسالمي املنهج أن والنتيجة
هذا عن اإلنسان مسئولية والثالثة الواقع. تغيري يف اإلنسان حرية والثانية الكون. وسنن
الفكر من ينتج ما أهم اإلنسان، وحرية الطبيعة حتمية األوليان، والقاعدتان التغيري.
املنهج من اإلسالمي املنهج يقرتب ثَم وِمن وهيجل. واسبينوزا ديكارت عند الغربي

ويتجاوزه. الليربايل
مناهج هناك املعرفة. أسلمة أصحاب عند إال اإلسالمي املنهج من يشء يوجد وال
علوم ويف النقيل، واملنهج العقيل املنهج الدين، أصول علم يف علم. كل يف متعددة إسالمية
النص بني األثر، ومنهج النظر منهج الفقه ويف باملنقول، والتفسري باملعقول التفسري
مثل مختلفني علمني يف منهجني بني رصاع ينشأ وقد واملالكية. الحنبلية بني واملصلحة،
الحكماء بني والذوق، النظر بني والصوفية، الفقهاء بني والتأويل، التنزيل بني الرصاع

والصوفية.18
والنتيجة التاريخ. يف وانهيارهم املسلمني نقائص كل اإلسالمي املنهج تحميل ويتم
صيغة ويف الجمع الغائب بضمري عنهم والحديث املسلمني، فشل املنهج لهذا العملية
البحث يتجاوز مطلق حكم وهو فشلنا؟» «ملاذا صيغة واستبعد فشلوا؟» «ملاذا تساؤلية
وأن قرنًا عرش أربعة مدى عىل املسلمني تاريخ يعي أن أحد يستطيع وال الدقيق. العلمي
آخر حكًما يناقض الذي الحكم هذا مثل يطلق حتى الفكري إنتاجهم بكل عامًلا يكون
وبكل الجوانب ومتعددة األطراف مرتامية إسالمية حضارة بتأسيس املسلمني نجاح وهو
املسلمني نجاح عىل دليل الصليبية والحروب اإلسالم. دخلت التي واألقوام الشعوب لغات
ومن رشًقا، الصني إىل غربًا األندلس من امتدت التي الفتوحات عرص وقبله التاريخ. يف
االستعمار من التحرر حركات يف املسلمون نجح كما جنوبًا. أفريقيا إىل شماًال تركيا
ال األحكام هذه مثل ثرواتهم. واستثمار الطبيعية مواردهم وتنمية الحديثة الدول وبناء

ص٦٧–٨٣. نحن؟ من … مجتمعنا هو ما املنطلقات، ج٣: نفسه، املصدر يف: اإلسالمي»، «املنهج 18
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التحرر حركة استئناف تريد التي املعارصة اإلسالمية الحركات أتون يف عالم يطلقها
األحرار. الضباط قادها التي الوطني

منهًجا، ليس وهو القومي الفكر يف اإلنساني املنهج يعني اإلنسان» «جدل أن ويبدو
كاملنهج ويقوم القومي.19 الفكر أزمة حل عىل القادر املنهج فهو إنسانية. نزعة بل
القياس بأركان أشبه وهي والقانون. واإلضافة، األصل، قواعد: ثالث عىل اإلسالمي
الحكم. يصدر حتى والفرع األصل بني تربط التي والعلة والفرع األصل الرشعي:
التصور أو النظرية إىل أقرب تجعله التي العرشة التفصيلية قوانينه تعني وصيغته
والتغري الدائمة، والحركة واملتأثر، واألثر اإلنسان، لطبيعة الشامل الكل مثل: للكون العام
اإلنسان، يف واملستقبل املايض وتناقض اإلنسان، تطور وقانون النوعي، والقانون الدائم،

الجديد.20 وإضافة املستقبل، إىل املايض وضم بالعمل، التناقض وحل

واألسلوب املصطلحات تأرجح رابًعا:

العربية»، الثورة «نظرية النظري املرشوع عنوان يف يقع «الثورة» لفظ أن من الرغم عىل
إال الثورة) وأدوات الثورة (األسلوب، الخامس الكتاب يف استمراره من الرغم وعىل
يف التقدمية» القوى «وحدة مثل التقدم هو أخف مفهوم لصالح أحيانًا يختفي أنه
الطليعة (وليس العربية» «الطليعة مثل العربية مفهوم لصالح أو الطريق السابع الكتاب
صفات يف ذكرت تردًدا. األلفاظ أقل الثورة فلفظ األسس. الثاني الكتاب يف الثورية).
الثورة وموضوعه األسلوب. الخامس الكتاب يف نفسه اليشء ويحدث العربية. الطليعة
الكتاب ويف العربية. الثورة نظرية يف يظهر ما نادًرا «الثورة» لفظ إن بل الثورة. وأداة
ثورة لفظ يظهر ال فرعي كعنوان الثورة وأداة الثورة موضوعه الذي األسلوب الخامس
الكتاب يف أكثر الثورة موضوع ويظهر فقرة. عرشة خمس من واحدة يف إال وموضوعها
التقدميني بني والرصاع الثورة، يجب التقدم االشرتاكية. إىل الوحدة، إىل الطريق السادس
موضوع يظهر إذ املضادة؛21 والثورة الثورة من أكثر التاريخ محرك هو والرجعيني

ص٨٤–١٢٦. نحن؟ من … مجتمعنا هو ما املنطلقات، ج٣: نفسه، املصدر يف: اإلنسان»، «جدل 19

نحن؟ من … مجتمعنا هو ما املنطلقات، ج٣: نفسه، املصدر يف: الجديل، املنهج صيغة خامًسا: 20

ص١٢٥–١٢٦.
ص٩٦–١١٢، الثورة، وأداة … الثورة األسلوب، ج٥: نفسه، املصدر يف: العربية؟ الثورة ملاذا 21

الثورة؟ ما ص١٣٩، العربية، الطليعة … الرابع البعد األسس، ج٢: نفسه، املصدر يف: الثورة، ثم
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الكتاب ويف الثورة. موضوع يظهر مما أكثر التقدمية العربية القوى ووحدة التقدم،
وكأنها الوحدة هذه تظهر التقدمية القوى وحدة إىل … الديموقراطية إىل الطريق السابع
والطريق الهزيمة. ودرس العلمي األسلوب وباتباع النرص أجل من وسيلة وليست غاية

واحد.22 يشء والوسيلة الغاية وكأن التقدمية العربية القوى وحدة إليها
الطريق، األسلوب، مثل: مفردة أحادية وتصورات ملفاهيم صياغة ثمة كانت وإذا
الغايات، املنطلقات، األسس، الجمع: بصيغة أو الثورة، الديموقراطية، االشرتاكية، الحرية،
بالوصف أو اإلنسان» «جدل مثل باإلضافة الطابع ثنائية األخرى املفاهيم بعض فإن
التقدمية». القوى «وحدة مثل والوصف باإلضافة منها والبعض العربية». «الطليعة
يف «املنطلقات» الثالث للكتاب واحد فرعي عنوان يظهر ثم إخبارية. صيغ يف وكلها
إىل أقرب العربية الثورة نظرية يجعل ما نحن؟ من … مجتمعنا هو ما استفهام: صيغة

الجماهري. إىل موجهة سياسية وخطابة مشرتك هم يف الهوية حول التساؤل
املزدوجة أو املفردة األلفاظ وربط التقطع طابع واألسلوب الصياغة عىل ويغلب
اللوحة بريشته يرضب الفنان وكأن الربط عنارص استنباط القارئ وعىل بنقطتني،
يخلو وال التشكييل. الفنان أسلوب وهو بالخطوط، بربطها يعنى وال ألوان نقاط ويسقط
املنطقي االستدالل يف نقص عىل يدل ما املرات، عرشات املتقطع األسلوب هذا من كتاب
الصياغات، من كثري يف املتقطع األسلوب ويبدو واملفاهيم.23 التصورات بني والربط
«وتنظيم»، «والوحدة»، مثل عليه معطوف دون من ومعطوف عطف حرف وجود منها

ص٧٧–١١٥، العربية، الثورة وأداة العرب، الثوريون والثورة، العقيدة العربية: الثورة ص٥٦–٥٨،
االشرتاكية، إىل … الوحدة إىل الطريق ج٦: نفسه، املصدر يف: ص٢٨٢–٢٩٣، العربية، الثورة ووحدة
القوى وحدة إىل … الديموقراطية إىل الطريق ج٧: نفسه، املصدر يف: التقدمية، العربية القوى ووحدة

ص١٥٧–٢٣١. التقدمية،
… الرجعيون … والتقدميون ص٣٠٥–٣١٥، اإلنسان، جدل يف والرجعيني التقدميني بني الرصاع 22
َمن وأخريًا، … أوًال الحرية اإلنسان، جدل األسس، ج١: نفسه، املصدر يف: ص٣٥٤–٣٥٦، أخريًا، الحرية
مًعا، واالشرتاكية والوحدة الحرية العرب، الرجعيون العرب، والتقدميون ص١١٩–١٢٠، التقدميون؟
التقدمية؟ هي ما ولكن العربية، الطليعة … الرابع البعد األسس، ج٢: نفسه، املصدر يف: ص١٢٠–١٢٥،
… الثورة األسلوب، ج٥: نفسه، املصدر يف ص٥٣–٥٨، التقدمية، العربية القوى ووحدة ص٣٢–٣٨،

الثورة. وأداة
ص١٦٥–١٧٠. وأخريًا، … أوًال الحرية اإلنسان، جدل األسس، ج١: نفسه، املصدر 23
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و«ثم»، «الواو» بني العطف حروف تتعدد وقد «واالشرتاكية»، «ومدرسة»، «والحرية»،
متكاملة غري عبارة يف ومجرور جر حرف وجود ومنها الثورة»، «ثم «ومنها»، مثل
وكأن االستاتيكية، مثل املعربة املصطلحات بعض وتظهر الرابع».24 البعد «يف مثل

املعربة.25 الغربية باملصطلحات امتألت إذا إال كذلك تكون ال األيديولوجيا
وهو أجزائها من كثري يف التساؤل أسلوب العربية» الثورة «نظرية عىل ويغلب
«ما الشهري لينني كتاب من انطالًقا العمل وسائل يف التفكري إىل الناس يدعو أسلوب
…؟» وكيف … «ملاذا؟ السؤال يربز األوىل الفقرة ومنذ األسس األول الكتاب فمنذ العمل؟»
… مجتمعنا هو ما تساؤلية صيغة يف املنطلقات الثالث الكتاب يف الفردي العنوان إن بل
يطرحها عامة تساؤالت أنها مع وأساسية ورئيسية ودقيقة مهمة أسئلة وكلها نحن؟ من

ماضينا؟26 ما مصرينا؟ ما نحن؟ من مثل العرب املفكرين كل
إعالن كافية، مقدمات بال النتائج ظهور أي الفكرية، القفزات بعض أحيانًا وتبدو
العربية الطليعة … الرابع البعد األسس الثاني الكتاب ففي املقدمة. دون من النتيجة
الثالثة األبعاد الكفاية فيه بما تتضح أن دون من الرابع البعد عن فجأة الحديث يتم

.٦٥ ،١٣٩ ،١٥٠ ،١٣٦ ،١٣٤ ص٩، العربية، الطليعة … الرابع البعد األسس، ج٢: نفسه، املصدر 24
.١٦٠ ص٦٥، وأخريًا، … أوًال الحرية اإلنسان، جدل األسس، ج١: نفسه، املصدر 25

الفكر رضاوة – وإنجلز ماركس موقف – الرأسمالية – عربية؟ اشرتاكية توجد أن يمكن هل 26

ملاذا ص١٧٦، الفكري، االستفزاز عىل رد – نفكر؟ كيف ص١١٣، … آالت مجرد العمال – الرأسمايل
… املجتمعات؟ تتطور وكيف ص١٩١، الحريات؟ أنواع الجدل يحدد كيف ص١٦١. … أوًال؟ الحرية
ماذا وأخريًا، … أوًال الحرية اإلنسان، جدل األسس، ج١: نفسه، املصدر يف ص١٩٣، االجتماعي، الجدل
ص١١٩– …؟ التقدميون من ص٣٥–٤٦، …؟ املجتمعات تنمو كيف ص١٣–١٥، النظريات؟ تخفي
أم التعاون ص٢٣–٢٨، ملاذا. ص٧–٢٢. ومتى؟ أين ص١٢٩–١٥١، …؟ العربية الطليعة ومن ،١٢٠
الوحدة دولة الغايات، ج٤: نفسه، املصدر يف: ص٢٣٢–٢٣٤، االشرتاكية؟ وملاذا ص١٥٥–١٦٢، الوحدة؟
أم الجبهة ص٤٨–٥٣، قومي؟ حزب ملاذا ص٣٢–٣٩، التقدمية؟ هي ما ولكن الديموقراطية، االشرتاكية
ملاذا ص٧٨–٨٧، متعددة، أحزاب أم واحد حزب ص٦٢–٧٨. الدولة؟ أم الحزب ص٥٩–٦٢، الحزب؟
… الثورة األسلوب، ج٥: نفسه، املصدر يف ص١١٤–١٢٠، …؟ أوًال وأيهما ص٩٦–١١٣، العربية؟ الثورة
االشرتاكية ما ص١٢٧–١٧٨، عربية؟» اشرتاكية «ملاذا ص٥٥–٥٦، الطريق؟ نعرف كيف الثورة، وأداة
وأيها ص٢٦١–٢٦٢، نظرية؟ عندكم هل ص٢٣٣–٢٤٠، االستغالل؟ هو ما ص١٧٩–١٨٤، العربية؟
القوى وحدة و«ملاذا االشرتاكية، إىل … الوحدة إىل الطريق ج٦، نفسه، املصدر يف ص٢٧٥–٢٨٢، أوًال،
العمل؟ وما ص١٩٣–٢٣١، التقدمية؟» العربية القوى وحدة «كيف ص١٥٧–١٩٢، التقدمية؟» العربية

التقدمية. القوى وحدة إىل … الديموقراطية إىل الطريق ج٧: نفسه، املصدر يف ص٢٢٨–٢٣١،
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العربية الطليعة تأتي ثم آخر؟ يشء أنه أم العربية الطليعة هو الرابع البعد فهل األوىل.
وغري مرقمة غري شعارية موضوعات ثالثة الكتاب ويضم إليها؟ مضافة أو متجاورة
…؟ العربية الطليعة من الرابع البعد يف والوحدة، ذاتي: وتوالد تسلسل يف منطقيٍّا مبنية
والوحدة مجرد. اسم ألنها «ما» بل «من» االستفهام بأداة يكون ال الطليعة عن والتساؤل

العربية. والطليعة الرابع البعد مثل الفرعي العنوان يف ليست
موضوًعا عرش أحد ويتضمن عليه. معطوف يوجد ال «والوحدة» يف العطف وواو
متتاليني موضوعني بني الربط عنارص وجود من بالرغم بينها ربط ال متفرق نحو عىل
للمجتمع كصفة القومية مفهوم ويظهر والدولة.27 والقومية واألمة املجتمع مثل أكثر أو
مستقل وكمصدر القومي، واالنتماء القومي، املجتمع يف «القومي» صفة والدولة، واألمة
وليس مميز القومية ووعي القومية، الدولة وعن الحرصي. ساطع عن الحديث عند
القومية مفهوم من يخلو العربية» الثورة «نظرية النظري املرشوع عنوان إن بل امتياًزا
األعم. العنوان هي العربية الثورة نظرية أن عىل ذلك يدل وقد قومي. مرشوع أنه مع
األيديولوجيات من غريها تستبعد وال العربية، الثورة نظرية) (باعتبارها القومية تتضمن
عىل العربية» الثورة «نظرية تعتمد وال والليربالية. واملاركسية اإلسالمية مثل الثورية
باألدبيات واالرتباط مضمونها وعرض عليها واإلحالة تحليلها يتم مراجع أو مصادر
تجارب عن تلقائي تعبري هي بل تجاوزها، أجل من والنقد بالتحليل املوضوع يف السابقة
وتفاعل األربعينيات، يف ناضل بأكمله، جيل تجربة فيها يلخص العربي، واملناضل املثقف
يونيو (حزيران) هزيمة مع انكرس ثم والستينيات الخمسينيات يف املرصية الثورة مع
وبيان الهزيمة وتجاوز الجراح تضميد العربية» الثورة «نظرية مرشوع يحاول ١٩٦٧م.
عىل أي ١٩٧١م، إىل ١٩٦٥ من السنوات عرب السبعة الكتب تمتد النرص. مقومات
ويحاول بسنتني قبلها بها ينبئ املرشوع وكأن وسطها، يف الهزيمة سنوات، ست مدى

(٣) أمة، كل من نظريات – القومي املجتمع (٢) املجتمع، حدود (١) هي: عرش األحد املوضوعات هذه 27

والقومية املاركسية (٥) … وآخرون الحرصي ساطع … القومية عن حديث (٤) النظريات؟ تخفي ماذا
ويف … التكوين مكتملة األمم (٧) …؟ املجتمعات تنمو كيف (٦) االنتهازية. لينني، املاركسيني، تخبط …
باألمة، املحلية والروابط والفرد األرسة عالقة – القومي االنتماء حتمية (٨) واألقليات، … التكوين طور
امتياًزا، وليست … مميز القومية (١١) القومية، غري الدولة (١٠) الواحدة، لألمة الواحدة الدولة (٩)

ص٩–٦٢. العربية، الطليعة … الرابع البعد األسس، ج٢: نفسه، املصدر انظر:
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األول) أكتوبر (ترشين نرص وقبل االستنزاف حرب أثناء سنوات بأربع بعدها تجاوزها
١٩٧٣م. عام

مثًال ويكتفي مؤلفيها. وذكر ذكرها دون من مراجع من نصوص تقتبس وأحيانًا
الهوامش. يف وليس الصفحة صلب يف ويضعها األمة، تعريف يف كذا قالوا قوًما بأن
قبل والهزيمة النرص جيل وانفعاالت الخاطر فيض إذن العربية» الثورة «نظرية إن

وبعدها.28 الستينيات

املقنعة الليربالية خامًسا:

للرصاع طبًقا للماركسية نقد وأخريًا، … أوًال الحرية اإلنسان، جدل األسس، األول الكتاب
وعبد خروتشوف بني الشهري الرتاشق يف وضح وكما واملاركسية القومية بني املعروف
باعتبارها القومية عن يدافع النارص عبد ١٩٥٩م. عام يف دمشق رشفة من النارص
الوحدة بعد سياسيٍّا خالًفا كان وقد بالرجعية. يتهمها وخروتشوف تقدمية حركة
أن حني يف للشعوب الوطنية الهويات عىل تحافظ محلية، القومية املرصية–السورية.
الطبقة، عىل األولوية له املجتمع القومية يف القوميات، بحدود تعرتف ال أممية املاركسية
للعرب، توحيد حركة العربية القومية املجتمع. عىل األولوية لها الطبقة املاركسية وىف
املجتمعات عرب اتحدوا» العالم عمال «يا املضطهدين لكل توحيد حركة واملاركسية
ثم الكتاب يف شيوًعا األكثر اللفظان هما واملاركسية ماركس الوطنية. والدول والقوميات
من هل العربية»، الثورة «نظرية نشأة عىل الحكم يصعب ثم ومن أقل. نحو عىل إنجلز
ثم وطنية ماركسية إىل وتحويلها الغربية املاركسية نقد بعد املاركسية األدبيات مراجعة
العربية األمة حال يف للواقع مبارش تنظري أنها أم املاركسية من كبديل القومية اكتشاف
ثورة فاإلنسان اإلنسان. جدل يف ممكن التاريخ جدل تفسري إن بل الحلم؟ انكسار زمن

التاريخ.29
الدولة تروجه الذي الشائع والنقد الشائع النقد هو املاركسية إىل املوجه والنقد
العلم، أساسها االشرتاكية أن مع االشرتاكية أساس القومية أن مثل الغربية الرأسمالية

ص١٣٥–١٣٦. نحن؟ من … مجتمعنا هو ما املنطلقات، ج٣، نفسه، املصدر 28
ص٣١٥–٣١٦. وأخريًا، … أوًال الحرية اإلنسان، جدل األسس، ج١: نفسه، املصدر 29
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إنسانية. أو أخالق أو دين بال املاركسية وكأن القومية ركائز واإلنسانية واألخالق والدين
وزفرة الشعوب أفيون «الدين الشهرية ماركس لعبارة طبًقا بوظيفتني يقوم الدين أن مع
كأداة الدين توظيف ضد بل ذاته، حد يف الدين ضد ليست فاملاركسية املضطهدين».
كيف ليبني «املسيحية» عن كاوتسكي كتب وقد واالغرتاب. والقهر واالحتكار لالستغالل
يف وإنجلز ماركس استمر وقد املسيحية. بداية يف اشرتاكيٍّا ثوريٍّا دافًعا كان الدين أن
عرش». السادس القرن يف أملانيا يف الفالحني وثورة منزر «توماس كتابيهما يف التيار هذا
مرحلة فكالهما األخالق. إىل الدين من السلبي املوقف ويمتد األخالق. تأتي الدين ومع
أفكارهما عن ولينني ماركس برتاجع الشائعة للفكرة يروج كما املجتمع. تطور من
الهدى إىل وتوصال الغي، عن تابا قد وكأنهما سلًفا ينفيانه كانا بما واعرتافهما األوىل
عىل اعتماًدا القومية موضوع يف واللينينيني املاركسيني تخبط ويبني الضالل.30 بعد
األفكار ضمن القومية إن بالقول سييف، ألفانا املاركسية الفلسفة مثل الثانوية األدبيات
إن وبالقول الرأسمايل، املجتمع إىل اإلقطاعي املجتمع من التحول مرحلة يف الربجوازية
من تكتيكيٍّا مؤقتًا لينني وقبلها اسرتاتيجيٍّا، البداية منذ مبدئيٍّا رفًضا رفضها ماركس

عليها. القضاء أجل
النظرية أسسه يف السياسية األيديولوجيات يف معروف هو كما القومي والفكر
بالفرد بالقوم، وليس باإلنسان يبدأ الذي الليربايل الفكر عكس عىل بالقوم يبدأ األوىل
هزيمة بعد األول همها يف العربية» الثورة «نظرية أن يبدو ولكن بالجماعة. وليس
أزمة بسبب واالشرتاكية القومية معركة خرسوا بأنهم العرب شعور غمرة ويف ١٩٦٧م
والجيش، قريش لصالح اآلن حتى وربما الديموقراطية، النظم وغياب العامة الحريات
ومؤسًسا األسس، ضمن وأخريًا» … أوًال «الحرية واضًعا ذاته بناء القومي الفكر أعاد
إليه، يحنون العرب أصبح الذي الليربايل بالفكر ملتحًقا «الشعب»، وليس اإلنسان» «جدل
حكم كان وربما األحرار. الضباط بقيادة األخرية العربية الثورات قبل سائًدا كان والذي
من بكثري أفضل السياسية والديموقراطية الفردية الحريات حيث من واإلقطاعيني امللوك

الثوار.31 من كانوا ولو حتى العسكر حكم

وج٢: ،٢٠٢–٢٠٦ ص١٠٤–١٠٩، وأخريًا، … أوًال الحرية اإلنسان، جدل األسس، ج١: نفسه، املصدر 30
ص٢٢–٣٤. العربية، الطليعة … الرابع البعد األسس،

دفرت عىل «هوامش قصيدة وخاصة ١٩٦٧م، عام هزيمة بعد قباني نزار قصائد من كثري وتدل 31

الهزيمة. سبب هو غيابها وإن بالحرية، الولع هذا عىل النكسة»
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العظيم الكائن ذلك اإلنسان»، حرية سبيل يف املناضلني كل «إىل الكتاب يهدي لذلك
عىل «حتم الثورة وأداة الثورة األسلوب، الخامس الكتاب يف عبارة وآخر أحبه.32 الذي
واإلقليمية باألقلية عالقة عىل القومية أن وكما حريته». دائًما يستهدف أن اإلنسان
مستقالٍّ كائنًا ليس فاملجتمع بالفرد. عالقة عىل فإنها واإلنسانية واألمة والدولة والطبقة
عن انحراًفا تمثل املطلقة فالفردية ذلك ومع األوىل. ركيزته الفرد ويظل األفراد. عن
طبيعية. حالة مقابل يف مرضية حالة املوضوعي، الوجود تنكر خالصة وذاتية القومية،
القومية. بفناء تنذر فإنها وعشائرية وقبلية ومذاهب طائفيات إىل الفردية تحولت ما وإذا
موجه وأخريًا … أوًال الحرية اإلنسان، جدل األسس، األول الكتاب أن من الرغم وعىل
مشهوًرا أصبح «الجدل» لفظ أن إال بخاصة، اللينينية واملاركسية بعامة املاركسية ضد
وموضوًعا. منهًجا فيها الجدل كان التي الهيجلية عن الصادرة املاركسية األدبيات يف
«جدل وهو النقد. موضع املاركسية من الجدل مفهوم العربية» الثورة «نظرية تستعري
اإلنسان «جدل أو إنجلز عند الحال هو كما والطبيعة» اإلنسان «جدل وليس اإلنسان»
مرة اإلنسان» «جدل يدل العرشين. القرن ماركسيات يف الحال هو كما واملجتمع»
العربية. الثورة لنظرية الليربايل األساس عىل «جدل») لفظ استعمال من (بالرغم أخرى

التاريخ. أو املجتمع يف وليس فيه والجدل أساس، فاإلنسان
الشاب، ماركس إىل تنتمي التاريخ يف فلسفتها أن إال املاركسية نقد من وبالرغم
تطور يف باقية عالماتها زالت وما العلم إىل تنتمي مما أكثر األيديولوجيا إىل ثَم وِمن
االشرتاكية. إىل الرأسمالية إىل اإلقطاع إىل الزراعة إىل األول املشاع من البدائي املجتمع

وشعاراتها القومية سادًسا:

املرشوع العربية». القومية «نظرية وليس العربية»، الثورة «نظرية كله املرشوع يسمى
القومية فموضوعه ذلك ومع الثورية، النظريات إحدى والقومية العربية، للثورة تأصيل

العربية.
مع تناقضها جاء هنا ومن األممية. ضد خاصة نزعة وهي املجتمع، يف القومية وتنشأ
إنسانية نزعة وهي واألخالق. الدين عىل القومية تقوم حتمي. القومي واالنتماء املاركسية.

… الثورة األسلوب، ج٥: ص٥، وأخريًا، … أوًال الحرية اإلنسان، جدل األسس، ج١: نفسه. املصدر 32
ص٢٣٣–٢٣٧. نحن؟ من … مجتمعنا هو ما املنطلقات، ج٣: ص١٢٢، الثورة، وأداة
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االشرتاكية أساس والقومية امتياًزا. وليست مميز فالقومية شوفينية. عرقية وليست
وأخوة وترابط تعاطف من بينهم ملا مشرتكة حياة تتطلب جماعة فالقوم العلم. وليس

خلدون.33 ابن بمعنى عصبية أو
هو ما املنطلقات: الثالث الكتاب يف للقومية كتكامل نظري عرض أول ويظهر
الوجود عن تتحدث فقرة عرشة أربع يف – املنهج بعد – النظرية يف نحن؟ ومن مجتمعنا
وهذه القومية. الدولة ووحدة ومصريه وحدته املجتمع، جوهر يشكل الذي القومي
التجمعات فيها تتمايز كما الثقافية هويتها القومية تنفي التي األقليات تتضمن القومية
العربية. الجزيرة وشبه واليمن العربي والخليج والشام العربي املغرب مثل اإلقليمية
من داخلها الطبقات تتمايز واحدة أمة القومية وتمثل مؤسساته. إقليمي مجتمع ولكل

األمة. أساس الطبقة تكون أن دون
بني ذلك يف فرق ال واإلنسانية. األممية أساس فالقومية القومية، األممية تتجاوز وال
اإلسالمية، أو العوملة عرص يف الرأسمالية أو الباردة الحرب عرص يف واملاركسية األممية
التصور يف الحال هو كما واألمم الدول تنهار قد والقوميات. األوطان حدود تتجاوز التي

القوميات.34 تبقى ولكن للتاريخ الليربايل
الشكل بمثابة هي لألفراد القانوني الربط تمثل فالدولة القومية، عن تختلف والدولة
والتي االستعمار من املوروثة املصطنعة الدول حدود القومية تتجاوز للقومية. التنظيمي
وثقافة، تاريخ األول اإلقليمي. املنطلق يتجاوز القومي واملنطلق الواحدة. القومية تجزئ

رجعي.35 والثاني تقدمي، األول ومصالح. جغرافيا والثاني

ص٣١٧–٣٥٤. وأخريًا، … أوًال الحرية اإلنسان، جدل األسس، ج١: نفسه، املصدر 33
الدولية، العالقات – األخالق – اإلنسانية – الدين – القومية الوحدة – وماركس … القومية الظروف 34
… والتطبيق النظرية بني االنفصام – املادية الجدلية قصور – االشرتاكية أساس والقومية ص٦٥–٦٧.
وأخريًا، … أوًال الحرية اإلنسان، جدل األسس، ج١: نفسه، املصدر يف ص٦٧، … التطوير محاوالت ثم
ص١١–١٣، أمة، كل من نظريات – القومي املجتمع ص٦١–٦٢، امتياًزا، وليست … مميز والقومية
– القومي االنتماء وحتمية ص٢٢–٣٤، االنتهازية، لينني، املاركسيني، تخبط … والقومية املاركسية
الرابع البعد األسس، ج٢: نفسه، املصدر يف: ص٥١–٥٥، باألمة، املحلية والروابط والفرد األرسة عالقة

العربية. الطليعة …
الدولة وحدة القومي، املصري وحدة القومي، الوجود وحدة القومي، الوجود هي: الطويلة الفقرات هذه 35

واإلقليمية، القومية والطبقة، األمة واألممية، القومية واإلسالم، القومية واإلنسانية، القومية، القومية،
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برصف – والوحدة واالشرتاكية (الحرية والنارصية البعث حزب شعارات وتتكرر
كي وتختفي تظهر سحرية، مفاتيح وكأنها السبعة) الكتب يف ترتيبها عن النظر
واملعلول، العلة بني فرق ال بينه، فيما الثالثة املفاهيم هذه وتتداخل جديد، من تظهر
وتتضح التبادل. أو التماهي لدرجة بينها فيما تتداخل والفرع، األصل والنتيجة، السبب
االشرتاكية)، إىل … الوحدة إىل (الطريق السادس األخريين، الكتابني يف الثالثة الشعارات
يف الحرية فأزمة التقدمية)، القومي وحدة وإىل الديموقراطية إىل (الطريق والسابع
ديموقراطية دولة الوحدة ودولة ديموقراطي. نظام واالشرتاكية والحرية االشرتاكية.
النظام خالل من إال وحدة وال والوحدة. االشرتاكية بني وثيقة عالقة فهناك اشرتاكية.
(الغايات، الرابع الكتاب يف الثالث القومية لشعارات نسقي عرض وأول االشرتاكي.36

الديموقراطية). االشرتاكية الوحدة دولة
عالقتها حيث من خالص، نظري وصف الحرية فإن وأخريًا) … أوًال (الحرية أما
يف والحرية هيجلية. مقولة للحرية كرشط الرضورة واألديان. وبالقدرية بالرضورة
وتجذبها اإلكراه من الحرية تبزغ واإلنسان. واملادة للفكر الكلية القوانني مع عالقتها
الحرية تربز الديموقراطية) االشرتاكية الوحدة دولة (الغايات، كتاب ويف العليا، املثل
والحل العربي التحرر حركات إطار داخل والصهيونية االستعمار من تحرًرا باعتبارها
يف فالقومية النارص. عبد القائد ودور املعركة أجواء ويف فلسطني، لقضية القومي

النارصية.37 هي املرصية الصياغة

املنطلقات، ج٣: نفسه، املصدر يف: األمة، ومصري والفردية، القومية واألقليات، األمة اإلقليمية، املؤسسات
ص١٢٩–٢٣٩. نحن؟ من … مجتمعنا هو ما

ص٥٩–٦١، العربية، الطليعة … الرابع البعد األسس، ج٢: نفسه، املصدر يف: القومية، غري الدولة 36
االشرتاكية، إىل … الوحدة إىل الطريق ج٦: نفسه، املصدر يف: القومي»، واملنطلق اإلقليمي و«املنطلق

ص١٧–٥٤.
وأخريًا، … أوًال الحرية اإلنسان، جدل األسس، ج١: نفسه، املصدر يف االشرتاكية، يف الحرية أزمة 37
الرجعيون – العرب التقدميون ص٩٤–١٠١، واالشرتاكية، والوحدة الحرية … غاياتنا ص١٥٥–١٦١،
والحرية، ص١٣٣–١٣٤، الوحدة، سبيل يف ص١٢٠–١٢٥، مًعا، واالشرتاكية والوحدة الحرية – العرب
الطليعة … الرابع البعد األسس، ج٢: نفسه، املصدر يف: ص١٣٦–١٣٧، واالشرتاكية، ص١٣٤–١٣٦،
ص٣٠٤، االشرتاكية، الديموقراطية الوحدة ودولة ص٢٣٤–٢٣٧، والديموقراطية، واالشرتاكية العربية،

الديموقراطية. االشرتاكية الوحدة دولة الغايات، ج٤: نفسه، املصدر يف:
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يرتدد الحرية لفظ يرتدد فكما الحكم. يف الديموقراطية تتطلب الفرد يف والحرية
غيابها أو حضورها طريق عن سالبة عادة معاٍن ولها نفسه. بالقدر الديموقراطية لفظ
يف اإلنسان، جدل يف مغروزة رضورة وهي واملاركسية. الرأسمالية السياسية األنظمة يف
من يتطلبه مما الرغم (عىل الطليعي التنظيم أساس وهي التاريخ. ويف الحياة نظام
الكتاب يف الديموقراطية» إىل «الطريق تفصيل ويتم واحد) ورأي وطاعة ورسية تنظيم
ثالثة: حلول وتُقدَّم التقدمية). القوى وحدة إىل … الديموقراطية إىل (الطريق السابع
ثم العاملة، الطبقة حكم املاركيس: املادي والحل األغلبية، حكم الليربايل: املثايل الحل
بنية يف يختلف ال الحقيقة يف الحل وهذا القومي. الحزب حكم القومي: اإلنساني الحل
الشعب قوى وتحالف النارصية إىل منه البعثية إىل أقرب وهو اآلخرين. الحلني عن الحكم

العامل.38
إحدى هي االشرتاكية العلمية. االشرتاكية وليست االشرتاكية أساس والقومية
متطلبات ومن األمة اختيار هي االشرتاكية العربية». الثورة «نظرية يف الثالث «الغايات»
لألرض، القومية وامللكية اإلنتاج وسائل عىل الشعب سيطرة االشرتاكية وتعني القومية.
املستغلة. غري الفردية بامللكية االعرتاف مع االجتماعية امللكية هي االشرتاكية وامللكية
أيًضا االشرتاكية تعني كما األول. االشرتاكية عدو الرأسمالية تمثله كما فاالستغالل
العربية االشرتاكية إىل والطريق التنمية. يف الدولة دور عن تعبريًا االقتصادي التخطيط
هنا ونستعيد العلمية. لالشرتاكية العربي التطبيق وليس لالشرتاكية العربي الطريق هو
االشرتاكية هل سؤال: عن لإلجابة امليثاق كتابة أثناء الستينيات يف ساد الذي الجدل
اشرتاكية متعددة، االشرتاكية أن أم تطبيقاتها وتتعدد العلمية االشرتاكية هي واحدة
تعرب منها كل التينية، أمريكية واشرتاكية آسيوية واشرتاكية أفريقية واشرتاكية عربية
تعرتف إنسانية قومية علمية العربية االشرتاكية وقومياتها؟ شعوبها خصوصيات عن

والديموقراطية.39 العربية بالقيم

يف: والحرية، ص١٥٥–٣٥٦، وأخريًا، … أوًال الحرية اإلنسان، جدل األسس، ج١: نفسه، املصدر 38
ص٤٥–١٢٩. الديموقراطية، االشرتاكية الوحدة دولة الغايات، ج٤: نفسه، املصدر

يف الديموقراطية ص٢٠٠، واملاركسية، … الديموقراطية ص١٩٥، … والرأسمالية … الديموقراطية 39
والتنظيم … الديموقراطية ص٢١٠–٢١٢، … للحياة نظام الديموقراطية ص٢٠٦–٢١٠، اإلنسان، جدل
املصدر يف: ص٢١٨، … التاريخ يف والديموقراطية والحرية ص٢١٢–٢١٨، … والثورة … الطليعي
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القومية من املستنبط السيايس االجتماعي النظام فهي بالوحدة. عالقة ولالشرتاكية
فاإلقليمية القومي. املنطلق إىل اإلقليمي املنطلق يتجاوز الوحدة إىل والطريق العربية،
املوحدة. االجتماعية واألبنية الشعوب يغفل ضيق جغرايف وأساسها للوحدة رجعي طريق

التقدمية. القوى وحدة خالل من العربية الثورة هو الوحدة إىل الطريق

مرجعي كإطار الغرب سابًعا:

تيارات يف الحال هو كما التحديث نموذج العربية الثورة نظرية يف: الغرب زال ما
الواقع ذلك يف بما الشعوب تاريخ لكل املرجعي واإلطار الثالثة، املعارص العربي الفكر
االتحاد يف االشرتاكية وتجربة األوروبية، االشرتاكية والدعوات العرشين القرن يف األوروبي
العربي الفكر يف املاركسية لنشأة تام إغفال مع الرشقية، وأوروبا والصني السوفيتي
الفكر ويحرض الغربي.40 املاركيس الفكر عن استقاللها ومدى وخصوصيتها املعارص
وبرجسون ولينني وإنجلز ملاركس واألولوية العربي الفكر عىل طاغيٍّا حضوًرا الغربي

وسارتر.
محارضات كتابه بمناسبة األسس) الثاني الكتاب (يف الحرصي ساطع إال يذكر وال
القباني وإسماعيل العربية، القومية معنى كتابه يف حنا وجورج القومية، الفكرة نشوء يف
القوميني املفكرين كبار إىل يتطرق ولم العربية. للدراسات العايل املعهد يف محارضاته يف

عفلق41 ميشيل حتى الحرصي ساطع منذ املتالحقة األجيال من

ج٢: نفسه، املصدر يف ص١٣٢، ديموقراطي، وأخريًا، … أوًال الحرية اإلنسان، جدل األسس، ج١: نفسه،
الطريق ج٧: نفسه، املصدر يف: الديموقراطية»، إىل و«الطريق العربية، الطليعة … الرابع البعد األسس،

ص١٣٩–١٥٣. التقدمية، القوى وحدة إىل … الديموقراطية إىل
املصدر يف: االشرتاكية، ص٦٩، وأخريًا، … أوًال الحرية اإلنسان، جدل األسس، ج١: نفسه، املصدر 40
االشرتاكية إىل و«الطريق ص٢١٦–٣٠٤، الديموقراطية، االشرتاكية الوحدة دولة الغايات، ج٤: نفسه،
ص١٦٦– واالشرتاكية، القومية ص١٦١–١٦٦، إنسانية، العربية االشرتاكية ص١١٩–٢٩٦، العربية»،
إىل «الطريق ص١٧٩–٢٦٢، العربية»، االشرتاكية «عن ص١٧٤–١٧٨، العربية، والقيم االشرتاكية ،١٧٣
نفسه، املصدر يف: ص٢٧٠–٢٧٤، االشرتاكية، إىل العربي والطريق ص٢٦٣–٢٩٦، العربية»، االشرتاكية

االشرتاكية. إىل … الوحدة إىل الطريق ج٦:
… الرابع البعد األسس، ج٢: نفسه، املصدر يف: العرب، االشرتاكيون … بالوحدة االشرتاكية عالقة 41

واملنطلق اإلقليمي «املنطلق ص٧–١٦، العربية»، الوحدة إىل و«الطريق ص١٠٢–١٠٩، العربية، الطليعة
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(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

عىل فاعتماًدا ظهر وإن العربي. الواقع تحليل وال كثريًا، العرب تاريخ يظهر وال
كتاب تأليف يف اشرتكوا سوفيتيٍّا وفيلسوًفا وعامًلا مفكًرا وثالثني تسعة من مجموعة
إبان وطني تحرر لحركة كأساس القومية ظاهرة عىل فيه ردوا اللينينية املاركسية أسس

كله.42 الثالث العالم يف الستينيات يف التحرري املد
العرب. االشرتاكيني مسئولية فإنها االشرتاكية يف األزمة تعاني الحرية كانت وإذا
العروي هللا عبد اقرتح ولذلك آٍن. يف الحرية أزمة وبحل االشرتاكية بتحقيق مطالبون فهم
وسيلة.43 والليربالية هدًفا االشرتاكية العربية، للماركسية كجوهر الليربالية االشرتاكية
الثالث. العالم اشرتاكيات من متميزة عربية اشرتاكية قيام إمكانية عن بأسئلة ويكتفي
ورؤى، أحالم وأشواق، رغبات وأمنيات، طموحات أيديولوجي، واقع العربي فالواقع

الكمية.44 اإلحصائية التحليالت خالل من يدرك واجتماعيٍّا تاريخيٍّا واقًعا وليس
قومية وليست واألخالق الدين أساسها قومية فهي باإلسالم. القومية وترتبط
اإلسالم يف القوميات. عرب أممية إىل القومية اإلسالم يتجاوز ال نفسه الوقت ويف علمانية.
عفلق ميشيل عند الحال هو كما تاريخهم مراحل وإحدى وثقافاتهم العرب تراث
الفرع. هو واإلسالم األصل، هي العروبة اإلسالم. مراحل إحدى هي العروبة وليست

الوحدة إىل الطريق ج٦: نفسه، املصدر يف: ص٥٥–٧٥، الوحدة»، إىل و«الطريق ص١٧–٥٤، القومي»،
االشرتاكية. إىل …

يف وانظر ،٥٤–٦٥ ص٢٩–٣٩، وأخريًا، … أوًال الحرية اإلنسان، جدل األسس، ج١: نفسه، املصدر 42
الرشقاوي، الرحمن عبد أنيس، العظيم عبد امللك، عبد أنور عطية، شهدي عنان، هللا عبد محمد مثًال: ذلك

وغريهم. العالم أمني محمود
الرأسمايل الفكر رضاوة وإنجلز– ماركس موقف – الرأسمالية – عربية؟ اشرتاكية توجد أن يمكن هل 43

ص٣٩–٤٠، … لوجه وجًها املاركسية مع – واملاركسية ماركس ص٢٣–٢٩، … آالت مجر العمال –
… والصني … السوفيتي االتحاد يف االشرتاكية وتجربة املاركسية ص٤٠–٤٣، … والعلمية … املاركسية
القومية الظروف ص٥٤–٦٥، اشرتاكيتها، أمة ولكل … الرشقية وأوروبا … الشيوعية األحزاب وتمزق
ما آخر ص٦٥، الدولية، العالقات – األخالق – اإلنسانية – الدين – القومية الوحدة – وماركس …
ص١١٦–١٢٨، واملاركسية، … الجدل ص١٠٤–١٠٨، واملاركسية، لينني … املاركيس الرتاجع إليه وصل
وخربة ماركس، ص٢٠٢–٢٠٦، املاركسيني، تراجع ص٢٠٠–٢٠٢، … واملاركسية … الديموقراطية
نفسه، املصدر يف ص١٦٤–١٦٥، … والحرية برجسون وهنري ص٣٣١–٣٣٦، ماركس، بعد املاركسيني

وأخريًا. … أوًال الحرية اإلنسان، جدل األسس، ج١:
ص١٥–٢٢. العربية، الطليعة … الرابع البعد األسس، ج٢: نفسه، املصدر 44
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العربية الثورة نظرية

القوميات د وحَّ الذي هو اإلسالم أن مع الفرع. والعروبة األصل هو اإلسالم وليس
آسيا يف القوميات ومعظم والفارسية والرتكية واألفغانية واألزبكية واإلندونيسية املاليزية

وأفريقيا45
ويصدر الغربي، بالرتاث مقارنة كبري حد إىل اإلسالمي الرتاث يغيب ذلك ومع
يف املذاهب بني واالتفاق االختالف عن الهيثم ابن من بفقرة (املنطلقات) الثالث الكتاب
دون من مًعا، وصدقهما مًعا، وكذبهما اآلخر، وكذب أحدهما صدق ثالثة، احتماالت
الخامس الكتاب يف الشعار وهو الفرتة. هذه منه اقتبست الذي الهيثم ابن ملؤلَّف تحديد

الثورة)46 وأداة الثورة (األسلوب،
١٩٦٧م، هزيمة لتجاوز اإلمكان قدر اجتهاد العربية الثورة نظرية أن والخالصة
نظري مرشوع عىل العرب ويجمع الهزيمة جراح يضمد فكري مرشوع بناء طريق عن

الفكر رضاوة – وإنجلز ماركس موقف – الرأسمالية – عربية؟ اشرتاكية توجد أن يمكن هل 45

االشرتاكيني مسئولية … االشرتاكية يف الحرية وأزمة ص٢٣، … آالت مجرد العمال – الرأسمايل
الحرية أزمة وأخريًا، … أوًال الحرية اإلنسان، جدل األسس، ج١: نفسه، املصدر يف ص١٥٥، العرب،
العرب، االشرتاكيون … بالوحدة االشرتاكية عالقة ص٨٣، العربية، الديموقراطية – العربي الوطن يف
وأخالق ص١٢٠، مًعا، واالشرتاكية والوحدة الحرية – العرب الرجعيون – العرب التقدميون ص١٠٢،
مشكالت العربية، الطليعة … الرابع البعد األسس، ج٢: نفسه، املصدر يف: ص١٤٥، العربي، الطليعي
الديموقراطية، العرب دولة ص١٦٢–١٧١، العربية، الوحدة دولة ،٤٩ ص٤٥– العربي، التحرر
الوحدة دولة الغايات، ج٤: نفسه، املصدر يف: ص٢٨٢–٢٩٤، العربية، واالشرتاكية ص١٨٧–٢١٦،
ص٧٧–١١٥، العربية»، «الثورة ص٧–١٦، العربية»، الوحدة إىل «الطريق الديموقراطية، االشرتاكية
العربية»، االشرتاكية إىل «الطريق ص٩٣–٩٧، العربية، الثورة أداة ص٨٦–٩٣، العرب، الثوريون
ص١٦١–١٦٦، إنسانية، العربية االشرتاكية ص١٢٧–١٧٨، عربية»، االشرتاكية «ملاذا ص١١٩–٢٩٦.
املصري وحدة ص١٨٩–١٩٣، ديموقراطية، العربية االشرتاكية ص١٧٩–١٨٤، العربية، االشرتاكية ما
االشرتاكية إىل العربي الطريق ص٢٦٣–٢٩٦، العربية»، االشرتاكية إىل «الطريق ص٢٥٥–٢٥٩، العربي،
الطريق ج٦: نفسه، املصدر يف: ص٢٨٢–٢٩٤، العربية، الثورة ووحدة ص٢٧٠–٢٧٥، العربية،
العربية، والقوى ص١٥٧–٢٣١، التقدمية، العربية القوى ووحدة االشرتاكية، إىل … الوحدة إىل

التقدمية. القوى وحدة إىل … الديموقراطية إىل الطريق ج٧: نفسه، املصدر يف: ص٢٠٧–٢١١،
وإما كاذبني، كالهما يكون أن وإما كاذبًا، واآلخر صادًقا أحدهما يكون أن إما مختلفني مذهبني كل 46

وانتهى االتفاق ظهر النظر يف وأنعم البحث يف تحقق فإذا الحقيقة، وهو واحد معنى إىل يكونا أن
األسلوب، وج٥: ص٥، نحن؟ من … مجتمعنا هو ما املنطلقات، ج٣: نفسه، املصدر انظر: الخالف،

ص٦. الثورة، وأداة … الثورة
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(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

عىل لها نافذة مرص، تاريخ يف استثناءً ويظل العربي. التحرر حركة الستكمال واحد
مرص» «قبطية أو مرص» «فرعونية أو أوًال» «مرص شعار يرفع من ضد العربي الوطن
لخصوصية — تحليل دون من — البديل هي مرص عروبة فهل مرص». «إسالمية أو

املكان؟47 وعبقرية مرص وشخصية مرص

١٩٨١–١٩٨٤م. القاهرة الهالل، دار ج٤، املكان، عبقرية يف دراسة مرص: شخصية حمدان، جمال 47
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البادية1 باحثة فكر يف االشتباه

(١٨٨٦–١٩١٨م) ناصف حفني ملك

االشتباه معنى (1)
ليس واقعي. كالهما قطبني بني والتوتر صحيح، كالهما موقفني بني الرتدد هو االشتباه
فاإلنسان اإلنساني. الوجود يف أيًضا بل واملتشابه املحكم املجاز صنوف يف اللغة يف فقط
والواقع، املثال والوجدان، املنطق والحس، العقل والبدن، النفس بني توتر مشتبه، وجود
األخالق يف تشكك عىل تدل مرضية ظاهرة ليس وهو كائن. هو وما يكون أن ينبغي ما
وإيثار لالشتباه» أخالق أجل «من يف بوفوار دي سيمون عند الحال هو كما املعيارية
رشط هو إنما املعقول. عىل والالمعقول البداهة، عىل والتناقض الوضوح، عىل الغموض

املوقف. لنفس رشعيتني وإثبات الوقت، نفس يف مطلبني وتأكيد اإلنساني اإلبداع
ظاهرة مجرد وليس تاريخية، وفرتة بأكمله حضاري موقف عن يعرب اشتباه وهو
امليالدي عرش التاسع القرن يف العربية النهضة فجر فمنذ ذاك. أو املفكر هذا عند فردية
بني والحارض، املايض بني والجديد، القديم بني قائم واالشتباه الهجري، عرش الرابع
الدين بني واآلخر، األنا بني والغرب، اإلسالم أو والحداثة اإلسالم بني واملحدثني، القدماء

إلخ. … والعلم اإليمان بني والعلمانية، السلفية بني والدولة،

ص٨١–٩٢. ،٢٠٠١ القاهرة والذاكرة، املرأة ملتقى وقضايا»، شخصيات العرشين: القرن رائدات «من 1

–١٨٨٦) البادية باحثة ناصف حفني ملك ذكرى يف ١٧ / ١٠ / ١٩٩٨م يوم البحث هذا ألقى قد وكان
الجزء يف أدخل أيًضا واملوضوع (جزءان). الكربى القاهرة بمكتبة ١٩٩٨م أكتوبر ١٧–١٨ ١٩١٨م)

«مفكرون». الزمن، حصار من الثاني



(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

بني الصدام فحدث اآلخر، للطرف آخر فريق انحاز بينما لطرف فريق وانحاز
أن طاملا وحضاريٍّا وثقافيٍّا فكريٍّا فبدأ واألفندية. املشايخ بني والجامعيني، األزهريني
كما آخر دون لفريق تنحاز أن دون الوطني، بالحوار وتسمح الجميع، تضم قوية الدولة
األعداء األخوة بني دموي برصاع وينتهي الليربايل، العرص يف والشام مرص يف الحال كان
هو كما وحده بالسلطة واالستئثار دراستها يف فريق كل ورغبة الدولة ضعف حالة يف

اآلن. الجزائر يف الحال
واملزيف، والصحيح والباطل، والحق والخطأ، الصواب منطق خارج واالشتباه
مصدر يف ثقايف واقع كالهما صحيح فكالهما والرش. والخري والكاذب، والصادق
من التنفس يتم واحد لجسد رئتان كالهما والعمل. العلم يف األخالق، ومصدر املعرفة،
يسري واحد لرجل ساقان كالهما خاللهما. من النظر يتم واحد لفرد عينان خاللهما.
أعور اإلنسان كان وإال بواسطتهما يشء كل يسمع واحد إلنسان أذنان كالهما عليهما.

وأعرج.
والتنافر والتضاد والتناقض ألحدهما، والبرت والقطع الحسم فيه يتم الذي الوقت ويف
بال مايض ال قديم. بال جديد وال جديد، بال قديم فال الطرفان. يموت بينهما، والقطيعة
القطع أصالة. بال معارصة وال معارصة، بال أصالة ال مايض، بال حارض وال حارض،
كما وإقصاء واستبعاد متبادلني وتخوين وتكفري اآلخر، ضد ألحدهما وتعصب تحزب

األيام.2 هذه الحال هو
بني بالجمع التونيس الدين وخري الطهطاوي منذ العربية النهضة فجر تميز لقد
الفرنسية، والثورة املعتزلة االجتماع، وعلم العمران وروسو، خلدون ابن املطلبني، هذين
العربي الوجدان شكلت والشام مرص يف نهضة فقامت العمومية. واملنافع العامة املصالح
العربية القومية التجربة بدأت ثم ١٩١٩م. ثورة يف مرص يف ذروتها ووصلت الحديث.
االشرتاكية يف املطالبني بني الجمع هذا تحمي القرن من الثاني النصف يف االشرتاكية
هزيمة وبعد بلجراد. حتى باندونج من االنحياز، وعدم الثالث العالم حركة ويف العربية،
من املهزومة الدولة ووراثة االنتقام بدافع الرشعيتني بني التفكك بدأ ١٩٦٧م يونيو
انقالب بعد خاصة القطيعة استمرت بل ١٩٧٣م انتصار للدولة يشفع ولم النرص. أجل
الثوابت يف والتفريط التنازالت سلسلة وبداية داخلها، ومن نفسها عىل االشرتاكية التجربة

١٩٩٨م. الكويت، الفكر، عالم رشد، ابن فكر يف االشتباه دراستنا: انظر 2

412



البادية باحثة فكر يف االشتباه

الثورات بداية من استبعادها بعد السجون من اإلسالمية الرشعية وخرجت القومية.
الخطر هذا أمام الدولة واعتمدت لبنان. وجنوب فلسطني يف جدارتها تثبت العربية.
األعداء، األخوة بني ثقافية حرب يف والثقافة اإلعالم أجهزة يف اآلخر الفريق عىل الجديد

شهيد. املليون بلد يف دائم وامتثال
مما أبدع باإلمكان يكن لم أنه وبيان واملدح التقريظ البحث هذا من الغرض ليس
القرن، هذا أوائل إىل املايض القرن أوائل من االشتباه ونقل والتطوير النقد بل كان
نهضة مسئولية روح وبنفس جديد، بمنطق االشتباه معالجة هو الهدف عام. مائة بعد
وتعقدت الخربات، وتراكمت الظروف، تغريت فقد الشعب. واستنارة األمة وتقدم الوطن
حلًما االنتصار زال وما الهزائم، جرح وغار األعداء، األخوة بني الرصاع واحتدم األمور،

الخيال. يراود
هو الغرض وليس املؤرخني عند معروف فهو التاريخ، البحث هذا من املقصود ليس
يعلم وممن ذهن، إىل ذهن من املتوافرة املعلومات نقل أجل من والبيان والعرض التكرار
املحدثون. ونقله الرواة حمله الذي املحفوظ املروي املنقول العلم هو فهذا يعلم، ال ملن

أجل من الحديث الغرب يف املرأة أدبيات يف الدخول هو أيًضا املقصود وليس
لألنا. معياًرا ليس فاآلخر عدة. وثقافات حضارات يف املرأة أوضاع بني واملقارنة العرض
حضارة توجد وال قيمها. ومنظومة للعالم، ونظرتها الخاص، مسارها لها حضارة وكل
وتحت الحداثة باسم نفسها تقدم كانت ولو حتى جميًعا، للحضارات مقياًسا واحدة
بالرضورة وليس التعاقب عىل املجتمعات كل بها تمر تاريخية مرحلة فالحداثة شعارها.

التزامن.3 عىل
املوقف إظهار أو املزايدة بدعوى آخر ضد طرف موقف أخذ إىل البحث يهدف وال
وصف بل الثانية. الرشعية عن دفاًعا أو األوىل بالرشعية تمسًكا الذات، عن واإلعالن
بني املشرتكة التجارب تحليل مع والتاريخي، الحضاري سياقها يف عليه هي ما عىل األمور
الزمان من قرن بعد الهم نفس يف يشاركان اللذين والذات املوضوع والباحث، املبحوث
تاريخية مرحلة عن يعرب تاريخي، حضاري فردي فاالشتباه قادم. آخر لقرن وربما

الثانية. النهضة إىل األوىل النهضة من أو النهضة إىل اإلصالح من التحول بأكملها.

.Synchronism التزامن ،Diachronism التعاقب 3
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(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

واآلخر األنا (2)
والغرب املسلمني أو العرب أو مرص بني التاريخية اللحظة يف الطبيعي االشتباه وهو
الرومانية، اليونانية األوىل التاريخية اللحظة منذ االثنني بني االتصال يتوقف لم الحديث.
«تلخيص ومنذ الحديث. االستعمار عرص يف والثالثة الصليبية، الحروب أثناء والثانية
مرآة يف واآلخر اآلخر، مرآة يف األنا رؤية املزدوجة، املرآة واآلخر، األنا حول وبدأ اإلبريز»

األنا.
«عيىس مثل والفكرية الروائية واألعمال الرحالت أدب يف االشتباه هذا ويربز

هيكل. حسني محمد «يوميات» مبارك، لعيل الدين» «علم للمويلحي، هشام» بن
املتكلم ضمائر استعمال يف «النسائيات» يف البادية باحثة عند التقابل هذا ويربز
يكشف مما «هم» الجمع الغائب ضمري مقابل يف «ذنبنا» «فتياتنا»، «مدارسنا»، الجمع

واالختالف. والهوية الحضاري التمايز عن
زوجة إيزابيلال مثل شهريات بنساء االستشهاد يف للتحديث نمًطا الغرب ويبدو
وجان غرناطة، سقوط حتى األندلس يف اإلسالمي الحكم عىل قضيا اللذين فردناند
بدأت مرص.4 يف سائحة فرنسية وسيدة الربيطاني، االستعمار من فرنسا محررة دارك
مقربة بإنشاء فيه تنادي مقاًال كان كتبت ما وأول السنية. ثم الفرنسية باملدرسة دراستها
عليها وأثنت اإلفرنج. مدحها باريس. يف البانتيون أو لندن يف الوستمنسرت مثل للعظماء
األمريكية لها شهدت كما أفريقيا». يف امرأة «شتاء يف كرون رشلوت الربيطانية الكاتبة
تجمع وكانت التهذيبي» الستار «جمعية أسست املرصية». «املرأة كتابها يف كوبر إليزابث
إىل السفر تحب وكانت بأنفسهن، وثقة للمرصيات تشجيًعا واإلفرنجيات املرصيات بني
ورواياتهم اإلفرنج آداب تحب كانت زوجها. أهل من املحافظني ضدها أثار مما الخارج
ودارون اإلسالمية والغربية، الرشقية الثقافتني بني جمعت وتسمع. تشاهد مما وتتأثر
دارك، جان للوافد، األولوية ولكن واملوروث الوافد النموذجني: بني تجمع وسبنرس.
ملكة وكليوباترا إنجلرتا، ملكة إليزابيث إسبانيا، ملكة إيزابيلال روسيا، ملكة كاترينه
الصالح امللك امرأة الدر شجرة الوقت نفس ويف هولندا، ملكة أولهلمينا فيكتوريا، مرص،

األزور.5 بنت وخولة الخطاب، بن وعمر شاه، طوران وأم

الهدى، دار املرصية، املرأة موضوع يف الجريدة يف نرشت مقاالت مجموعة النسائيات، البادية: باحثة 4

.٣٢  ،٤  ص١٠٩، ج١، القاهرة،
ص١٠٩. السابق، املرجع 5
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البادية باحثة فكر يف االشتباه

القول أن كما والجديد القديم تعلم التي الحكومية مدارسنا من أفضل هناك وليس
فقط يحدث ال املطلبني بني فالجمع صحيح، غري البيوت إلدارة يصلحن ال الغربيات بأن

االعتدال. لفضيلة طبًقا اآلخر عند أيًضا بل األنا عند
والطفولة الوالدة منذ طوًال، الفصول أكثر الغربية واملرأة املرصية املرأة بني واملقارنة

واألمومة.6 والزواج الخطبة حتى واملراهقة
القصد لألنا. مرآة اآلخر يكون أن دون اآلخر مرآة يف األنا رؤية إىل املقارنة وتهدف
برفض اإلسالمية الثقافة تقدمت املولودة دور يف باآلخر. االنبهار دون األنا تغيري منها
اإلسالمية الثقافة زالت ما الطفولة دور ويف الجاهلية. عادة البنات، وأد حية، البنت دفن
تربية يف الغربيون يسبق املراهقة دور ويف البنت. عىل والولد األنثى، عىل الذكر تفضل
وال الرجل، يطلبها حتى الفتاة تنتظر والزواج الخطبة ويف واآلداب. الفنون خاصة الفتاة
األماكن يف واملشاهدة الطبيعي اللقاء إىل تجاوزها الغرب أن حني يف الخطبة. إال وسيلة
املقارنة من واضح والعمل. املنزل بني الجمع يف الغربية املرأة سبق األمومة ويف العامة.
بزميلتها اللحاق املرصية املرأة عىل لزاًما كان ثَم وِمن املرصية. املرأة الغربية املرأة سبق
علنًا الوعي، عن أو وعي عن للتحديث نمًطا اآلخر زال ما واآلخر األنا جدل ففي الغربية.

عنه. مسكوتًا أو به منطوًقا ا، رسٍّ أو

الوضعي والقانون اإلسالمية الرشيعة (3)

التخلف عصور يف شائع لفهم نظًرا التضاد حد إىل يصل وتقابل عرص، اشتباه وهو
القانون وأن السماء، من منزلة إلهية، الرشيعة أن الحديث بالغرب ومزاحمتها األخرية
وهو االجتماعي. العقد عىل بناءً الناس مصالح عن يعرب وضعي قانون العرصي املدني
القانون وبحدود اإلسالمية الرشيعة بأصول كاٍف وعي عدم عن يكشف وهمي تقابل
الشامل بالتعبري وضعية رشيعة اإلسالمية الرشيعة أن مع املختلفة. ومدارسه الوضعي
يف مشاكل أي نزول، أسباب لها الناس. مصالح يف وتتأسس الواقع عىل تقوم ألنها
هناك الزمان. بتطور تتطور إنها أي واملنسوخ، للناسخ وتخضع االجتماعي، الواقع

املرجع بها، لنعمل املقارنة زبدة واستخالص وعاداتها الغربية واملرأة املرصية املرأة بني املقارنة يف 6

ص١٢٤–١٤٥. السابق،
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(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

والعزيمة، واملانع، والرشط، السبب، تحققه، بميدان الحكم تربط التي «الوضع» أحكام
والبطالن. والصحة، والرخصة،

وللتنظري الحايل الواقع ضوء يف إال النصية األحكام فهم يتم ال البادية باحثة وعند
للمرأة. الحايل االجتماعي الواقع ضوء يف إال القديم الفقه مع التعامل يتم وال له. املبارش
هو ملا تطويًرا يكون أن ينبغي وما الترشيع. أساس واملصلحة رضار. وال رضر فال
الواقع هو املعيار والوصف. املعيار بني فرق وال منه. نقيًضا أو عنه بديًال وليس كائن
يف إال النص يفهم ال االكتمال. إىل طريقه يف وهو الواقع هو والوصف اكتماله. حالة يف

النص. فيه نشأ الذي الواقع وهي الحالية والتجارب املشاهدات ضوء
التاريخ يف تحجر الذي القديم الرتاث من جزء العامي واملثل القديم الفقهي والنص
مؤثر القرآني والنص األحوال.7 وتبدلت الزمان تغري مهما ودائمة ثابتة سلطة وأصبح
بالنسبة السلبية الحالية لألوضاع والنقد االعرتاض شحنة تفجري عىل وقادر بصياغته

للمرأة.8
يتعلق فيما الحالية األوضاع عىل القديم الشخصية األحوال قانون عرض ويتم
والسفور، والحجاب الزواج وسن الزوجات، وتعدد األختني، وزواج واملحارم بالزواج

والتعليم. والرتاث والزينة،
الفرنيس، القانون وال القرآن يرشعه فلم الزوجات. تعدد ضد البادية باحثة كتبت
يف الفوىض هذه القصة هذه من الشارع قصد يكن لم الجديد.9 وال القديم ال يؤيده لم
والشقاء البؤس لجلب تأِت لم األديان فإن األرس. عهود ونقضه االجتماعية الروابط أدق
يف الشقاق أسباب وإن اإلنسانية. األقىصمن الحد إىل وتقريبهم البرش إلسعاد بل لإلنسان
العرشي، والزواج الغنى، يف والطمع الطباع، واختالف باآلخر، الزوجني أحد جهل الزواج
أن يجب وال منها. قصد ما غري عىل والطالق الزواج أحكام يف الحنيف الدين وتأويل

و«الناس أبقى» ظهًرا وال قطع أرًضا ال املنبت «إن مثل النبوية األحاديث بعض البادية باحثة تستعمل 7
،٦٠ ص٤٤، النسائيات. أنثاه». يأكل ال «السبع مثل العامية األمثال الوقت نفس ويف تباينوا». ما بخري

.٨٤
َما ُسوءِ ِمْن اْلَقْوِم ِمَن يَتََواَرى * َكِظيٌم َوُهَو ا ُمْسَودٍّ َوْجُهُه َظلَّ ِباْألُنْثَى أََحُدُهْم َ بُرشِّ ﴿َوإِذَا مثل: وذلك 8

ص١٢٥. السابق، املرجع يَْحُكُموَن﴾، َما َساءَ أََال َاِب الرتُّ ِيف ُه يَُدسُّ أَْم ُهوٍن َعَىل أَيُْمِسُكُه ِبِه َ بُرشِّ
ص٤٥–٤٨. الزواج، سن ص٤١–٤٤. الرضائر، أو الزوجات تعدد منه، النساء وشكوى الزواج يف رأي 9

416



البادية باحثة فكر يف االشتباه

تضطرها نفسية بأمراض تصاب وال املرأة تنضج حتى للغاية مبكًرا الزواج سن يكون
الزار. إىل للجوء

وتعمد هللا خلق غش فإنها الزينة. يف واملغاالة الوجوه طالء دون السفور إىل وتدعو
باألزواج عالقتهن يف شائع هو فيما سارت إذا النساء وتخطئ الطبيعية. الخلقة تغيري
العمياء، الغرية أو بالزوج الثقة عدم ومنها النساء، مبادئ البادية باحثة تسميه ما وهو
بالفرقة.10 والتهديد الغضب ورسعة واإلرساف، واملباراة األرسة، أو الزوج أقارب وبغض
الحسن تأثريه الرجل ويضيع باملرأة. واالزدراء والظلم، الطمع، الرجال مساوئ ومن
إنما وعرشته.11 معاملته وسوء لقسوته أو عليه، فتتغلب لها، قدوة ليس ألنه أرسته يف

الزوجني. بني الكلفة رفع الواجب
املشاعر، تتضارب ال حتى واحد آٍن يف األختني بني الجمع عدم اإلسالم حرم وقد

املتوفاة.12 أخت من الزواج يمكن العامة املصالح عىل حرًصا ذلك ومع

والتقدم املحافظة (4)

اجتماعيني وتيارين فكريتني، مدرستني بني خالف هو إنما املرأة وضع حول والخالف
التقدم، نحو والثانية املحافظة، إىل تدفع األوىل تاريخيتني، وحركتني سياسيتني، وقوتني
املحافظني بني الرصاع ذلك البادية باحثة وتسمي االشتباه. طريف بأحد تتمسك منها كل
خارج والخروج والعمل التعليم مثل ميادين عدة يف الدافعان هذان ويظهر واألحرار.13
التقدمي، االتجاه يبدو حيث (األرستقراطية) الحديثة واملرأة واالختالط والجمال املنزل،

املحافظة. روح تتغلب حيث والخدم الفردية واألخالق
شعراوي وهدى موىس ونبوية أمني وقاسم عبده محمد التقدمي الجانب ويمثل
األول النصف يف سائدة كانت التي الليربالية الثقافة إطار يف األوائل الرواد من وغريهم
العامة الحياة يف املحافظ الفعل رد وحدث ١٩٦٧م. هزيمة قبل املايض القرن من

السابق، املرجع الحجاب، بشأن األفندي الحميد عبد حرضة ألقاها خطبة عىل رد السفور. أم الحجاب 10
ص٤٩–٥٢. الوجوه، طالء ،٣٧ ،٢٤–٢٩ ط١،

ص٥٢–٦٦. ط١، النساء، مبادئ السابق، املرجع 11
.٧٩–٨٢ ص٦٦–٧٥، الرجال، مساوئ السابق، املرجع 12

ص٨٧–٩٠. األختني، زواج السابق، املرجع 13
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(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

واملطاردة املجتمع يف واملهمشة السجون من الخارجة اإلسالمية الحركة عنه عربت الذي
للمجتمع املناهض الرسي للمجتمع العامة السمة املحافظة فأصبحت األمن. أجهزة من
املدرستني بني الخالف أن والحقيقة العقيل، السفور مقابل يف الذهني الحجاب العلني.
املدرستني، بني معتدًال منهًجا البادية باحثة وتمثل الغاية. يف وليس املنهج يف خالف هو
للتحديث نموذًجا الغرب يعترب حد، أقىص إىل رصيح التقدمية املدرسة ممثل أمني فقاسم
فالتغري اجتماعيٍّا، مغريًا منه أكثر فكرية دعوة وصاحب الجديدة»، «املرأة يف خاصة

األعىل.14 الحد إىل الفكرية الدعوة من فاعلية أكثر األدنى الحد يف االجتماعي
التطوير بهدف مبارش، غري بطريق املرأة وضع تتناول فإنها البادية باحثة أما
شبيل مع وتتضامن اجتماعيني. مصلحني بوصفهما وسبنرس دارون إىل وتحيل والتغيري.
وضع أجل من التيارين بني ثالثًا طريًقا وتشق تحررت املرأة. من املوقف نفس يف شميل
الجانب فتأخذ اإلسالمي.15 الرشع ذلك يف ورائدها االعتدال. قاعدة تحت املرأة تحرير
التطور، ونظرية الخطاب، بن عمر خالل من وصل كما اإلسالمي الرتاث من املستنري
املشاهدات عىل معتمدة عرصها يف املرصية املرأة حال وتصف الغرب، من وسبنرس دارون
والجديد القديم مفكر، كل فيه يوجد الذي الحضاري املوقف عن بذلك معربة العيانية،

والعرص. واآلخر األنا والحارض، واملستقبل املايض والواقع،

واملجتمع املرأة (5)

املرأة أوضاع الرجل. مقابل يف املرأة تقليدية، صياغة املرأة قضية البادية باحثة وتصوغ
أن حني يف واملقتصدة. والقريبة، والجميلة، واألم، والزوجة، والحجاب، والسفور الزواج،
الكلفة ورفع املرأة، وازدراء والظلم، الطمع، الرجال، مساوئ يف تتمثل الرجل أوضاع
منهن! للرجال ويا الرجال، من للنساء يا وتصيح: األرسة. يف الرجل وتأثري الزوجني، بني
ضعفها قوة بحكم وليس الرجال قوة بحكم طويل زمن من التقدم عن املرأة وقفت لقد

الشماء.16 الرشيعة بحكم وال الطبيعي

.٢٤ ،٦ ط١، السابق، املرجع 14
.٧ ط١، السابق، املرجع 15
.٤ ط١، السابق، املرجع 16
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البادية باحثة فكر يف االشتباه

النوادي يف واشرتاكهن أقل عملهم الراقية. الطبقة وسيدات الذوات، أوالد وتنتقد
البدن رشاقة وتعني الراقية الطبقة سيدات السيدات، جمال وتصف أكثر. االجتماعية
جنس، له الشعر إن بل والخمر. التبغ يضيعه والحياء، الصوت وانخفاض املنظر وجمال

رجالية.17 وقصيدة نسائية قصيدة
املرأة يف وينهى يأمر الذي املستبد الظالم الرجل هو للمرأة األول العدو زال ما
دودة مثل املرأة مخلصة. صادقة له، عاشقة واملرأة أناني الرجل حية.18 وهي ويدفنها
أن حني يف زهرة. إىل زهرة من ينتقل كالنحلة والرجل تموت، حتى حريرها تفرز القز

مًعا. لهما املشرتك العدو هو املتخلف االجتماعي الواقع
فيه تحدد ببيان (شعراوي) هدى السيدة تقدمت البادية باحثة ذكرى إحياء ويف
وإصالح التعليم، يف بالرجل املرأة مساواة منها البادية، باحثة أفكار من املرأة مطالب
ومساواة القايض أمام إال والطالق الزوجات تعدد تحريم مثل الشخصية األحوال قانون

والترشيعية.19 النيابية املدنية، الحقوق يف بالرجل املرأة
الحزب ونشاط الوطنية، الحركة أتون يف عاشت البادية باحثة أن من وبالرغم
أقرب كانت فإنها درويش، سيد وألحان فريد، ومحمد كامل مصطفى وخطب الوطني،
لم الدستوريني، األحرار وحزب السيد لطفي ألحمد النجيبة التلميذة األقلية، أحزاب إىل

دنشواي. بحادثة وال ١٩١٩م ثورة بمقدمات تلتهب
يف وهي وماتت سياسية. حادثة يف أخيها عىل ُقبض محدود. السيايس وعيها
بكرومر تستشهد بل كرومر، لورد صاحبات من إنجليزية بسيدة تستشهد زيارته.
قصيدة منها قليًال. إال السياسة يف تكتب لم مستعمرات. لديها ليس أن وتتأسف نفسه.
الحرب ويف الفيوم. نساء يف طرابلس حرب أثناء وخطبت املطبوعات. قانون إعالن إثر

األحمر. للهالل ورداء قميص مائة حاكت الكربى
بإصالح يأمل االستبداد بهذا والرجل فكيف باملرأة. السيايس اإلصالح يبدأ وربما
األمة»، حزب نادي يف «خطبة ويف والدستور. االستقالل حب عىل أبنائها وتربية األمة

ص٩٨–٩٩. والخمر، التبغ يضيعه السيدات جمال ص٩٥–٩٧. السيدات، جمال السابق، املرجع 17
ص١٠٠–١٠٣. البدنية، والرياضة السيدات جمال
ص١٤٧–١٥٠. البادية، لباحثة نسائية قصيدة 18

.٢٩–٣٤  ج٢، هدى، السيدة خطاب السابق، املرجع 19
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(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

من وهي الوطن، عن بمعزل املرأة قضية عالجت األقلية، حزب السيايس، الحزب وهو
حقوقهن، عن وتدافع الرجال من وشكواهن السيدات بلسان فيها تتحدث الخطب، أطول
بني موقًعا لتجد املنزل، الخاص، العمل دائرة من والخروج العام املجال يف العمل حق
وتصوغ الطريق، وسياحة املنزل حبس بني والسفور، الحجاب بني والتفريط، اإلفراط
والطب، املنزيل، والتدبري االبتدائية، واملرحلة الصحيح، الدين البنات، لتعليم عًرشا مواد
الرشعية الطرق واتباع والصرب، والجد والصدق الرتبية حسن أجل ومن الراقية، والعلوم
الوطن، مصلحة عىل والحفاظ والحجاب، اآلستانة، يف األتراك عادة واتباع الزواج، يف

املطاف.20 نهاية يف والرجال

واألمة الوطن (6)

الرشقية. والجامعة واألمة الوطن بني املرأة هوية عن السادس االشتباه هذا يكشف وأخريًا
واإلسالم والعروبة مرص املتداخلة، ودوائره لألفغاني معارصة البادية باحثة كانت فقد

املرصية. األمة مفكر السيد لطفي أحمد تلميذة هي الوقت نفس ويف والرشق.
هذه أخالق وتصف املرصية. لألمة «النسائيات» وتقدم املرصية. األمة بالوطن تعني
عاٍل مستوى بلغن الالتي املرصيات من الزواج وتحبذ املرصيني». «نحن وتنادي: األمة.

األوروبية. والراقصة الرشكسية يفوق التعليم من
لربوع امتداًدا هناك إىل سافرت فقد تركيا. اآلستانة، عن تتحدث الوقت نفس ويف
جريدة يف وكتبت شائًعا. شيئًا واألتراك املرصيني بني املصاهرة كانت وقد الوطن،
اليشمك أي اآلستانة نساء مثل الحجاب بارتداء تنصح ترك)، (الجون الشابة» «تركيا

الرتكي.
تدعو كانت لزوجها. تسجد اليابانية فاملرأة الرشقية. واملرأة اليابان عن وتتحدث
وال بالده، وطبائع غرائزه تالئم بالرشق خاصة مدنية إىل وتدعو الرشقية. املرأة لرقي
عندنا. من حاًال أسعد الرشقية املرأة وضع وليس الحديث. التمدن ثمار اجتناء عن تعوق
فهي الغربي. الغربي التمدن بوسائل أخذها من بالرغم لزوجها تسجد تكاد فاملرأة

هللا. مع زوجها تشارك

.١٠٣–١٢٤  ،٧٥  ،١٣  ج١، السابق، املرجع 20
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البادية باحثة فكر يف االشتباه

املرصية الثورة مواثيق عنه وعربت اآلن. حتى الوطني الحزب يف االشتباه هذا وخلل
ملرص األوىل، بواكريها يف املسلمني اإلخوان دعوة دعامة وكان الثورة». «فلسفة مثل

الفايس.21 عالل خاصة املغرب يف السلفية الحركة وعموم واإلسالم، والعروبة
وهي الحنيف.22 الدين أصحاب عند أي السلفيني إىل املتكلم ضمري يشري وأحيانًا
قرن، من يقرب ما بعد اآلن الحال هو ما عكس عىل البادية باحثة عند األضعف الدائرة

والوطنية. القومية الدائرتني حساب عىل اإلسالمية الدائرة وبعث
دون املرأة ونهضة الوطن. حال إصالح إىل الطريق هو املرأة وضع إصالح كان
من عديد يف الحال هو كما للوطن رمًزا املرأة كانت ربما كاذبة.23 نهضة الوطن نهضة

املعارصة. األدبية واألعمال الروايات
والفالحني والقرى الريف حياة هي الكاملة الحياة إىل التجمعات فأقرب ذلك ومع
عند الليربايل العرص يف روسو جاك جان أثر لذلك والعمران. املدن حياة وليس البسطاء،

والطبيعة.24 الفطرة دين فاإلسالم هيكل. حسنني ومحمد البادية باحثة
شهادة نال من وأول بمرصوفات، املدرسة دخل من أول البادية باحثة كانت
من وأول كتب، من وأول ١٩٠٣م، عام عاليًا دبلوًما نال من أول ١٩٠٠م. عام االبتدائية

لها.25 بالتقريظ «النسائيات» من الثاني الجزء امتأل لذلك خطب.
اجتماعيٍّا، وضًعا تبني خاصة وحياة وطن، أزمة عن تكشف ذاتية سرية النسائيات
اجتماعيتني وقوتني وعرصين ثقافتني اللتقاء تاريخية مرحلة تُظهر إنسان وحياة
األوطان تفكيك يف اآلن الخطورة إنما االشتباه. معنى وهو صحيح، كالهما وموقفني،
حقوق وليس الجماعة مواجهة يف الفردية اإلنسان وحقوق الرجل، مقابل يف املرأة باسم
والقومية، الوطنية الدولة مواجهة يف األصيل املدني املجتمع باسم والوطن، املواطن

األوطان. وحدة ضد واألقليات

.٢٩–٣٠  ،١٤–١٥  ج١، السابق، املرجع 21
.٣٧  ج١، السابق، املرجع 22

.٧  ج٢، مي، اآلنسة إىل السابق، املرجع 23
ص٩٠–٩٤. والقرى، املدن السابق، املرجع 24

السعادة، صاحب سليمان الكريم عبد الشيخ من وهي ص١٥٠–١٧٦. التقاريظ، باب السابق، املرجع 25
شبيل الدكتور وايل، حسني الشيخ زكي، بك أحمد جاويش، العزيز عبد الشيخ باشا، صربي إسماعيل

شميل.
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(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

وال للوطن، باالنتماء إال للمجتمع خالص وال املجتمع، بخالص إال للمرأة خالص ال
إمكانياته وحشد التاريخية لحظته تجسيد عىل القادر السيايس بالنظام إال للوطن حماية

رسالته. وتحقيق رؤيته وتحديد
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يفضوء اإلسالم مستقبل
الراهنة1 التحديات

الزمن حصار فك أوًال:

بدأ قد الحديث وال تماًما. انتهى قد القديم فال الطرق. مفرتق عىل اآلن التاريخ أن يبدو
التي كالدابة األعناق، إليه ترشئب الجديد زال وما األعماق، يف مرتسبًا القديم زال ما بعد.

القدماء. خيال من املوروثة املعاد لصور طبًقا الشام يف ورأسها اليمن يف ساقاها
له ويرمز الجديد» العاملي «النظام عن الغرب يف الحديث بدأ ثالث، أو عقدين ومنذ
حروف بأربعة املتجدد» العاملي «النظام عن الحديث بدأ بعدها .NWO حروف بثالثة
توازن ومن الباردة، الحرب إىل الساخنة الحرب من الدولية العالقات وتتغري .NNWO

الواحد. القطب ذي العالم إىل القطبني ذي العالم ومن املصالح، توازن إىل القوى
االشرتاكي التقليديني معسكريه بني الغرب داخل ليس ثانية قطبية اآلن وتتشكل
املركز يف الغربية وأوروبا املتحدة الواليات تمثلها التي العوملة بني بل والرأسمايل
التاريخ». و«نهاية الحضارات» «رصاع لها يرشع األطراف. يف وآسيا أفريقيا يف ونقيضها
اإلسالم الرشقية، الحضارات مع جوهري رصاع يف املسيحية اليهودية الغربية، فالحضارة
يف اإلسالمية الثورة منذ اإلسالمي العالم يف تدب الحياة بدأت فقد والكونفوشيوسية.
يف اإلسالم وانتشار الرشقية، أوروبا يف اإلسالمية والصحوة ١٩٧٩م، فرباير يف إيران
بعد الثاني الدين أصبح حتى األمريكية املتحدة الواليات يف وقبلها الغربية أوروبا

ص١٩٢–٢١٨. ٢٠٠٤م، دمشق، الفكر، دار اإلسالم»، «مستقبل 1



(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

والجزائر املغرب يف اإلسالمي العالم أرجاء كل يف اإلسالمية الحركات ونشاط املسيحية،
وأفغانستان وباكستان والعراق وسوريا ولبنان العربية الجزيرة وشبه ومرص وتونس
اإلسالم ظهر يقوي قادم، «اآلسيوي» فاإلسالم آسيا. أواسط وكل والفلبني وإندونيسيا
نيجرييا مفكري أحد كتب وقد النهوض. وشك عىل «األفريقي» اإلسالم إن بل «العربي».

ينترص». وبغريهم اإلسالم، العرب حمل «لقد
يف وليس املايض يف الذهبي عرصه النزعة، «ماضوي» أنه اإلسالم عن شاع وقد
وتحدث الغواية. بفعل األرض إىل يهبط أن قبل الجنة يف آدم عاش فقد املستقبل.
األول اإليمان عهد ظهورهم من آدم بني من فيه هللا أخذ الذي «ألست» عهد عن الصوفية
أَنُْفِسِهْم َعَىل َوأَْشَهَدُهْم يَّتَُهْم ذُرِّ ُظُهوِرِهْم ِمْن آَدَم بَنِي ِمْن َربَُّك أََخذَ ﴿َوإِذْ آلية تأويًال
فالحنني َغاِفِلنَي﴾. َهذَا َعْن ُكنَّا َّا إِن اْلِقيَاَمِة يَْوَم تَُقولُوا أَْن َشِهْدنَا بََىل َقالُوا ِبَربُِّكْم أََلْسُت

البرشية. النفس يف دفني املايض إىل
تتحول سنة ثالثون بعدي من «الخالفة مثل: املرويات بعض النزعة هذه ودعمت
فتنشأ الخالفة. عرص إىل العودة فعليه النهضة أراد فمن عضوض». ملك إىل بعدها
وغري املبارشة أشكالها كافة عىل امللكية للنظم املضادة اإلسالمية واألحزاب الحركات
يفسد أن قبل األول الخالفة عرص إىل العودة إىل وتدعو والضمنية. الرصيحة املبارشة،
َواتَّبَُعوا َالَة الصَّ أََضاُعوا َخْلٌف بَْعِدِهْم ِمْن ﴿َفَخَلَف آلية تأويًال التاريخ ويدنس الزمن،
التقدم أراد ومن يلونه». الذي والقرن قرني القرون «خري أيًضا ويروى َهَواِت﴾. الشَّ
طبقات النحو، هذا عىل الطبقات كتب وُدوِّنت القرون. خري النبي قرن إىل عاد والنهضة
إىل التابعني إىل الصحابة من األجيال لرتتيب الصوفية، طبقات املعتزلة، طبقات الحنابلة،
اإلمامة موضوع يف العقائد ويف جيل. وراء جيًال والعلم الفضل ويقل التابعني. تابعي
وأفتى األفضل؟ وجود مع املفضول إمامة تجوز هل سؤال: أضيف املوضوعات آخر وهو
املفضول استوىل وقد باألفضل، للمسلمني وأين يقل. الفضل ألن بالجواز السنة أهل علماء
بالعصا؟ أم بالجزرة ترهيبًا، أو ترغيبًا والوالء، بالطاعة الناس له ودان السلطة عىل
فمن للغرباء». فطوبى بدأ، كما غريبًا وسيعود غريبًا، اإلسالم «جاء أيًضا املرويات ومن
الصايف النموذج إىل الوراء، إىل العودة فعليه واملستقبل الحارض يف جديد من اإلسالم أراد
إىل العودة طريق عن اإلحياء حركات باسم االجتماعية العلوم يف يعرف ما وهو األول.
حاول كما Primitivism األوىل البدائية الحياة إىل أو Fundamentalism األوىل األصول
بنيَّ كما األصول إىل فالعودة .Primitive Christianity البدائية» «املسيحية يف تروتسكي
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الراهنة التحديات ضوء يف اإلسالم مستقبل

Retour à la Nature الطبيعة إىل عودة هي Retour aux Sources روسو جاك جان
املجتمع. وينحرف الناس، ويضل األخالق، تفسد أن قبل

والحركات األيديولوجيات بكل بل باإلسالم فقط يتعلق ال املايض إىل والحنني
القومي العهد إىل يحن فالقومي القديم. النموذج وينهار الحارض، يتأزم عندما السياسية
يف الكربى االشرتاكية الثورة إىل يحن واملاركيس والستينيات. الخمسينيات يف النارصي
يف الليربايل والنموذج ١٩١٩م ثورة إىل يحن والليربايل السوفيتي. االتحاد يف ١٩١٧م
يف هروبًا املايض إىل الحنني اشتد الحارض تأزم وكلما مرص. يف والثالثينيات العرشينيات
من للخروج الحلول وإيجاد الحارض تشخيص العقل عىل صعب وكلما الوراء. إىل الزمن

الخالص. والصفاء األوىل الرباءة عرص املايض، إىل بالعودة الخيال نشط أزمته
هللا وصف بل تاه». قديمه فات «اليل مثل ذلك عىل العامية األمثال بعض وتساعد
من خري «القديم» والجبن واإلبداع. بالخلق أيًضا وصف أنه مع بالقدم اعتزاًزا بالقديم
«الرصمة مثل منه وتهزأ القديم تنقد العامية األمثال فبعض ذلك ومع الجديد. الجبن
بوصف أيًضا السب ويكون واإلذالل. االحتقار يف إمعانًا العدو بها يُرضب التي القديمة»
حيني بني وشتان الزمن. عليه عفى الذي البايل هو القديم القديمة». «ابن بأنه الخصم
هو الثقايف الوعي يف ترسب وما الجديدة». و«مرص القديمة» «مرص القاهرة: أحياء من
السهلة والحياة الرخص أيام املايض، الزمن عىل والتحرس الجديد، عىل القديم أولوية

امليسورة.
ولغويٍّا النص. يف رصيح وهو اإلسالم. يف أيًضا جذوره له املستقبل نحو والتوجه
ثَم وِمن «التقدم»، وصفة «القديم» صفة تُشتق منه الذي اللفظ نفس هو «قدم» لفظ
يوجد فال اللفظ. نفس من مشتقان ألنهما «الحداثة» ضد باستمرار «القدامة» تكون ال
﴿ِلَمْن بالحرية مرهون فاألمر الوراء. إىل وليس األمام إىل التقدم يكون أن الثقافة يف مانع
اِبُقوَن﴾. السَّ اِبُقوَن ﴿َوالسَّ مفتوحة السبق إىل والدعوة َر﴾. يَتَأَخَّ أَْو َم يَتََقدَّ أَْن ِمنُْكْم َشاءَ
ويحثهم املشاركة. عن والقاعدين األعراب من واملخلفني الجهاد عن التخلف الوحي ويدين

والسبق. واملبادرة والهمة والتحرك، والقيام النهوض عىل
مثل: الحارض عن التخيل دون املستقبل إىل املجال تفتح أخرى مرويات وهناك
من دائم فاالستعداد غًدا». تموت كأنك آلخرتك واعمل أبًدا، تعيش كأنك لدنياك «اعمل
الثقايف الوعي يف ترسبًا أقل وهي لحظة. أية يف يتوقف قد املستقبل ألن الغد أجل
أكثر حارضون واألنبياء فيه. واإلغراق املايض إىل الحنني إىل تدعو التي املرويات من
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ومحمد وعيىس وموىس وإبراهيم ونوح آدم عن الناس وتتحدث السياسيني. القادة من
العون ونطلب همومنا، لهم نشكو معهم. نتحدث لنا، جريان بيننا، حارضون وكأنهم

منهم.
لها صلة ال ثابتة أشياء وكأنها العقائد يف املعاد أمور أي األخرويات استقرت وقد
يصب فاملايض املستقبل. نحو التوجه هو منها القصد أن مع البرش. وبحياة بالواقع
الغابرة. والشعوب القدماء سري من والعربة األنبياء قصص وظيفة وتلك الحارض. يف
وبالحساب. وبالبعث وباملعاد باآلخرة اإليمان وظيفة وتلك املستقبل نحو يتجه والحارض
إن بل يضيع. يشء وال وبعده. املوت قبل مستمرة الحياة بل األخرية الكلمة للموت ليس

الحارض.2 من يبدأ له واالستعداد بالحارض. مرهون املستقبل
الوعي لتطور طبًقا محمد حتى آدم من مراحل عىل نزل نفسه الوحي إن بل
والشعور الخرافة، من العقل لتحرير التطور هذا يف للمساهمة الوحي نزل فقد اإلنساني.
وإرادة.3 عقًال اإلنساني الوعي باستقالل الوحي ويكتمل الجرب. من واإلرادة الوهم، من
طبيعة ومعرفة مكوناته يف والبحث فيه الغوص املسلمني عىل عىص فقد الحارض أما
من لحظة أي يف سؤال: عىل اإلجابة عليهم وصعب يعيشونها. التي التاريخية املرحلة
تشتد التي السلفية يف فوقعوا املايض إىل واتجه البعض منه هرب نعيش؟ نحن التاريخ
وهرب للعالم. والرؤية التفكري وطرق الحياة أساليب يف مظاهرها وتعدد يوم. بعد يوًما
لها فهم سوء مع العلمانية، الغربي، النموذج يف فوقع املستقبل إىل واتجه اآلخر البعض
اإلسالم، طبيعة يخالف وما الرشيعة، تقره ال ما وهو الحياة، عن الدين فصل بمعنى
والتي التقدم يف الغرب تجربة وهي السياسية. السلطة عن الدينية السلطة فصل وليس
سياسية سلطة وال كنيسة، أو كهنوت اإلسالم، يف دينية سلطة توجد ال ألنه اإلسالم يقرها

واختيار. وبيعة عقد فاإلمامة متوارثة. عسكرية أو موروثة ملكية
«الحركة الشريازي الدين صدر سماها األمور طبائع من رضورية الحركة كانت وملا
وإهانات انتظار طول بعد الخارج إىل الهجرة إىل املحظوظني بعض اتجه الجوهرية».

املرصية، األنجلو فلسفية، دراسات واليوم، األمس بني الغد عالم املستقبليات، علم دراستنا: انظر 2
وما املستقبل يف التفكري من العربي املثقف يمنع الذي «من وأيًضا ص٥٥١–٥٩٩. ١٩٨٧م، القاهرة،
القاهرة، قباء، دار والحداثة، والعرص الرتاث ج١، والوطن، الفكر هموم إليه؟» يدفع أن يمكن الذي

ص١٢٩–١٤٢. ١٩٩٨م،
١٩٧٧م. القاهرة، الجديدة، الثقافة دار البرشي، الجنس تربية لسنج: 3
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الرسول هجرة من للهجرة الرشعية وإعطاء األجنبية والقنصليات السفارات أبواب عىل
بيوت يف تبنى وظلت املهاجرة. الطيور تعد ولم الفتح، عام عاد قد الرسول أن مع
وانخرط األرض تحت اآلخر البعض هاجر بينما بالزوال. ومهددة مهدمة وبيوتها غريها،
ومن العمل، إىل البطالة ومن الوجود، إىل العدم من خاللها من ليتحول رسية حركات يف
كله. العالم إمارة إىل املحل يف اإلمارة ضياع ومن الوجد، إىل الفقد ومن األمل، إىل اإلحباط
الصدر، يضيق حتى نفسه وينعى حظه، يبكي النفس، داخل إىل ثالث فريق وغاص
السكون عن تعرب قلبية بسكتة األجل وينتهي والكمد، بالغم فيصاب التنفس، ويتعذر
والفنانني. الشعراء لبعض حدث كما واملكان، الزمان حصار وفك التحرك، عن والعجز
﴿الذي هللا عن بديًال واألمان الخبز لديها يجد الحاكمة النخبة إىل رابع فريق وانضم
البعض واختار املحظورات. تبيح والرضورات َخْوٍف﴾، ِمْن َوآَمنَُهْم ُجوٍع ِمْن أَْطَعَمُهْم
للشعوب. املصالح جلب عىل مقدم الحكام مفاسد درء فإن والغفري. األمري بني «التجسري»
الغفري. أمام صورته وتحسني األمري، من االستفادة املزدوجة، االنتهازية إىل األمر وينتهي
وإن الشعوب، حقوق عن الدفاع سبيل يف والشهادة الظالم، الحاكم مواجهة آخرون وآثر

ظالم. إمام وجه يف حق كلمة شهادة أعظم
ومستقبل له، مشدودين زالوا ما وىلَّ ماٍض بني الزمن يف املسلمون حورص وهكذا
هم التاريخ من مرحلة أي يف يعرفون ال غامض وحارض فيه، مصريهم يعرفون ال غائب
واملياه رس». «محلك املكان يف املسلمون وسار الساعة، عقارب فتوقفت فيها. يعيشون
األحياء. منها وينقرض العشب، فيها ويموت العفن، يصيبها تتحرك ال التي الراكدة
العصور اختالف من بالرغم ينقلونه عنهم. يعرب يعد لم القدماء صنع من فاملايض
كلها، التاريخية املرحلة طبيعة واختلفت بل التحديات وتبدلت القضايا، تغريت واألزمان.
ومن التبعية، إىل الريادة ومن االستعمار، إىل الفتح ومن االنكسار، إىل االنتصار من
جديد. من الساعة عقارب وتحريك املايض قيد من التحرر يحتم ما وهو النقل. إىل اإلبداع
الحديثة. األوروبية الحضارة غريهم، مستقبل املسلمون به استبدل غائب. واملستقبل
ويف مسارهم، غري حضاري مسار يف أنفسهم ووضعوا مستقبلهم. فيها ورأوا بها، انبهروا
األقلية وانبهرت املحدثني، من وهم بالقدماء األغلبية انبهرت وعيهم. ليس تاريخي وعي
النظام يف النخبة واختيار الجماهري اختيار بني ُخلف فحدث القدماء. من وهم باملحدثني
تهمتي الفريقان ويتبادل إسالمية. ثقافتها والجماهري غربية ثقافتها النخبة السيايس.
الجماهري النخبة ن وتخوِّ السيايس، ونظامها النخبة الجماهري ر تكفِّ والتخوين. التكفري

اإلسالمية. وحركاتها
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النخبة تُحاَرص وجماهري. نخبة ومحكومون، حكام الجميع، فيه يغرق والحارض
حصار إىل باإلضافة املكان يف بينهما تُحاَرص الداخل. ومعارضة الخارج ضغط بني
رشعي تنظيم أي لغياب به املسموح غري العلني العمل بني الجماهري وتحارص الزمان.
وتتهمه األمن أجهزة تكتشفه ما رسعان الذي الرسي والعمل لها، منربًا يكون إسالمي
وتزداد الحكم نظام لقلب رشعي غري تنظيم بتكوين للخارج والعمالة للداخل بالخيانة
الداخل. من والفقر والقهر الخارج، من والتبعية االحتالل من بمزيد واألحزان املآيس
كله الوطن يكون أو الجماهري تثور أو النظام يسقط حتى املكان يف التحرك ويستمر

للشعوب. والديموقراطية لإلنسان الحرية بدعوى لالحتالل هدًفا
األبد، مثل: مجاًزا واألقرص األطول بني ترتاوح كثرية القرآن يف الزمان وألفاظ
الطويل الزمن بأهمية اإليحاء أجل من اآلن، الساعة، اليوم، الشهر، السنة، الدهر، الخلود،
الزمان. وكل الزمان لحظة بني والخلود، اللحظة بني والتوتر واإلرساع، واإلعداد والقصري،
والعمر واملوت، الحياة بني املحدد األجل مثل مصطلحاته أيًضا اإلنسان ولزمان
توتر، فالزمن األرض. عىل رسالته ويحقق اإلعداد، يف ويرسع الهمة اإلنسان يشحذ حتى
والعرص والظهر والصبح الضحى يف أفعال النهار ولساعات اإلبداع. أجل من وحدوده
اإلنسان عالقة وتكون الكوني. بالزمان النفيس الزمان يرتبط حتى والعشاء واملغرب
بني الواجب والتكيف الطبيعة، يف وزمان النفس يف زمان الزمان، عالقة هي بالكون
والليل الشمس حول األرض ودوران والغروب، الرشوق يف زمانها وللطبيعة الزمانني.
يَْسبَُحوَن﴾. َفَلٍك ِيف ﴿ُكلٌّ دوائر ولألفالك منازل، وللقمر واألفالك. والحساب، والنهار،
فقط وليس وحركته الكون حياة فالزمان الفالسفة. تصوره كما الحركة عدد الزمن وهو
الصفا. إخوان الحظ كما صغري عالم واإلنسان كبري، إنسان فالعالم اإلنسان. يف فضيلة
والتأخر، والتقدم واللحاق السبق يف الفعل مادة بل ثابتًا جوهًرا ليس والزمان
ويف املجتمع ويف النفس يف حركة الزمان واآلخر. واألول والهوينى، والبطء، واإلرساع

واإلنتاج. والحركة الفعل عىل وباعثه األول اإلنسان محرك هو التاريخ.
الفور بني والقضاء، األداء بني الزمان يف األفعال تحقق األصوليون حلل وقد
ترسبه وعدم الزمان، عىل القبض عىل اإلنسان يبعث حتى فعله وقت فلكل والرتاخي،
واإلنسان اللحظات، عدد هو الزمن فعلها. لحظة ولكل للفعل. فالزمن أصابعه. بني من
الحال يف التوبة فيه تبدأ حاًال، أو مقاًما الوقت الصوفية جعل كما األفعال. مجموعة هو
حني يف الشعور. حاالت من حالة النفيس، الزمان هو الزمان وقته. ابن فالصويف واآلن.
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للحزن فاملايض املواعيد. يف وتأخرنا عنه، أفعالنا وخروج الزمن، بنسيان اآلن عرفنا قد
فيه للتسويف واملستقبل عليه. والبكاء منه لليأس والحارض منه. لالنطالق وليس عليه

اإلنسان. مشيئة غري فيه تتحكم مشيئة إىل وإرجاعه

الراهنة التحديات ثانيًا:

سبعة هناك املستقبل عىل املايض وأولوية بالزمان املعكوس اإلحساس هذا وسط يف
املصالح. وفقه لألولويات طبًقا األمة تواجه راهنة تحديات

العهد يف نصفها ضياع منذ فلسطني يف القديم االحتالل من األرض تحرير (١)
واحتالل ١٩٦٧م، يف االشرتاكي القومي العهد يف اآلخر والنصف ١٩٤٨م يف الليربايل
بريطانيا، اتبعتها التي التقسيم آلية وبنفس فلسطني احتالل وقت نفس يف أيًضا كشمري
هندوس بني الهندية القارة شبه وتقسيم ١٩٤٨م، يف ويهود عرب بني فلسطني تقسيم
وأفغانستان العراق يف الجديد واالحتالل تسد»، فرِّق لشعار تطبيًقا ١٩٤٨م، يف ومسلمني
الغرب يف الحديث وبداية الوسيط العرص نهاية منذ التاريخي واالحتالل والشيشان،
والجزيرة ومليلية سبته إسبانيا احتالل غرناطة، وسقوط األندلس من املسلمني ونزوح
التحرر حركات استئناف هو اآلن املسلمني أمام التحدي املغرب. شمال الخرضاء
والسنويس الفايس وعالل األفغاني مثل كأفراد األوائل املصلحون بدأها التي الوطني
املسلمني اإلخوان وجماعات والسنوسية املهدية مثل كحركات أو واملهدي املختار وعمر
يف رشعي واجب الجهاد فلسطني. يف الجهادية املنظمات من وغريها وحماس والجهاد
َلَقِديٌر ِهْم نَْرصِ َعَىل هللاَ َوإِنَّ ُظِلُموا ِبأَنَُّهْم يَُقاتَلُوَن ِللَِّذيَن ﴿أُِذَن األمة عىل العدوان حالة
واحتلت ديارهم، من املسلمون أُخرج وقد .﴾ َحقٍّ ِبَغرْيِ ِديَاِرِهْم ِمْن أُْخِرُجوا الذيَن *
أطفالهم، ويُتِّمت حرماتهم، واستبيحت حقولهم، وُجرفت منازلهم، وهدمت أراضيهم،
﴿َربُّ يف واألرض السماء بني بربطه ذلك عىل الوحي ويحث وشيوخهم. نساؤهم وقتل
عىل يستويل فمن إَِلٌه﴾. اْألَْرِض َوِيف إَِلٌه َماءِ السَّ ِيف الذي ﴿َوُهَو َواْألَْرِض﴾، َمَواِت السَّ
فقهاء أفتى لذلك منها. وانتقص األلوهية يف طعن قد فإنه فيها ويتجرب املسلمني أرايض
األرض واغتصاب حسن، فعل فالصالة املغصوبة. الدار يف الصالة جواز بعدم األحناف
لإلنفاق بالنسبة الحكم نفس وهو الفعل. نفس يف وقبيح حسن يجتمع وال قبيح. فعل
ينطبق وما املغصوب. باملاء والوضوء املغصوب، الطعام من واألكل املغصوب، املال من
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ومليلية وسبته والشيشان، وكشمري، وأفغانستان، العراق، عىل ينطبق فلسطني، عىل
بل وحدهم املسلمني أرايض عىل ذلك ينطبق وال املغرب. شمال يف الخرضاء والجزيرة
جبل مثل الغربي االستعمار معاقل آخر وهي أهلها واملستعبد املحتلة األرايض كل عىل
ومناهضة جميًعا. للبرش وشاملة عامة دعوة فاإلسالم بريطانيا. من واحتاللها طارق
يعارض كذلك املسلمني. ولغري للمسلمني اإلسالم يُحملها عامة إنسانية قيمة االحتالل
املبارش. غري االحتالل من نوع فهي اإلسالمية. البلدان داخل أجنبية قواعد إنشاء اإلسالم
أجنبية لقوات مطية أراضيهم وجعل عسكرية أحالف يف املسلمني دخول يعارض كما

مسلمني. وغري مسلمني الغري، عىل للعدوان
واالجتماعي واالقتصادي السيايس القهر صنوف كل من املواطن تحرير (٢)
األول الجيش. أو قريش وعسكري، ملكي بنظامني: محكومون فاملسلمون والثقايف.
وكالهما، االنقالب. من سلطته يستمد والثاني ملك. عن ملًكا الوراثة، من سلطته يستمد
كالهما معينة، ومجالس مزورة أو شكلية بانتخابات الديموقراطية الواجهات من بالرغم
واختيار. وبيعة عقد فاإلمامة الشعب. من سلطتهما يستمد لم ألنهما رشعيني غري نظامان
املصالح وتحقيق القانون، بطاعة مرشوطة طاعته هلل. ممثًال وليس الناس ممثل واإلمام
والرقابة النصح آليات استيفاء بعد رشعي واجب الظالم الحاكم عىل والخروج العامة.
قايض أمام واملخاصمة املنكر عن والنهي باملعروف واألمر والحسبة، النصيحة، مثل
الوجدان يف املرتسبني والقهر التسلط جذور نزع املعارص اإلسالمي املفكر ومهمة القضاة.
يف العقل دور يف املتمثلة املعرفية الجذور وهي املعارص. اإلسالمي الوعي ويف العربي
«األنطولوجية» الجذور أيًضا وهي والتحليل. والنقد النظر إعمال دون املعطيات تربير
القمة بني واألسفل، األعىل بني درجاته ترتاوح هرًما، باعتباره العالم تصوير يف املتمثلة
إىل للعالم الرأيس التصور هذا يتحول كيف هو والتحدي والكثري. الواحد بني والقاعدة،
بالتأخر، والتقدم بالخلف، األمام عالقة طرفني بني العالقة تكون بحيث أفقي تصور
الجذور أيًضا وهي الوراء. هو واألدنى األمام، هو فاألعىل باألدنى.4 األعىل عالقة وليست
وهي والنقص. الكمال واملرأة، الرجل والرش، الخري والباطل، الحق ثنائيات يف األخالقية
فيه تسوء حيث األبوي املجتمع أخالق الخري، باسم التسلط عىل ساعدت التي األخالق

يف والثورة الدين املعارص، وجداننا يف والديموقراطية الحرية ألزمة التاريخية الجذور دراستنا: انظر 4
ص٩٩–١١٨. ١٩٨٨م، القاهرة، مدبويل، الثقايف، والتحرر الدين ج٢، مرص،
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مردود وكلكم راد «كلكم والرد. املعارضة قيم عىل والوالء الطاعة قيم السيد»، «يس قيم
وأهل الحاكم النظام فرقة وهي الناجية الفرقة من التحول كيفية هو التحدي عليه».
الحوار أجل من املعارضة فرق وهي والسياسية، الفكرية التعددية إىل والسطوة الحظوة
موحد وطني عمل برنامج عىل واالتفاق اآلخر والرأي الرأي بني والسيايس الفكري
الحق أن من قبل من الرشيعة إليه دعت ما وهو املختلفة. واالجتهادات اآلراء عليه تجتمع

واحد.5 العميل والحق متعدد، النظري
فأغنى والفقراء. األغنياء بني الشديد التفاوت هذا ضد االجتماعية العدالة (٣)
وحدة تنعكس واحدة. واألمة املسلمني. من العالم فقراء وأفقر املسلمني، من العالم أغنياء
حاجة من فاض وما َواِحَدًة﴾. ًة أُمَّ تُُكْم أُمَّ َهِذِه ﴿إِنَّ َواِحٌد﴾، إَِلٌه ﴿َوإَِلُهُكْم فيها األلوهية
ترث لألمة عامة ملكية هي بل مطلقة فردية ليست اإلسالم يف وامللكية ألخيه. فهو املسلم
يديه بني أودع ما عىل استخلفه األرض، يف هللا خليفة فاإلنسان استخالًفا. األلوهية ملكية
واالستغالل االكتناز حق له وليس واالستثمار، والترصف االنتفاع حق له األمة. ملصلحة
أن كما العام. للصالح يديه بني من الوديعة نزع يف الحق فلإلمام فعل فإن واالحتكار.
قطاعني أهم وهما والصناعة. الزراعة أي والنار» والكأل املاء ثالث: يف رشكاء «الناس
يكون ال التعدين، قطاع أي الركاز، األرض، باطن يف يوجد ما وهو والركاز اإلنتاج. يف
لفظ إن بل الدولة. أي لألمة عامة ملكية األسواق، ويُنقل يتحرك ال ألنه خاصة ملكية
الصلة، حرف «ما» من مركب اسم هو بل ثابتًا جوهًرا أي اسًما ليس القرآن يف «مال»
وظيفة امللكية واليشء. اليشء صاحب بني عالقة عىل يدل فاملال الجر. حرف و«ل»
من املال يولد ال املال ألن الربا تحريم تم وقد يشء.6 عىل استحواذًا وليست اجتماعية
وحده فالعمل للقيمة. فائض يوجد وال والعمل. الجهد خالل من ولكن نفسه تلقاء
املال رأس تراكم يجوز وال االستهالك. يف وليست اإلنتاج يف اإلسالم وقيم القيمة. مصدر
رصيح والقرآن ِمنُكْم﴾. اْألَْغِنيَاءِ بنَْيَ ُدوَلًة يَُكوَن َال ﴿َكْي الرأسماليني من قليلة فئة بني
إعطاء يف ليس املال زكاة ودور السفهاء، أيدي يف األموال ووضع واإلرساف، البذخ نقد يف

والحداثة، والعرص الرتاث ج١، والوطن، الفكر هموم الفكر، ثنائية أم الجنس ثنائية دراستنا: انظر 5
ص٥٢١–٥٣٦. ١٩٩٨م، القاهرة، قباء،

الفكر يف واليسار اليمني ج٧، ١٩٥٢–١٩٨١م، مرص يف والثورة الدين القرآن، يف املال دراستنا: انظر 6
.١٢١–١٦٢ ص ١٩٨٨م، القاهرة، مدبويل، مكتبة الديني،
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لإليحاء بل باملاليني، كان ولو حتى الباقي وتحليل الحول عليه يحول مما العرش ربع
أجل من الناس بني يدور األمة. ملك فهو مكتنًزا وأصبح الحاجة عن فاض ما بأن
وليس الداللة الكم، ال الكيف هو القصد للعمل. فرص وإيجاد املصانع، وإنشاء التنمية،
للرعي للناس عامة ملكية تخصيص الدولة حق ومن املوضوع. وليس املعنى اليشء،
أَْمَواِلِهْم ِيف ﴿َوالذيَن األغنياء. أموال يف حق وللفقراء الناس. بني مشاًعا اإلقطاع وهو فيها
الفكر يف الحديث كثر وقد الزكاة. غري حق املال ففي َواْلَمْحُروِم﴾. اِئِل ِللسَّ * َمْعلُوٌم َحقٌّ
يف االجتماعية والعدالة واالشرتاكية، واإلسالم اإلسالم، يف االشرتاكية عن املعارص اإلسالمي
قدر أكرب لتحقيق املسلمني بني الدخل توزيع إعادة تتم وال اإلسالمي. واليسار اإلسالم،
من بني الشعوب عىل العالم ثروات توزيع أيًضا يتم بل فقط االجتماعية للعدالة ممكن
لألطراف، املركز نهب تم فقد الفقرية. والدول الغنية الدول بني يملكون، ال ومن يملكون
السرتداد األوان وآن االستعماري. املد إبان وآسيا أفريقيا ثروات عىل أوروبا واستيالء
بتأميمها ثرواتها واسرتداد عليها الديون بإلغاء الوطنية ثرواتها عىل الشعوب حقوق
مواردها عىل التاريخية لحقوقها ا ردٍّ العاملية املرصفية املؤسسات من املعونات قبول أو

الطبيعية.
مخطط ضد األول القطب مواجهة يف ثاٍن قطب وتكوين التجزئة، ضد الوحدة (٤)
أكرب هي إرسائيل تصبح حتى وطائفي عرقي فسيفساء إىل وتحويلها األوطان تمزيق
والسكاني الجغرايف الوضع من جديدة رشعية تأخذ املنطقة، يف طائفية عرقية دولة
«الدولة يف هرتزل تصورها كما إلرسائيل األوىل املؤسسة املعاد أساطري من بدًال للمنطقة
وأقباط. ومسلمون وشيعة، وسنة وتركمان، وأكراد وبربر عرب فاملسلمون اليهودية».
كما اإلسالمية األمة أن والحقيقة املستقلة. دولته تكوين يف الرشعي حقه منهم ولكلٍّ
اتجاه ذات ليست والعوملة والثقافات. األعراق متعددة أمة املدينة أهل ميثاق وصفها
والضعيف قويٍّا القوي يبقى حتى األطراف وتفتيت املركز وحدة اتجاهني، ذات بل واحد
يشكِّل كيف هو إذن التحدي وآسيا. أفريقيا يف اإلسالمي العالم هو واألطراف ضعيًفا.
مشرتكة وأسواق املتبادل، واالعتماد اإلقليمي التعاون عىل تقوم إقليمية منظمات املسلمون
قطب تشكيل يتم كيف تصنيًعا؟ األكثر الثمانية الدول مجموعة أمام الوقوف عىل قادرة
هو الدور بهذا القيام عىل قدرة األكثر الثاني والقطب األوحد؟ القطب مواجهة يف ثاٍن
مملوء وهو بكني. حتى طنجة من وآسيا، أفريقيا يف األطراف املرتامي اإلسالمي العالم
لذلك الرخيصة. العمالة يف والسواعد العلمية، والعقول الطبيعية، املوارد باإلمكانيات،
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ما عليه باالنقضاض والتهديد الداخل، يف والعدوان الخارج يف الحصار حوله يشتد
مدججة وإرسائيل املزعومة، الشامل الدمار أسلحة عن ويتخىل الطاعة، بيت يدخل لم
حتى للتوسع للعدوان وقاعدة الغري، أرايض تحتل التقليدي، وغري التقليدي بالسالح

اإلسالمي. والعالم العربي الوطن يف الوحيد املعادل هي تصبح
بأيديها نفسها تطعم ال التي فاألمة السيايس. لالستقالل حماية املستقلة التنمية (٥)
ووسائل والثقافة العلم يف بل والسالح واإليواء والكساء الطعام يف لغريها تابعة تظل
اإلرادة وارتهنت الخارج. من مستورًدا العربي الوطن يف الغذاء من ٪٧٥ زال فما العمران.
األمة زالت ما األجنبية. واملعونة القمح استرياد بسبب اإلسالمية الدول من لعديد الوطنية
املعلومات نوع يف املتقدمة الدول وتتحكم العلم. إبداع وليس املعلومات نقل عىل تعيش
حصيلة وتبلغ .Information is Power قوة فاملعلومة األهم. املعلومات وتحجز املنقولة،
إذن التحدي بأكملها. دولة ميزانية مقدار جيتس) بيل (مثل املعلومات شبكات ميزانية
واإلسالم الوطنية، الثقافة من مستمدة للتنمية أيديولوجية صياغة لإلسالم يمكن كيف
ينزل التي الخرضاء األرض صورة هي القرآن يف األرض صورة فيها؟ الرئييس ن املكوِّ هو
الهشيم الصفراء، األرض وليست بهيج، زوج كل من وتنتج وتخرض فتهتز املاء عليها
تكون حتى األرض يف فليغرسها املوت وأتاه فسيلة يده يف كان ومن الرياح.7 تذروه الذي
ترحًما امليت قرب عىل حتى باملاء ويرش األخرض العشب ويُوضع اخرضاًرا. أفعاله آخر
اْألَْرِض ِمَن أَنَْشأَُكْم ﴿ُهَو إعمارها األرض يف اإلنسان رسالة واملاء. بالخرضة روحه عىل
اْلَمْعُموِر ﴿َواْلبَيِْت والعمران والبناء بالتشييد يقسم القرآن إن بل ِفيَها﴾. َواْستَْعَمَرُكْم
السلم أداة فهي األوىل. التصنيع مادة الحديد، ميزات ويصف اْلَمْرُفوِع﴾. ْقِف َوالسَّ *
وهو ِللنَّاِس﴾. َوَمنَاِفُع َشِديٌد بَأٌْس ِفيِه اْلَحِديَد ﴿َوأَنَْزْلنَا واملنافع البأس فيه والحرب،
الساكن للدفاع آلة وهو اْلَحِديَد﴾. َلُه ﴿َوأََلنَّا يشاء كيف يستخدمه طيعة، لإلنسان أداة
يف يجري والفلك اْلَحِديِد﴾. ُزبََر ﴿آتُونِي املتحرك الهجوم أو َحِديٍد﴾ ِمْن َمَقاِمُع ﴿َوَلُهْم

قوانينها. عىل والسيطرة األرض إلعمار صور وكلها صافات، والطري البحر،
لنسيان الذات ونسيان باآلخر، واالنبهار التغريب، ضد الهوية عن الدفاع (٦)
التاريخ من مرحلة أية يف معرفة وعدم الحارض، ألزمة فنظًرا حارضها. وضعف ماضيها،

والحداثة، والعرص الرتاث ج١، والوطن، الفكر هموم الكريم، القرآن يف واألصفر األخرض دراستنا: انظر 7
ص٥٧–٦٨. ١٩٩٨م، القاهرة، قباء، دار
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الحضارة مسار واعتربوا الغربي، النموذج وقلَّدوا بالغرب، البعض انبهر نعيش، نحن
واعتربوا مسارهم. غري مسار يف أنفسهم فوضعوا كلها. الحضارات مسار هي الغربية
زلنا ما ونحن الحداثة، بعد ما عن ويتحدثون أواخره. يف بل الحديث العرص يف أنفسهم
وشق حديثة، عصور بداية أجل من العثماني، العرص الوسيط، العرص غلق نحاول
وتاريخها هويتها عن للدفاع الجماهري عند طبيعي فعل رد فحدث الحداثة. نحو الطريق
شعارين تحت شقني إىل الثقافة وانشقت والتقاليد. الخصوصية باسم ومسارها وثقافتها
الحرب حد إىل بالتناقض األمر ووصل واألصولية. الحداثة والسلفية، العلمانية متضاربني:
مائة من يقرب ما مع سنوات العرش يقارب ما منذ الجزائر يف الحال هو كما األهلية
والقلنسوة والجلباب والذقن الحجاب واملظهر، الشكل هي الهوية ليست شهيد. ألف
األدعية، وكثرة واملناسبات، الدينية واالحتفاالت والقباب، واملساجد الصلوات حتى وال
التمايز عىل قدرتها ويف للعالم رؤيتها يف الذات يف الهوية التقليدية. الثقافة وانتشار
العلم. مصادر من مصدًرا ليس فالتقليد القدماء. تقليد بل الغري تقليد ضد واإلبداع
ال بينهما. الحوار إىل يدعو الوقت نفس ويف واآلخر، األنا بني التمايز عىل القرآن ويؤكد
وتتكاثر الحضارية النماذج تتعدد النحو هذا وعىل ومفاضلة. قطيعة وال وذوبان، تقليد
«ستتبعون املرويات ويف اإلبداع. مراكز وتعدد املتبادل، اإلثراء أجل من الخصوصيات
فقال والنصارى؟ اليهود هللا: رسول يا قلنا بذراع؟ وذراًعا بشرب، شربًا قبلكم، من سنن
واإلنسان، والعلم، العقل الغربي، النموذج عليها يقوم التي التنوير قيم إن إذن؟» فمن
الشعوب أجلها من تناضل قيم هي بل وحده، الغرب تخص ال والتقدم والعدالة، والحرية
الالتينية إىل العربية من الرتجمات عرب صنعها يف اإلسالم ساهم وقد الحضارات. كل ويف
العصور بداية عىل فساعدت وبيزنطة وصقلية طليطلة يف العربية اللغة عرب أو مبارشة
ردت بضاعتنا «تلك الغربي فالنموذج النهضة. وعرص الديني اإلصالح الغرب، يف الحديثة
حضاراته ترتاكم متصلة، حلقات فالتاريخ بالذات. فخر أو الغري عىل اتكال دون إلينا»
الصمت مؤامرة ضد اإلسالمية بالحضارة مروًرا الحديث الغرب حتى القديم الرشق من

منوال. غري عىل عبقريٍّا خلًقا تبدو حتى حضارته حول الغرب يحيكها التي
فيهم تتحكم فال بأيديهم مصريهم أخذ أجل من الناس وتجنيد الجماهري حشد (٧)
والفتور بالالمباالة املسلمون أصيب فقد الخارج. يف عاملي نظام أو الداخل يف حاكمة نخبة
من الجماهري مباالة وال جانب من الحاكم استبداد القرى»، «أم يف الكواكبي بنيَّ كما
لفتور فرنسا عرش التاسع القرن منتصف يف أيًضا المنيه دي ذلك فعل وقد آخر. جانب
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.De L’Indifférence الالمباالة» «عن الشهري كتابه امللكية عودة بعد الثورة عن الناس
عىل وحطتم جراًدا أو ذبابًا كنتم لو «وهللا املسلمني: يف قبل من األفغاني رصخ وقد
كيف، إىل كم من املسلمون يتحول كيف هو فالتحدي ألغرقتموها». الربيطانية الجزيرة
والعدوان العوملة ضد األخرية الصاخبة املظاهرات ويف كيفي. ثقل إىل مادي ثقل ومن
عىل واألمريكي العراق، شعب عىل والربيطاني واألمريكي فلسطني، شعب عىل اإلرسائييل
إال العدوان ضد باملاليني العالم عواصم امتألت الشيشان، عىل والروس أفغانستان،
يف اإلسالم تحرك حني يف الحكم. نظم طغيان من والخائفة الصامتة العربية الشوارع
اإلسالم أن حني يف األرض تحت أو خافت العربي اإلسالم باكستان. يف خاصة آسيا
األمانة اإلنسان وحمل الخارجي. وللعدوان الداخلية القمع لنظم متحد صاخب اآلسيوي
ِمنَْها َوأَْشَفْقَن يَْحِمْلنََها أَْن َفأَبنَْيَ َواْلِجبَاِل َواْألَْرِض َمَواِت السَّ َعَىل اْألََمانََة َعَرْضنَا ﴿إِنَّا
يف بالحق تصدح للناس أخرجت أمة وخري للمسئولية. تحمل هو اْإلِنَْساُن﴾ َوَحَمَلَها
املنكر. عن وتنهى باملعروف تأمر العالم، نظام عن مسئولة ويجعلها والغرب، الرشق
للذكر الحافظة وهي الثواب. ترجو أعمالها عن مسئولة يجعلها واآلخرة الدنيا يف والجزاء

والتاريخ. املجتمع ويف والعقول القلوب يف

التحدي آليات ثالثًا:

املستقبل. يف اإلسالم مسار وتحديد العرص تحديات يف الدخول عىل قادرة األمة إن
القلوب يف والقابع التاريخ من املوروث اإلسالم إن آليات؟ وبأي إسالم أي والسؤال
قىض فقد عام، ألف من أكثر منذ املوروث املحافظ التقليدي اإلسالم إسالمان، واألذهان
اإلمامة بعد الدين أصول علم يف وأضاف والسياسية الفكرية التعددية عىل الغزايل
يشكك الذي الناجية الفرقة حديث عىل اعتماًدا الفرق» من تكفريه يجب «فيما فصل
عىل تجتمع ال األمة وألن اإلسالم روح عن غريب ألنه حزم ابن ومتنه سنده صحة يف
وللمصيب أجر للمخطئ متعدد، الصواب وألن عليه، ومردود راد الكل وألن ضاللة،
نظام الحاكم، وأعطى واحًدا. مذهبًا والشافعية واحدة، عقيدة األشعرية واختار أجران.
أيديولوجية للناس وقدَّم االعتقاد». يف «االقتصاد يف السلطة أيديولوجية بغداد، يف امللك
عالم حي فاهلل عليه». السلطان أعانني ما «وهذا مردًفا الدين» علوم «إحياء يف الطاعة
يف صفاته والحاكم ذاته، يف صفاته هللا الحاكم. وكذلك مريد، متكلم بصري سميع قادر،
والخوف والتقوى والرضا والورع والتوكل الصرب وللناس أمنه. وأجهزة ورشطته عسكره
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التحول اآلن. حتى قائًما االختيار هذا زال وما والتوبة. والزهد والفقر والرهبة، والخشية
عن اآلن التحدي هو التجديدي. اإلصالحي اإلسالم إىل املحافظ التقليدي اإلسالم من
حوار وعقد جديد، من والسياسية الفكرية التعددية إلحياء مضادة غزالية حركة طريق
األشعرية من اآلن لنا أفضل االعتزال يكون فقد البدائل. بني االختيار إلعادة بينها نظري
إىل لحاجتنا الشافعية من اآلن لنا أفضل املالكية تكون وقد والحرية. العقل إىل لحاجتنا
نكون وقد واالستصالح. االستحسان مثل الحر االستدالل أشكال ولجميع العامة املصالح
نكون وقد املحكوم. وسلبية الحاكم تسلط ضد والتمرد والرفض املعارضة قيم إىل أحوج

الحكمة. علوم يف واإللهيات الطبيعيات بني الغائب اإلنسان علم إىل أحوج
باملسئولية واإلحساس التاريخي، الوعي هو التحدي مواجهة رشوط أول إن
الحضارات مسارات مع اإلسالمية للحضارة التاريخ مسار تقاطع وإدراك التاريخية،
اآلن وهي الحديثة العصور يف الريادة لها كان التي الغربية الحضارة خاصة األخرى
النَّاِس﴾. بنَْيَ نَُداِولَُها اْألَيَّاُم ﴿َوتِْلَك ترثها أن تريد للشعوب أخرى مسارات تصارع
العرص يف القديم والحديث. والوسيط القديم املراحل: ثالثي للغرب التاريخي فاملسار
العقالنية عرص يف والحديث املدريس. الكنيس العرص يف والوسيط الروماني. اليوناني
واإلصالح عرش الرابع القرن يف القديمة اآلداب إحياء منذ الحديثة العصور إبان والعلم
كل اآلن. وحتى عرش السادس القرن يف والنهضة عرش، الخامس القرن يف الديني
السابع، حتى األول القرن من القديم العرص قرون. سبعة من يقرب ما استمرت مرحلة
حتى عرش الرابع من الحديث والعرص عرش، الرابع حتى السابع من الوسيط والعرص
العرص األوىل املراحل. ثنائي اإلسالمية الحضارة ومسار والعرشين. الواحد القرن اآلن،
السابع القرن يعادل ما وهو السابع القرن حتى الهجري األول القرن من األول، الذهبي
مبينًا األوىل للفرتة بحق أرخ الذي خلدون ابن قرن عرش، الرابع القرن حتى امليالدي
حتى جديد من البداوة إىل الحضارة إىل البداوة من االنهيار، وعوامل النهضة أسباب
القرن إىل السابع القرن من العثماني الرتكي اململوكي العرص والثانية الدورة. تكتمل
ما الذاكرة فيها دونت التي الكربى واملوسوعات وامللخصات الرشوح عرص عرش، الرابع
أعتاب عىل اآلن ونحن قبل. من اختزنه ما يجرت الذي الصحراء كجمل بالعقل، أبدعته
عصورنا وبداية الوسيط، عرصنا نهاية يف فنحن األول. الذهبي العرص تشبه ثالثة، فرتة
دورته اكتملت فربما أين؟ إىل يدري وال الحديثة عصوره نهاية يف والغرب الحديثة.
الشبنجلر، الغرب» «أفول مثل التاريخ وفالسفة املفكرين من كثري بذلك تنبأ كما الثالثة
الوعي و«أزمة لتوينبي، االتهام» قفص يف و«املدنية لهورسل، األوروبية» العلوم و«أزمة
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ويف العقل»، أيها «وداًعا يف العقل تحطيم يف النهاية بدت وقد هازار. لبول األوروبي»
نحن أما والتفكيكية. الحداثة، بعد ما تيار ويف آبند، لفاير املنهج» «ضد يف الفوىض
والصمود واملقاومة التاريخ وبداية اإلسالمية والصحوة الوطني التحرر حركات فلدينا
العرص يف مرتني، معلًما الغرب كان مختلفان. فاملساران والتهديد. والغزو الحصار أمام
يقابل الذي األول الذهبي العرص يف واحدة مرة معلمني وكنا الحديث. والعرص اليوناني
اإلسالمية العربية النهضة بداية يف ثانية معلمني نصبح وربما األوروبي. الوسيط العرص
حضور خالل من اإلسالم له يعطيها قد القيم عن جديدة منظومة إىل الغرب لحاجة اآلن

أوروبا. يف الثاني الدين اإلسالم أصبح أن وبعد الغرب يف املسلمني
والية بالرضورة ليس رئييس. دور التاريخي الوعي هذا بلورة يف األمة علماء ودور
يف زالت ما اإلسالمية فالثقافة الرساالت. عىل واألمناء األنبياء، ورثة فالعلماء الفقهاء.
وتحديد طاقاتها، وإطالق بنائها، وإعادة تحريكها، العالم ومهمة والقلوب. العقول
فريق لعمل والوطنية اإلسالمية والجامعات األبحاث مراكز دور أيًضا هو مسارها.
ذلك يف رائدة محاوالت تمت وقد واسترشافه. للمستقبل اإلعداد أجل من جماعي وتفكري
وعقدت املستقبل»، و«استرشاف البديلة» العربية «املستقبالت حول بحثية مشاريع يف
اإلعالن األحزاب بعض وحاولت بل املوضوع. نفس حول ومؤتمرات بحث وحلقات ندوات
إلدارة مركًزا وأنشأت «املستقبل». نفسها سمت وصحف املستقبل». «حزب تأسيس عن

وقوعها. بعد عليها للسيطرة تقع أن قبل األزمات
من األمة وعي وإخراج واملستقبل، والحارض املايض بني الزمن حصار فك هو املهم
والغليان الخارجي الضغط بني الحكومات حصار فك هو أيًضا واملهم الحصار. هذا
ثقة دون الزمن مسار إىل وإرجاعها النفس عن الحصار فك وأخريًا أوًال واملهم الداخيل.
الشعراء أحد قال وكما الحارض الزمن يف وتوقف باملستقبل انبهار أو باملايض زائدة
حوار وعقد استشار، من خاب فال اآلخر، الرأي قبول املطلوب حصاركم». «حارصوا
املطلوب تخوين. أو تكفري دون البالد يف والسياسية الفكرية التيارات مختلف بني وطني
ماركسية أو إسالمية البالد، يف الفكرية واملدارس السياسية التيارات لكل الرشعية أيًضا

متعددة. بطبيعتها والعمل الفكر ومدارس للجميع. فالوطن ليربالية. أو قومية أو
عىل األولوية لها األوطان داخل والحركة الغري. مع الحوار يسبق الذات مع الحوار
موضوع ليس الراهنة» التحديات ضوء يف اإلسالم «مستقبل األوطان. خارج الحركة
التاريخ. عرب للمسلمني ذاتية سرية بل الغرب يف اإلسالم صورة لتحسني عامة عالقات
اإلسالم عن دفاع وأفضل املستقبل. إىل انطالًقا الحارض لتحريك املايض يستعيدون كيف
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والتخطيط القائم الوضع بتغيري بل الفضائية القنوات يف والدعاة الخطباء عرب ليس
الخلفي، الباب من وليس األمامي الباب من املعارصة التحديات يف والدخول للمستقبل
يف الوقوع دون التاريخية مبادراتهم لهم السيايس. قرارهم أصحاب املسلمون يصبح بأن
منعزل «جيتو» يف يعيشون املسلمني وتجعل تنفع مما أكثر ترض التي الحجاب» «فتنة
عليها تقوم التي الثقافية التعددية عن وليس الدينية، هويتهم عن يدافعون أوروبا. يف
أصول ملعرفة املريخ إىل الساعني أول املسلمون يكون أن التحدي الغربية. الحضارة
آليات علمية تفسريات وإعطاء واإليمان»، «العلم بربامج االكتفاء فقط وليس فيه الحياة
وليس العلم هذا اكتشف الذي للغرب فيه والفضل العلمي، إعجازه عىل للدليل القرآن
الجديد. للعلم طبًقا الكتاب فرسنا العلم الغرب غري ما فإذا الكتاب. تفسري إال لدينا
وهم والتجديد الحداثة يدَّعون الناقلون. هم واملسلمون املبدع هو الغرب يصبح وبالتايل

وتقليًدا. تبعية يزدادون
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الخامس الفصل

احلكمة علوم





احلكمة1 علوم يف أرسطو

والنهاية البداية ملحمة

الشائعة بعضاألحكام (1)

إىل والخارج تمثل، إىل والواقع فكر، إىل التاريخ يتحول الحضاري اللقاء منطق يف
اإلسالمية الحضارة بني اللقاء عىل فقط ذلك ينطبق وال الذات. إىل واملوضوع الداخل،
الهندية الحضارة بني الغرب، أو الرشق يف حضاري لقاء كل عىل بل اليونانية والحضارة
والحضارة اليونانية الحضارة بني الصني، وبوذية الهند هندوكية الصينية، والحضارة
يف الغربية والحضارة اإلسالمية الحضارة بني الرومان، وترشيع اليونان عقل الرومانية،
كل، إىل والجزء مثال، إىل الواقع يتحول املسيحي. والتشبيه التنزيه بني الوسيط، العرص
.Philosophia Perennis الخالدة الفلسفة إىل الخاصة والحضارة موقف، إىل واملوقع

يف األربعة العقلية النقلية العلوم أحد الحكمة» علوم يف «أرسطو حال هو وهذا
شخصية فأرسطو اليونان. عند حتى وال التاريخي أرسطو يوجد ال القديم. تراثنا
قبله املمتدة اليونانية الحضارة من جزء مفكًرا، أرسطو أي األرسطية ولكن تاريخية
الحضارة إىل انتقل ما إذا كذلك يكون أن واألوىل اليوناني. الفكر مكونات وأحد وبعده،
الروح تمثلته أن بعد مرتني التاريخ أرسطو عن يبعد آخر، تمثل فيحدث اإلسالمية

الفلسفة يف الثاني الدويل امللتقى أعمال واإلسالمية»، العربية الفلسفة يف الفكرية وامتداداته «أرسطو 1

الجزائر، قسنطينة، منتوري جامعة االجتماعية، والعلوم اإلنسانية العلوم كلية ٢٠٠١م، فرباير ١٢–١٤
ص٢٦–٧٠.
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ال أحًدا، يثري ال الذي امليت أرسطو هو التاريخ أرسطو اإلسالمية. الروح ثم اليونانية
الحضارة أو الفكر أرسطو أن حني يف عليه. يُعرتض وال يعرتض ال يتحرك، وال يحرك
ويحرك، يثري حضاريٍّا وموقًفا فكريٍّا نموذًجا التاريخ عرب تبقى التي هي األرسطية أي
إبداع. الحضارة وأرسطو نقل، التاريخ أرسطو باستمرار. ويتجدد التساؤل، عىل ويبعث
يشء يوجد وال العربية»، «األرسطية بل العرب» عند «أرسطو اسمه يشء يوجد ال لذلك
وكما لليونان». املسلمني «قراءة بل اإلسالمية» الحضارة إىل اليوناني الرتاث «انتقال اسمه

ومات».2 أرسطو «ولد هيدجر يقول
الذهن يف حتى وال اإلدراك، دائرة يف دخل قد دام ما أحد التاريخ أرسطو يعلم وال
يف اإلنساني الوعي لدرجة طبًقا واملكان الزمان يف متطوًرا الوحي يرى الذي اإللهي
الواقعية أو والذاتية املوضوعية إشكال وهو والسلطان. الطبيعة قهر عن االستقالل
طبًقا صوره تتعدد بل واحد أرسطو يوجد فال الرؤى تعددت وملا الفلسفة. يف واملثالية
عند والجديل الفيلسوف. عند الحكيم فهو الصويف. أو املتكلم أو الفيلسوف للرائي،
املواقف. بتعدد الصور وتتعدد الصويف. عند واإلرشاقي الفقيه، عند واملنطقي املتكلم،
النقل من تحولها يف الحضارة تاريخ يف أرسطو–الفكر ملسار طبًقا الصور تتعدد كما
عند غريه اح الرشَّ عند وأرسطو اح، الرشَّ عند غريه املرتجمني عند فأرسطو اإلبداع. إىل
التاريخ أرسطو بني إذن التقابل التوظيف. وإعادة والقراءة التمثل درجة يف الحكماء
واحد مسار يف تطوري تقابل هو بل نقيضني بني حديٍّا تقابًال ليس الحضارة وأرسطو
تمييزه يف الشعر» «كتاب يف نفسه أرسطو عرضه ما وهو الدرجة. يف اختالف مع متصل
فكريٍّا نمًطا التاريخ وجعل الشعر، لحساب وليس التاريخ لحساب والشعر التاريخ بني
حول الذي أفالطون عكس عىل شاعًرا منه أكثر طبيعيٍّا فيلسوًفا كان ألنه الشعر من أعىل

خيال. إىل والتاريخ أسطورة، إىل الواقع
وعن اإلسالمية العربية الثقافة يف الحكمة علوم يف أرسطو صورة آليات تختلف وال
والطبائعيني وبطليموس وأبقراط وجالينوس وفيثاغورس وأفالطون سقراط صور آليات
وثاسطيوس اإلسكندر أرسطو، ورشاح بل أرسطو بعد واألخالقيني سقراط قبل

الكويت، املطبوعات، وكالة ط٢، منشورة، غري ونصوص دراسة العرب، عند أرسطو بدوي: الرحمن عبد 2

ألَّف املسترشقني لكبار دراسات اإلسالمية، الحضارة يف اليوناني الرتاث بدوي: الرحمن عبد ١٩٧٨م.
١٩٨٠م. الكويت، املطبوعات، وكالة ط٢٤، بدوي، الرحمن عبد واإليطالية األملانية من وترجمها بينها
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له. التالني أو عليه السابقني الفالسفة عن منعزًال فيلسوًفا ليس فأرسطو وأوديموس.
الخاصة قراءته له للفلسفة، مؤرخ هو فيلسوًفا كونه إىل باإلضافة نفسه أرسطو إن بل
األخالقية املدارس عند «مذهب» أو فلسفي اختيار إىل تحول كما قبله. اليونانية للفلسفة
اإلسالمي الرتاث ويف الحديث. الغرب حتى واليهود واملسيحيني الرومان وعند بل له التالية
وأفالطون سقراط وثالثية وأرسطو، أفالطون ثنائية يف يذكر كما وحده أرسطو يذكر

اليونان. حكماء مجموع وبني وأرسطو،
الثقافة يف عامة اليونان وحكماء خاصة أرسطو صورة صنع آليات تختلف وال
الهند حكماء أو أنورشوان كرسى مثل فارس حكماء صور صنع آليات عن العربية
الحضاري بني اللقاء حالة يف الحضاري املنطق نفس يتأكد إذ الفيلسوف. بيدبا مثل
رشًقا. والهندية والفارسية غربًا، والرومانية اليونانية املجاورة، والحضارات اإلسالمية
من كتابته إلعادة روماني نص حول أو أرسطو مثل يوناني حكيم حول اللقاء يتم وقد
أعاد الذي دخرد» «جاويداد مثل فارس زمن أو ألورسيوس العالم» «تاريخ مثل جديد
وإعادة بأكملها حضارة حول اللقاء يكون وقد الخالدة». «الحكمة يف مسكويه كتابته
من للهند ما «تحقيق يف الهند حضارة مع البريوني فعل كما الثقايف تاريخها كتابة

مرذولة».3 أو العقل يف مقبولة مقولة
اإلبريز» «تخليص يف الطهطاوي منذ الحديث الغرب مع الحضاري اللقاء ويستمر
«طبائع يف والكواكبي الكليم»، «رضب يف وإقبال املسالك»، «أقوم يف التونيس الدين وخري
يف لآلخر قراءة األوىل، العربية النهضة ومفكري اإلصالح زعماء من وغريهم االستبداد»
الصور تعكس التي هي املزدوجة املرآة هذه اآلخر. مرآة يف لألنا وقراءة األنا، مرآة
قديًما العربية الثقافة يف أرسطو صورة معرفة يمكن وكما واآلخر.4 األنا بني املتبادلة
وبرجسون وفشته وماركس وهيجل وكانط واسبينوزا ديكارت صورة معرفة يمكن

املعارصة. العربية الثقافة يف وغريهم وسارتر جيمس ووليم

املؤسسة بدوي، الرحمن عبد لها وقدم حققها القديمة، العربية الرتجمة العالم، تاريخ أورسيوس: 3
له وقدم حققه خرد»، «جاويداد الخالدة الحكمة مسكويه: ١٩٨٢م، بريوت، والنرش، للدراسات العربية
يف مقبولة مقولة من للهند ما تحقيق البريوني: ١٩٥٢م. القاهرة، املرصية، النهضة بدوي، الرحمن عبد
بريوت. الكتب، عالم ١٣٧٧ه/١٩٥٨م، الدكن أبادر حيدر العثمانية، املعارف دائرة مرذولة. أو العقل
ج٢، والوطن، الفكر هموم للطهطاوي، اإلبريز» «تخليص يف دراسة واآلخر. األنا جدل دراستنا: انظر 4

ص٢١٩–٢٥٠. ١٩٩٨م، قباء، دار املعارص، العربي الفكر
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العربية. الثقافة يف أرسطو حول النمطية والصور الشائعة األخطاء بعض وهناك
أن إىل الغرب روج فقد العرب. الباحثني عند وامتداداته خاصة االسترشاق لها ج روَّ
الو حمَّ اليوناني، الرتاث نقلوا الحديث، والغرب اليونان بني وسيطة حلقة مجرد العرب
املبدعني إىل النقلة هم والعرب األول، املبدعون هم اليونان لها. منتجني وليسوا بضاعة
اليوناني، أرسطو حرفيٍّا، نقًال أمينًا، يكن لم النقل هذا إن بل الحديث. الغرب يف الثواني
أرسطو إىل أفلوطني «تاسوعات» من أجزاء بنسبة وأفلوطني أرسطو بني خليًطا كان بل
أيًضا الدينية القراءة هذه وقعت وقد الكامل. الفيلسوف ويصبح إلهياته، تكتمل حتى
بعد اليونان اح الرشَّ عند مسيحي فيلسوف إىل ل تحوَّ عندما الغربي الوسيط العرص يف
يف بويثيوس أمثال من الالتني األرسطيني عند أو األفرودييس اإلسكندر مثل املسيحية
الثالث القرن يف املتأخر الوسيط العرص يف اإلكويني توما أو الكنيسة آباء عرص آخر
القرن يف وهيدجر برنتانو حتى عرش الرابع القرن يف أوكام ووليم دنزسكوت وعند عرش،

العرشين.
باملعلم الفارابي وتلقيب األول». «املعلم ب املسلمني إعجاب الشائعة األحكام ومن
هو رشد وابن الثاني. بطليموس الهيثم بن والحسن األول هو بطليموس أن كما الثاني،
يف تجلت كما الذاتية قيمته يف وليس ألرسطو رشحه يف قيمته وكأن األعظم» «الشارح
املجتهد و«بداية الطب يف و«الكليات» التهافت» و«تهافت األدلة» و«مناهج املقال» «فصل
الرشح، ويعني اليونان. رشاح العرب تقدير أقىص فعىل الفقه. يف املقتصد» ونهاية
والرشح أصل النص جديد. إضافة دون تكرار مجرد بعبارة، وعبارة بلفظ، لفظ رشح
والطبيعيات املنطق الحكمة، وأقسام العلوم، فإحصاء تقليد. والرشح إبداع النص فرع.
اإللهية العلوم «يف رابًعا قسًما الصفا إخوان أضافها التي واإلنسانيات بل واإللهيات،
بني االتفاق يف كلها الحكمة وأن له، وتبعية أرسطو من كلها والرشعية» الناموسية
ولوال الشبهات. من الخالية اليونانية والحكمة الجهاالت دنستها التي اإلسالمية الرشيعة
ويعيد النهضة، عرص بعد مبارشة يكتشفه أن وقبل أرسطو الغرب عرف ملا الرشوح هذه

العرب. للرشاح الالتينية الرتجمات عن بعيًدا اليونانية نصوصه طبع
نصوًصا لسانه عىل وألفوا الشعر. يف انتحلوا كما أرسطو عىل انتحلوا املسلمني إن بل
األحاديث مثل كذب واالنتحال أرسطو. نسق مع مجموعها يف تتفق كانت وإن يكتبها لم
الشعر يف تم كما اليونان عند أيًضا قديم األرسطي االنتحال أن والحقيقة املوضوعة.
يف السابقني لروح واستمرار حضارة كل داخل اإلبداع درجة عىل مؤرش وهو العربي.
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الواحدة الكلية فالحقيقة الحضارات، لقاء يف اإلبداع درجة عىل مؤرش أنه كما الالحقني.
أبيات لعدة جزئيٍّا، الحالتني كلتا يف االنتحال يكون وقد املتعددة. الحضارات تتجاوز
أو ألرسطو «النبات» كتب مثل كاملة ألعمال أو بأكملها لقصائد كليٍّا أو نصوص أو

الوقائع. رسد من أكثر الخيال صنع من لشخصيات

املؤرخني عند أرسطو (2)

عند صورته بني اإلسالمية العربية الثقافة يف الحكمة علوم يف أرسطو صورة وترتاوح
عند صورته إىل املبدعني وعند الحكماء، وعند اح، الرشَّ وعند املرتجمني، وعند املؤرخني،

الرفض. إىل القبول ومن اإلبداع، إىل النقل من متتالية مراحل يف النقاد
لها. قراء هم بل الحكماء. لتواريخ ومجمعني راصدين مجرد ليسوا فاملؤرخون
يؤرخون مما أكثر للمتلقي يؤرخون فهم ويركبون. الدالالت ويجدون ويبنون يؤوِّلون
وليس «ذاتيٍّا» تاريًخا يدونون مبارشة. للوافد وليس املوروث يف الوافد لصورة للمتلقي،
يف الحال هو كما الذات خالل من املوضوع تقدير أقىص عىل أو «موضوعيٍّا» تاريًخا

املعارصة. الفينومينولوجيا
األطباء «طبقات يف (٢٩٨ه) جلجل ابن والخاصة العامة الحضارات تواريخ فمن
يف أرسطو يظهر صاعد. قبل الحكمة تاريخ ن دوَّ أندليس أول وهو والحكماء».
ومعلمه شيخه ويذكر إسحاق. بن وحنني واسقليبوس جالينوس بعد الرابعة املرتبة
الحضارة داخل أرسطو يذكر األمم» «طبقات يف (٤٦٢ه) األندليس صاعد وعند أفالطون.
ويذكر حضاري. كائن فالفيلسوف حضارة. إىل بانتمائه بل بشخصية ليس اليونانية
طبقات يف األنبياء «عيون يف جالينوس بعد الثانية املرتبة يف أرسطو أصيبعة أبي ابن
مرجعي كإطار اليونان فالسفة من لعديد (٤٤٠ه) البريوني ذكر من وبالرغم األطباء».
ال أنه إال مرذولة» أو العقل يف مقبولة مقولة من للهند ما «تحقيق الهند عن لتاريخه
له أرسطو فغياب التاريخ. لتدوين بؤرة يكن لم أرسطو أن عىل يدل مما أرسطو يذكر

التدوين.5 تاريخ يف ومركزيته هامشيته بني لحضوره، الداللة نفس

،٩٧ ،٩١ ص٨٦، ٢٠٠٠م، القاهرة، قباء، دار التدوين، ج١ النقل، مج١ اإلبداع، إىل النقل من 5

.١٠٧–١٠٨

445



(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

العجم علوم واملوروث، الوافد بطريقة الحكمة علوم دونوا الذين املؤرخني وعند
(٣٨٧ه) للخوارزمي العلوم» «مفاتيح مثل األنا وحضارة اآلخر حضارة العرب، وعلوم
مع الثانية املرتبة يف أرسطو ويأتي اليوناني. الوافد من أكثر الفاريس الوافد يذكر
السجستاني سليمان ألبي الحكمة»، «صوان ويف وهرمس. إقليدس بعد فرفوريوس
خيال ألهبت التي باإلسكندر وصلته اليونان، حكماء مقدمة يف أرسطو يأتي (٣٩١ه)
بعض، من بعضهم اليونان حكماء ويتوالد امللك. والفيلسوف القائد، النبي املسلمني،
من سلسلة يف فيثاغورس من وسقراط سقراط، من وأفالطون أفالطون، من أرسطو
الروحاني. أو العقل باسم معلمه أرسطو لقب وقد األنبياء. أو الطبقات أو الرواة
أومريوس عىل فلسفته يف واعتمد األكاديمية. أفالطون أسس كما اللوقيوم أرسطو أسس
والطبيعية املنطقية بني مؤلفاته تتوزع .Logos العقل قبل Mythos فاألسطورة الشاعر،
وأكمل أرسطو. ملعرفة مصادره كأحد الفارابي عىل سليمان أبو ويعتمد واإللهية.
إىل املوروث ا ضامٍّ اإلسالم» حكماء «تاريخ أو بالتتمة سليمان أبي تاريخ البيهقي
يكن فلم أرسطو. عىل النصارى ردود ويذكر األنا. تاريخ من جزء اآلخر فتاريخ الوافد.
(٦٨٧ه) للشهرزوري األفراح» وروضة األرواح «نزهة ويف القبول. موطن فقط أرسطو
الهرامسة وهرمس وفيثاغورس وسقراط اإلسكندر بعد الخامسة املرتبة يف أرسطو يأتي

وأفالطون.
من كجزء (٥٤٨ه) للشهرستاني والنحل» «امللل يف اليونان أعالم أرسطو ويتصدر
رباعية: قسمة أرسطو كتب (٣٨٥ه) «الفهرست» يف النديم ابن ويقسم الفرق. تاريخ
مثل التاريخ كتب يف تدريجيٍّا أرسطو ويتوارى وخلقيات. وإلهيات وطبيعيات منطقيات
كله الوافد لتواري نظًرا (٩٦٨ه) زاده كربى لطاش السيادة» ومصباح السعادة «مفتاح
«إخبار ويف اإلطالق. عىل يُذكر ال أرسطو إن بل عليه. العهد بعد فقد املوروث. لصالح
تكون أن دون أبجديٍّا أرسطو تصنيف يتم (٤٦٤ه) للقفطي الحكماء» بأخبار العلماء
إقليدس ثم أرسطو يتصدر (٦٨١ه) خلكان البن األعيان» «وفيات ويف خاصة. أهمية له

َعلًما. ٤٣٦٩ مجموع من أغسطس ثم
ألقابه، تذكر كما وتالميذه، مشايخه بني املؤرخني عند يذكر أرسطو أن والخالصة
من أول وهو املسلمون. عليه يرد أن قبل عليه النصارى رد وقد باإلسكندر. وعالقته
فيلسوف أيًضا وهو خلدون. ابن عند ألرسطو شارح وهو القفطي. عند املنطق رتب
عىل يدل مما هللا من موهبة علمه وطبيعيات. منطق فيلسوف منه أكثر وإلهيات أخالق
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يف أرسطو ظهر عندما املأمون حلم يف ذلك وضح وقد املؤرخني. من أرسطو «أسلمة»
والنقل.6 العقل اتفاق ليظهر والقبح الحسن عن يسأله املنام

غري والقراءة املوروث. خالل من الوافد قراءة من كجزء أرسطو قراءة تتم ثم
الذات خالل من املوضوع ورؤية األنا، ثقافة إىل اآلخر ثقافة نقل القراءة التوفيق.
بعدستني واملوروث الوافد رؤية التوفيق أن حني يف البعض بعضهما فوق كعدستني
خالل من املوضوع وحدة رؤية وهي واحدة النتيجة تكون قد متجاورتني. مختلفتني
تعني متمايزتني. بعينني واحد ملوضوع البرشية الرؤية يف الحال هو كما النظرة ثنائية
لوحدة نظًرا البرشية الحضارة لوحدة تحقيًقا صياغته وإعادة التاريخ تأويل القراءة
من املوضوع رؤية القراءة التوفيق. غري والقراءة مصادرها. عن النظر برصف الحقيقة
خارجي جمع التوفيق أن حني يف املرئي. لحضارة الرائي حضارة وتفسري الذات، خالل

ثالث. مصطنع تركيب أجل من متساويني موضوعني بني
منه أكثر نبي وهو الشهرزوري. عند األنبياء تلميذ الرشق. حكماء من وأرسطو
َمْن َوِمنُْهْم َعَليَْك َقَصْصنَا َمْن ﴿ِمنُْهْم وأفالطون سقراط عليه، سابقني نبيني مع فيلسوًفا
باملريد. الشيخ عالقة باإلسكندر عالقته مقامات. صاحب صويف وهو َعَليَْك﴾. نَْقُصْص َلْم
إىل أقرب هو سيايس.7 توحيد إىل اإلسكندر تلميذه حوَّله الذي الفكري بالتوحيد يقول
يقدس بوثيون. هيكل يف هللا من بوحي أرسطو إسالم كان وربما الحكمة. إىل منه النبوة
مثل عاًما وستني واحًدا عاش األرض. يف هللا ميزان والعدل منه. العلم ويتلقى الباري
واإلسكندر إليه. هللا أوحى أن بعد نور من عمود يف السماء إىل هللا رفعه وربما األنبياء.

التوحيد. باسم وفاتًحا األرض عىل رسالته محقق األكرب
سقراط، وهو فاإلنسان متكاملة. رؤية يف واحد ثالثي وأرسطو وأفالطون سقراط
الدنيا، عن أعرض سقراط أرسطو. عند الواقع وعالم أفالطون عند املثال عالم عاملني، بني
منه النبوة إىل أقرب أرسطو أفالطون. سماه كما العقل هو وأرسطو ربه، عبد وأفالطون
نَِذيٌر﴾. ِفيَها َخَال إِالَّ ٍة أُمَّ ِمْن ﴿َوإِْن إرسائيل بني عىل قاًرصا الوحي فليس الحكمة. إىل
كما السماء إىل هللا رفعه ربما بوثيون. هيكل يف هللا من بوحي أرسطو إسالم كان وربما

الدين يف املعارص العربي وجداننا يف والديموقراطية الحرية ألزمة التاريخية الجذور دراستنا: انظر 6
ص٩٩–١١٨. ١٩٨٩م، القاهرة، مدبويل، الثقايف، والتحرر الدين ج٢ مرص، يف والثورة

.٢١٨ ،٢٠٨ ،٢٠١ ،١٤٨ ،١٢٧ ،١٢٠ ،١١٩ ص٨٦، السابق 7
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التوحيد اإلسكندر معلم وهو اإلنسان. إىل منه امللك إىل أقرب هو مريم. ابن عيىس رفع
اعتمد كما العقل عىل اعتمد األنبياء. خاتم محمد أن كما الفالسفة خاتم هو والنبوة.
املعاني إىل ونسبته املنطق. علم وضع الذي األول املعلم هو أرسطو النبوة. عىل محمد
فوضع الصغر يف واللسان النحو تعلم الشعر. إىل والعروض الكالم إىل الوحي كنسبة
أرسطو عذل وقد الشعر. إىل العروض كنسبة املعاني إىل املنطق فنسبة الكرب. يف املنطق
يخطب وأحوال. مقامات صاحب صوفيٍّا أرسطو يبدو للناس. الحكمة إلذاعته أفالطون
بالذوق. يقول متصوف وهو نعمه. عىل ويشكره هللا ويحمد الجمعة. يوم مسجد يف
املتأخرة. العصور يف أرسطو قيمة وتضمحل واحد. آن يف والطبيعة هللا نحو ويتوجه
يف له ناًرشا التوحيد اإلسكندر علم الذي هو ألوامره. مطيًعا باهلل موحًدا إرشاقيٍّا ويظل
وآرائه الخلقية سماته من ابتداءً جسدية صورة له ترسم كما آسيا. ويف مرص ربوع
العظام عظيم للمهابة، القامة حسن والنور، العلم عىل دليًال اللون أبيض الفلسفية:
الفم صغري للدقة، األنف أقنى للمهابة، اللحية كث لحدتهما، العينني صغري كاملنطق،
مع مبطئ بالزمن، إحساًسا بمفرده مرسع املعارف، التساع الصدر عريض للزهد،
عند يقف يمل، ال الكتب يف ناظر نموذًجا، أصحابه مع والرسول بهم، شفقة أصحابه
ويستمع الطبيعة، فيلسوف وهو الطبيعة يف يتجول الجواب، قليل السؤال كثري حكم، كل
فالفضيلة واملرشب، واملأكل املالبس معتدل نفسه، مع منصف الجدل، وأصحاب لأللحان
العربية. «الفراسة» بذلك توحي كما الرسم إىل الفكر من فالصورة طرفني. بني وسط

رؤية، فالتاريخ االنتحال. إىل القراءة إىل التاريخ تدوين من طبيعي مسار وهناك
فاالنتحال العالم. هللا يخلق كما واقًعا يخلق الفكر خلق. واالنتحال تفسري، والقراءة
«األلف مثل جزئيٍّا يكون قد الحكمة. يف أيًضا بل الشعر يف فقط ليس حضاري. إبداع
النسق. إلكمال كليٍّا يكون وقد ألرسطو. الطبيعة» بعد «ما كتاب يف و«الكاف» الصفري»
إبداع واالنتحال للتاريخ، تأويل القراءة والتأويل. القراءة بعد أعىل درجة االنتحال
الهدف موضوع. إىل الذات تحويل واالنتحال ذات، إىل املوضوع تحويل القراءة لتاريخ.
عن النظر برصف التاريخ عرب كاملة الحقيقة تبدو حتى الناقص إكمال االنتحال من

الحضارات.8 تعدد

والوصية لإلسكندر، الذهبية والرسالة للكندي، األحزان لدفع الحيلة مثل صغرى منتحالت وهناك 8

والعهود ألفالطون، والروابيع النفس معازلة مثل األفالطونية املنتحالت وهناك لفيثاغورس. الذهبية

448



الحكمة علوم يف أرسطو

السيايس الفكر بني والجمع باإلسكندر، أرسطو عالقة يف األرسطي االنتحال ويتمثل
نتيجة وهو الفرس. من قيمة بأقل اليونان فليس أرسطو. إىل املنسوب واليوناني الفاريس
عدة وهناك والهند.9 فارس إىل اإلسكندر حمالت بعد بالرشق الغرب لتوحيد طبيعية
يف والتلميذ األستاذ يرتاسل أن الطبيعي فمن اإلسكندر. إىل أرسطو من منحولة رسائل
اإلسكندر»، إىل أرسططاليس «وصية لتلميذه وصية األستاذ يكتب وأن متبادلة، رسائل
و«رس السياسة»، يف لإلسكندر أرسططاليس «رسالة مثل السياسة يف يوصيه وأن
الذي الديني التصور يف املوغل أرسطو إىل املنسوب البطريق بن يوحنا تأليف األرسار»
ُرفع أرسطو أن ومنه اليوناني. أرسطو عن يعرب مما أكثر اإلسالمي أرسطو عن يعرب
القرآن يذكره لم نبيٍّا كان وربما نور. من عمود يف مريم ابن عيىس مثل السماء إىل
َلْم َمْن َوِمنُْهْم َعَليَْك َقَصْصنَا َمْن ﴿ِمنُْهْم نَِذيٌر﴾، ِفيَها َخَال إِالَّ ٍة أُمَّ ِمْن ﴿َوإِْن ألنه للعرب

َعَليَْك﴾. نَْقُصْص

املرتجمني عند أرسطو (3)

الرسيانية. وربما واليونانية العربية بني واللغة الثقافة مزدوجو عرب هم املرتجمون
العرب لصالح ولغة ثقافة اليونان ويستخدمون العربية، وللعلوم للعرب الثقايف والؤهم
واستعمال للغرب والؤهم الذين اليوم الشوام املرتجمني كبعض وليسوا الجدد القائمني
كان دينًا. ونصارى ولغة ثقافة عرب الرسيان الغربية. للثقافة للرتويج العربية اللغة
الرتويج وليس اليونانية بالثقافة وإثراءها العربية الثقافة خدمة الرتجمة عىل الدافع
الشوام املرتجمني بعض يفعل كما التغريب، من كنوع العرب لدى اليونانية للثقافة
الحضارة وإدخال الوسيلة، هي اليونان وعلوم الغاية هي العرب علوم كانت اليوم.
فالعقل الطبيعية. العقلية التوحيدية اإلسالمية الحضارة داخل الطبيعية العقلية الوثنية

أفالطون ووصية فرفريوس، إىل أفالطون ورسالة اليونانيني، الحكماء آراء يف ورسالة والرسائل، اليونانية
ص٣٠٢–٣٣٥. السابق، األحداث، تأديب يف أفالطون ووصية الحكيم،

سياسة والسنة السنة، تحجبه سلطان والدولة الدولة، سياجه بستان «العالم الشهري النص ذلك مثال 9

والرعية الرعية، يجمعه رزق واملال املال، يكفله أعوان والجيش الجيش، يعضده راٍع وامللك امللك. يسوسها
إىل أيًضا منسوب نص وهو ص٣٣٩، السابق، العالم»، صالح به ألفة والعدل العدل، يستكملهم عبيد

عادل. حكيم كل وإىل أنورشوان كرسى
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(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

أيًضا مؤلفني املرتجمون وكان واليونانية. اإلسالمية الحضارتني بني يوحدان والطبيعة
إىل يوناني نص نقل عىل تقوم تاريخية وثيقة مجرد الرتجمة تكن لم ومبدعني. بل
التعددية اآلخر حضارة تصورات ونقل حضاري موقف عن تعرب بل مطابق، عربي نص
بل كتاريخ األرسطي النص إبراز الغاية تكن لم التوحيدية. األنا حضارة تصور إىل
ولغويٍّا قاموسيٍّا خطئها أو الرتجمة صواب املهم ليس كرؤية. اإلسالمي التوحيد بلورة
النص يكن لم أخرى. حضارة إىل حضارة من ونقله النص عن التعبري إعادة بل
واليوناني األصل هو العربي النص كان بل الفرع هو والعربي األصل، هو األرسطي
طبًقا النصني بني املطابقة رضورة عىل تقوم التي الحديثة كالرتجمات وليس الفرع هو
هدف وراء سعيٍّا مرتجم من أكثر بني جماعيٍّا عمًال الرتجمة كانت واملعاجم. للقواميس
كانت آخر. لهدف وربما مغايرة ثقافة يف املرتجم النص إخراج إعادة وهو مشرتك
حرفية األوىل بطريقتني: تمت سواء. حد عىل واألفراد الدولة من «قوميٍّا» مرشوًعا الرتجمة
أي والتعريب النقل عليها وغلب املعنى. عىل حفاًظا معنوية والثانية اللفظ. عىل حفاًظا
املعربة األلفاظ بعض استقرت وقد املعنى.10 دقة عىل حرًصا والرتجمة الصوتي النقل
يف الرتجمات وتتداخل هندسة. موسيقى، سفسطة، مثل اآلن حتى عربية وأصبحت
الرشوح العربية، الرتجمة الرسيانية، الرشوح العربية، الرشوح اليوناني، النص دوائر:
وصاحبها. وناقلها ومرتجمها مؤلفها، بني رشعية وثيقة الرتجمة العربية. وامللخصات
للنص حضاري نقل عدة، إصالحات املرتجمني من عديد عليها يُدخل جماعي عمل هي
الذات بنية نفس واألعراض فالجوهر آخر. حضاري منظور إىل حضاري منظور من
أهم أن والعجيب املذهب. وبنية العمل وحدة بل أرسطو، كتب ترتيب يهم ال والصفات.
رشوح خالل من إال ترجمته تحفظ لم األوىل الفلسفة أو «اإللهيات» وهو ألرسطو نص
املرتجم النص الفرع، مع األصل مطابقة الرتجمة ليست وجوامعه. وتلخيصاته رشد ابن
للمعنى الرتجمة وبيان. ورشح وحذف اختصار الرتجمة إليه. املرتجم النص مع منه
ليس والتلخيص والرشح الرتجمة بني الفرق يجعل مما للكم وليس للكيف للفظ، وليس
قراءة وكل قراءة، ترجمة كل الرتجمة. يف سيان فاألمر وصواب، خطأ يوجد وال كبريًا.
عنه التعبري إعادة ثم اليوناني اللفظ من للمعنى فهم كتابة، إعادة الرتجمة تأويل.

(القياس)، أنالوجيا (التحليالت)، أنالوطيقا (العبارة)، ارمنياس باري (املقوالت)، قاطيغورياس مثل 10

… (الشعر) بويتيقا (الجدل)، سفسطيقا (الخطابة)، ريطوريقا
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الحكمة علوم يف أرسطو

حضاري، موقف هي وتأويل. وإضافة حذف من ذلك يتطلبه ما مع العربي باللفظ
إىل حضاري تصور من ونقل أخرى، حضارة بألفاظ حضارة مضمون عن التعبري إعادة
باملقارنة يسمح مما ورشوحه وتعليقاته للنص الرتجمة تمت وقد آخر. حضاري تصور
واملراجع. املرتجم بني جماعيٍّا، عمًال الرتجمة كانت وخارجها. حضارته داخل النص بني
اآللهة تعدد عىل يقوم الذي إليها املرتجم للحضارة الجديد الديني التصور ظهر ما وكثريًا
الحضارة روح عن الرتجمة تعرب هللا. وحدانية عىل يقوم الذي اإلسالمية الحضارة وتصور
«أثولوجيا» إليه تضاف أن دون أرسطو ترجمة يمكن كان وما النقل. حرفية وليس
خلق إىل العالم وقدم الديني، اإليمان إىل الفلسفي اإليمان ويتحول النسق، يكتمل حتى

العالم.11
لخصوصية طبًقا لغة إىل لغة من الفكر نقل كانت بل كميٍّا نقًال الرتجمة تكن لم
كل لخصائص وطبًقا تأليف، وإعادة كتابة، وإعادة تعبري، إعادة فالرتجمة منهما. كل
لغة من ونقله الفلسفي املصطلح نشأة الرتجمة صاحبت قد واإلطناب. الرتكيز يف لغة
وصورة وزمان، ومكان وَعرض، جوهر مثل اليومية الحياة يف عربية لغة إىل يونانية
املثالية العقلية البنية، نفس عن تكشف قد لغوية ثنائيات وهي ومعلول. وعلة ومادة،
مستويات بل الرتجمة يف أخطاء توجد ال املسلمني. عند الدينية والعقلية اليونان، عند
املطابقة يف نظرية الرتجمة ليست النص. توظيف إعادة أجل من القراءة من متفاوتة
عن الرتجمة كانت ما إذا مزدوًجا التأويل يكون وقد والتأويل. القراءة يف نظرية بل
إىل اليوناني التصور نقل من الطريق تمهد التي الرسيانية بتوسط العربية إىل اليونانية
صوتي، نقل التعريب والنقل. التعريب بطريقتني: تتم الرتجمة كانت اإلسالمي. التصور
كمية وليست كيفية ترجمة اإليضاح، يف نظرية الرتجمة كانت معنوية. ترجمة والنقل
الرتجمة كانت والرتكيز. اإلطناب يف إليها واملرتجم منها املرتجم اللغتني، لخصائص طبًقا
املصطلح ينشأ مرة وألول بعبارة. وعبارة بلفظ، وعبارة بعبارة، ولفًظا بلفظ، لفًظا تتم
واملعلول. والعلة واملادة، والصورة والَعرض، الجوهر مثل العادية اللغة من الفلسفي
الرتجمة تخضع املعنى. إىل اللفظ ومن املعنوية، إىل الحرفية من املصطلح ويتطور
اإلضمار. أو الرتتيب أو الرتكيب حيث من سواء إليها واملرتجم منها املرتجم اللغة، ملنطق
ناموس ترجمة مثل اليونانية، املصطلحات لرتجمة اإلسالمية املصطلحات تستعمل وقد

ص٧–١٤٤. السابق، 11
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(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

عدة يف املصطلحات ُدوِّنت وقد وتعاىل. سبحانه باهلل واإلله باإلله، واملالئكة بالرشيعة،
باملصطلح.12 الوعي إىل يشري مما قواميس أو رسائل

يسهل حتى النص تقطيع التعليق مهمة الرشح. وقبل الرتجمة بعد التعليق ويأتي
إىل األول النص عىل والخروج الرشح بداية هو املوروث. داخل الوافد ومصادر ابتالعه،
كمقدمة النص بداية يف التعليق يكون وقد واملقروء. القارئ بني فيه فرق ال أكمل نص
وتكوينه. النص بنية من جزء التعليق له. كخاتمة آخره يف أو له كامتداد وسطه يف أو له
والقراءة فاملرتجم والقراء. بل املرتجمني آراء من والتعليق رشًحا. أصبح عنه انفصل إذا
قبل قطعة قطعة مضغه يسهل حتى النص تقطيع أيًضا التعليق مهمة النص. من جزء
التعليق الخالص. اإلبداع مرحلة يف جديد نص لكتابة إبداعية طاقة إىل وتحويله تمثله
الربط يتم وقد والنهاية. والوسط البداية من فكره ومسار وغايته، املؤلف قصة عن تعبري
الرتجمة ليست الرشح. قارب قد يكون وهنا الحكيم». «قال بعبارة والنص التعليق بني
عنه التعبري وإعادة املوضوع نحو توجه هو بل بعبارة، عبارة أو بلفظ لفظ نقل إذن
إذن الرتجمة داخلها. املرتجم النص تبتلع تلقائية عربية وبعبارة طبيعي، عربي بلفظ
واإلضافة الحذف التعليق ويشمل موضوعه. يف وتأليف للنص، كتابة إعادة التعليق مع
يظهر بل الرشيعة. مثل األصلية اإلسالمية املصطلحات فيه تظهر اإلضافة. فقط وليس
«جل مثل هلل التعظيم عبارات يف الجديد النص وراء يكمن الذي للعالم اإلسالمي التصور
فهم عىل الرتقيم يساعد حتى واإلحصاء العد التعليق وسائل ومن وعال». «جل وتعاىل»،
ونقده النص تجاوز بداية وهو قيمة حكم يتضمن وقد وبراهينه. بنيته النص، مسار
واإلضافة الحذف التعليق يتجاوز وقد أرسطو». إىل «املنسوب مثل صحته يف الشك أو
ملتشابه، وإحكاًما ملجمل، بيانًا التعليق يكون وقد التفكري. عىل التفكري أي التأويل إىل
هدف األصوليني. منطق يف الحال هو كما ملجاز وحقيقة لظاهر، وتأويًال ملطلق، وتقييًدا
يف الحال هو كما للتوضيح املحلية األمثلة ورضب النص معنى إيضاح إذن التعليق
يف األجزاء وتجميع الكل، وتجزيء الخاص، وتعميم العام، وتخصيص القرآني األسلوب
التساؤالت بعض إثارة مع نفسه، املوضوع بنية مع املتحدة الفكر بنية وإكمال واحد كل
وتعليل والبعيدة، القريبة وغايته قصده ونتائجه، وبراهينه مقدماته الفكر، مسار حول

وصدر والتهانوي عربي وابن والجرجاني واآلمدي والغزايل، سينا، وابن والخوارزمي، الكندي، مثل 12

الحديثة. العربية اللغة مجامع ومعاجم البقاء وأبي الشريازي الدين
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الحكمة علوم يف أرسطو

ترجمة ذلك ونموذج خارجه. من ومنهجه وصورته النص داخل من مادته النص. موقف
أرسطو.13 منطق

عن الجديدة الخلية تنفصل كما مستقالٍّ أدبيٍّا نوًعا ويصبح التعليق ينفصل ثم
يعني (٣٦٤ه). عدي بن ليحيى كثرية» معاني عىل عدة «تعاليق مثل القديم العضو
ويتحول العبارة. مبحث يف املنطق مسائل بعض يف أرسطو رأي وجاهة هنا التعليق
هذا أعماله من لكثري اختار الذي باجه ابن عند رشح إىل ثم معنوية ترجمة إىل التعليق
التعامل من التعليق يتحول ثم املفردة». األدوية يف «تعاليق مثل «تعاليق» األدبي النوع
مثل العارض أو امللخص أو الشارح املؤلف النص مع التعامل إىل املرتجم النص مع
تعليق وسيط، نص عىل هنا التعليق للفارابي». إيساغوجي كتاب عىل باجه ابن «تعاليق
الحالة هذه يف التعليق ينقده. أو يغريه أو الوسيط النص التعليق ويؤيد تعليق. عىل
نص يف الثاني التعليق يف املوروث ويظهر مبارشة. معه والتعامل األول النص إىل عود
باقي إىل باجه ابن ويحيل املوروث. إطار يف الوافد لوضع التأليف إىل أقرب ثاٍن جديد
أو األول التعليق صاحب من مستمد الثاني فالتعليق املنطق. يف األخرى الفارابي مؤلفات
«تعاليق يف باجه ابن عند واضًحا التناص ويبدو العرب. لسان مثل املوروث أصول من
كما باجه. ابن تعاليق خالل من الفارابي رشح خالل من أرسطو نص املقوالت»، عىل
يضع وقد «قال». مثل القول بأفعال النص تقطيع مع العبارة» عىل «تعاليق يف يظهر
عليه السابقني بنصوص إياه مقارنًا اليونانية الحضارة تاريخ يف أرسطو نص التعليق
والبيئة األول، النص فيها نشأ التي اليونانية البيئة بني التمايز ويظهر له. الالحقني أو
نص إىل أرسطو نص الفارابي حول أن بعد باجه ابن تعليق فيها يتم التي اإلسالمية
متجاوًزا مبارشة املعنى نحو التعليق يتجه وقد مكان. وال له زمان ال خالص مجرد عقيل
التعليق يكون هنا أرسطو. ذكر دون وربما ارميناس» باري كتاب «تعاليق مثل اللفظ
عىل «تعاليق يف تماًما مستقلٍّ أدبي نوع إىل التعليق يتحول وقد التأليف. إىل أقرب
ورشح أرسطو نص متجاوًزا الربهان يف جديًدا ا نصٍّ فيه يكتب باجه، البن الربهان»

الفارابي.14

ص٢٥١–٢٩٧. السابق، 13

ص٢٩٧–٣١٧. السابق، 14
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يكون وقد تعليق. إىل املعنوية الرتجمة تحولت أن بعد رشح إىل التعليق يتحول ثم
والرشح التعليق يكون وقد املعلق. لنفس الرشح يكون وقد الشارح، لنفس التعليق
من مختلفة مراحل يف النص مع التعامل وحدة عىل يدل مما املرتجم لنفس كالهما
العرض إىل الرشح من ثم الرشح، إىل التعليق إىل املعنوية الرتجمة إىل الحرفية الرتجمة
النوع، يف وليس الدرجة يف األدبية األنواع هذه بني والخالف اإلبداع. إىل التأليف إىل
تراكمي جماعي عمل الرتجمة مثل والرشح عنه. البعد أو املرتجم النص من القرب درجة
وافد إىل وافد من وتحويله املرتجم النص استيعاب مهمته سابقني. ورشاح معلقني من
للموضوع العقلية البنية وإكمال املرتجم، النص من الدال غري إسقاط وظيفته موروث.
يف أيًضا تم ما وهذا داخلها. واحتواؤها الجديدة الحضارة ألغراض توظيفها وإعادة

ألرسطو. الطبيعة ترجمة

اح الرشَّ عند أرسطو (4)

تمثله يسهل حتى املركز وإسهاب املعنى توضيح غايته مستقل، أدبي نوع الرشح
إذا التفسري الرشح يسمى وأحيانًا رشد. وابن باجه ابن رشوح مثل واحتواؤه واستيعابه
ا كمٍّ أكرب هو الشارح. والنص املرشوح النص بني الفصل القرآني. التفسري أسلوب اتبع ما
والجوامع والتلخيص التفسري شامًال مجاًزا يستعمل وأحيانًا والجوامع. التلخيص من
واملوروث. الوافد بني الثقافية االزدواجية تجاوز منه الغاية املرتجم. النص قراءة أي
يصبح ال وحتى الوافد عزلة وتجاوز للوافد، املوروث ومقاومة للموروث، الوافد مزاحمة
أمام بالدونية واإلحساس البدوي الحضاري األنا وتجاوز للموروث، وتغريب جذب عنرص
إبداعات وإظهار ذاته، عىل وانغالقه وثباته املوروث تحجر يف الوقوع وعدم الحارض،

واملوروث. الوافد بني التفاعل عىل وقدرتها األمة
والتلخيص للفظ، الرشح فإن واليشء واملعنى اللفظ ثالثة، مستويات للفكر كان وإذا
املعنى من يبدأ والتلخيص معناه، مبينًا اللفظ من يبدأ الرشح لليشء. والجوامع للمعنى.
أنواع، ثالثة ا كمٍّ الرشح كان وإذا ورؤيته. اليشء من يبدأ والجوامع إياه. موضًحا
وهو للمعنى واألوسط التفسري، وهو للفظ األكرب الرشح فإن واألصغر واألوسط األكرب

الجوامع. وهو لليشء واألصغر التلخيص،
وما أُخذ معه اتفق فما العقل. عىل وعرضه أرسطو نص تحليل الرشح من الغاية
التوازن وإعادة الكل، داخل الجزء يظهر حتى العقل بنية وإكمال تلقائيٍّا، ُحذف خالفه
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فما والتجربة. الواقع عىل املوضوع يعرض ثم االتزان. وفقد الطرف أحادية ضد لها
والعقل العلم. ومعيار النظر محك فالواقع تلقائيٍّا. سقط خالفه وما أخذ، معه اتفق
يف الوافد إدماج إىل أيًضا الرشح يهدف كما له.15 ومكونان للوحي معياران والواقع
تكرار مجرد إذن الرشح ليس واألمة. والوطن والفكر الثقافة وحدة عىل حفاًظا املوروث

املصدرين. ازدواجية من بالرغم للفكر توحيد هو بل بعبارة، وعبارة بلفظ، لفظ
هدف واألصغر. واألوسط األكرب الثالثة: رشوحه يف رشد ابن هو لذلك ممثل وأكرب
التحول أجل من والعبارة اللفظ مستوى عىل الرشح إىل الرتجمة من االنتقال األكرب
كليٍّا والتخيل املؤلف، العربي األسلوب إىل معنويٍّا أو حرفيٍّا املرتجم العربي األسلوب من
املرشوحة األفكار صحة عىل والربهنة املرتجمة، إىل املنقولة إىل املعربة املصطلحات عن
املوروث إىل اإلحالة من أكثر الوافد إىل واإلحالة الكل، إطار يف الجزء ووضع لها، والتمثيل
يسار وتقوية اتزانًا، أكثر وجعله املتوازن غري املعنى وضبط داخله، استدراجه أجل من
واإلسالمية اليونانية املسيحية التأويالت من األرسطي وتخليص يمينها، ضد األرسطية

اإلرشاقية. والفلسفة والتصوف األشعرية لنقد الداخل إىل توظيفه مع
املعنى، مستوى عىل الوضوح إىل الغموض من االنتقال التلخيص من والغاية
عىل العقلية البنية يف املنطقي والرتابط أمثلة، بال الخالص النظري العقل والعرض
وتحديد املعنى وبلورة الناقص وإكمال الزائد وحذف للموضوع، الداخيل االتساق مستوى
األقاويل من املرشوع النص وتخليص التوضيحية، واألمثلة املادة من واإلقالل املوضوع،
التغريب من منًعا املوروث يف الوافد ووضع برهانية، إىل وتحويلها والخطابية الجدلية

واالزدواجية.
واستئناف صياغته إعادة أجل من املوضوع نحو مبارشة التوجه الجوامع من والغاية
وإعطائها األرجانون يف املختلفة أرسطو كتب وترتيب اإلبداع، إىل النقل من التحول عملية
الداخلية، بنيتها عن تعرب بحيث عقالنية أكثر بطريقة عرضها وإعادة أخرى، عناوين
حيث من املذهب وعرض أرسطو، طريقة مع متالئمة تبدو بحيث املنطق صناعة وتقديم

واألفلوطينية.16 األفالطونية الشوائب من وتخليصه برهاني، قول

باجه وابن الربهان»، «رشح يف رشد وابن سينا وابن العبارة» «رشح يف رشح لفظ الفارابي استعمل 15
الطبيعة». بعد ما «تفسري وحده رشد ابن استعمل حني يف الطبيعي». السماع «رشح يف

ص٩–٢٩. الرشح، ج٣، مج١، اإلبداع إىل النقل من 16
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بن الفرج وأبو والفارابي عدي بن يحيى رشد ابن قبل الرشح بهذا قام وقد
عدي بن يحيى تفسري مثل والتفسري الرشح يف املرتجمون ساهم فقد باجه. وابن الطيب
بعد ما أي فوسيفا بمطاطا املوسوم أرسطوطاليس كتاب من األوىل للمقالة (٣٦٤ه)

يرشحه.17 ثم أرسطو نص من يقتبس الصغرى. باأللف املوسومة وهي الطبيعة
الجوامع إىل أقرب وهو املدخل». كتاب «تفسري يف عدي بن يحيى الفارابي ويتابع
ألجزاء الفارابي فيه ويعرض فيه. واملوروث الوافد ولغياب الشديد لرتكيزه الرشح إىل منه
والغاية القصد يبني فقرة، فقرة العبارة»، «رشح أيًضا وله واحد. نسق يف كله املنطق
ويستخرج نفسه. أرسطو نص من أكرب وطويل، مسهب رشح وهو ككل. الكتاب من
أرسطو. عند سكت بما وينطق السطور. بني ما يقرأ النص. إمكانيات كل الفارابي
تاريخ يف أرسطو ويضع ونتائجه. مقدماته ويعرض مساره، ويتتبع فكره، يف يدخل
مبينًا املنطق كتب باقي إىل ويحيل وبالالحقني. بالسابقني إياه مقارنًا اليونانية الفلسفة

الرشح.18 لتقوية العربي البالغي واملوروث العربية اللغة عىل ويعتمد كعلم. وحدته
أرسطو يتصدر ألرسطو» املقوالت كتاب «رشح (٣٨٧ه) العامري الحسن وألبي
والخازن. السجستاني ثم يونس بن متى ثم الفارابي عند املوروث عىل ويعتمد الوافد.
دفاًعا لفرفريوس» إيساغوجي كتاب «تفسري (٤٣٥ه) الطيب بن الفرج أبو وضع وقد
السماع هي «رشوح باجه والبن التفسري. أرسطو ويتصدى منكريها. ضد الفلسفة عن
الذي هو فأرسطو لرؤيته. طبًقا أرسطو نص يؤوِّل ثم الطبيعة فيها يرى الطبيعي»
ثم الفكرة. منه يستقرئ ثم املثال أرسطو يعطي مواقفه. ويدعم باجه ابن يرشح
والفساد» «الكون باجه ابن رشح كما عليها. آخر مثاًال ويعطي باجه ابن يصححها

املقدمة.19 يف ومؤلفاته أرسطو يأتي الحال وبطبيعة و«النفس».
ما و«تفسري الربهان» «رشح يف األعظم الشارح (٥٩٥ه) رشد ابن يأتي وأخريًا
املوضوع، بتحليل رشد ابن يبدأ ذكًرا. األكثر هو أرسطو الحال وبطبيعة الطبيعة». بعد

أنا فهمته ما عىل واملادة الجنس بني الفرق يف األفرودييس اإلسكندر مقالة معاني «رشح أيًضا وله 17

والتفسري. الرشح بني كبري فرق ويبدو زكريا»، بن حميد بن عدي بن يحيى
اليوناني» الكبري زينون رسالة «رشح مثل غريه إىل يمتد بل وحده أرسطو عىل الرشح يقترص وال 18

إليه. ومحيًال أرسطو ومستعمًال السفسطائي. زينون وليس الرواقي زينون وهو للفارابي،
ص٩١–٩٣. التأليف، ج٢، التحول، مج٢، ص٣٣–٨٧، السابق، 19
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اليوناني املقال من وينتقل الواقع. يف صدقها من ويتحقق أرسطو، بأقوال ويستشهد
«تفسري يف رشد ابن عند الرشح ذروة وتبلغ عربي. بمثال تجسيده ثم العام املعنى إىل
ابن ويعتذر الحق. نيل يف القدماء أعظم املقدمة يف أرسطو ويأتي الطبيعة». بعد ما
أرسطو موضوعات رشد ابن ويرد تقصري. من كتابه يف يكون قد عما عنه نيابة رشد
التي اليونانية الفلسفة تاريخ يف أرسطو يضع كما األقاويل. أنواع وهو املنهج إىل
لذلك الطبيعة. إىل هللا إىل اإلنسان من أرسطو، إىل أفالطون إىل سقراط من فيه اكتملت
يف واكتملت اإلسالمية الفلسفة انتهت كما أرسطو يف واكتملت اليونانية الفلسفة انتهت
أرسطو بني ويقارن ناقًدا. رشد ابن أصبح كما مؤرًخا أرسطو أصبح ولذلك رشد. ابن
عند والثنائي أرسطو، عند الطبيعي االتجاه فيتضح النفس نشأة موضوع يف وأفالطون
يف إال الجزء يفهم فال علًما. وعلًما كتابًا، كتابًا كله أرسطو نسق إىل ويحيل أفالطون.
الفارابي إرشاقيات لنقد الداخل يف أرسطو توظيف إعادة أجل من ذلك وكل الكل. إطار
أداة غاية، وليس وسيلة فأرسطو اإللهي. والعلم الطبيعي العلم بني والخلط سينا، وابن

مقصًدا. وليس
أصله ضاع وقد الكبري. الرشح طريقة عىل ألرسطو النفس كتاب رشد ابن ورشح
ويتقدم جديد. من العربية إىل أخريًا أعيدت التي الالتينية ترجمته إال توجد وال العربي.
محاورة تتصدر املؤلفات ومن املرشوح. النص صاحب فهو الحال. بطبيعة أرسطو
أجل من بأرسطو وأفالطون بأفالطون أرسطو يقرأ رشد ابن إن أي ألفالطون طيماوس

للنفس.20 متكاملة نظرة عن التعبري
بعض ويسقط املرسل، ويضم املسهب، يركز أيًضا مستقل أدبي نوع والتلخيص
التعبري أشكال عن املستقل نفسه املوضوع مع التعامل بداية أجل من والتشبيهات األمثلة
البداية الشارح والنص املرشوح النص بني فصل دون رشد، ابن تالخيص مثل عنه

ذاته. باملوضوع والنهاية بأرسطو البداية بالشارح. والنهاية باملرشوح

ابن رشح مثل املوروث عىل أيًضا انصب بل أرسطو، خاصة الوافد عىل مقصوًرا الرشح يكن ولم 20

البيطار ابن عند استمرت بل رشد بابن والتفاسري الرشوح تنتِه ولم الطب. يف سينا ابن ألرجوزة رشد
استعمال يغيب (٦٤٦ه) البيطار البن املفردة» األدوية يف ديسقوريدس كتاب «تفسري ففي النفيس. وابن
به ويستبدل أرسطو عىل االعتماد يغيب (٧٨٧ه) النفيس البن أبقراط» فصول «رشح ويف فيه. أرسطو

.١٩٥–٢٠٧ ،١٨٨–١٩٣ ،١٦٠–١٦٨ ص٨٧–١٣٠، السابق، جالينوس.
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و«كتاب الطب» يف جالينوس «كتاب مثل التلخيص يف املرتجمون ساهم وقد
لكتاب و«مخترص إسحاق بن لحنني األمراض» لشفاء التأتي يف غلوقون إىل جالينوس
أرسطو يستعمل وفيه الدمشقي. يعقوب بن سعيد عثمان ألبي لجالينوس» األخالق
ألرسطو، الطبيعة» بعد «ما كتاب (٢٨٨ه) قرة بن ثابت لخص وقد جالينوس. لرشح
ويعني رشد. ابن قبل مبكر أدبي نوع أنه عىل يدل مما «تلخيص» لفظ ويستعمل
وتبني أرسطو فكر مسار وتتبع للمصطلح رشح مع الربهان إىل اإلقناع من التحول

قصده.21
النفس يف «القول يف الكندي فعل كما رشد ابن قبل الحكماء عند التلخيص واستمر
وأفالطون أرسطو بني جمًعا الفالسفة» وسائر وأفالطون أرسطو كتاب من املخترص
ذكًرا األكثر وهو أفالطون إىل الكندي ميل من بالرغم واحد موضوع يف نظر كوجهتي
الغرض.22 لنفس وجيز» مخترص النفس، يف «كالم أيًضا وله أرسطو. إىل ميله من أكثر
أعاد به. اشتهر قد إنه حتى مكانته األدبي النوع هذا أعطى الذي هو رشد وابن
املنطق لخص الطبيعة. بعد وما والطبيعة املنطق، أرسطو، أعمال كل كتابة رشد ابن فيه
اعتماًدا «العبارة» يف موضوعاته وتجاوز «املقوالت». يف أرسطو فكر تتبع كتابًا. كتابًا
عىل يطبقها اللغة يف عامة نظرية وضع إىل اليونانية اللغة من ومتنقًال العربية، اللغة عىل
وتلخيص األمم. أللسنة ثالثة نظرية يضع ثم األصوليني. عىل اعتماًدا لتوسيعها العربية
وتلخيص األصويل. القياس عىل ومعتمًدا الكل يف الجزء واضًعا حجًما أكرب «القياس»
جدله ويف اليونانية بيئة يف إياه واضًعا أرسطو فكر يتتبع حجًما أصغر «الربهان»
الربهان. وليس اإلقناع وظيفته الحجم، يف وسط «الجدل» وتلخيص السفسطائيني. مع
ويعرتف الحجم. صغري «السفسطة» وتلخيص اليونان. اح الرشَّ عىل رشد ابن فيه ويعتمد
فهو «الخطابة» تلخيص أما التأليف. بسبب أو الرتجمة بسبب إما بصعوبته رشد ابن
أجل من مكانها العربية األمثلة ووضع اليونانية األمثلة إسقاط بطريقة تم حجًما. أكرب
تضم التي العامة الخطابة إىل اليونانية الخاصة الخطابة من الخطابة نظرية توسيع
والشهود السنن مثل الفقه من جديدة أمثلة رشد ابن ويضع مًعا. والعربية اليونانية
الخطابة تلخيص من حجًما أقل «الشعر» وتلخيص والرشيعة. واإليمان والعذاب والعقود

ص٢٠٩–٢١٦. السابق، 21

ص٢١٦–٢١٨. السابق، 22
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ثم الشعر صناعة إىل اليوناني الشعر من فيه وينتقل واآلخر. األنا بني التقابل فيه يظهر
الشعر».23 «قوانني إىل الوصول أجل من األمم شعر إىل ثم العربي الشعر إىل

عدد يغري والعالم» «السماء تلخيص ففي الطبيعيات. أجزاء كل رشد ابن ولخص
أم خطابة أرسطو، يستعملها التي األقاويل نوع عن ويبحث القسمة أو بالجمع املقاالت
واضًعا كله، اليوناني الرتاث عىل بل أرسطو أعمال باقي عىل ويعتمد برهانية. أم جدلية
تحويله وتم العربي أصله ضاع الذي والفساد» «الكون تلخيص ويف الكل. يف الجزء
املوروث دون وحده اليوناني الوافد من ابتداءً التلخيص يتم العربية إىل العربية من
العربية إىل العربية من أيًضا تحويله تم الذي العلوية» «اآلثار تلخيص ويف اإلسالمي.
للوافد. كوعاء املوروث ويستعمل اإلسالمي، والتصور اليوناني التصور بني التقابل يظهر
تاريخ يف ويضعه واستدالله أرسطو فكر مسار رشد ابن يصف «النفس» تلخيص ويف
القدماء. آراء يصحح أرسطو كان وكيف عليه والالحقني له السابقني مع اليوناني الفكر

أرسطو.24 فلسفة مجموع يف واملحسوس» «الحاس تلخيص ويضع
مشرتكة تجربة يف ورؤيته مبارشة املوضوع نحو يتجه مستقل ثالث نوع والجوامع
وكتب رشد. ابن قبل واملصطلح األدبي النوع الفارابي استعمل وقد املرتجم، النص مع
من أدبي نوع آخر فالجوامع أرسطو. حتى للوافد ذكر فيه يوجد وال الشعر» «جوامع
يف اليونان فيه، الوافد تركيب يتم حتى املوروث يظهر قد التأليف. إىل وأقربها الرشوح

العربي. الشعر يف اليوناني والشعر العرب،
والشعر، والخطابة الجدل املنطق، جوامع الجوامع. صاحب هو رشد ابن ويظل
رشد ابن يحدد الجدل» «جوامع ففي الطبيعة. بعد ما وجوامع الطبيعيات، وجوامع
ويعتمد الكل. إىل الجزء ا رادٍّ املنطقية أرسطو مؤلفات باقي إىل ويحيل منه. الغرض
هو وأرسطو رشد، ابن يتحدث الخطابة» «جوامع ويف الفارابي. مثل املوروث عىل

ص٢١٨–٢٨٠. السابق، 23
السياسة كتاب أيًضا لخص بل أرسطو تلخيص عىل رشد ابن يقترص ولم ص٢٨٠–٣٠٦. السابق، 24
السياسة إىل اليونانية والنظرية اليونانية السياسة تجاوز محاوًال السياسة» يف «الرضوري يف ألفالطون
لخص أيًضا إنه بل الوافد، تلخيص عىل رشد ابن يقترص ولم السياسة. يف عامة نظرية لوضع العربية
الغزايل عند للعلم األربعة األركان ا رادٍّ الفقه» أصول يف «الرضوري أو املستصفى» «مخترص يف املوروث
علم لب باعتباره االستدالل إىل أي وحدها، االستثمار طرق إىل االستثمار وطرق واملستثمر والثمرة املثمر،

الوافد. يف فقط وليس املوروث، يف اللغة» يف «الرضوري أيًضا وكتب األصول.
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هو فالشارح عليه. السابقة األدبيات صاحب هو وأرسطو املوضوع، يدرس له. الشارح
والجويني. الغزايل من املوروث عىل رشد ابن ويعتمد الشارح. هو واملرشوح املرشوح،
«املتكلمني وإىل للجويني «اإلرشاد» وإىل للغزايل و«القسطاس» «التفرقة» إىل ويحيل
«جوامع ويف الكالم. ناقد الفيلسوف رشد ابن هو الشارح رشد فابن ملتنا». أهل من
وال والخياالت. الشعرية األقاويل مبارشة، املوضوع نحو رشد ابن يتجه الشعر»
إىل ويرجعه أيًضا املوروث من املوضع أن من بالرغم املوروث دون الوافد، إال يظهر
صناعة من جزء النهاية يف فالشعر الخيال. وإثارة النفوس تحريك طريق عن االستدالل

املنطق.25
كتب من العلمية األقاويل تجريد غرضها تالخيصها. مثل كاملة الطبيعيات وجوامع
نافعة غري ألنها القدماء؛ أقوال من بها علق ما كل وحذف مذهبه يقتضيها وكما أرسطو
أرسطو إىل والعودة الرشاح براثن من أرسطو تخليص إذن الغرض مذهبه. معرفة يف

الفارابي. وضوح من كبري قدر وبها األصويل. يفعل كما
اضطر التي الجدلية األقاويل حذف بعد مقالة مقالة الكتاب رشد ابن ويلخص
أرسطو، اتساق عن ويبحث البنية إىل التاريخ من إياها محوًال استعمالها، إىل أرسطو
والعالم» «السماء ويف خارجه. أو الكتاب داخل الكل إىل الجزء ويرد فكره، ويعلل
ومن الخاص، إىل العام من أرسطو انتقل كيف ويبني الكيل، أرسطو غرض عن يعرب
وهو منه. الرضوري عىل يقترص املنظم. التعليم يقتضيه ما عىل املركب إىل البسيط
باجه. وابن سينا ابن من املوروث عىل ويعتمد له. شارًحا وراءه وأرسطو يتحدث، الذي
أصغر والفساد» و«الكون شعري»، «ليت «لعمري»، مثل العربي األسلوب يظهر كما
ومعتمًدا أرسطو، غرض مبينًا تفصيله دون بالجملة رشد ابن يعرض وأيرسها. الجوامع
ومحدًدا الطبيعية، الكتب بباقي صلته رشد ابن يبني العلوية» «اآلثار ويف الفارابي. عىل
طبيعية رؤية رشد ابن يقدم «النفس» ويف حيان. وابن سينا ابن عىل ومعتمًدا غرضه،

باجه.26 وابن سينا ابن عىل اعتماده من بالرغم لها
ويلخص العلم رشد ابن فيها يحدد الجوامع. أكرب الطبيعة» بعد «ما وجوامع
العلم، غرض يبني خمسة. عن إعالنه من بالرغم مقاالت أربع يف عرشة األربع املقاالت

ص٣٢٩–٣٣٧. السابق، 25

ص٣٣٧–٣٥٨. السابق، 26
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وأرسطو واإلسالمية. واملسيحية اليونانية التأويالت عن بعيًدا بأرسطو أرسطو ملخًصا
مؤرخ فهو بعده. وما قبله ما قسمني، إىل يقسمها اليونانية الفلسفة يف الطرق مفرتق
يف الصور قضية ويضع لهم. ومعد لالحقني ممهد وهو آلرائهم. وممحص للسابقني
والطبيعية. املنطقية أرسطو أعمال باقة إىل ويحيل لدراستها. ويؤرخ التاريخي، إطارها
لنقد مناسبة ويستعمله ثانيًا. والزرقايل والفارابي الغزايل ثم أوًال سينا ابن عىل ويعتمد

األشعرية.27 علم

الحكماء عند أرسطو (5)

للفكر العارضني مهمة وهي اح والرشَّ املرتجمني مهمة غري أخرى بمهمة الحكماء قام وقد
املصدر، ثنائية عن النظر برصف موضوع هو حيث من واملوضوع فكر، هو حيث من
العرض ثالثة: أشكال وله الفلسفة. تاريخ مع هيجل يفعل كما املوروث، أو الوافد

والرتاكم. والتأليف

األصيل، النص عن مستقالٍّ عرًضا الوافدة املوضوعات عرض ويعني العرض: (أ)
مثل وذلك بديًال. مؤلًفا هو ويصبح األول، للنص املؤلف موقف يأخذ هنا الحكيم وكأن
الفارابي، عند خاصة الكيل والعرض الجزئي، العرض أنواع عىل وهي الفارابي. عروض
البغدادي، الربكات أبي وعند األربع موسوعاته يف سينا ابن عند املنطقي النسقي والعرض

الصفا. إخوان عند الشعبي النسقي والعرض
رسالة مثل أرسطو مؤلفات من واحد مؤلَّف عرض الجزئي العرض ويعني
ويعني الطبيعة». بعد ما كتاب يف أرسطوطاليس غرض عن «اإلبانة يف (٣٣٩ه) الفارابي
كتب «كمية عن (٢٥٢ه) الكندي رسالة مثل بأكمله أرسطو مذهب عرض الكيل العرض
رسالة فمثل املذهبني بني الجمع أما الفلسفة». تحصيل يف إليه يحتاج وما أرسطوطاليس
ثالثية فمثل ثالث تصور يف املذهبني ضم أما الحكيمني». رأيي بني «الجمع يف الفارابي
السعادة تحصيل أرسطو». و«فلسفة أفالطون» و«فلسفة السعادة» «تحصيل الفارابي

الرئتان.28 وهما القلب هو له. جناحان وأرسطو وأفالطون الفارابي، وضع من

ص٣٥٨–٣٦٨. السابق، 27
ص١١–٦٥. السابق، 28
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الربكات وأبو األربع موسوعاته يف سينا ابن وضعه فقد املنطقي النسقي العرض أما
و«اإلشارات و«النجاة» «الشفاء» األربع املوسوعات ففي الحكمة». يف «املعترب يف البغدادي
والحكمة املنطقية الحكمة الثالثية، الفلسفة بنية ووضع الحكمة» و«عيون والتنبيهات»
شديد وتركيز «النجاة» يف واختصار «الشفاء» يف بإسهاب اإللهية والحكمة الطبيعية
يف واألحوال املقامات بإضافة إرشاقية فلسفة إىل كله ذلك وتحويل الحكمة»، «عيون يف

والتنبيهات». «اإلشارات
لقب ويظهر والسفسطة. املقوالت يف يغيب الشفاء. منطق يف ويغيب ويحرضأرسطو
«النجاة» منطق ويف اللقب. إىل الشخص من تحوًال أومريوش بعد املقوالت يف األول املعلم
من الربهان ويف فرفوريوس. بعد األول املعلم إىل أيًضا يحال والتنبيهات» و«اإلشارات
من انتقاًال األول، التعليم إىل يحال الشفاء يف «الجدل» ويف األول. املعلم إىل يحال الشفاء
أرسطو ويغيب أومريوس. بعد األول املعلم يذكر «الشعر» كتاب ويف العلم. إىل الشخص
من األول الجزء ويف الطبيعيات يف ويغيب إقليدس.29 ويظهر الشفاء من «الريايض» يف
يغيب الحال وبطبيعة وعلم. كشخص وتعليم، كمعلم الثاني الجزء يف ويحرض اإللهيات.
البغدادي الربكات أبي عند الحكمة» يف «املعترب يف ويظهر املرشقيني». «منطق من أرسطو
«مقاصد يف أرسطو الغزايل ويذكر اليونان. حكماء باقي قبل الحكيم لقب مع (٥٤٧ه)

الوافد. عىل املوروث غلبة عىل يدل مما والحديث القرآن بعد الفالسفة»
فيثاغورس بعد أرسطو يظهر الصفا إخوان عند الشعبي النسقي العرض ويف
الحكيم، مثل أرسطو ألقاب بعض مع وأفالطون إقليدس وكتاب وإقليدس والفيثاغوريني
قواعد من املنطق ويتحول الرابعة. املرتبة يف اليونانيني، وحكيم الفاضل، والحكيم
النفس. مجاهدة عوامل أحد إىل الطبيعة وتتحول العميل. للسلوك توجيه إىل صورية
الروحي بأستاذه إعجابه مع الصورة بنفس «الجامعة» رسالة يف أرسطو ويظهر

القضاة.30 وقايض األمة فقيه مثل السقوط من للدولة ورعايته أفالطون،
من للنقل كبداية «املناسبات» يف أرسطو يذكر حيان أبي عند األدبي العرض ويف
وفرفوريوس الحكيم، الفيلسوف مثل وبألقابه باإلسكندر، وعالقته املرتجمني، خالل
أرسطو يذكر مما أكثر الحكيم يذكر والشوامل» «الهوامل ويف ومفرسه. أرسطو تلميذ

.١٠١–١٤٩ ،٩٧ ،٨٣ ص٧٢، السابق 29
.١٧٠–١٧٧ ص١٦٤–١٦٦، السابق، 30
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«الصداقة ويف العربية. اللغة قواعد إىل املقوالت تحويل مع أقواله بأحد االستشهاد مع
لقب مع وديوجانس واإلسكندر أفالطون بعد الرابعة املرتبة يف أرسطو يأتي والصديق»
أرسطو يظهر املؤانسة» «اإلمتاع ويف كالصوفية. وأمثال حكم صاحب باعتباره الحكيم
أقوال يف ويذكر وسقراط. وأفالطون والعمل، النظر بني للصلة كنموذج اإلسكندر مع
برش أبي بني والنحو املنطق بني الشهرية املناظرة مثل مناظريه أقوال ويف حيان أبي
يف اليونان، نحو واملنطق العرب، منطق النحو السريايف. سعيد وأبي يونس بن متى
«اإلشارات ويف الفقهاء. عند للوافد ناقًدا املوروث يصبح حتى واملوروث الوافد بني رصاع
تخصيص ودون العموم عىل «الحكماء» لفظ ذكر باستثناء كلية الوافد يغيب اإللهية»

اليونان.31 بحكماء
الرشقي، الوافد يتغلب الخالدة» «الحكمة يف مسكويه عند الشعبية» «الحكمة ويف
دائرة إىل اليونانية الفلسفة وتتحول والروم. اليونان الغربي، الوافد عىل والهند فارس
وأفالطون أرسطو ويأتي واإلسالميني. والعرب والهند فارس مع مشخصة ال حضارية
ويف والروم. اليونان بني فرق وال وسقراط. األكرب اإلسكندر بعد الثالثة املرتبة يف
إىل اإلحالة مع أفالطون بعد الثانية املرتبة يف سقراط مع أرسطو يأتي الروم حكمة
أرسطوطاليس و«وصية أرسطوطاليس» لتلميذه أفالطون «وصية مثل املنتحالت بعض
الفلسفة تكون أن يمكن حتى اإلسكندر إىل ليعلمها أرسطوطاليس» و«آداب لإلسكندر»
و«رسالة الخالدة. الحكمة مكونات أحد والتصوف باألخالق تطعيمها بعد اليونانية
اإلسكندر مناقب تذكر املنتحالت. من أيًضا السياسة» يف اإلسكندر إىل أرسطوطاليس

طالب.32 أبي بن عيل مثل شعبي بطل إىل وتحويله بدارا ظفره بعد
املوروث إىل الوافد بضم يتم شامًال تأليًفا املوضوعات يف والتأليف التأليف: (ب)
املوروث تنظري مع الوافد تمثل ثم املوروث تنظري قبل الوافد تمثل ثم الوافد، بتمثل بداية
إىل ثم دقائق العرش إىل الصفر من تتحرك عندما الساعة عقارب مثل يستويان عندما

النصف. إىل ثم الثلث
بني «الفرق يف لوقا بن قسطا عند أفالطون بعد أرسطو يظهر الوافد» «تمثل يف
الحدود أقل يف ويذكر عدي. بن يحيى أعمال بعض أرسطو ويتصدر والروح». النفس

.٣٠٢ ،٢٨٠–٢٨١ ص٢٥٨–٢٥٩، السابق، 31
ص٣٠٩–٣٣٩. السابق، 32
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يف السجستاني عند الحدود أقل يف إال أرسطو يحرض وال الطبيعية.33 الرسائل بعض يف
أربعة عىل أرسطو يستحوذ العقل» «معاني يف الفارابي وعند األول».34 املحرك «يف رسالته
«املسائل ويف الطبيعة. بعد وما والنفس واألخالق املنطق يف للعقل، ستة معاٍن من معاٍن
يف والثانية اإلنساني، والرش الخري حد يف األوىل مسائل، ثالث يف أرسطو يظهر الفلسفية»
واملبرص» «اإلبصار يف أرسطو ويذكر واالختيار. اإلرادة بني الفرق يف والثالثة النفس، حد
اكتفوا الذين وثامسطيوس واإلسكندر وجالينوس وبطليموس إقليدس مع للعامري
من آخر بشعاع مقابلته دون الرؤية تتم حتى الحاس إىل املحسوس من واحد بشعاع
املعارصة. الظاهريات يف املزدوج الشعاع نظرية يف الحال هو كما املحسوس إىل الحاس
أحوال يف أو ومصطلحاتها اليونانية للفلسفة كتاريخ سينا ابن عند أرسطو ويحرض
الهيثم ابن الحسن عند ويحرض أفالطون.35 إرشاقية ضد بالبدن وارتباطها النفس
أو إقليدس أو بطليموس بعد الثانية املرتبة يف يأتي فإنه حرض وإذا يغيب. مما أقل
العلوم يف املنطق يف «املستعمل يف أرسطو يظهر رضوان بن عيل وعند أرشميدس.36
مادي، منطق إىل صوري منطق من إياه ومحوًال املنطق علم مختًرصا، والصنائع»

الفكر. من أكثر الصناعة يف إياه ومطبًقا
كما النفس. مجاهدة يف ورأيه اإلنسانية» «الغاية يف أرسطو إىل باجه ابن ويحيل
لتمثل بداية كنقطة األوىل» واملادة األوىل و«الصورة الوداع» رسالة يتلو «قول يف إليه يحيل
املرتبة يف أرسطو فيأتي رشد ابن عند أما وخلودها». العقول «تراتب يف ويغيب الوافد،

والزروع».37 «البذور يف وحده أرسطو ويظهر املزاج». «يف يف جالينوس بعد الثانية

وجود «تبيني ويف و«قاطيغورياس». الطبيعي السماع إىل اإلحالة مع املتناهي» غري «يف مقالة مثل 33

يتصدر محمولة» تكون أن من به تخرج الذي والنحو محمولة تكون عليه الذي والنحو العادية األمور
و«مقالة تتجزأ، ال أجزاء من األجسام برتكيب القائلني قول تزييف يف مقالة ويف الربهان. وكتاب أرسطو
أشياء تفسري فيه و«قول وَعرض» جوهر الجسم أن يف ومناقضته الكاتب عدي بن إبراهيم وبني بينه
املوجودات، يف مقالة ويف مشرتك» اسم الشخص أن «تبني ومقالة املنطق»، صناعة فضل ذكره عند ذكرها
ص١٩–٢٤. السابق، فسادها». عىل والتشبيه لذلك املخالفني حجج وتقيص املمكن طبيعة «إثبات ويف

ص٢٤–٣٧. السابق العقل»، و«يف والرؤيا»، النوم ماهية «يف الجو»، «رسالة مثل 34

النفس». «أحوال الحدود»، «رسالة مثل: 35

ص٥٥–٦٦. السابق االلتفات». حركة شكوك «حل يف أرسطو يحرض 36

ص٦٦–٧١. السابق، 37
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املؤلفات مثل املرتجمني مؤلفات من كثري يف أرسطو يغيب إذ وافد؛ كل ليس وأرسطو
املعتصم إىل «رسالة للكندي رسالة أهم من ويغيب إسحاق38 بن لحنني والعلمية الطبية
كباعث رضوريٍّا ليس فأرسطو الطبيعية.39 الرسائل بعض ومن األوىل» الفلسفة يف باهلل
بعض يف يغيب كما والقوهي.40 والخازن الرازي عند كلية ويغيب التأليف. يف علمي
أيًضا ويغيب الرابع).41 القرن من الثاني (النصف سهل وابن (٣٨١ه) العامري أعمال
أيًضا ويغيب أرسطو.42 عن مستقل معظمه يف الفارابي فإبداع الفارابي. أعمال بعض يف
يحتاج ال املوضوع ألن اإلسالميني املشائني نموذج بأنه املعروف سينا ابن رسائل بعض يف

الثاني.44 بطليموس الهيثم، ابن أعمال بعض يف يغيب كما النفس.43 مثل الوافد إىل
أصحاب وهم أيًضا. املرتجمون يساهم املوروث». تنظري قبل الوافد «تمثل ويف
ويحرض عدي. بن ويحيى قرة بن ثابت مثل عربية وموروثة يونانية وافدة ثقافتني،
الكتب خاصة (٣٦٤ه) عدي بن ليحيى كثرية» معاٍن يف عدة «تعاليق يف أرسطو
وأبي سليمان أبي إىل يحال الوقت نفس ويف الرتبوي. الداخيل منطقها ويبني املنطقية.
مؤلفاته بعض مع أرسطو يتصدر مسائله» عن اليهودي برش أجوبة «كتاب ويف برش.
الداخل. من غريهم يونس بن ومتى النحوي يحيى عىل االعتماد مع والطبيعية املنطقية

واحد.45 آن يف عرصنا ومتكلمو أرسطو يذكر «التوحيد» مقالة ويف

العني»، يف مقاالت العرش «كتاب الطبية، املسائل يف واستصالحها»، واللثة األسنان حفظ «يف مثل: 38

ص١٣–١٨. السابق، وحقيقته»، الضوء «يف املولدين»، «كتاب
األحزان». لدفع «الحيلة الخمسة»، «الجواهر األقىص»، الحرم «سجود مثل: 39

الزاوية القائمة املثلثات يف الخازن: األمراض. بني الفروق يف كالم أو بني، الفروق أو الفرق ما الرازي: 40
ص٣٧–٤١. السابق، بالربهان، االصطرالب صنعة كتاب القوهي: األوضاع. املنطلقة

للعالء هندسية» و«مسألة الصفاء» غاية يف هو الفلك أن عىل و«الربهان الحراقات» «كتاب مثل: 41

سهل. بن
«السياسات الفاضلة»، املدينة أهل «آراء «السياسة»، الحكم»، «فصوص املسائل»، «عيون مثل: 42

ص٤١–٤٩. السابق امللة»، «كتاب املدنية»،
ص٥٠–٥٥. السابق، «القولنج»، العلوية»، األجرام «يف املوت»، من الغم «دفع النفيس»، «الجوهر مثل: 43

ثمرة يف مقالة املحرقة»، الكرة يف «رسالة املسبع»، ضلع «مقدمة بطليموس»، عىل «الشكوك مثل: 44

ص٥٨–٦٤. السابق، الحكمة،
ص٧٣–٨٠. السابق، 45

465



(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

«الشكوك ويف جالينوس. بعد عرشة الرابعة املرتبة يف «الحاوي» يف أرسطو ويحرض
أرسطو يأتي إليه» نسبت التي الكتب يف جالينوس األطباء فاضل كالم عىل للرازي
وآخرين. والرسخيس إسحاق بن حنني عند العربي املوروث إىل باإلضافة جالينوس بعد
وحفظ والصبيان واألطفال الحباىل «تدبري يف ويحرضأيًضا وأعراضها». «املعدة ويحرضيف
الخامسة املرتبة يف ويأتي (٣٨٠ه) للبلدي لهم» العارضة األمراض ومداواة صحتهم
(٤٢٠ه). هندو البن الطالب» ومنهاج الطب «مفتاح يف ويحرض وجالينوس. أبقراط بعد

األطباء.46 مع أرسطو حوار ويذكر وأبقراط. جالينوس بعد الثالثة املرتبة يف ويأتي
حكماء باقي قبل األوىل املرتبة يف (٤٢١ه) ملسكويه األخالق» «تهذيب يف ويظهر
املنطق عىل األخالق تأسيس أجل من ألرسطو األخالق» «كتاب إىل ويحيل اليونان.
ملسكويه شارًحا أرسطو ويبدو العلمي). (التأسيس الرتبية وعىل النظري) (التأسيس
أرسطو يتحول ثم اإلسالمية. األخالق يف اليونانية األخالق تعشيق فسهل له. ومؤيًدا
الحكيم أو األول الحكيم يصبح عندما املثال إىل الواقع ومن النموذج، إىل الشخص من
البرصي والحسن طالب أبي بن وعيل الكندي عىل يعتمد كما الفاضل. الرجل هذا أو
املرتبة يف والعقل» النفس «يف يف أرسطو يظهر كما األنبياء. قصص وعىل وغريهم
وبني بينه ويجمع الشك. يف الطبيب حجج تفنيد أجل من الطبيب روفس بعد الثانية

أفالطون.47
الثانية املرتبة يف (٤٢٨ه) سينا البن «األضحوية» الرسالة يف أرسطو ويحرض
املفارقات. من ليست النفس أن يف به واالستشهاد وإبطاله، بالتناسخ القائلني ملناقضته
املرشوح، هو سينا وابن الشارح هو أرسطو يبدو هنا أيًضا. سينا ابن معركة وهي
بلقب واملعاد» «املبدأ يف أرسطو يظهر كما والحديث. القرآن من املوروث عىل وباالعتماد
ويف واملكان. الزمان يتجاوز برشي كذهن الحقيقة واضع أي بشخصه وليس الفيلسوف
أجل من واحد سياق ويف أفالطون بعد الثانية املرتبة يف يأتي النفسية» القوى «مبحث
األصيل املوروث إىل باإلضافة املزدوج الشعاع ونظرية البرص موضوع يف بينهما التوفيق
دون الطبيعي للسماع نفسه سينا ابن رشح إىل يحال العشق» «رسالة ويف القرآن. من
الوافد عىل والصني الهند يف الرشقي الوافد يتصدر للطب» «القانون ويف أرسطو. ذكر

ص٨٠–٩٧. السابق، 46
ص٩٧–١٢٤. السابق، 47
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وجالينوس ديسقوريدس بعد الرابعة املرتبة يف أرسطو ويأتي اليونان. عند الغربي
واسمه. اليشء بني تمييًزا واملسميات األسماء موضوع يف ويشري وروفس. وأبقراط
مع أرسطو يتصدر البريوني» الريحان أبي مسائل عن الرئييس الشيخ «أجوبة ويف
وتبدأ الطبيعية. أعماله بعض إىل يحال كما املنطق. وصاحب والفيلسوف الحكيم ألقاب
(٤٤٠ه) البريوني ويعتمد العرص. ثقافة إليه وصلت ما آخر يمثل ألنه بأرسطو املسائل
هرمس مع الثانية املرتبة يف التنجيم» صناعة ألوائل التفهيم «كتاب يف أرسطو عىل

بطليموس.48 وبعد واملجسطي
فهو األطباء. عند استمر حضوره أن إال طبيبًا ليس أرسطو أن من وبالرغم
واألحداث الطب يف «رسالة ففي الطبيعية. العلوم أحد والطب طبيعة، فيلسوف
جالينوس بعد الرابعة املرتبة يف أرسطو يظهر (٤٥٠ه) بختيشوع البن النفسانية»
«كتاب من طبيعية ظاهرة العشق كون يف أرسطو عىل ويعتمد وأبقراط. وأفالطون
تعليم كيفية يف النافع «الكتاب ويف البدن. خالل من النفس وإلثبات املنحول الفراسة»
الخامسة املرتبة يف أفالطون مع أرسطو يأتي (٤٥٣ه) رضوان بن لعيل الطب» صناعة
جالينوس أعطى الذي هو فأرسطو وديسقوريدس. وثاسلس وأبقراط جالينوس بعد
(٥١٥ه) الخيام لعمر إقليدس» «مصادرات يف أرسطو ويغيب الطبيعية. العامة املبادئ

بإقليدس.49 الرياضيات الرتباط نظًرا
باجه. وابن واللوكري الطغرائي عند السادس القرن يف أرسطو حضور ويستمر
هرمس بعد الرابعة املرتبة يف أرسطو يأتي (٥١٥ه) للطغرائي االستشهاد» «حقائق ففي
سينا ابن إنكار ضد الكيمياء علم إلثبات وديموقراطيس وفيثاغورس وأفالطون وبليناس
املعلم لقب تحت أرسطو يظهر (٥١٧ه) للوكري الصدق» بضمان الحق «بيان ويف له.
اعتماًدا اإللهي العلم واملوضوع املوقف. إىل الشخص من انتقاًال األوىل الفلسفة يف األول
أرسطو يظهر (٥٣٣ه) باجه البن املتوحد» «تدبري ويف أرسطوطاليس. «أثولوجيا» عىل
ويف والتصديقات، التصورات يف اليقني نشأة موضوع يف أفالطون، بعد الثانية املرتبة يف
بنيقوماخيا بداية أرسطو مؤلفات إىل ويحال واألخالق. الخطابة ويف واملحسوس، الحس
الصحة وحفظ واملحسوس الحس ثم والنفس، الحيوان وأخبار والسماع الربهان ثم

.٢٥٢ ص١٢٤–١٥٣، السابق، 48
ص١٥٣–١٦٣. السابق، 49

467



(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

ليفصل أرسطو يتصدر الوداع» «رسالة ويف الطبيعة. بعد وما وريطوريقا واملقوالت
باإلنسان» العقل «اتصال ويف «األخالق». كتاب من عرشة الحادية يف مجمًال تركه ما
العقل عىل الوقوف ويف أفالطون. عند املثل نظرية رفضه يف أرسطو أيًضا يتصدر

العمل.50 أول الفكرة آخر أن يف جالينوس بعد الثانية املرتبة يف الحكيم يأتي الفعال»
السادس. القرن يف والعريض رشد وابن زهر ابن عند أرسطو حضور ويستمر
الثالثة املرتبة يف أرسطو يأتي (٥٥٧ه) زهر البن والتدبري» املداواة يف «التيسري ففي
اعتماًدا أقرب إليه وجالينوس علميٍّا طبيٍّا مذهبًا أرسطو يمثل وأبقراط. جالينوس بعد
املرتبة يف أيًضا يأتي (٥٩٥ه) رشد البن الطب يف «الكليات» ويف والتجربة. العقل عىل
عىل اعتماًدا بينهما التوفيق أيًضا رشد ابن ويحاول وأبقراط. جالينوس بعد الرابعة

العميل.51 الطب أهمية عىل التأكيد مع والطبيعة العقل
الوافد. والحكيم أرسطو يتصدر الطبيعي والعلم املنطق يف رشد ابن مقاالت ويف
جهات «لزوم يف ويتصدر الشامل. العلم املنطق باعتبار كلها املنطقية كتبه إىل ويحال
يف وجودية املقدمات وتصورهم الرشاح تأويل سوء من لتخليصه املقدمات» من النتائج
نص إىل عوًدا واملسلمني اليونان الرشاح ضد أيًضا يتصدر الكل» عىل «املقول ويف الزمان.
ومخالفة غرضه رشد ابن ويبني أرسطو يتقدم املختلطة» «املقاييس ويف نفسه. أرسطو
سوء من تخليصه أجل من أيًضا يتصدر املطلقة» أو الوجودية «املقدمة ويف له. املشائني
والحكيم أرسطو يتصدر النتائج» «جهات ويف املتشابهة. أقواله ويحكم الرشاح، وتأويل
هو رشد وابن الكربى. للمقدمات تابعة النتائج يجعل الذي املنطقي مذهبه عن دفاًعا
وعىل أرسطو نفس عىل اح الرشَّ أقوال عرض بعد له الشارح هو وأرسطو يقول الذي
سينا» ابن عند االقرتاني القياس ونقد والرشطي الحميل «القياس ويف نفسه. الواقع
اإلسكندر. بعد الثانية املرتبة يف أرسطو يأتي الحد» «كتاب ويف والحكيم. أرسطو يتصدر
وكليات الجواهر «كليات ويف واملسلمني. اليونان رشاحه من أقرب الحق إىل وأرسطو
عكس عىل وسهولته كالمه لوضوح نظًرا وحده والحكيم أرسطو يتصدر األعراض»
أيًضا يتصدر الرباهني» محموالت يف «القول ويف القياس. عىل رشوحه يف الفارابي
ويف األصول. بمصطلحات لديه الربهان نفس يؤوِّل رشد ابن ولكن والحكيم أرسطو

ص١٦٣–١٨١. السابق، 50

ص١٨١–١٨٨. السابق، 51
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عنه. الرشاح انحراف ضد أرسطو يتصدر الطبيعي» السماع من والثامنة «السابعة
إال «الهيئة» كتاب يف العريض الدين مؤيد عند السابع القرن يف أرسطو حضور واستمر

بطليموس.52 بعد السادسة املرتبة يف أنه
يف يغيب األدبي. النوع هذا يف األعمال بعض من أحيانًا أرسطو يغيب ذلك ومع
يف يغيب كما (٢٨٨ه). قرة بن لثابت للطب» «الذخرية مثل املرتجمني بعض أعمال
يف يظهر وال أرسطو. بدون الطب يف ممكن فالتأليف (٣١٣ه). للرازي «املنصوري»
وأعراضها «املعدة ويف الهجري)، الرابع (القرن الجزار البن الحارض» وقوت املسافر «زاد
«جواب مثل (٤٢٨ه) سينا البن الفلكية األعمال بعض يف أرسطو يظهر وال ومداواتها».
السماء» وسط األرض قيام علة عن السهيل أحمد الحسن أبي سؤال عىل الرئيس الشيخ
الخارج، من وليست الداخل من املسألة ألن للعلم الوحيد املصدر هو ليس أرسطو ألن
الخالية» القرون عن الباقية «اآلثار يف أرسطو يغيب كما الوافد. من وليست املوروث من

املوروث.53 لحساب (٤٤٠ه) للبريوني
فهناك حسابيٍّا. ضبطها يمكن ال افرتاضية حالة املوروث» تنظري مع الوافد و«تمثل
للعامري األبد» عىل «األمد ففي اآلخر. عىل أحدهما أولوية يف التذبذب من صغرية مساحة
القرنني ذي بعد وأفالطون فيثاغورس مع الثالثة املرتبة يف أرسطو يأتي (٣٨١ه)
تلميذ وهو التوحيد. عن دفاًعا الرشك حارب الذي اإلسكندر معلم فأرسطو واإلسكندر.
فقد أرسطو. يتصدر سينا البن رموزهم» وتأويل النبوات «إثبات رسالة ويف أفالطون.
ال الحكمة أن إال من عزل من النظر وبرصف الحكمة. إلذاعته أفالطون أرسطو عزل
تحوًال الحكيم يذكر القدر» «رس ويف أهله». غري عىل به «املضنون ألنها للجمهور تذاع
عن «جواب مثل ألرسطو ذكر دون التأليف يمكن ذلك ومع الرمز. إىل الشخص من
(٣٦٤ه).54 عدي بن ليحيى متناٍه» غري العدو أن ظنه ما يف النحوي الجيش أبي كتاب
ما «كالمه ففي (٥٣٣ه). باجه ابن رسائل يف وغيابه أرسطو حضور ويتأرجح
الثانية املرتبة يف اإلسكندر مع أرسطو ذكر حسداي» بن يوسف بن جعفر ألبي به بعث
برهانًا ليس واملحرك الحركة يف أرسطو به أتي ما أن زعم من عىل للرد بطليموس بعد

ص١٨٨–٢٢٥. السابق، 52
.١٤٩–١٥٢ ،١٤٦–١٤٧ ،٨٧–٩٠ ،٨٠–٨٣ ص٧٣–٧٤، السابق، 53
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تدعيًما به ويستشهد كلها. مؤلفاته عرب واحد موضوع يف نسًقا له باجه ابن ويضع
الوزير إىل عنه ريضهللا «كتب وفيما املرشوح. هو باجه وابن الشارح هو فأرسطو ملوقفه
موضوع وهو الثانية. املرتبة يف ثامسطيوس مع أرسطو يأتي اإلمام» بن الحسن أبي
يتصدر النزوعية» «النفس ويف «نيقوماخيا». يف واستعداد كرؤية واملنطق الرياضة بني
أرسطو إىل أيًضا يحال «النزوعية» ويف الطبيعية. أعماله بعض إىل ويحال أرسطو
أرسطو يتصدر والواحد» «الوحدة ويف والطبيعية. املنطقية األعمال بعض وإىل أوًال
االتصال يف أو اإلنساني والكمال النظرية «املعرفة ويف الطبيعة. بعد ما كتاب إىل ويحال
وليس اإلرشاقي األولياء، مثل الكامل، العقل نموذج أرسطو، يتصدر الفعال» بالعقل
نموذًجا وحده أرسطو يذكر املعريف» والرتاتب الفائقة «الفطر ويف الطبيعي. املنطقي
مرشوط غري فإبداعه األخرى باجه ابن رسائل من عديد يف ويغيب الكامل. للمتدين

به.55
املجويس. عند الهجري السابع القرن يف التأليف يف أرسطو حضور ويستمر
أبقراط بعد الرابعة املرتبة يف أرسطو يظهر للمجويس الطبية» الصناعة «كامل ففي

وأوريناسيوس.56 وجالينوس
واملنذري. والقليوبي األنطاكي داود عند العارش القرن يف للظهور أرسطو يعود ثم
تظهر (١٠٠٨ه) األنطاكي لداود العجاب» للعجب والجامع األلباب أويل «تذكرة ففي
جالينوس بعد الثالثة املرتبة يف الحكيم املعلم، األول، املعلم مثل عنه بدًال أرسطو ألقاب
يف املبهجة «النزهة ويف العلم. تاريخ يف نظرياته استقرت أن بعد واألستاذ وأبقراط
يف والحكيم املعلم مثل األلقاب نفس تظهر أيًضا له األمزجة» وتعديل األذهان تشحيذ
«كشف ويف الطبيعية. كتبه بعض إىل اإلحالة مع وأبقراط جالينوس بعد الثالثة املرتبة
يتصدر (١١٦٠ه) للمنذري الحرفية» والرقوم السماوية األجرام علم يف الخفية األرسار
«تذكرة يف ويغيب خاصة. غريه دون فلكي كرتاث اليونان حكماء من غريه مع أرسطو

الخالص.57 اإلبداع قارب أن بعد الطب» يف القليوبي

و«يف املهندس» سيد بن الرحمن عبد فضل إبانة عىل كالمه «من مثل وذلك ص٢٣٨–٢٥٣، السابق، 55
اإللهي». والعلم اإلنساني والعقل الفيض

ص٢٥٣–٢٥٧. السابق، 56

ص٢٦٧–٢٨٣. السابق، 57
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الوافد تمثل قبل املوروث بتنظري بداية للتأليف استمرار هو الرتاكم الرتاكم: (ج)
إىل منتصفها بعد الساعة عقارب تستمر إذ الخالص. اإلبداع ثم املوروث تنظري ثم

اإلبداع. إىل النقل من الدورة فتكتمل ستني إىل ثم خمسني إىل ثم دقيقة أربعني
من عديد عند ويغيب أرسطو يحرض الوافد» تمثل قبل املوروث «تنظري ففي
لبازيار «البيزرة» ففي الشريازي. الدين صدر مثل الواحد املؤلف عند بل املؤلفني،
«السعادة ويف اليوناني. الوافد من أرسطو إال يوجد ال (٣٨٦ه) الفاطمي باهلل املعز
عىل أرسطو يتقدم (٤٢٨ه) سينا البن جوهر» اإلنسانية النفس أن عىل العرشة والحجج
اليونانيني الشارحني تأويل سوء من أرسطو سينا ابن ويخلص وثامسطيوس. اإلسكندر
يف «رسالة ويف مفارقة. هي وال اتحاد هي فال أرسطو، عند بالبدن النفس عالقة عن
مع أرسطو يأتي (٤٦٠ه) رضوان بن لعيل مرص» بأرض األبدان مضار دفع يف الحيلة
لنارص الحكمتني» «جامع ويف السابقني. آراء ناقًدا الثالثة املرتبة يف وغورس بطليموس
الفيلسوف، الحكيم اليوناني، الحكيم مثل وألقابه أرسطو يتصدر (٤٩٨ه) خرسو
أو املدنية السعادة و«يف الفصول. ألحد عنوانًا أرسطو يأخذ بل املنطق. سيد الفيلسوف،
أجل من أرسطو إىل يحال (٥٣٦ه) باجه البن نرص» أبي عن دفاع أو األخروية السعادة
يتصدر الوداع» رسالة «ملحق ويف األخروية. بالسعادة لديه الدنيوية السعادة إكمال
كتاب إىل إال يحيل ال العقل» وخلود البعيد والفاعل القريب «الفاعل ويف بمفرده. أرسطو
يقظان» بن «حي ويف العالم. عن مستقل فالعلم صاحبه. إىل اإلشارة دون «السماع»
الفارابي عرض خالل من أو كتبه خالل من وحده أرسطو يتصدر (٥٨١ه) طفيل البن

املوروث.58 خالل من الوافد له، سينا ابن أو
األدلة» و«مناهج املقال» «فصل (٥٩٥ه) رشد ابن ثالثية يف أرسطو ويحرض
يف أفالطون بعد الثانية املرتبة يف أرسطو يأتي املقال» «فصل ففي التهافت». و«تهافت
أفالطون مع الحكيم ولقب أرسطو يأتي األدلة» «مناهج ويف وقدمه. العالم خلق قضية
العقالني أرسطو ويبدو محدث. جائز كل وهل العالم خلق قضية يف أيًضا وجالينوس
مع أرسطو يتصدر التهافت» «تهافت ويف واملنطقي. العقيل االتساق عن يبحث الذي
للفالسفة. األول الرئيس وهو والطبيعية. املنطقية مؤلفاته من عديد إىل ويحال الحكيم.
املشائني تأويالت عن بعيدة برهانية كانت طاملا صحيحة وأقواله منطقية. براهينه

.٣٠–٤١  ،٢٣–٢٨  ص١٥–١٧، الرتاكم، ج٢ التحول، مج٢ اإلبداع، إىل النقل من 58
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السابقني مع اليونانية الفلسفة داخل أرسطو رشد ابن ويضع واملسلمني. اليونانيني
لبناء ملؤلفاته نسًقا يضع أن ويحاول التاريخ. من جزء فهو له. والالحقني عليه

مذهبه.59
ا ردٍّ غيالن البن العالم» «حدوث ففي السادس. القرن يف أرسطو حضور ويستمر
تحدثوا الذين اليونان حكماء من وغريه أرسطو يتصدر سينا ابن عند العالم قدم عىل
عند الحال هو كما والصفات الذات بني توحيًدا ذاته إال يعلم ال هللا، وهو األول املبدأ عن
حدوث مسألة يف الغيالني الدين وفريد الرازي الدين فخر بني «املناظرة ويف املعتزلة.

الحركة.60 واحتماالت الجدل علم واضع أرسطو إال يظهر ال العالم»
جواهر يف األفكار «أزهار ففي والثامن. السابع القرنني يف أرسطو حضور ويستمر
«مصارع ويف الحيوان. كتاب إىل إحالة مع أرسطو يتصدر (٦٥١ه) للتيفايش األحجار»
للشهرستاني الفالسفة» «مصارعة عىل ا ردٍّ (٦٧٢ه) الطويس الدين لنصري املصارع»
«نخبة ويف له. ليس منطًقا عليه مدعيًا سينا ابن إليه ينتسب الذي أرسطو يتصدر
عن منتحل نص يف أرسطو يتصدر (٧٢٧ه) الربوة لشيخ والبحر» الرب عجائب يف الدهر
الثالثة املرتبة يف أرسطو يأتي للشعراني السويدي» اإلمام تذكرة «مخترص ويف األحجار.
(١٠٥٠ه) الشريازي الدين لصدر واملعقول» العاقل «اتحاد ويف وأبقراط. جالينوس بعد
فرقة أو مدرسة إىل أرسطو تحول أن بعد أرسطو من بدًال واملتأخرون اءون املشَّ يحرض

األرسطية.61 إىل أرسطو من انتقاًال
ففي (١٠٤١ه). الداماد عند عرش الحادي القرن يف أرسطو حضور ويستمر
األول، املعلم املعلم، الحكيم الحكيم، مثل وألقابه أرسطو يتصدر املقابسات» «كتاب
معلم اليونانيني، املشائني معلم ومفيدهم، املشائني معلم املشائني، معلم الصناعة، معلم
تنسب «أثولوجيا» زالت وما ومعلمهم. املشائني مفيد ومصلحها، الصناعة مفيد اليونانيني،

الشريازي.62 الدين لصدر القاشانية» املسائل «أجوبة ويف املتأخر. الوقت هذا إىل إليه
أو أفالطون مثل آخرون ويحرض أرسطو يغيب إذ الوافد؛ كل ليس وأرسطو
العلوم يف كان سواء متأخر عرص إىل الثالث القرن منذ إقليدس، أو جالينوس أو سقراط

ص٤١–٩٢. السابق، 59

ص٩٢–٩٥. السابق، 60
.١٢٦–١٢٨ ص١٠٢–١١٦، السابق، 61
.١٢٨–١٣٦ ص١١٨–١٢٤، السابق، 62
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كثرية. ذلك عىل واألمثلة الخالصة. النظرية الفلسفة يف أو الرياضية العلوم أو الطبيعية
الرياضية العلوم ويف ديموقريطس، الطبيعة ويف وأبقراط، جالينوس يتقدم الطب يف
الخالصة الحكمة ويف وأفالطون. وبطليموس وأبولونيوس وفيثاغورس، أرشميدس

سقراط.63
من وغريه أرسطو كله، الوافد عن بعيًدا التأليف يستمر املوروث» تنظري «ويف
دون الداخيل باملصدر أي املوروث تنظري من ابتداءً ممكن فالتأليف اليونان. حكماء
من وليس الداخل من يبدع ألنه األدبي النوع هذا الشيعي الفكر ويمثل الخارجي.
والحديث القرآن حل لذلك األوىل. األصول مع والسيايس االجتماعي الواقع بتفاعل الخارج،
التاريخ يف الظالم الحاكم ضد للثورة نموذج األنبياء قصص ألن ونظًرا أرسطو64 محل
للموروث، األوىل األصول يف إليه اإلحالة وكثرت منه نمطه الشيعي الفكر استلهم فقد
لجأ واإلمامة.65 واملعاد، والنبوة، والخلق، اإلبداع يف العقائد وصياغة والحديث، القرآن
السيايس النظام لزعزعة التاريخي العمق عن بحثًا األديان تاريخ يف الشيعي الفكر
أعمال من وكثري إليها.66 الوافد يف وليس للشعوب املوروثة الثقافات يف للحارض

صنعة رشح (٣٣٥ه): القوهي (سقراط). األعظم اإلكسري تدبري (٢٠٠ه): حيان بن جابر 63

البريوني (أبولونيوس). املتكافئ املجسم مساحة (٤٣٢ه): الهيثم ابن (أبولونيوس). االصطرالب
األوتار استخرج (٤٤٠ه): البريوني مارينوس). (بطليموس، الكور وتبطيح الصور تسطيح (٤٤٠ه):
(٥٩٠ه): القالنيس (أرشميدس). الحكمة ميزان السادس): (القرن الخازن (أرشميدس). الدائرة من
(أرشميدس). الحيل صناعة يف النافع والعمل العلم بني الجامع (٦٠٢ه): الجزري (ماناالوس). أقرباذين
كمال (٦٢٥ه): الكاتب (جالينوس). والبصائر األبصار لذوي املناظر تنقيح السادس): (آخر الفاريس
(القرن الصبريي (أرشميدس). الحساب مفتاح التاسع): (القرن الكايش (فيثاغورس). الغناء أدب
الفواكه أرجوزة (١٠٦٥ه): املراكيش (أبقراط). والحكمة الطب يف الرحمة مخترص عرش): الحادي
الحاوية األكمام ذات الشجرة عرش): الحادي (القرن مجهول مؤلف (جالينوس). والخريفية الصيفية
التوحيد سورة تفسري يف (١٠٥٠ه): الشريازي الدين صدر فيثاغورس) (أفالطون، األنغام ألصول

(ديموقريطس).
إثبات الينابيع، كتاب السجستاني: والغالم. العالم كتاب منصور: بن جعفر أبو مثل: وذلك 64

قيس واألحكام. األصول عمران: بن حاتم املذهبية. الرسالة النعمان: القايض املستجيبني. تحفة النبوات،
ص١٥٥–١٦٩. السابق، الكافية، الرسالة داود: بن سعيد بن محمد األسابيع. رسالة منصور: بن

ص١٨٥–٢٠٧. السابق، 65

ص٢٠٧–٢٥٠. السابق، 66
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إن بل والحديث.67 القرآن األول، املوروث عىل إال تعتمد ال املشائي، وهو سينا، ابن
املوروث تنظري عىل اعتمدت الوافدة العلوم من وهي والعلمية املنطقية األعمال بعض

وحده.68
يف بما كله واملوروث أرسطو ذلك يف بما كله الوافد يغيب الخالص» «اإلبداع ويف
قادًرا وأصبح املبارشين مصدريه عن الفلسفي العقل استقل فقد والحديث. القرآن ذلك
والوحي واحد. يشء والطبيعة فالعقل املوضوع. بنية واكتشاف الربهاني التفكري عىل
والعلم. والفلسفة والرياضيات املنطق يف اإلبداع تجىلَّ وقد عليهما. ومؤسس لهما ضام
عمر مثل واملؤلفون (٣٦٤ه) عدي بن يحيى مثل املرتجمون املنطقي اإلبداع يف ساهم
العسال وابن (٦٤٦ه)، والخونجي (٥٩٥ه)، رشد وابن (٤٥٠ه)، الساوي سهالن بن

(٨٩٥ه).69 والسنويس (٨١٦ه)، والجرجاني (٦٧٥ه)، والكاتبي السابع)، (القرن
(٣٦٤ه)، عدي بن يحيى مثل املرتجمون فيه ساهم خالص فلسفي إبداع وهناك
(٤٢٨ه)، سينا وابن (٣٨١ه)، والعامري (٣٣١ه)، السجستاني مثل الشيعة وحكماء

ألوجه التقرير حنيفة). أبو الصادق، (جعفر والقدر الجرب من البرش إنقاذ العامري: الحسن أبو 67
(القرآن)، الناطقة» النفس «معرفة سينا: ابن (الحكماء). واآلالم اللذات يف مسكويه: (القرآن). التقدير
الحروف معاني (يف النريونية الرسالة (القرآن)، الذكر عىل الحث يف والحديث). (القرآن الصالة ماهية
رسالة (القرآن)، واالنفعال الفعل (القرآن)، العرشية (القرآن)، املعوذتني تفسري يف (القرآن)، الهجائية)
والعقول اإلنساني العلم يف (القرآن)، والناطقة املتخيلة القوة تصور يف ارتياض املرسل)، (القرآن الطري
والعلوم الناطقة النفس معرفة املعدل: حسن الشيخ (الزرقالة). العالم مراتب يف أو اإللهي والعلم الثواني
الطويس: (القرآن). العلوم ومصباح العلوم ضياع الوداعي: املحفوظي حنظلة بن عيل (األنبياء). الغامضة
النبي). النبيني، (خاتم النبوية السرية يف الكاملية الرسالة النفيس: ابن (الفرق). العلم مسألة رشح

(القرآن). املعاني زهور العريش:
يف السجاعي: أحمد املنطق. يف املخترص عرفة: ابن الربهان، القضايا، انعكاس العبارة، الفارابي: مثل 68

الخلخايل: عليه. الياجوري إبراهيم وحاشية املنطق فن السنويس: املعقوالت. عقود يف املنتظمات الجواهر
ص٢٧٨–٢٨٧. السابق، البيطرة، يف املغني القسائي، القبلة. سمت معرفة يف الهندسية الدائرة رشح

جنًسا ليس العرض أن يف مقالة العربي، والنحو الفلسفي املنطق صناعتي بني الفصل تبيني يف مثل: 69

الخونجي: الشخص. حد يف رشد: ابن املنطق. علم يف النصريية البصائر الساوي: العرضية. مقوالت للتسع
الغرة. الجرجاني: املنطقية. القواعد يف الشمسية الرسالة الكاتبي: املنطق. يف مقالة العسال: ابن الجمل.

ص٢٨٧–٣٠٠. السابق، املنطق. يف مخترص السنويس:
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باجه وابن (٤٥٨ه)، سينا ابن تلميذ املرزبان بن وبهمنيار (٤٢٠ه)، هندو وابن
(١٠٥٠ه).70 الشريازي الدين وصدر (٦٧٢ه)، الطويس الدين ونصري (٥٣٣ه)،

عدي بن يحيى مثل املرتجمون والجرب الحساب يف الريايض اإلبداع يف ساهم وقد
واملراكيش (٧١٨ه)، والفاريس (٤٢٩ه)، والكرخي (٣٨٠ه)، والقبييص (٣٦٤ه)،
الدين ورشف (١٠٣١ه)، والعاميل (٨٩١ه)، والقلصاوي (٧٥٣ه)، واملقديس (٧٢١ه)،
يف (٢٥٢ه) الكندي أبدع الهندسة ويف السادس).71 القرن من الثاني (النصف الطويس
الدين وتقي الرابع)، (القرن سهل بن والعالء (٣٨٨ه)، والبوزجاني املبكر، الوقت هذا
(٦٧٢ه)72 الطويس الدين ونصري (٦٩٥ه)، واألحدب (٨٦٧ه)، والزردكايش (٩٩٣ه)،

ناطقة، أنفس ذوات العلوية األجرام أن يف السجستاني: سليمان أبو الدولة. إمارات يف الرازي: مثل: 70

وغري منفصل إىل ينقسم إنما متصل كل أن تبني مقالة عدي: بن يحيى اإلنسان. بنوع الخاص الكمال يف
أنفذها التي الحجج نقد يف واألجزاء. الكل يف النفس، تعريف يف رؤيا ينقسم، ال ما إىل ينقسم أن ممكن
يف الفصول العامري: األخالق تهذيب للعبد، واكتساب هللا خلق األفعال إن القائلني قول نرصة يف إليه
زمانيٍّا ً مبدأ للمايض املثبتني حجج من الحكومة من عنده تقرر فيما رسالة سينا: ابن اإللهية. املعالم
بعد ما املرزبان: بن بهمنيار الفلسفي. املعاد يف املشوقة، الرسالة هندو: ابن القياسات. إىل وتحليلها
النيلوفر، يف الطبيعي، الشوق ماهية يف باجه: ابن وأحوالها). املفارقات (إثبات الوجود مراتب الطبيعة،
العلم فيض تقدم، ما تصور يقوي آخر نظر باألول، اإلنساني العقل واتصال املتخيلة والقوة العقل بني
الجسد. فناء بعد النفس بقاء يف رسالة الطويس: الدين نصري الوجود. واملمكن والوجود الواجب يف اإللهي

ص٣٠٠–٣٣٦. السابق، الخلسة، الشريازي: الدين صدر
غري عن الثالثة البحوث يشء. عن املضمر يسأل أن غري من املضمر العدد استخراج يف عدي: بن يحيى 71
بيان يف األحباب تذكرة الفاريس: الحساب. يف الكايف الكرخي: األعداد. أنواع جميع يف القبييص: املتناهي.
الحساب. يف الحاوي الفرائض، يف االضطراب ملجأ املقديس: الحساب. أعمال تلخيص املراكيش: التحاب.
مسائل واملقابلة، والجرب الحساب يف الخالصة العاميل: الغبار. حروف علم عن أرسار كشف القلصاوي:
يقربان اللذين الخطني يف الطويس: الدين رشف الكشكول. كتاب يف الواردة واملساحة والجرب الحساب

ص٣٣٧–٣٤٥. السابق، هندسية. مسألة عمل يف يلتقيان، وال
سهل: بن العالء الهندسة. علم من الصانع إليه يحتاج ما البوزجاني: الساعات. عمل يف الكندي: 72
املنجانيق. يف األنيق الزرقايش: الروحانية. اآلالت يف السنية الطرق الدين: تقي الثالثة. القطوع خواص
واألسطوانة الكرة ألرشميدس، مأخوذات الطويس: الدين نصري الحربية. واملناصب الفروسية األحدب:
املطالع يف كتاب ألرطولوقس، والغروب الطلع كتاب ألرسطخرس، وبعدهما جرحى يف ألرشميدس،
الشافية الرسالة قرة، بن لثابت املفروضات كتاب موىس، لبني األشكال مساحة معرفة كتاب اليسقالوس،

ص٣٤٥–٣٥٣. السابق، املتوازية، الخطوط يف الشك عن
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أبدع املوسيقى ويف املهندس.73 هللا عبد بن ونصري (٤٣٢ه)، الهيثم ابن أبدع الفلك ويف
أبدع والكيمياء املعادن ويف الطبيعي العلم ويف (٦٩٣ه)74 واألرموي (٥٣٣ه)، باجه ابن
النفيس وابن (٤٢٨ه)، سينا وابن (٣١٣ه)، الرازي الطبي اإلبداع ويف (٢٥٢ه)، الكندي

عرش).75 الثاني (القرن شقرون وابن عرش)، الحادي (القرن والقليوبي (٦٨٧ه)،

أرسطو تجاوز (6)

مجرد كان بل ومنتهاها، غايتها ونهايتها، الفلسفة بداية ذاته، يف غاية أرسطو يكن لم
طغيان لوال أيًضا الحكماء هم واملبدعون اإلبداع. إىل النقل من بعدها التحول يتم وسيلة
بفضل بل أرسطو من ليس ونشأت الفلسفة تكونت أعمالهم. عىل أدبي كنوع العرض
الجدل وتحويل باملوروث، اكتفاء دون كله الوافد مع بالتفاعل وتطويره الكالم علم نقد
الدين يف االختالف مستوى عىل مخارس من يسببه وما الجديل املنهج نقد بعد برهان إىل
سينا. وابن التوحيدي حيان وأبو الصفا إخوان الدور بهذا وقام العقيدة. يف والتفرق
من فيها وقع بما والتعريف األدلة مناهج عن «الكشف يف رشد ابن عند الذروة وبلغ
وجعلها حامد أبو بلورها كما األشعرية الناجية، الفرقة ناقًدا املضلة» والبدع الزيغ
املذهب جعلها والشافعية بغداد، يف امللك لنظام تدعيًما السنية للدولة الرسمية العقيدة
فرق ال االعتقاد»، يف «االقتصاد يف السلطة أيديولوجية وواضًعا لألمة الرسمي الفقهي
الدين»، علوم «إحياء يف للناس الطاعة وأيديولوجية الحاكم، وصفات هللا صفات بني لديه
أحسنوا هم ال فاألشاعرة واالستسالم. والرضا والخشية والخوف والورع والتوكل الصرب
هي ال الوسطية األيديولوجية والشافعية، العام. إيمان عىل بقوا هم وال العقل استخدام

نرص القمر. وجه يف الظاهر األثر األرصاد. كيفية الكرية. الهندسة املناظرة، كتاب الهيثم: ابن 73
ص٣٥٣–٣٥٨. السابق، القبلة، سمت استخراج يف املهندس: هللا عبد بن

املوسيقى، يف األدوار كتاب األرموي: الدين صفي األلحان. يف عنه هللا ريض كالمه من باجه: ابن 74
ص٣٥٨–٣٥٩. السابق،

عن الكلية املضار رفع سينا: ابن الورد. تفتح عند املزمن الزكام الرازي: وأجناسها. السيوف الكندي: 75
الصحة تدبري يف أرجوزة القلبية، األدوية رسالة التدبري، يف الواقع الخطأ أنواع تدارك أو اإلنسانية األبدان
الكحل يف املهذب الطب، يف املوجز األغذية، من املختار األعضاء، رسالة النفيس: ابن األربعة. الفصول يف

ص٣٥٩–٣٧٨. السابق، الشقرونية، األرجوزة شقرون: ابن تذكرة. القليوبي: املجرب.
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ورشع كاملالكية. العامة، املصالح عىل قامت هي وال الحنفية، والقياس، الرأي عىل أبقت
مثل بالعقل العلنية أنواعها بكل املعارضة وأقىص بالبيعة وليس بالشوكة السلطة

الباطنية.76 مثل األرض تحت والرسية الخوارج، مثل وبالسالح املعتزلة،
والرشيعة الحكمة أو والدين الفلسفة وحدة عىل بالتأكيد الحكمة علوم وتتأسس
الفلسفة العقليني. والقبح والحسن النقل، أساس العقل بأن االعتزايل للموقف تطويًرا
طريقان والدين الفلسفة ألن الفلسفة عن يدافع الذي هو الدين بل الدين عن دفاًعا ليست
بتأويل الصفا وإخوان سينا وابن تأويل، دون الكندي ذلك أكد الحقيقة. وهو واحد لهدف
طفيل وابن سينا، ابن أيًضا ذلك وأكد العقل. مع تتفق حتى مجاًزا الدينية النصوص
بني والتأويل، التنزيل بني البديهي، والعقل الطبيعي للدين تأكيًدا يقظان»، بن «حي يف
إن بل الوعي. ومراحل الوحي مراحل بني الذاتي، والتولد الخلق بني والعقل، الوحي
العالم بقدم قالوا قد الفالسفة أن صح لو وأنه الدين، باسم الفلسفة عن يدافع رشد ابن
وإعطاء الصفات باقي وكذلك النحو هذا عىل تأويلها يمكن القرآن آيات بعض فإن
«فصل ويف كلية. النفس بخلود والقول بل السببية عن دفاًعا اإلرادة عىل للحكمة األولوية
العقيل، والقياس الفقهي القياس بني فرق ال وأنه بالرشع، النظر وجوب عىل يؤكد املقال»
ملخاطبة أحيانًا الدين يستعملها التي والجدلية الخطابية األقاويل أنواع يف الخالف وأن
التكفري تهمة ووضع التأويل رضورة أتت هنا ومن الخواص. ملخاطبة والربهانية العوام،

الربهان.77 تؤسس والفلسفة الحدس، تعطي الرشيعة الفالسفة. عن
يتجاوز للعلم كيل نسق يف املوروث إىل الوافد الحكمة ضمت العلوم» «إحصاء ويف
بإضافة ثالثية أو العجم وعلوم العرب علوم والقرآن، اليونان تضم ثنائية بنية يف أرسطو
والرباهني، واملقدمات والعقل، الحس بني جمًعا الكندي عند البحث ومناهج املعرفة نظرية
واملعرفة النظرية املعرفة التاريخية، واملعرفة اإلرشاق اللغوي، والتحليل العقلية والقسمة
العلوم بإضافة رباعية قسمة الصفا إخوان ويجعلها الكيل. والعلم الجزئي العلم العملية،
علوم خماسية، قسمة الفارابي ويجعلها والرشعية». الناموسية اإللهية «العلوم اإلنسانية
وعلم الفقه وعلم املدني والعلم واإللهي، الطبيعي والعلم والتعاليم، واملنطق، اللسان،
الطبيعيات واحد، علم وهللا والطبيعة والرياضة، املنطق يتلوها العلوم، أم فاللغة الكالم.

الكالم. علم نقد ١ فصل الحكمة، تكوين ج١ مج٣، اإلبداع إىل النقل من 76

والرشيعة. الحكمة ،٢ فصل السابق، 77
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للوعي وصف الفلسفة أعىل. إىل مقلوبة طبيعيات واإللهيات أسفل، إىل مقلوبة إلهيات
الوعي مركزها متداخلة دوائر ثالث يف الطبيعي والعالم اإلنساني واملحيط الفردي

اإلنساني.78
فقد واإللهيات. والطبيعيات املنطق يف أرسطو متجاوزة النظرية الحكمة وتأسست
املنطق مقابل يف العرب منطق باعتباره النحو مع تزاحم يف ودخل املنطق أنواع تعددت
للمحاورة طبًقا يوناني، نحو واملنطق عربي، منطق فالنحو اليونان. نحو باعتباره
صياغة وتمت السريايف. سعيد وأبي يونس بن متى بني والنحو املنطق حول الشهرية
بالحد ينال والتصور تصديق. أو تصور إما املنطق مزدوجة: ثنائية بنية املنطق
يف والشعر والسفسطة والجدل الخطابة الظن، منطق ووضع بالربهان. ينال والتصديق
أيًضا بل كبنية فقط ليس والربهان والقياس والعبارة املقوالت الربهان. منطق مقابل
الظن. إىل اليقني من فيه كانهيار أو اليقني إىل الظن من البرشي الفكر يف كتطور
جديد ملنطق شعوري لتأسيس املنطق إىل املدخل باعتبارها النفسية وأسسها اللغة دخلت
سينا ابن عند خاصة اليونان منطق مقابل يف املرشقيني» «منطق بني بالتمايز إحساًسا
من منطقية كمادة الفقه ُمدخًال متكامل منطق تأسيس حزم ابن وحاول الصفا. وإخوان
العامية باأللفاظ إليه واملدخل املنطق حد إىل «التقريب يف االستدالل منطق توسيع أجل
النظر، ومحك العلم، معيار ثالثيته: يف أيًضا ذلك الغزايل حاول كما الفقهية»، واألمثلة
«أقيسة يف الفطري التلقائي الطبيعي املنطق اكتشاف تم كما املستقيم. والقسطاس
يف الذوات بني والعالقات التجربة عىل بنائه وإعادة الصوري املنطق وتفكيك الرسول»،

تيمية.79 البن املنطق» و«نقض املنطقيني عىل الرد
فقد إنساني. علم إىل مًعا وتحويلهما واحد علم يف واإللهيات الطبيعيات ضم وتم
وبني والنفس الجسد بني جدل يف املجسمات مستوى إىل الطبيعيات الصفا إخوان رفع
مستوى إىل الكونية الطبيعيات الحكماء وأنزل والطبيعة. اإلنسان وبني واإلنسان الحيوان
النجوم، أحكام علم الفارابي ونقد التنجيم، علم الكندي رفض فقد اإلنسانية. الطبيعيات
السحر عليه يغلب إنساني كعلم إليه الصفا إخوان وعاد فائدته، عدم حيان أبو وبنيَّ
الكلية، الطبيعيات يف حيان وأبي الفارابي عند الجزئية الطبيعيات دخلت ثم والطلسمات.

العلوم. إحصاء ،٣ فصل السابق، 78
.١ فصل ج٢، مج٣، السابق، 79
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يتجىل واحًدا علًما وهللا الطبيعة وأصبحت سينا، ابن عند والثنائية اإلخوان، عند اإلرشاقية
الرازي عند العالم قدم أو سينا وابن الفارابي عند الفيض أو الكندي عند الخلق نظرية يف
والسالب، املوجب والثاني، األول صلة بينهما الصلة الخلق نظرية تجعل رشد. وابن
األول إىل الثاني من نفسه حول يدور أن اإلنسان وعىل بالفاني. الخالد بالناقص، الكامل
النوع، يف وليس الدرجة يف والعالم هللا بني ق الخالَّ الفيض نظرية ويف الصالح. بالعمل
قوته التوحيد إىل القدم نظرية وتعيد النظر. ضعف فالعمل العقيل. بالتأمل بذلك والوعي

ومطلب.80 كاقتضاء النفس يف الوحدة بهذه والشعور والعالم هللا بني بالتوحيد
عند وقواها باجه ابن عند والجسمية الكندي عند الطبيعية بالنفس االرتفاع وتم
النفس أحوال أو الشعورية النفس إىل حيان أبي عند «الروحية» النفس وإنزال الفارابي
واالتصال الكندي، عند العقول نظرية يف النفس داخل العقل اكتشاف وتم سينا. ابن عند
املنامات ظهرت وفيها باجه. ابن عند والصور حيان، أبي عند واللغة الفارابي، عند
سينا. ابن عند الرموز وتأويل الفارابي عند والرؤى والوحي الصفا إخوان عند واألحالم
وطب الكندي، عند االنفعاالت من ابتداءً األخالقية النفس إىل الناطقة النفس تحولت ثم
حتى حيان أبي عند النفس وفضائل واالختيار، اإلرادة وبواعثها، الفارابي، عند النفوس
النفس خلود يثبت النهاية ويف باجه. ابن عند وغاياتها سينا ابن عند النفس إرشاق
الصفا، إخوان عند واإلرشاق الرازي، عند والتناسخ الكندي. عند والرؤيا النوم من
اإلخوان عند املعاد أو واملبدأ البعث ثبت النفس خلود ثبت وإذا سينا. ابن عند والربهان

سينا.81 وابن
الحكماء تجاوز والتاريخ، والسياسة، واالجتماع األخالق، يف العملية، الحكمة ويف
ويف األحزان، ودفع النفس تطهري أجل من الكندي عند النفسية األخالق يف أرسطو
الفطرة وأخالق النفوس وطب األبدان طب ويف الرازي، عند والروحاني والطب اللذة
إخوان عند والدينية الطبيعية األخالق ويف الفارابي، عند السعادة وتحصيل واالعتدال
والرضا والصرب واإلخالص، والتوكل اإليمان، مثل الدينية القيم ماهية وصف ويف الصفا،
طريًقا والعشق بالزهد، الخالص الصوفية، األخالق إىل انتقاًال والطاعة والقدر والقضاء
األخالق ظهرت ثم والفطرة. الطبيعة أخالق سينا، ابن عند اإلرشاقية واألخالق هللا، إىل
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(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

أخالقي كموجود اإلنسان يف وتأكدت أفق. فاإلنسانية حيان، أبي عند العامة اإلنسانية
إىل طرفني بني كوسط العدالة ومن السعادة، إىل الخري إىل اللذة من ارتقاءً مسكويه، عند
وأخالق واملحبة العبادة يف املالئكة أخالق اإللهية، باألخالق ونهاية النفس وتهذيب الرتبية

الرشعية.82 األخالق قالب واالستحقاق والقناعة الصداقة يف البرش
واالقتصاد السياسة إىل االجتماع ومن االجتماع إىل األخالق من التحول يتم ثم
أخالق إىل املهنة أخالق إىل الطبقة أخالق إىل السحر من ابتداءً أرسطو، عن أيًضا بعيًدا
أنواع يف الفارابي ويفصلها االجتماعية. البنية من جزء فاألخالق والترشيع. االقتصاد
اإلنسانية أسسها وتحليل والضالة، واملبدلة والفاسقة الجاهلة والجاهلة، الفاضلة املدن،
وسائل وتحليل واألفعال، واآلراء والخشوع، والعدل والتآلف، الرصاع بني القائم التوتر يف
اإلنسان نموذج يظهر الفارابي عند بالطبع االجتماعي اإلنسان مقابل ويف الثورة. حفظ
البرش. أنواع إىل املدن تقسيم ويرجع املتوحد». «تدبري يف باجه ابن عند بالطبع املتوحد
رئايس لنظام طبًقا السياسية الرتبية طريق عن االجتماع إىل األخالق من التحول ويتم
األخالقية الرئاسة بني فرق ال واحدة الرئيس وخصال والدين. والكون البدن يعم واحد

والنبوة.83 واإلمامة الخالفة تجلياتها ومن الرئاسية. واألخالق
نظرية يف النازل الرأيس، التاريخ التاريخ، يف أيًضا أرسطو الحكماء ويتجاوز
كما األفقي والتاريخ اإلرشاق، يف الصاعد والتاريخ املعرفة، وفيض الوجود فيض الفيض،
األسطوري التاريخ هو ليس الدائري والتاريخ التاريخ. ودورات األنبياء قصص مثَّله
الجمل. وحساب واألدوار واألكوار الرشائع، ونسخ النبوة زمان هو بل واليوناني الكوني
الرضورة بني العالقة موضوع بتناولهم املعارصين التاريخ فالسفة الحكماء قارب وقد
اإللهية. الرضورة متجاوزين والتاريخية الجغرافية الرضورة، أنواع وتفصيل والحرية،
خصائص تحديد وحاولوا امللة. أو اللغة من ابتداءً اإلنسانية الحضارة نشأة يف وبحثوا
الحضارة وحدة والتنوع، الوحدة عىل تأكيًدا الحضارات، مسار يف تتحكم التي الشعوب
تاريخ يظهر مرة وألول العربية. الثقافة مركزية مع البرشية الثقافات وتعدد اإلنسانية
وفساد الفلسفة إبطال «يف كتب الذي األشعري خلدون ابن وقبل الحكماء عند العمران
التاريخ بحركة الوعي عىل يقوم الذي السيايس التاريخ هو العمران فتاريخ منتحليها».
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الحكمة علوم يف أرسطو

والسلطان بالسلطان الرعية وعالقة بالظلم السيايس الوعي يف بدوره يتأسس الذي
املعارصة: العربية الثقافة يف الثالثة املحرمات تناول أي الجميلة املرأة وواجبات بالرعية
طبائع تحليل عىل تقوم التاريخ يف فلسفة الحكماء ويؤسس والجنس. والسلطة الدين

التاريخ.84 وتحقيب وسقوطها الدولة وقيام العرب
تبني الحكمة علوم يف خاصة اإلسالمية العربية الثقافة يف أرسطو ملحمة هذه
اليوناني الغربي، الوافد من جزء اليوناني الوافد وأن الوافد من جزء أرسطو أن كيف
العام الوافد وأن والرشقي، الغربي العام الوافد من جزء الغربي الوافد وأن الروماني،
الفكر تفاعل من جزء كليهما وأن واملوروث، الوافد بني التفاعل عملية عنرصي أحد
وحكًما فيه، مبالًغا العربية الثقافة يف أرسطو دور أليس والتاريخ. والعقل والواقع،
والنهاية، البداية بني وشتان املحدثني. العرب بعض وعند الغرب يف شائًعا استرشاقيٍّا

واإلبداع. النقل بني
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والطبيعة1 والعقل الوحي

سينا البن الطب» يف القانون «كتاب يف قراءة

العلوم ونسق الطب علم (1)

الرتاث يف ا خاصٍّ موضوًعا املعارص وجداننا يف اإلسالمي العربي العلم تاريخ زال ما
القرآن، الخالصة: النقلية العلوم عليها تغلب التي علومه منظومة خارج اإلسالمي
العلوم أو الشعبية الثقافة يف خاصة كبرية بدرجة والفقه والسرية، والتفسري، والحديث
عند العاملة الثقافة يف الفقه وأصول والتصوف، والفلسفة، الكالم، النقلية: العقلية
العلوم نسق من الثالثة املنظومة تكون أنها والحقيقة اإلسالمية. الدراسات يف الجامعيني
واملوسيقى، والهندسة، الحساب، مثل: الرياضية الخالصة: العقلية العلوم اإلسالمية،
والحيوان، والنبات والصيدلة، والطب، والكيمياء، الطبيعية، مثل الطبيعية أو والفلك،
واألدب، اللغة، علوم القدماء سماها التي اإلنسانية العلوم إىل باإلضافة هذا واملعادن.

والتاريخ. والجغرافيا،
العلوم، تاريخ من جزء اإلسالمي العربي العلمي الرتاث أن الشائعة الفكرة كانت
العلوم «تاريخ عنوان تحت الجامعات يف يُدرس العلوم، منظومة بباقي له شأن وال
لالسترشاق تجاوًزا أو العربي» «العلم التقليدية وتسميته لالسترشاق تقليًدا العرب» عند
نشأة بعد أو املعارصة اإلسالمية املنظمات تأثري تحت إما اإلسالمية» «العلوم وتسميته

الفلسفة، لجنة للثقافة، األعىل املجلس ١٩٩٩م، أكتوبر األول، العدد والعرص. الفلسفة مجلة 1
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(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

الكالم علم خاصة العقلية النقلية العلوم من جزء أنها والحقيقة العلوم. «أسلمة» حركة
هو كما الطبيعية الحكمة يف الحكمة، علوم ويف واألعراض، الجوهر مبحث الطبيعيات، يف

سينا. ابن عند الحال
العلم بعد العام العلم تاريخ من كجزء يدخل العربي العلم فإن الغرب، يف أما
إسالمية الوسطى العصور هي متوسطة مرحلة يف الحديث الغربي العلم وقبله اليوناني
بني أكرب متوسطة مرحلة يف مًعا والعربي اليوناني العلم أن كما يهودية، أو مسيحية أو
الغرب. يف واكتمل الرشق يف العلم بدأ فقد الحديث. الغربي والعلم القديم الرشق علم
ورشقه املتوسط رشق شمال أما املتوسط. غرب شمال يف واكتمل األدنى الرشق يف بدأ
الغرب قبل ما فكل الغرب. إىل الرشق من للعلم ناقلة متوسطة مرحلة فهي وجنوبه
العلم. وليس للعلم تاريخ هو املكان يف الجغرافية منطقته عن وخارًجا الزمان يف الحديث
اإلسالمية العلمية املنظومة خارج العرب عند العلوم تاريخ استئصال كان لذلك
قبله. ما يُجب فالعلم العلم. وتاريخ العلم بني للصلة الغرب لنظرة تقليد هو العامة
غربية ظاهرة العلم أن ألسطورة والرتويج املصادر، عن صمتًا إما القديم يلغي والجديد
والعقل التقدم يضاف العلم مع رشقية. ظاهرة الدين أن حني يف منوال غري عىل أصيلة
التسلطية، والنظم والجرب واإليمان التخلف يُقرن الدين ومع والديموقراطية. والحرية
القديم بني والحارض، املايض بني االنقطاع نموذج الغربي، النموذج عىل بناءً وإما
بقدر القديم. من الجديد وخروج املايض، يف الحارض قراءة التواصل وليس والجديد،
الفعل رد ينشأ السلبي الفعل وبقدر الجديد. اكتشاف يتم القديم من االنقطاع يتم ما
الجديد قراءة القراءة، منهج إىل العودة إىل املعارصة الهرمنطيقا علوم دعا مما اإليجابي.
الكتشاف قديمة» أواني يف جديد «خمر األنبياء، نموذج التواصل. نموذج مؤثرة القديم يف
يف الفلسفي لإلبداع محاولة آخر الظاهريات، مثل املستقلة واملاهيات الثابتة املعاني
العدمية إىل االنتهاء ثم والالأدرية والشك والنسبية االشتباه يف الوقوع أو األوروبي الوعي
العقل» «تحطيم منذ بارت، عند املؤلف» «موت حتى نيتشه عند اإلله» «موت منذ املطلقة

دريدا. عند «التفكيكية» حتى لوكاتش عند
تنفصل ال اإلنسانية أو الطبيعية أو الرياضية الخالصة، العقلية العلوم أن والحقيقة
العلوم أساس فالعقل الوحي. وهو اإلسالمية، الحضارة يف للعلم األول املصدر عن
نظًرا والطبيعة العقل يف للوحي تأسيس هما الطبيعية العلوم موضوع والطبيعة العقلية،
الغرب يف الطبيعي الدين يف الحال هو كما والطبيعة والعقل الوحي بني النسق لوحدة

عرش. الثامن القرن يف
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والطبيعة والعقل الوحي

تقليد أو املسبقة واألحكام القطعية من العقل تحرير عىل التوحيد ساعد فقد
العقل وإعمال العلمي البحث عن كلية التوقف أو للعلم، مصدًرا ليس فالتقليد القدماء،
العقل. خلق هللا خلق ما وأول الواجبات، أول فالنظر املوجودات، يف والنظر األشياء يف
واألجداد، اآلباء وتراث املسبقة األحكام مصدر األهواء قيود من العقل تحرير تم وقد
يف والتأمل املوجودات يف النظر عىل بالحث والرتهل الكسل ومن التقليد، مصدر وهو
والتمييز مفارقة، وأكثر وأبعد أعىل هو عما والبحث املستمر، التعايل طريق عن اآليات
برشية. اجتهادات ألنها متغرية فالصياغات العلم. وحقيقة العلم صياغات بني الدائم
التوحيد فيه يتم الذي الوقت ويف االجتهادات. كل نحوها تتجه عام قصد والحقيقة
يتوقف ذاته يف واليشء الظاهر بني واملضمون، الشكل بني والحقيقة، الصياغة بني

العلم.
لها ، مستقالٍّ حيٍّا كائنًا باعتبارها الطبيعة نحو التوجه عىل التوحيد ساعد كما
له، وطيعة لإلنسان، ُمسخرة وغاية، قصد وبها الحكمة، عن تعبريًا الخاصة قوانينها
بعض يف الحال هو كما عدوين وليسا صديقان والطبيعة اإلنسان وإرادة. طوًعا
بنفايات اإلنسان عليها يلقي القيمة، من خالية ليست والطبيعة الغربية. التصورات
قيمة يف يشرتكان والغاية، القصد يف متحد وكالهما كاإلنسان، مخلوق هي بل املصانع،
كل تجاوز أي التوحيد أو األكمل عن املستمر البحث أي التعايل قيمة بينهما، تجمع أعىل
من كالهما والبدن. النفس واملادة، العقل والطبيعة، اإلنسان ثنائية ذلك يف بما الثنائيات

العناية. تشمله واحد. نظام

واإلبداع النقل بني الطب» يف «القانون (2)

الحرفية بنوعيها بالرتجمة تحديده يمكن اإلسالمي الفلسفي النص نشأة كانت إذا
ثم نقًصا أو زيادة بالتعليق ثم الرسيانية بتوسط أو اليونانية عن املبارشة واملعنوية،
من والتوجه العرض ثم وتمثله، املنقول النص هضم أجل من الرشح أو بالتلخيص
من واالنتقال املنقول يف التأليف ثم والقصد، املعنى مستوى إىل والجملة اللفظ مستوى
سينا البن الطب» يف «القانون كتاب فإن ذاتها األشياء مستوى إىل والقصد املعنى مستوى
اإلبداعي النص إىل التحول قبل املنقول يف التأليف الفلسفي، النص من النوع هذا يمثل

وموضوًعا. ذاتًا وطبيعة، عقًال ذاته، إىل إال النص فيه يحيل ال الذي الخالص
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(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

الخارج من املنقول بني يجمع الوافد، الحالة هذه يف وهي املنقول، يف والتأليف
النوع يكون املوروث عىل الوافد غلب فإذا واملوروث. الوافد بني الداخل، من واملنقول
املوروث تنظري النوع يكون الوافد عىل املوروث غلب وإن املوروث، وتنظري الوافد تمثل
عىل ألحدهما فالغلبة افرتاضية، حالة وهي واملوروث، الوافد تساوى وإن الوافد. وتمثل
كالهما يختفي عندما الخالص اإلبداع طريق عىل خطوة يكون ذلك فإن دائًما، اآلخر

الخالص. العقل لتحليل املجال إلفساح
حيث املوروث وتنظري الوافد تمثل نوع من سينا البن الطب» يف «القانون وكتاب
يحيل ال خالص ذاتي إبداع أنه الشائع كان وقد الثاني. عىل لألول فيه الغلبة تكون
الوافد لكثرة وذلك املوروث عىل الوافد غلبة يكشف املضمون تحليل أن إال ذاته إىل إال
تجميع مثل الوافد تمثل أجل من التجميع عليه غلب لذلك فيه. املوروث وقلة الطبي

اإلبداع. إىل منه النقل إىل أقرب فهو املنطق. يف القياس كتاب
تضم التي الثالثة املجلدات يف الغربي الوافد عىل الرشقي الوافد هو الغالب والوافد
شائع هو ما عكس عىل والرومان اليونان عىل وفارس والصني الهند أي الخمسة الكتب
وبالد الهند وتمر الهند وماء الهند جوز الهندي الوافد يشمل اليوناني.2 الوافد غلبة من
واألعشاب. والحشائش البقول من خاصة أنواع بها خاصة. مستقلة حضارة فالهند الهند.
والشام. فارس ومناطق القدماء املرصيني أدوية وكذلك وراج، الدارصيني دواء واشتهر
ثم الصني ثم الهند وتتصدر الغربي، الوافد الرشقي الوافد يفوق األول املجلد ويف
واملكي. واليمني الخوزي ثم مرص ثم النبط ثم أرمينيا ثم فارس ثم الشام ثم العرب
الذي الثاني املجلد ويف الشام3 وبالد العرب وبالد العربي الصمغ يف العرب صفة وتظهر

اآلتي: النحو عىل الثالثة املجلدات يف الرشقي الوافد يظهر املضمون لتحليل طبًقا 2

،(١٤) النبط ،(١٥) أرمينيا ،(١٨) الشام ،(٢٤) العربي ،(٢٦) فارس ،(٧٢) الصني ،(٢٤٤) الهند
إسحاق بن حنني ،(٧) سوريا ،(٨) مرص ،(٩) الكرمان ،(١٠) اليهود ،(١١) ماسويه ابن ،(١٤) الكندي

.(١) الرازي ،(٥)
اآلتي: النحو عىل فيظهر الغربي الوافد أما

ثم ،(٧) أرسطو ،(١٩) الروم ،(٣٦) اليونان ،(٤٩) بقراط ،(١٢٠) ديسقوريدس ،(١٩٢) جالينوس
واحدة. مرة األسماء من كثري تظهر

،(١٧) الشام ،(١٩) العربي ،(٢٨) الصني ،(٥٦) الهند اآلتي: النحو عىل الرشقي الوافد يظهر 3

مرسجويه، ابن ،(٤) طربستان ،(٧) سوريا مرص، ،(٨) نبط ،(١٠) أرمينيا ،(١١) ماسويه ابن فارس،
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املوروث ويقل الرشقي، عىل الغربي الوافد يتصدر عضًوا، عضًوا األعضاء، أمراض يشمل
الثالث املجلد ويف واألرمني4 والعربي اليمني ثم الصني عىل الهند تتصدر وفيه الرشقي.
والخامس عضو بعضو تختص ال التي الجزئية األمراض عن الرابع الكتابني يشمل الذي
الصني ثم الهند الغربي، الوافد عىل جديد من الرشقي الوافد يتصدر املركبة األدوية عن
والسوري اإلسكندرية أهل ثم العربي، ثم الكرماني، ثم اليهود ثم والكندي، فارس ثم

واألرمن.5 وآسيا
اليونان ثم بقراط ثم ديسقوريدس ثم جالينوس يتقدم اليوناني للوافد وبالنسبة
الكتاب ففي السادسة. املرتبة يف مؤخًرا إال أرسطو يأتي فال أرسطو. ثم الروم ثم
يتقدم املفردة» «األدوية عن الثاني الكتاب ويف جالينوس. يتقدم الكلية األمور عن األول
هو وديسقوريدس التشخيص. يف أي الطب يف األول الوافد هو جالينوس ديسقوريدس.
التحول مع فشيئًا شيئًا جالينوس يقل والصيدلة. العالج يف أي األدوية يف األول الوافد
النقل ألن األدوية يف ديسقوريدس ويكثر التجديد. إىل الرتاث ومن اإلبداع، إىل النقل من
التواصل والندرة، الكثرة بني أحيانًا يتفاوت جالينوس ظهور إن بل اإلبداع. من أكثر فيه
حيث من أرسطو ثم وروفس بقراط يتلوهما ثم آخره. ويف املجلد أول يف واالنقطاع،

الرومان.6 عىل اليونان يتقدم الثقافات حيث ومن األعالم. أسماء

أسماء تظهر ثم ،(٢) اليهود شهرزور، الجزائر، الجزجاني، ،(٣) خراسان إسحاق، بن حنني كرمان،
الزنج، الخوازنة، السريوتية، بلخية، الصقيل، الدمشقي، عيىس، مثل: واحدة، مرة منها كل كثرية رشقية

أفريقيا. الكوفة، فلسطني، طرطويس، الحجاز، بوصري، نجد، البغدادي،
هريس، مرص، ،(٣) األرمني ،(٤) العربي ،(٥) يماني قبطي، ،(١٨) الدارصيني .(٤٠) الهندبا 4

.(١) الفاريس الزنجباري،
أهل ،(٥) العربي ،(٦) الكرماني ،(٨) اليهود ،(١٣) الكندي فارس، ،(٢٦) الصني ،(١٥٠) الهند 5
شمس البرصي، واحدة: مرة اآلتية األسماء من كل تظهر ثم .(٢) أرمني آسيا، السوري، اإلسكندرية،

صهاربخت. كيطاش، خورستان، النبطي، الفرعوني، النوبة، الشام، بالد البابيل، نواس، أبو الدولة،
تظهر ثم .(١١) اليونان ،(٥) أرسطو ،(٨) روفس بقراط، ،(٩٠) جالينوس ،(١٢٠) ديسقوريدس 6

طيالنة. أسطفس، مثل واحدة مرة منها كل واألماكن األعالم أسماء بني تجمع كثرية يونانية أسماء
خواسطوس، يوناس، اريباسيوس، أورسمانس، صقلية، رودس، طورس، خاسوس، ليثاغورس، طيالنس،

صيلون. اقريش، النفوريا،
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عىل جالينوس يتصدر عضًوا عضًوا األعضاء أمراض يضم الذي الثاني املجلد ويف
وبولس أركاغانيس يذكر ثم األدوية. أسماء لغياب نظًرا األعالم أسماء وتقل بقراط.

واحدة.7 مرة إال وديسقوريدس وأفالطون أرسطو يذكر وال وروفس.
الرومي. اليوناني صفة ثم وبقراط جالينوس أيًضا يتصدر الثالث املجلد ويف
وفيالكسانس أرسطراطس ثم وبولس، وأرسطوماخوس واإلسكندر أرسطو يظهر ثم
جالينوس إال منهم يشتهر ولم كثريين، األطباء كان الطرطويس.8 وفيلون وقاطاجانس
ممارسني. أطباء مجرد اآلخرين أن حني يف والحكمة، الطب بني يجمعان ألنهما وبقراط
عن مبكًرا لرتجمته وذلك األدوية أسماء يف غالبًا أحيانًا اليوناني الوافد ويبدو
الهندي الرشقي الوافد معرفة قبل الطبية مصطلحاته ومعرفة الشام نصارى طريق
من قربًا أكثر كان الشام مع والثقايف الجغرايف الجوار أن كما الفاريس. أو الصيني أو
نصارى لغة العربية اللغة كانت وفارس. والصني الهند مع والثقايف الجغرايف الجوار
يف وموقًفا، حضارة ومسلمني دينًا، ونصارى ثقافة، ويونانًا لغة، عربًا كانوا فقد الشام.
وبني ناحية من ومسلمني ونصارى يهوًدا العرب، بني والثقايف اللغوي االختالف مقابل
دين أهل الهند كان بينما وفصاحة شعر أهل العرب كان وفارس. والصني الهند أهل

وسياسة. أخالق أهل والفرس وتجارة، علم أهل والصني ورياضة،
عربية مرادفات إيجاد عىل فائقة قدرة عىل الطبية األسماء من الكثرة وتدل
النقل فليس لغوي. إبداعي عمل وهو والصينية. والهندية والفارسية اليونانية لأللفاظ
ما وإيجاد منه املنقول اللفظ معنى فهم بل لفظ مقابل يف لفظ عىل العثور مجرد
املصادر عن يكشف مما التعريب، أخذ النقل صعب فإن إليها. املنقول اللغة يف يقابله
السويس مثل املحلية أماكنها من األسماء تشتق وقد األدوية. ألسماء والفارسية اليونانية

روطلس، ،(٢) روفس بولس، أركاغانيس، .(٤) اليونانية ،(٢١) بقراط ،(٤٠) جالينوس 7

اندروماخوس، قسطيطيوس، اسقليناوس، أرسطراطس، امبادوفليس، أرسطوطاليس، اركيغانس،
هرمس. السفسطائيون، سقلينادوس، الوبيدوس

أرسطوماخوس، اإلسكندر، أرسطوطاليس، ،(٨) رومية ،(١٠) يوناني ،(٢٠) بقراط ،(٦٢) جالينوس 8

أبولونيوس، خاقيطون، ،(٢) الطرطويس فيلون قالهاجانس، فيالكسانس، أرسطراطس، ،(٣) بولس
دياغوراس، طرنطيوس. أمياس، بوسطوس، داريوس، أنطونيوس، أبسطون، لوسيوس، فاسفوس،
أرسطو، نيقوالوس، اوالسکوس، أنطيلوس، باسيلقون، ذولوس، روفس، سريابيون، اسطاطارينون،

قيرص. اندروماخوس، ديموقريطس، الطرطويس، غاريقون قولس،
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والبابيل والبحريني واليمني والقلزمي والقريش والهندي والصيني والنبطي والطرطويس
الطوائف من أو والربي البحري مثل واألقاليم املناطق من تأخذ وقد والعباداني. واملكي
تشتق وقد وامليبس. واملرطب واملربد املسخن مثل الوظائف من تشتق وقد اليهودي.9 مثل
ودواء اندروماخوس ودواء أفالطون وحب أرسطراطس كحل مثل األطباء أسماء من

ديسقوريدس. ودواء جالينوس ودواء لنياوس
بني واألشياء، األلفاظ بني واملسميات، األسماء بني بالفرق تام وعي عىل سينا وابن
بنيَّ كما التسمية نشأة بيان أجل من الوافد إىل اإلحالة تكون وقد واملوضوع. االصطالح
األعضاء من إما التسمية تلحقها فاألمراض الفلسفة. كلمة اشتقاقات قبل من الفارابي
أسبابها من أو كالرصع أعراضها من أو الرئة وذات الجنب ذات مثل لها الحاملة
قرحة مثل يذكره طبيب أول إىل أو والفيل األسد داء مثل التشبيه من أو كالسوداوي
نسبة بلخية قروح مثل فيه وقوعها يكثر بلدة إىل منسوبة أو طيالنس إىل نسبة طيالنة
جواهرها من أو سريونية قرحة مثل معالجتها يف بالنجاح مشهورة بلدة إىل أو بلخ إىل
اشتقاق كيفية عىل بل تبعية عىل تدل ال الوافدة فاألسماء والورم. كالحمى وذواتها
األسماء ترتجم وأحيانًا العلمية. للمصطلحات اللغوية املعاجم يف الحال هو كما األسماء

األحمق. التني ومعناه «سيقومورون» مثل حرفيٍّا
وقد الرصف. اللغوي البعد إىل أي األسماء إىل كصفة «اليونانية» لفظ يشري لذلك
األول، الرتجمة عرص يف زلنا ما وكأننا األسماء معظم قبل ومشتقاته «سمي» فعل يذكر
وقد األصوليني. عند األلفاظ مبحث يف الحال هو كما واملسمى االسم بني التفرقة مع
إما املسمى نفس عىل األسماء تختلف األسماء.10 يف الخلط بسبب الخطأ من كثري ينشأ

،٩٩  ج٢، ،٣٦٢ ج١، اليهودي، الحجر برادة اليهودية، البقلة اليهودية، الشوكة اليهود، حقل مثل 9

.٥٠٥  ،٣٩٧ 
وترجم باليونانية قوبيون ،٤٣٦ ج١، جرجان أهل يسميه ،٤٣٥  ج١، ياقوس املسمى أنولوس، املسمى 10
وهو ،٤٥٣  ج١، املنافع، كثري اسم من مشتق باليونانية اسمه ،٤٣٦  ج١، بالبيش ترجم وقد بالشوكران،
األطباء، من كثري فيها أخطأ اسمها ومن … النسيان هو ليرتفس ترجمة ،١٣٢  ج٢، اثيوسيما باليونانية
وهو املعدة فم كالمه يف يجري من الناس من أن كما والقلب الفؤاد يسميه من الناس ومن ،٥٠  ج٢،
بقراط وأما األطباء من ا جدٍّ األقدمون هم وهؤالء التمييز يف ضعًفا أو االسم يف اشرتاًكا القلب إىل يشري
الكتب يف تستعمل رضورة لفظة ،٢٨٦  ج٢، تأويل، بحسب املعدة فم به ويعني فؤاد يقول ما فكثريًا

.١١٣  ج٣، مختلفة، استعماالت
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اللفظ ويُستعمل األطباء. قدماء عند الحال هو كما التمييز لضعف أو االسم الشرتاك
أشكال بعض سينا ابن يستعمل كما مختلفة. استعماالت املؤلفات من عدد يف بالرضورة
H حرف أو A وحرف C حرف مثل األجسام ووصف األمراض لرشح اليونانية الحروف

الرياضية.11 األشكال استعمال يف الحال هو كما
بني العربية، واألسماء اإلفرنجية األسماء بني التقابل يف اللغة يف الخصوصية وتظهر
من أو مرص نيل أعشاب من بالدنا، يف البالد، يف توجد التي واألسماء الوافدة األسماء

السند.12 بالد
عىل خاصة واليوناني عامة الوافد يف سينا ابن اعتمد هل قائًما؟ السؤال ويظل
مصادر مجرد من املادة تجميع يمكن وهل شفاهية؟ ذاكرة عىل أم مدونة مصادر
واألدوية؟ األمراض أسماء يف االتساع من القدر هذا عىل وهي الذاكرة تعيها شفاهية
إىل فيشري خاصة.13 اليونان ألطباء الكتابية املصادر بعض إىل أحيانًا سينا ابن يحيل
املوسوم ديسقوريدس وكتاب الحق، أنه ومبينًا الحياة مؤيد «ابديميا» كتابه واسم بقراط
نصوص بعض إىل يحيل كما الربء». و«حيلة «قاطاجانس» جالينوس وكتاب بالحشائش،
الرتاث يف مذكورة أنها أم أصلية مبارشة نصوص هي هل معرفة دون املرتجمة روفس

وبقراط.14 جالينوس عند القديم الطبي
عليه االعتماد أو منه املنهل تعني ال السابق الطبي الرتاث إىل اإلحالة أن والحقيقة
فيه السابقة والدراسات الطب لعلم الراهنة الحالة معرفة يعني ما بقدر تقليده أو
وال قديم، بال جديد فال ذاك. أو الطبيب هذا غربي، أو رشقي مصدره، عن النظر برصف
ونقل وتجاوزها نقدها ثم السابقني آراء بمعرفة مرهون العلم وتقدم تراث. بال تجديد

.١٩٥  ،١٥٢  ج٣، ،٦٥  ،٦١  ،٣٩  ،٣٥  ج١، 11

.١٩٨  ج٢، ،٤٦٧  ،٤٤٣  ،٤٣٥  ،٣٦٩  ،٢٦٤  ،٢٥٨  ،٤١٦  ج١، 12

ج٢، باليونانية، ويسمى .٧٦  ج٢، والنيوالن، الجاثوم بالعربية يسمى وقد الخانق ويسمى الكابوس
فصل من اليونانيني لسان من مشتق البحران اسم ،١٣٢  ج٢، نيوسيما، باليونانية وهو ،٥٧  ج٣، ،١١٣ 
من وخروج انفصال كأنه اآلخر عىل القضاة عند املتخاصمني أو املتجادلني ألحد يتبني الذي الخطاب
بالفارسية املسماة ،١٢١ ج٣، الطاعون، للعربية ترجمته ما يسمون القدماء أقدم كان ،٨٠  ج٣، العهدة،

.١٢٤  ج٣، اليونانيني لسان يف ،٢٦٠  ج٣، … بالهندية … باليونانية …
.٣١  ج١، وخواصها». العنق فقار أمر من حرضنا ما «فهذا مثًال: 13

.١٥٢  ،١٨٣  ج٣، ،٤١١  ج٢، ،٤٠٠  ،١٩٥  ج١، 14
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وهو فيه. انقطاع ال متصل تراث فالعلم ثانية. مرحلة إىل أوىل مرحلة من ذاته العلم
املايض، الحارض يُجب عندما الغرب يف والعلم العلم تاريخ بني الصلة من النقيض عىل
بنزعة مصادره عىل الصمت مؤامرة وترضب العلم فيتأزم تاريخه عن العلم وينفصل

األوروبية. املركزية وراء كباعث العنرصية من أحيانًا تقرتب شوفينية قومية
اإلسالمي. الطبي الرتاث فعل كما عليه السابقني تراث عظَّم طبي تراث يوجد وال
فاضل الفاضل هو فجالينوس اليونان. ألطباء أُعطيت التي األلقاب من ذلك ويتضح
وأرسطاطاليس الفاضل.16 والحكيم الحكيم، وديسقوريدس الفاضل.15 والحكيم األطباء
الحكيم، وروفس الفاضل.17 الحكيم الحكيم، األول، الفيلسوف األكرب، الفيلسوف
أرسطو. عىل وقًفا الحكيم لقب فليس األطباء.18 مقدم وبقراط الحكيم، وأركيفانس
واألمانة الحكمة والصدق، النظر واألخالق، العلم بني يجمع علمي لقب الفاضل ولقب
عىل نفسها فرضت كأسماء ألقاب بال األطباء يذكر وأحيانًا املهندسني، من الفاضل مثل

وإجالل. تعظيم إىل حاجة ما دون العلم تاريخ
سينا ابن ألن عليه السابق الطبي الرتاث سينا ابن يذكر فال املوروث إىل بالنسبة أما
والتنبيهات» و«اإلشارات و«النجاة»، «الشفاء»، الثالثة، الفلسفية موسوعاته يف كعادته
اإلبداع. إىل النقل من والتحول البنية إىل التاريخ تجاوز محاوًال مصادره، عىل صامت
طبيبًا، باعتباره الكندي ويذكر والرازي. الكندي الصمت ذلك من سينا ابن ويستثني
العربية املصطلحات بعض منه ا مستمدٍّ طبيعيٍّا حكيًما باعتباره األحوال أغلب يف ولكن
استقر كما الغائية وهي والتمامية والصورية والفاعلية املادية األربعة، للعلل املوروثة
املرتجم وليس الطبيب إسحاق بن حنني إىل سينا ابن يحيل كما بعد.19 فيما عليها الرأي
أو نقلية عقلية أو نقلية إسالمية علوم إىل يشري وال الطبية. مادته جمع يف عليه معتمًدا
الجوانب لبعض أيًضا تعرضهم من بالرغم أصويل أو صويف أو متكلم عند خالصة عقلية
املنافع عن واألصوليني الحواس، عن والصوفية الجسم، عن املتكلمني حديث مثل الطبية

.٣٩٩  ،٣٢٩  ،١٤  ،٢٦  ج١، 15

.٤٣٥  ،٤٣٣  ،٤٠٥  ،٣٧٩  ،٣٤٤  ج١، 16

.٢٢٦  ،٧٠  ،٦٧  ج١، ،٧٦  ج٢، 17

.٨  ج٢، ،٢٦  ج١، ،٣٢  ج٢، ،١٠١  ج٣، 18

.٤  ج١، 19
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صاحب وهو الثالث الكتاب يف واحدة مرة الرازي إىل ويشري الطهارة. يف البدنية واألرضار
«القانون». قبل طبية موسوعة أكرب «الحاوي»

األمراض إىل الكلية األمور يف التشخيص من بالتحول فشيئًا شيئًا املوروث ويقل
األدوية يف العميل الطب يف أي العالج يف يختفي ويكاد األعضاء. لغري أو لألعضاء الجزئية
عن تعبريًا الكون يف هللا حكمة تجيل وإىل اإللهية العناية إىل اإلحالة فتقل واملركبة. املفردة
موضوع ويف ُسبَْحانََك﴾. بَاِطًال َهذَا َخَلْقَت َما ﴿َربَّنَا أو اْلَخاِلِقنَي﴾ أَْحَسُن هللاُ ﴿َفتَبَاَرَك
ذلك ألن والجبن والضجر الغضب مثل الرديئة االنفعاالت من خلوها ورضورة الراضعة
ألن املجنونة استظئار عن الرسول نهي إىل سينا ابن يحيل الرضاع. فيفسد املزاج يفسد
إىل باإلضافة هذا مداراته.20 وإخالل الصبي بتعهد العناية سوء إىل يؤدي قد خلقها سوء
واألدوية. األعضاء منافع يف علمية طبية مفاهيم إىل تتحول والتي والعناية الخلق مفاهيم
بعد املوروث روح الكتاب عىل يضفي مما بها وختاًما والبسملة بالحمدلة بداية ذلك وكل

للوافد. تمثلها
عىل بناءً رصف، محيل الطب» يف «القانون كتاب تأليف عىل فالدافع ذلك ومع
بني والجزئية، الكلية قوانينه يشمل الطب يف كتاب لتأليف اإلخوان بعض من سؤال
بها. التكسب ويريد الطب صناعة يدعي من لكل رضوري كتاب وهو واالختصار. الرشح
غري أمر عليه والزيادة للطبيب القليل أقل يضم فإنه وحفظه. علمه من بد ال ثم ومن
تأليفه يعيد أن القدر ومساعدة األجل يف هللا أخر إن ينوي سينا ابن وكان مضبوط.21

أوىل.22 صياغة مجرد الكتاب ألن

العلمي العمل وحدة واآلخر األنا (3)

وحدة تظهر الوقت نفس ويف الطب» يف «القانون كتاب يف واآلخر األنا بني التمايز ويظهر
اليونانية. خاصة والغربية الرشقية مصادره اختالف من بالرغم علمي كعمل الكتاب
«نقول» الجمع أو «أقول» املفرد املتكلم ضمري الضمائر، استعمال يف التمايز هذا ويظهر

.١٥٥  ج١، 20

.٢–٣  ج١، 21

.٣ ج١، ثانيًا». انتصابًا لذلك انتصبت القدر وساعد األجل يف تعاىل هللا ر أخَّ «وإن 22
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«قالوا».23 أو بعضهم» «قال أو قوم» «قال أو «يُقال» مقابل يف «عندنا» أو «قلنا» أو
مجرد هو ليس القدماء ذكر من الغاية أن عىل يدل مما اإلطالق عىل «يقول» ترد ولم
استعمال وكذلك للمجهول مبني واستعمال له.24 والتبعية وتقليده ونقله القول تكرار
وكذلك الجماعة. أو الشخص وليس القول هو املهم أن عىل يدل البعض أو القوم الفاعل
النظر برصف واآلخر األنا بني املبدئي التمايز عىل تدل العموم عىل «آخر» لفظ استعمال
وقد الطبي. الرتاث من وجزء معروف قول له يكون أن فاملهم اآلخر. هذا هوية عن
ونحن … «قال ونقول»، قوله «فهذا مثل واحدة عبارة يف واآلخر األنا بني التمايز يظهر
أخرى أفعال تُستعمل وأحيانًا رشطنا».25 عىل الجملة هذه يف األذهان يف «كالمنا نقول»،
وراء فيما االعتقاد وأنماط الشعور أفعال إىل الدخول أي الظن أفعال مثل القول غري
واملحدثني القدماء بني آخر تقابل إىل سينا ابن يشري كما اللسان.26 تحت وفيما القول
من أفضل القدماء يكون ما وعادة الزمان يف واالختالف الحضاري التواصل عىل دليًال
هم القدماء كان ولو حتى املتأخرين من أفضل املتقدمني وأن وعلًما، تواضًعا املحدثني
غرور.28 أو ادعاء دون العلماء تواضع من إطار يف كله وذلك األنا.27 هم واملحدثون اآلخر
وبقراط جالينوس خاصة اآلخر أطباء قبل تذكر التي األفعال مضمون وبتحليل
والشهادة الرأي والظن والحكاية والنسبة والتسمية الذكر أفعال بني تنوعها يتضح
السابق الطبي الرتاث مع يتعامل سينا فابن القول. أفعال هي ذكًرا أقلها وأن والزعم،

له. ناقل أو راٍو مجرد وليس صدقه، من ويتحقق ويراجعه،

،١٩٠ ،١٨٧ ،١٧٣ ،١٧٢ ،١٤٢ ،٧٣ ،٣٠ ،٢٣ ،٢٢ ،١٩ ج١، نقول ،٢٦٢ ج٣، ،٢٤٣ ،٢٣ ج١، أقول 23
.١٢٧ ،١٠٨ ،٦ ج٢، ،٤١٢ ج١، عندنا ،١٤٧ ج١، قلنا .٢٣٨ ،٢٣٢ ،٢٣١

آخر .٤٦٣ ج١، بعضهم قال ،٤٠٧ ج١، قوم قال ،٣٨٢ ج١، يُقال ،٢٦٢ ج٣، ،٢١٠ ج١، قالوا 24

.٣٠٣ ج٣، معروف
الحكيم وأما ،٣٩٦ ج٣، رشطنا عىل الجملة هذه يف األذهان يف كالمنا ،١٤٨ ج٣، ونقول قوله فهذا 25

تملحه العفونة إن نقول ونحن خالطته ملائية أو لعفونية يملح البلغم هذا إن قال فقد جالينوس الفاضل
وحدها، امللوحة تحدث فال تخالطه التي املائية وأما رطوبته. فتخالط والرمادية االحرتاق من فيه تحدث

.١٤ ج١،
.٢٤٦ ج١، بعضهم، وظن 26

.٢٧٦ ج٣، املحدثني، بعض يدعيه دواء يف 27

.٢٦٢ ج٣، ذكره، من فرغنا مما يكونا أن بعد وال أعرفهما ولست 28
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اليوناني الطب تعريب بعد اإلنساني الطبي بالرتاث البداية تعني بجالينوس فالبداية
ترشيح عرف من أول فهو القديم الطبي العلم مصدر فهو العربي. اللسان إىل ونقله
يف والحكمة العناية وجود عىل دل من أول أنه عىل جالينوس إىل ويشري الرجل، أصابع
يبلغه. لم الذي الوحي إىل يسندها لم وإن الطبيعية والتجربة الخالص بالعقل البدن
ألن فيه اإلفاضة دون األول الفيلسوف ورأي جالينوس رأي بني سينا ابن ويقارن
الفارابي فعل كما فيه التناقضات وحل ككل اليوناني الرتاث هو آخر علم يف مكانه
فقد الحكيمني». رأيي بني «الجمع يف وأرسطو أفالطون بني الفلسفي التناقض حل يف
البلغم. لون إىل االستحالة أرسطو عند فهو الشيب. سبب يف وجالينوس أرسطو اختلف
جالينوس مقارنة وتتم الشعر. إىل الصائر الغذاء يلزم الذي النكرج جالينوس وعند

تبعية.29 دون املفردة األدوية يف بديسقوريدس
أحد جالينوس إىل تنسب التي التاريخية الرواية صدق من سينا ابن يتحقق كما
وأحيانًا املتن. يف أو السند يف الخطأ يكون فقد الحديث. علم يف الحال هو كما األقوال
التدبري يحكي كما الكذب. إىل منها الصدق إىل أقرب قديمة طبية حكايات إلثبات يذكره

بقراط.30 عن
إحساًسا يثبتوه لم فيما أيًضا بل أوردوه فيما فقط اليونان أطباء إىل يحال وال
والسلب اإليجاب بني جمًعا يرتكوه، لم بما عليه والزيادة القدماء قاله ما عىل باإلضافة
ما إىل بل جالينوس يثبته ما إىل فقط سينا ابن يشري فال اآلخر. تراث إىل األنا وإضافة

رفضه.31 وما به سلم ما إىل يقبله، لم ما وإىل قبله ما إىل أيًضا، ينساه
خاص رأي له جالينوس أن فمع العام. والقول الخاص القول بني سينا ابن ويميز
أحكام يراجع هنا سينا فابن سديد. غري قول هو الحكم، يطلق أنه إال خاصة حالة يف
الخصوص يعمم أو العموم يخصص حتى موضوعاتها وبني بينها ويقارن جالينوس،
إطالق من سينا ابن يمنع والخاص. العام مبحث يف الفقه أصول علم يف الحال هو كما

التعميم.32 لخطورة نظًرا حدة عىل حالة كل ويدرس القول،

.١١٧ ،٢٢٦–٢٢٧ ،٥٣–٥٤ ج١، 29

.٥٥٧ ،٤٨٤ ،٧٨ ج٢، ،٣١٩ ج١، 30

.١٠٦ ج٢، ،٢١٠ ج١، 31

.١٩٦ ج١، 32
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واملسميات. األسماء بني الفرق لبيان اليونان أطباء وإىل أرسطو إىل سينا ابن ويشري
من أول فأرسطو املسميات. يف ال األسماء يف واآلخر األنا بني التمايز كان فربما
يف منها أربعة أنواع، سبعة العني وقروح أورطى. اسم األكرب الرشيان عىل أطلق
الصابون مثل الطبيب باسم الدواء يسمي كما قروًحا. جالينوس يسميها القرنية سطح
تسمياته لبقراط كان وكذلك قسطيطيبوس. إىل املنسوب والدواء اسقليناوس إىل املنسوب

الخاصة.33
االعتقاد وأنماط الشعور أفعال يف يدخل بل جالينوس» «قال سينا ابن يذكر وال
والتيقن. الجزم أفعال واستعمال الحسم أجل من أو والزعم والرأي والتوهم الظن مثل

ديسقوريدس.34 وزعم زعمه وينقد جالينوس. وهم إىل يسبق ما سينا ابن يصف
بقراط أو جالينوس أقوال صدق من يتحقق كي التجارب بنفسه سينا ابن ويراجع
القول أقوالهم. عليها ويراجع السابقني تجارب ويذكر ديسقوريدس. أدوية منافع ومن
يتم فهم بال منقولة ألفاظ مجرد وليست العالم يف يشء إىل وتحيل معنى لها عبارة
كما الالحق وتبعية السابق إبداع إلثبات الحقة حضارة إىل سابقة حضارة من نقلها
ما ويشاهد جالينوس، يصفه سينا ابن يصف كما القديم. االسترشاق يف الحال هو
مراجعة بل لهم تبعية ليس السابقني ذكر القول. صدق من التحقق يمكن حتى يشاهد
سينا ابن عني أن أي جالينوس» و«يبني له. وتطويًرا عليه وبناء لرتاثهم ونقًدا ألحكامهم
جالينوس قصد عىل الحكم ثم املقروءة العبارة عىل سينا ابن نقل ثم املرئي اليشء عىل
رؤية عىل الشاهد هو جالينوس أن تعني سينا ابن مع جالينوس» «يرى البيان. وهو
ال جالينوس إىل فاإلشارة جالينوس.35 رؤية عىل الشاهد هو سينا ابن وليس سينا ابن
الصدق وتواتر التاريخ، من كحجة له جالينوس شهادة بل له سينا ابن تبعية تعني
أيًضا أفعاله إىل اإلشارة سينا. ابن شهادة عىل شاهد مجرد جالينوس العلماء، بني
فقد وإقرار. وفعل قول إىل السنة تقسيم يف الحال هو كما فحسب أقواله إىل وليس
جالينوس تخطئة يف لحظة سينا ابن يرتدد وال ذاك أو الرشاب هذا جالينوس رخص
جالينوس من جالينوس بمذهب أعلم سينا ابن يكون وقد مذهبه. تناقض بيان أو

.٢٣ ج٣، ،١٧١ ،١٢٠ ج٢، ،٥٩ ج١، 33

.٤٤٠ ،٣١٠ ،٢٣٤ ج٢، ،٤٤٤ ،٣٤٩ ،٣٠٤ ،٢٥٤ ،١٩٣ ج١، 34

.٣١١ ،١٣٤ ج٣، ،١٦ ج٢، ،٣٠٩ ،٦٧ ج١، 35
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الفالسفة من أكثر الفالسفة بمقاصد علمه عن الغزايل قال كما ينقده حتى نفسه
أنفسهم.36

رئيسيني مصدرين عىل سينا البن الطب» يف «القانون كتاب اعتماد من وبالرغم
والتناسق بالوحدة يتسم العمل أن إال املوروث عىل الوافد غلبة من بالرغم واملوروث الوافد
قائم الحق كتاب فكل آخر. إىل كتاب من االنتقال يف املنطقي واالستدالل املحكمة والبنية
املفرد عىل قائم واملركب التشخيص، يف الكل عىل قائم الجزء أن كما السابق، الكتاب عىل
العمل وحدة عن يكشف مما الالحق ويبني السابق إىل سينا ابن يحيل لذلك العالج.37 يف
إىل والتعليم تعاليم، إىل والفن فنون، إىل الكتاب وتقسيم كتب، إىل تقسيمه من بالرغم
مقاالت، إىل والجملة جمل إىل الكتاب تقسيم أو األول) (الكتاب فصول إىل والجملة جمل،
إىل الكتاب تقسيم أو الثاني)، (الكتاب فصول إىل والقاعدة وقواعد، ألواح إىل واملقال
مقاالت إىل والجملة جمل، إىل الكتاب تقسيم أو الرابع)، (الكتاب مقال إىل والفن فنون،
من منها إنجازه تم ما كتاب كل أول يف بالخطة سينا ابن ويذكر الخامس). (الكتاب

املنطقي.38 وبنائه العمل وحدة إبراز أجل من بعد منها يتم لم وما قبل
من وأزمنتها األفعال مضمون تحليل إليه يؤدي ما العمل وحدة عىل يدل ومما
يف اإلعالن ثم اآلن فعله يتم عما املضارع يف الحديث ثم إنجازه تم عما املايض يف حديث

كان الدم يف كان إذا العفن ألن الحميات سائر مع ترتكب ال الدم حمى أن جالينوس ويرى ،١٦ ج٢، 36

الطبيب، به ينتفع فال فيه الكالم نطول أن نحتاج ال مذاهبه لبعض تناقض هذا ويف خلط. لكل ا عامٍّ
.٤٠ ج٣،
.٢ ج١، 37

للصحة. املعيد والعميل للصحة الحافظ والعميل النظري العلم جل ذكر من األربعة الكتب يف فرغنا لقد 38

للكتاب. كالقرابذين ليكون املركبة األدوية يف املصنف الخامس بالكتاب القانون كتاب نختم أن لنا وحان
املركبات يف جملة جملتني، وإىل الرتكيب علم أصول إىل فيها نشري عملية مقالة إىل الكتاب هذا وقسمنا
فيها نورد الجملة هذه ،٣٠٩ ج٣، مرض، مرض يف املجربة املركبة األدوية يف وجملة القاربذينات، الراتبة
يقرأ ملن ليكون األوىل الجملة يف قيل ما ذكر نعيد أن بعد مرض بمرض أخص هو ما املركبة األدوية من
الجرب معالجات حرص أراد إذا مثًال ألنه وذلك ا جدٍّ منها بالكثري أو املعالجات بجميع إحاطة الكتاب هذا
الجزئية األدوية جميع حرص واحدة ساعة يف فيعرف املفردة األدوية كتاب وهو الثاني الكتاب إىل عمد
املذكورة. املعالجات فحرص الجرب باب طلب والرابع الثالث الكتاب أبواب إىل انتقل إذا ثم الجداول. يف
الجزئية املعالجات حرص إىل سبيل له فيكون املركبة املعالجات باقي حرص االقرباذين إىل انتقل إذا ثم

.٤١٣ ج٣، جلها، أو كلها
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أزمنة تغلب كما املايض، عىل املضارع أزمنة وتغلب بعد. فيما تناوله سيتم عما املستقبل
يف سيتم ما وعىل املايض تم ما عىل الجاري للحديث األولوية أن أي املستقبل عىل املايض

املختلفة. بمشتقاته الذكر فعل وأكثرها األفعال، وتتكرر املستقبل.
تكلمنا، مثل، الجمع املتكلم بضمري غالبها يف متصلة تكون املايض أفعال ففي
حققنا، أرشنا، أوردنا، قدمنا، ختمنا، رشحنا، قلنا، أوردنا، ذكرنا، فرغنا، وفينا، استوفينا،
مثل: املخاطب بضمري متصل ماٍض فعل مجرد األقل وهو اآلخر والبعض بيَّنا. رنا، أخَّ
مثل: ضمري بال ماض فعل مجرد األفعال من ثالثة ومجموعة عرفَت. علمَت، وقفَت،
ُعلم، ، بنُيِّ مثل: للمجهول مبنية ماضية أفعال رابعة ومجموعة سلف. تقدم، بقي، مىض،
وقد مختلفني. زمنني من أو واحد زمن من واحدة جملة يف فعلني بني يجمع وقد ذُكر.
وأكثر جمًعا. أو مفرًدا نفسه اليشء أو واملؤنث املذكر الضمري به املفعول بالفعل يقرن

بيَّنا.39 ثم وقلنا تكلمنا ثم ذكرنا ذكًرا األفعال
النفي أم اإلثبات أفعال األمر، صيغة أو الخربية الصيغة سواء املضارع أفعال ويف
فلنقل، نؤخر، ثم يكون، ثم نؤخر ثم نبتدئ ثم لنتكلم ثم يجب ثم نذكر أفعال تذكر
يرشح، يستعمل، فلنبدأ، يسهل، ارجع، فيكفي، فليتأمل، تستقيص، فاطلب، يفعل،
تطول.40 ال مثل والنفي يؤخذ، مثل للمجهول املبني وأقلها اقرأ. نريد، يوافق، أستعني،

،٢٣٤ ،٢٠٤ ،١٧٥ ،١٧٤ ،١٤٥ ،١٤٤ ج٢، ،٣١٨ ،٤٤٥ ،٢٠٤ ،١٥٣ ،١٣٣ ،٧٤ ،٣٤ ،١ ج ذكرنا 39

،٦٢٧ ،٥٩٨ ،٤٦٩ ،٤٤٤ ،٤٤٣ ،٤٣٩ ،٤٣١ ،٤١٢ ،٣٩٩ ،٣٦٠ ،٣١٩ ،٢٣٨ ،٢٢٧ ،١٩٤ ،١٩٢ ،٢٤٢
،١٦٥ ،١١٣ ج٣، ،٤٥١ ،١٥ ج٢، ،٣٩٦ ج١، تكلمنا ،١٤٦ ج٣، ،١٥٥ ج٢، بيَّنا ،١٥٩ ،٣٥ ،٢٣ ،٥ ج٣،
ج١، أوردنا ،٤٣٣ ،١٩٢ ،١٣٣ ج١، فرغنا ،١٩٦ ،٩٨ ج٣، ،٦١٢ ،١١ ج٢، ،٢٠٨ ،٣٩٦ ج١، قلنا ،٢٠٥
،٤٤٤ ج٢، أرشنا ،١٧٢ ج٢، عاودنا ،٩٨ ج٢، قدمنا ،٦٥ ج١، ختمنا ،٤٢٠ ج٢، ،٢٤ ج١، رشحنا ،١٧٦
،٢٢٢ ج١، بيَّنا ،١٤٧ ج٣، أخرنا ،٢ ج٣، وفينا ،٥٩٨ ج٢، استوفينا ،٥٥٧ ج٢، حققنا ،٤٥١ ج٢، فرغنا
،٣٥ ج٢، مىض ،٣٧١ ،١٧٤ ،١٥ ج٢، ،١٩٦ ج١، سلف ،٣٥٠ ج١، استقصينا ،٢٤٢ ج١، أردنا ،٢٤٤
ج٣، عرفت ،١٥٦ ج٣، ،٥٠٧ ج٢، علمت ،١٠٢ ج١، عاد ،١٠٧ ج٣، تقدم ،١١٢ ج٢، بني ،٣٥ ج٢، بقي

.٥٢ ج٢، وسنذكره عليه دل ،١٦٣ ج٣، علم ،٢٦٣ ج٣، قيل ،٢١٦
،١٤٦ ج٣، ،٦٢٧ ،٤٤٩ ،٤٤٦ ،٣١٨ ،٢٠١ ،١٩٧ ،١٧٢ ،١٥٤ ،٤٧ ،٣٥ ج٢، ،٢٤٨ ،٣٤٣ ج١، نذكر 40
،٢٣٢ ،٢١٩ ،٩٣ ج١، نتكلم ،١٨١ ج١، يوجد ،٢٨ ج٣، ،٤٧٨ ،١٩٠ ،٧٦ ،٦ ج٢، يجب ،٣٤٧ ،١٥٧
،٢٠١ ،١٤٧ ج١، فتكون .١٥٠ ج١، نبدأ ،٤٠ ج٢، ،٦٦ ،٢٢ ج١، نبتدي ،١٩٠ ج٢، ،٢٩ ج٣، ،٣٧٧
ج١، نبني ،١٨٦ ج١، فاطلب ،١٨٦ ج١، يفعل ،٢٣١ ج١، فلنقل ،٣٩٠ ج٣، ،٩٠ ج٢، ،٤١٦ ج١، نؤخر

497



(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

سنتكلم.41 سنوضح، سنبني، سنعلم، ثم املقدمة يف سنذكر يأتي املستقبل أفعال ويف
النفي أو متكلمون مثل الجمع أو الكايف املذكور، مثل: املفرد املفعول اسم يرد وأحيانًا
مثل فقرة أو جزء نهاية عن اإلعالن يكون وقد املوضع.42 هذا غري يف حاجة، ال مثل

األدوية.43 ألسماء أبجدي حرف كل يف الكالم آخر عن اإلعالن
قليل وربما الهوامش ثقيل املضمون، تحليل منهج سمات من املسهب التحليل هذا
املصادر تنوع من بالرغم العلمي العمل وحدة عىل الشواهد إعطاء هو األهم إنما الداللة.
الالحق عن واإلعالن عليه واالستدراك به والتذكري السابق إىل املستمرة اإلحاالت طريق عن
من الهائل الكم هذا داخل وحارضة قائمة البنية تظل حتى له واالنتظار به والتنويه

وغاية. قصد إىل املضمون تحليل مادة تتحول املغاالة، بعض ومع التجميع.

الطبيعية والحكمة الطب علم (4)

إىل البدن من نزوًال الطبيعة، سلم يف البدن لدراسة الطبيعي العلم من جزء الطب
العنارص من صعوًدا أو األربعة العنارص إىل الجماد إىل املعادن إىل النبات إىل الحيوان
فعلم بدن. هو حيث من اإلنسان إىل الحيوان إىل النبات إىل املعادن إىل الجماد إىل األربعة

فلنقدم ،١٢٣ ج١، وانتظر ،٤٣ ج٢، ارجع ،٤٢ ج٢، يكفي ،١٨ ج٢، فليتأمل .٣ ج٢، نستقيص ،٤١٦
فليطلب ،٢١٩ ج٢، يرشح .٣٣٩ ،١٩٠ ج٢، يستعني ،١٩٤ ج٢، يستعمل ،٩٧ ج٢، فيعرف ،١٥٨ ج١،

.١٨٠ ج٣، اقرأ ،٣١٥ ج٣، نطول وال ،٤٤٦ ج٢، يوافق ،٣٨٣ ج٢،
،٢٦٧ ،٩٧ ،٣١ ،٣ ج٢، ،٢٨٠ ،٢٤٩ ،٢٠٥ ،١٨١ ،١٥٠ ،١٤٧ ،١٠٧ ،٧٧ ،٦٣ ،٤٥ ،١٣ ج١، سنذكر 41

وسنبني ،٢١٦ ج١، وستعلم .٢٥١ ،١٤٨ ،٢٨٧ ،١١٠ ،١٨٠ ،٨٧ ،٢٠ ج٣، ،٤٥٣ ،٤١٣ ،٢٨٩ ،٢٧٧
،٧١ ج٣، ،٣٥ ج١، سنتكلم ،٣٤ ج١، وسنورد ،١٧٨ ،٣٤٠ ج١، وسنقول ،٩٤ ج١، وستجد ،٤٤ ج٢،

.١٣٤ ج١، سنوضح
إال امليم باب يف يذكر أن األصوب ،٢٥٨ ج١، السموم باب يف رشحه وذكر ٢٢٤ ج١، كاٍف القدر وهذا 42

ج٢، االقرباذين يف املذكورة بولس أقراص ،٢٦٠ ج١، وأشهر أعرق لكونه الباب هذا يف ذكره أوردنا أننا
وخليق ،٤٤ ج٢، املفردة األدوية ألواح يف املوردة واملفردات االقرباذين، يف املكتوبة والنسخ والنقط ،٤٣
املذكور ،١٥٢ ج٢، نكرر أن بنا حاجة وال ،٩٣ ج١، معها املعدودة األسباب من يتلوها فيما نتكلم أن بنا
يف املذكورة األسباب ،١٩٥ ج٢، البخر باب يف مذكور عالجه ،١٧٨ ج٢، الكتاب هذا من األول الفن يف
.٢٦٣ ج٣، املقالة هذه يف متكلمون ونحن ،١١٦ ج٣، الوضع هذا غري يف ٣٠٩ ج٢، الهضم فساد باب

إلخ. … ٢٩٩ ،٢٩٧ ،٢٨٠ ،٢٦٤ ج١، … الدال الباء، األلف، حرف يف الكالم آخر فهذا 43
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أقرب الطبيعية، للحكمة عيني تحقق هو طب. علم منه أكثر طب فلسفة القديم الطب
األوىل مبادئه الطب يستمد األعضاء. ووظائف البدن ترشيح إىل منه الطبيعية فلسفة إىل
يعتمد كليٍّا. علًما باعتباره الطبيعة علم داخل جزئي علم الطب فعلم الطبيعي. العلم من
الطب بني والصلة واألسباب. واألرواح واألخالط واملزاج العنارص مثل طبيعية مفاهيم عىل
تظهر وهنا الفقه.44 وأصول الفقه بني أي واألحكام الفقه بني الصلة مثل والطبيعة
بني والتطبيق، النظرية بني والعمل، النظر بني الصلة يف الداخلية وبنيتها العلوم وحدة
والفيلسوف الطب. أساس الطبيعية الفلسفة االجتهاد. يف ذلك تجىل كما والفرع األصل
وصفي طبيعي علم مجرد الطب الطب. عليها يقوم التي العامة باملبادئ املختص هو
الكتاب كان لذلك الطبيعية؛ النظرية أصولها عن البحث دون البدن أجزاء بوصف يقوم
وجالينوس الطب. علم إىل منه الطبيعية الفلسفة إىل أقرب العامة» األمور «يف األول

إذا الفقيه أن كما طبيبًا، كونه جهة من وليس طبيعي أنه جهة من الربهان جالينوس حاول «وقد 44

هو ما جهة من لكن فقيه هو ما جهة من له ذلك فليس اإلجماع متابعة وجود صحة يثبت أن حاول
ذلك عىل يربهن أن يمكن ليس فقيه هو ما جهة من والفقيه طبيب هو ما جهة من الطبيب ولكن متكلم
يحاول أن يجب فال األول القسم عىل الربهان إقامة حاول إذا «وجالينوس ٥ ج١، الدور.» يف وقع وإال بتة
،٥ ج١، الطبيعي.» العلم يف يتكلم فيلسوًفا يكون أن يجب أنه جهة من ولكن طبيب أنه جهة من ذلك
ج١، بنفسه.» بيِّنًا ليس ما الوضع سبيل عىل الطبيعي من الطبيب فليتسلم املزاج يف القول هو «فهذا
ألفعاله وأصلح به أليق هو ما املزاج، من عضو وكل حيوان كل أعطى جالله جل الخالق أن «اعلم ،٩
يف بقي «وقد .١٠ ج١، الطبيب.» دون الفيلسوف إىل ذلك وتحقيق له. اإلمكان احتمال بحسب وأحواله
فأعرضنا الحكماء بل صناعتهم من ليست إذ فيها يبحثوا أن باألطباء تليق ليست مباحث األخالط أمور
الحكماء فإىل صوابها يف املخالفني مخاصمات وأما وتولدها. األخالط يف نقوله ما «فهذا ،١٧ ج١، عنها.»
هذين من الحق يتعرف أن طبيب هو حيث من عليه ليس الطبيب «ولكن ،١٩ ج١، األطباء.» دون
األعضاء هذه أن له أسلم إذا والطبيب الطبيعي وعىل الطبيعي. عىل أو الفيلسوف عىل ذلك بل األمرين،
قبلها مبدأ عن مستفادة هذه كانت الطب أمر من يحاوله فيما عليه فال القوى لهذه وما مًعا املذكورة
واحدة أنها القوى هذه بيان «وتحقيق ،٦٧ ج١، للفيلسوف.» فيه يرخص ال مما ذلك جهل تكن لم أو
هو هذا يف الحق «وتحقيق ،٧١ ج١، الحكمة.» من جزء هو الذي الطبيعي العلم إىل هو واحدة فوق أو
ج١، واحًدا.» شيئًا منها األطباء يعلم أن فيجب األخرى القوانني «وأما ،٧١ ج١، الفيلسوف.» عىل أيًضا
ج١، منهم» مأخوذًا القدر هذا يكفيه والطبيب الطبيعي فللعلم األمور هذه يف املحقق الكالم «وأما ،٢٢٧
وليقبل الفيلسوف إىل «فذلك ،١٣٩ ج٢، األطباء» دون الحكماء إىل القولني من الصواب «وتحقيق ،٢٣١

.١٦١ ج٢، أن» الطبيب
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يف ويتكلم كطبيب. وليس كفيلسوف الطبيعي العلم أوائل عىل يربهن وطبيب. فيلسوف
فلسفي حديث وتكوينه الخلق عن والحديث طبيبًا. وليس فيلسوف إنه حيث من املزاج
حول وتعددها واآلراء بالفالسفة. بل باألطباء تليق ال مباحث األخالط وأمور طبي. ال
الطبيب. ال الفيلسوف إال يحسمها وال فيها يتكلم ال الكلية واألمور العامة املبادئ هذه
أو البدن مستوى عىل سواء تعددها من بالرغم الطبيعية القوى وحدة عن والحديث
يقوم التي النظرية األصول معرفة إىل الطبيب يحتاج ال للطبيب. ال للفيلسوف النفس
تناولها عىل القادر وحده هو والفيلسوف منها. القليل أقل إىل يحتاج إنما علمه. عليها

صدقها. من والتحقق فيها والنظر
معرفة يف بالطبيعة االستفادة أي العملية الطبيعيات من جزءًا الطب كان لذلك
وكالهما وعميل، نظري إىل إذن الطب ينقسم واملرض. الصحة حالتي يف الجسد قوانني
واألخالط باألمزاج العلم مثل العمل علم دون فقط اآلراء علم يفيد النظري نظري. علم
والتدبري العمل بكيفية يختص والعميل واألسباب. واألعراض األمراض وأصناف والقوى
والعميل العمل.45 علم هو بل املمارسة هو العمل ليس وعالجه. البدن صحة حفظ مثل
املريض البدن تدبري والثاني الصحة. حفظ علم أي الصحيحة األبدان تدبري األول جزءان:
يف الطبيعية للحكمة عميل تطبيق إذن هو الطب» يف «القانون كتاب العالج. علم أي
الحكمة هي الطبيعة كانت ملا العملية الحكمة من جزء الطب البدن. وهو فروعها أحد

النظرية.

الطب

عميلنظري

تدب' األبدان
 حفظ الصحة

تدب' البدن
علم العالج

العملية املمارسة وليس للعمل النظر أسس يضع الذي العميل» العقل «نقد يف كانط مثل وذلك 45

لألخالق.
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وكالهما الطبيعي للطب الطبيعية البيئة هي فالجغرافيا بالجغرافيا. الطب ويرتبط
محلية الجغرافيا كانت وملا األنواء. علم ويف والعالم السماء يف الطبيعية الحكمة من جزء
لطب يونانية جغرافيا توجد فال بالرضورة. محليٍّا أيًضا يكون الطب فإن بالرضورة

يوناني. لطب عربية جغرافية وال عربي
وأمزجتهم. الشعوب طبائع تتفاوت كما للهواء، طبًقا االعتدال يف األقاليم وتتفاوت
والصقلبي الهندي، مثل الهندي أن حني يف الهندي غري والصقلبي الصقلبي، غري فالهندي
إىل أقربها للشعوب وبالنسبة اإلنسان. هو االعتدال من األنواع وأقرب الصقلبي.46 مثل
الشمال أهل التطرف. إىل أقربها طرفيها إىل وأقربها االعتدال، إىل أقربها األرض وسط
القرب بسبب االعتدال عن الخروج وليس وأحر.47 أيبس الجنوب وأهل وأبرد أرطب
ذلك يف ويكتب الشائعة األفكار بنقد سينا ابن ويقوم فاسد. اعتقاد فهذا الشمس من
والتجميع النقد، من أكثر العرض هو «القانون» كتاب وظيفة ألن نظًرا مستقلة رسالة
الجغرايف للطب مطولة فصوًال سينا ابن ويعقد والتحليل. التفتيت من أكثر والرتكيب
واملساكن الرياح وموجبات وأحكامها، الفصول وطبائع باألبدان املحيط الهواء تأثري يف
خلدون ابن عند صياغتها قبل الحميات وأيام وأدواره، البحران وأيام والقبلية، البحرية
يف عرش الثامن القرن يف مونتسكيو وعند اإلسالمية للحضارة األول املرحلة نهاية يف
نظًرا النجوم بعلوم الطب يرتبط كما الحالية.48 البيئة وعلوم الغربية الحديثة العصور

وغري صنفه إىل بالقياس معتدل منهم واحد كل آخر. مزاج وللصقالبة يشملهم. مزاًجا للهند «إن 46

إذا وكذلك هلك، أو مرض الصقلبي ملزاج طبًقا الهندي مزاج تكيف فإذا اآلخر. إىل بالقياس معتدل
هواء يوافق خاص مزاج املعمورة سكان من واحد لكل إذن الهندي. ملزاج طبًقا الصقلبي مزاج تكيف

.٧ ج١، وتفريط.» إفراط وله اإلقليم
األرضية األسباب من مضاد أمر يعرض ولم وعمارة النهار ملعدل املوازي الوضع يف كان «وإذا 47

الشمس من القرب بسبب االعتدال عن والخروج االعتدال إىل أقرب فسكانها والبحار الجبال من بأي
البالد «أهل ،٨ ج١، الرابع.» اإلقليم سكان األصناف وأعدل الشمس. مساحة هو األمر فإن فاسد اعتقاد

.١٣ ج١، أرطب.» املائية الصناعة وأهل أرطب الشمالية
وتعابريها، الفصول أحكام يف ،٨١–٨٣ ج١، الفصول طباع يف ،٨ ج١، باألبدان املحيط الهواء تأثري يف 48

الهوائية التغريات تأثري يف ،٨٧ ج١، السنة، تركيب أحكام يف ،٨٤–٨٧ ج١، الجيد الهواء يف ،٨٣–٨٤ ج١،
املساكن، موجبات يف ،٩١ ج١، الرياح، موجبات يف ،٩٠–٩١ ج١، الطبيعي، للمجرى املضادة الرديئة

.١٠٨ ج٣، وأدواره، البحران أيام يف ،١٤–١٥ ج٣، بعينها، أيام يف الحميات ،٩١–٩٣ ج١،
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إخوان عند الحال هو كما النجوم أحكام بعلم وليس األريض العالم عىل األفالك عالم ألثر
الصفا.49

العالج الطبيعي الطب ويفرض معالج خري فهي بنفسها. نفسها تصحح والطبيعة
الرضورة.50 عند إال الطبيعة استئصال واالستئصال، بالجراحة عالج يتم وال الطبيعي.
بغلبة التطرف، إىل االعتدال فقدان هو واملرض االعتدال. مفهوم عىل الطبيعة وتقوم
فلسفة إىل أقرب وهو واألخالط. املزاج يف العنارص باقي عىل الطبيعة عنارص من عنرص
طبيعيات وإىل الطبيعة، علم إىل منه الطبيعة فلسفة وإىل الطب علم إىل منه الطب

الطبيعة.51 قهر الغرب، يف املحدثني طبيعيات إىل منه للعقل، وفًقا عش القدماء،
واألعضاء. الجسم وتدليك البدنية الرياضة طريق عن الطبيعي العالج ويكون
الالطبيعي بتحويل طبيعي، وعالجه طبيعية، وأمراضه طبيعية، أسبابه طبيعي، فالطب
جزء وطقوسه والحمام الطبيعة. إىل العود إىل الطبيعة عىل الخروج ومن طبيعي، إىل

اإلسالمية. العربية املدن يف الحمامات ازدهرت لذلك الطبيعي. العالج من
حاليٍّا يسمى ما وهو مرص. فقدتها أن بعد وتونس املغرب يف اآلن حتى زالت وما
يف وطني تراث وإىل آسيا رشق جنوب يف تجارة إىل يتحول أن قبل الرتكي الحمام
الكربى والفنادق الرياضية األندية يف استرياده ثم «الساونا» فنلندا خاصة أوروبا شمال
من الحكمة هي هذه تكون وقد العالج. وسائل أحد البارد باملاء االغتسال وكذلك عندنا.
علم ارتبط لذلك بالنباتات. العالج الطبيعي العالج ويضم املستمر. واالغتسال الوضوء
باملمارسة قائًما باألعشاب العالج زال وما الصيدلة. علم خالل من الطب بعلم النبات
عىل مدارسه أحد يقوم الذي الصيدلة علم خالل من أو الشعبي النبوي الطب خالل من
تدخل ألنها جانبية آثار لها تكون قد التي الكيميائية املواد عن بعيًدا الطبيعي، العالج

انتقاالت أزمنة الفصول طبائع املنجمني فعند املنجمني. عند غريها األطباء عند الفصول «وطبائع 49

.٨١–٨٣ ج١، البالد.» يف الزمان األطباء وعند الربوج فلك أرباع يف الشمس
اإلسالمي. الطب أثر تحت فرنسا جنوب يف سائدة الطبيعي العالج مدرسة زالت وما 50

الطب لنقده نمدحه الذي التجريبي» الطب إىل «املدخل يف عليه التنبيه برنار كلود حاول ما وهذا 51

منا أحد ينتبه وال القدماء. دعاتها من ونحن املحدثني عند فيها طرًفا لسنا معركة يف وندخل التجريبي
تراثه إىل الغرب ويعطي يستحق مما أقل تراثنا نعطي ألننا سينا ابن يقوله ما إىل الحديث الغرب من أو

يستحق. مما أكثر
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الطبيعي العالج يرتبط كما بالصنعة. الطبيعة وتزاحم الطبيعية، األنسجة يف الكيمياء
املادة عىل تسيطر التي هي إذن الطبيعة الدواء. وأساس الداء بيت فاملعدة األغذية، بعلم

وتُطيعها.52

الطب فلسفة أو الفلسفي الطب (5)

الكلية األمور «يف األول كتب. خمسة من سينا البن الطب» يف «القانون كتاب يتكون
الواقعة الجزئية األمراض «يف والثالث املفردة»، األدوية «يف والثاني الطب»، علم يف
األمراض «يف الرابع وباطنها»، ظاهرها القدم إىل الفرق من عضًوا عضًوا اإلنسان بأعضاء
وهي األدوية تركيب «يف الخامس الزينة»، ويف بعضو تختص لم وقعت إذا التي الجزئية
والثاني والثاني، األول الكتابني ويضم األول مجلدات. ثالثة يف وتنتظم األقراباذين».
الكتب وتتفاوت والخامس.53 الرابع الكتابني ويضم والثالث الثالث، الكتاب ويضم
وأصغرها األول ثم الثاني ثم الرابع ثم الثالث أكربها الكم. حيث من بينها فيما الخمسة

الخامس.54
والكتابان ،(٪١٤) الطب فلسفة أو الفلسفي الطب يشمل األول الكتاب كان وإذا
واملركبة املفردة األدوية والخامس والثاني ،(٪٦١) األمراض يشمالن والرابع الثالث
كما .(٪٢٥) األخري الربع والصيدلة ،(٪٧٥) العلم أرباع ثالثة يشمل الطب فإن ،(٪٢٥)
الكم لخضوع نظًرا الكم حيث من أيًضا بينها فيما والفصول واملقاالت الجمل تختلف
كما التفصييل والقول اإلجمايل القول حيث من بينها فيما تختلف كما املوضوع. لبنية

األول. الكتاب يف التفصيل كثرة يف الحال هو

.٥٨ ج١، الرياضة يف القول جملة يف ،١٤٠ ج١، وأنضجتها.» املادة قهرت قد الطبيعة أن عىل «فيدل 52

االستحمام يف ،١٦١ ج١، الدلك يف ،١٦٠ ج١، الرياضة ابتداء وقت يف ،١٥٨–١٦٠ ج١، الرياضة أنواع يف
،١٦٨–١٧٠ ج١، والرشاب املاء تدبري يف ،١٦٣–١٦٨ ج١، املأكول تدبري يف ،١٦٠ ج١، الحمام وذكر
ج١، الريايض اإلعياء عالج يف .١٧٢–١٧٣ ج١، حجمها وتعظيم وتسمينها الضعيفة األعضاء تقوية يف
بنفسه الحادث اإلعياء عالج يف ،١٧٥ ج١، األحوال من الرياضات تتسع أخرى أحوال يف ،١٧٣–١٧٥

.١٧٢–١٧٧ ج١،
طبعة ٤٢٨ه، سنة املتوىف سينا، بن عيل بن الحسني عيل أبو الرئيس الشيخ تأليف الطب يف القانون 53

١٢٩٤ه). بوالق (طبعة تاريخ) (دون بريوت، صادر، دار بوالق، مطبعة عن باألوفست جديدة
.٪٩ الخامس ،٪١٤ األول ،٪١٦ الثاني ،٪٢٠ والرابع ،٪٤١ الثالث الكتاب: لحجم بالنسبة 54
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الطب أو الطب فلسفة أو النظري بالطب خاص ألنه األول الكتاب يف الداللة وتكثر
بكل الخاصة األمراض يف أو املهني الطب يف تدريجيٍّا وتقل العامة. األمور وهي الفلسفي
وأسماء األعالم أسماء حيث من املركبة أو املفردة األدوية يف أو للجسم العامة أو عضو
مهنيٍّا الكتاب يصبح وأحيانًا اإللهية. والعناية الخلق عن األفكار حيث من أو األدوية
فهو أبجديٍّا ترتيبًا مرتبة األدوية أسماء الثاني، الكتاب مثل فلسفية داللة بال حرفيٍّا

توجه. وال تحليل وال فكر ال ممل،
النظر أن كما للعالج مقدمة فالتشخيص الصيدلة. علم عن الطب علم ينفصل وال
والفهم بالسلوك، واملعرفة بالعمل، النظر عالقة بالصيدلة الطب عالقة العمل. رشط
الطب إىل أقرب املفردة واألدوية العامة األمور عن والثاني األول فالكتابان بالتغيري.
واألمراض عضو بكل الخاصة األمراض عن والخامس والرابع الثالث والكتب النظري.
للصحة واملفيد للصحة الحافظ العميل الطب إىل أقرب املركبة واألدوية كله للجسم العامة

العالجي. والطب الوقائي الطب أي
عىل واملجملة الجزئية، األمور عىل الكلية األمور تقديم يف الطب فلسفة وتظهر
كما الخصوص عىل والعموم الفروع، عىل واألصول املمارسة، عىل والقوانني التفصيلية،
تؤدي ال فاألجزاء للكون. شامل عام تصور يف الفقه، أصول علم مباحث يف الحال هو
والكتاب الكلية»، األمور «يف األول فالكتاب األجزاء. إىل يؤدي الذي هو الكل بل الكل، إىل
األعضاء». لغري الجزئية «األمراض الرابع والكتاب لألعضاء»، الجزئية «األمراض الثالث
واألمراض مرض، عضو فلكل لألعضاء، الجزئية األمراض نوعان، األجزاء الوقت نفس ويف
عدة إىل الجزء من االنتقال يتم وهنا ا. عامٍّ يكون قد فاملرض األعضاء. لغري الجزئية
كتب وأسماء فلسفي. تصور الجزء عىل الكل وأسبقية الكل. إىل الجزء من أو أجزاء
«الحاوي» مثل والشمول العموم هذا عىل تدل اإلسالمي الطبي الرتاث يف املشهورة الطب

رشد.55 البن و«الكليات» سينا، البن و«القانون» للرازي،

الرباز ألمر رشح فضل الجزئي الكالم يف تجد وكذلك ،١٤٧–١٤٨ ج١، الجزئي الكتاب يف وسنذكرها 55

إىل فيه القول نؤخر ونحن ،١٧٢ ج١، الجزئية الكتب يف ذكرناهما فقد ،١٤٨ ج١، ذلك وغري والبول
الكتب يف وسنذكر ،١٧٢ ج١، الجملة لهذه تفصيل الجزئية الكتب يف يأتيك ثم ،١٧٢ ج١، الجزئية الكتب
وجزئية كلية األمزجة عالمات ،١٩٩ ج١، الجزئية الكتب يف قيل ما فليتأمل ،١٨٢ ج١، تتمة الجزئية

.١٣ ج١،
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النظري الطب، قسمي يف الجزء عىل الكل بأولوية منهجي وعي عىل سينا وابن
يف يتكلم املفردة األدوية ويف وشفاء. عالج والعميل ووصف. تشخيص فالنظري والعميل.
ومنفعته العضو بترشيح يبدأ عضًوا عضًوا الواقعة األمراض ويف جزئياتها. قبل كلياتها
باملبادئ يبدأ الصحة ويف الجزء. إىل الكل من منتقًال أيًضا، حدة عىل عضو كل ترشيح ثم
االستدالالت وطرق وأسبابها األمراض كليات عىل املطلق والقول عليها، املحافظة يف العامة
حد يف الكيل بالحكم يبدأ الجزئية األمراض ويف الكيل. بالقول معالجتها وطرق عليها
قبل املعالجة يف الكيل الحكم يعطي ثم الجزئية األحكام قبل ودالئله وأسبابه مرض
والكالم وجع56 وجع أسباب قبل اإلطالق عىل الوجع أسباب ويدرس الجزئية. املعالجات
يبدأ والنبض والدالئل واألعراض والرباط والوتر واملفصل والعصب واملفاصل العظام يف
كلية. بأقوال املسافر وتدبري املشايخ وتدبري والعالج القوى أجناس يف والكالم كيل. بقول
الخطاب. موضوع عىل الخطاب نوع ألهمية نظًرا نفسه املوضوع الكيل القول يبدأ وقد
واالنتقال باالستدالل، يسمح الذي هو الكيل والقول واحد. نوع الكيل والكالم والقول
االستدالل من الرأس أمراض عىل فاالستدالل الخاصة. املوضوعات إىل العامة املبادئ من
وأقسامه أصنافه عىل الدالة والعالمات الصداع يف والكالم الدماغ.57 أفعال من الكيل

العميل الجزء بعدهما وما الطب من الكيل النظري الجزء عن األول الكتاب من والثاني األول الفن 56
،٣٧ ج١، الرجل منفعة يف كيل كالم ،٢٤ ج١، واملفاصل العظام يف كيل كالم ،١٤٨ ج١، كيل نحو عىل
،١١٢–١١٥ ج١، والدالئل األعراض يف كيل كالم ،٣٩ ج١، والرباط والوتر والعضل العصب يف كيل كالم
ج١، الكلية واألعراض واألسباب األمراض ذكر يف الثاني الفصل ،١٢٣–١٢٦ ج١، النبض يف كيل كالم
بقول البول دالئل يف ،٧٩ ج١، األسباب يف كيل قول ،٦٦ ج١، كيل بقول القوى أجناس يف ،٧٣–١٤٨
يف كيل كالم ،١٨٣ ج١، املسافر تدبري يف كيل قول ،١٧٧ ج١، املشايخ تدبري يف كيل قول ،١٣٥ ج١، كيل

.١٨٧ ج١، العالج
يف كيل كالم ،٢٤ ج٢، الصداع يف كيل كالم ،٧ ج٢، الدماغ أفعال من الكيل االستدالل يف فصل 57

يف كيل كالم ،٣٠ ج٢، للصداع كيل تدبري يف ،٢٨ ج٢، وأقسامه الصداع أصناف عىل الدالة العالمات
الحلق نواحي يف املعارضة األورام معالجات يف كيل كالم يف ،١٠٨ ج٢، الرمد ويف العني أحوال أوائل
يف كيل كالم يف ،٢١٧ ج٢، التنفس سوء يف كيل كالم يف ،٢١٣ ج٢، التنفس يف كيل كالم يف ،٢٠١ ج٢،
ج٢، والجنب الصدر نواحي أوجاع يف كيل كالم يف ،٢١٨ ج٢، األسنان نفس يف واألحوال الطبائع نفس
يف كيل كالم يف ،٣٦٨ ج٢، يليها وما الكبد أورام يف كيل قول يف ،٢٩٨ ج٢، كيل بوجه املعالجات يف ،٢٣٨

.٤١٠ ج٢، الطحال أمراض
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وأوجاع واألسنان والتنفس للحلق العارضة األورام ومعالجات والرمد العني وأحوال
الحميات يف والكالم كيل. بقول ذلك كل والطحال الكبد وأورام ومعالجتها والجنب الصدر
بقول ذلك كل والسموم والكرس والخلع والقروح الجراحات ويف ومعالجاتها وأنواعها
يف فالكالم الجزئي. مقابل يف الكيل الكالم مثل التفصييل مقابل يف املجمل الكالم كيل58
ويف والسقطة والرضبة والوقي القروح وأصناف االتصال تفرق معالجات ويف الجراحات
الكالم عىل سابق األصول يف والكالم التفصييل.59 القول قبل مجمل كالم الرجل منفعة
الخاصة، املمارسات تسبق للعالج العامة والقوانني االستدالل. طرق يف خاصة الفروع يف

الخصوص.60 عىل العموم يتقدم كما
من يبدأ التشخيص كان فإذا املركبة. األدوية قبل املفردة األدوية تأتي العالج ويف
لذلك الكل. قبل بالجزء أي املركب قبل باملفرد يبدأ باألدوية العالج فإن الجزء إىل الكل
واملفرد املركبة». األدوية «يف الخامس الكتاب قبل املفردة» األدوية «يف الثاني الكتاب يأتي
املفردة األدوية يف البحث يؤدي ما رسعان ذلك ومع فلسفي. تصور املركب عىل سابق
قبل الطب يف املستعملة األدوية من تعرف التي الطبيعة قوانني عن البحث إىل واملركبة

برضب يوم حمى معالجات يف .٥ ج٣، اليوم حميات يف كيل كالم ،٢–٧٧ ج٣، الحميات يف كيل كالم 58

،١٨ ج٣، العفونة حميات عالمات يف كيل قول ،١٦–٧٧ ج٣، العفونة حميات يف كيل كالم ،١٨ ج٣، كيل
كالم ،١٤٦–١٥٦ ج٣، املراجعات يف مجمل كالم ،٢١ ج٣، العفونة لحمى كلية معالجات إىل اإلشارة يف
ج٣، القروح يف كيل كالم ،١٤٧ ج٣، الجراحات عالج يف كيل كالم ،١٤٦ ج٣، االتصال تفرق يف كيل
الكرس يف كيل كالم يف ،١٨٧ ج٣، الكلية الخلع عالمات يف ،١٨٦ ج٣، الخلع يف كيل كالم يف ،١٦٨–١٧٠
كالم يف .٢٣٥–٢٤٨ ج٣، الكيل النهش تدبري يف ،٢١٨ ج٣، املرشوبة السموم يف كيل كالم ،١٩٧ ج٣،
عالج يف كيل كالم ،٢٤٣ ج٣، وأحكامها األفاعي لسع يف كيل قول يف ،٢٣٥ ج٣، املعالجة قوانني من كيل

.٢٤٨ ج٣، العض
البط يف مجمل كالم يف .١٤٦ ج٣، الجراحات جملة يف ،١٤٦–١٥٦ ج٣، الجراحات يف مجمل كالم 59

ج١، والسقطة والرضبة والوقي القروح وأصناف االتصال تفرق معالجات يف مجمل كالم ،٢١٦ ج١،
.١٧ ج٢، التفصيل يف فسنقوله ،٣٧ ج١، الرجل منفعة يف مجمل كالم ،٢١٧–٢١٩

عالج قانون يف ،١٧ ج٢، االستدالل يف أعطيناها التي األصول من كالنتيجة قبله الذي الباب هذا 60

أن وبالحدس ،٨٢ ج٣، يسريًا التفصيل يف فلنرشع القوانني هذه من فرغنا وإذا ،٤٦٠ ج٢، القولنج
منفعة يف مجمل كالم ،٧٩ ج١، العامة األسباب عن تحدث التي األشياء يف ،٨٨ ج٣، بالتفصيل ذلك نذكر

.١٠٨–١٠٩ ج١، اإلطالق عىل الوجع أسباب يف ٣٧ ج١، الرجل
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كلية. أصول لها املفردة فاألدوية الجزء. عىل سابق فالكل الجزئية. األدوية قوى معرفة
لها.61 الكلية القوانني يعرف أن طبيب وعىل

واألخالط، األركان، متداخلة: أربعة مفاهيم عىل سينا ابن عند الطب فلسفة وتقوم
هي األربعة فاألركان الطبيعية. الحكمة من مستمدة مفاهيم وهي واالعتدال، واألمزجة،
بسيطة أجسام وهي اإلنسان. جسم منها يتكون التي نفسها وهي األربعة. العنارص
الطبيب يتسلمها الصور. من املختلفة األنواع بامتزاجها ويحدث تنقسم. ال للبدن أولية
وهما والنار والهواء ثقيالن، وهما واملاء األرض أربعة: وهي الطبيعي. الفيلسوف من
والحرارة. والربودة والرطوبة، اليبوسة، أربعة: أمزجة إىل األركان تتحول ثم خفيفان.
وقد الفلك. من املتحرك السطح عىل واألمزجة العنارص باقي وعليها الكل وسط األرض
والحار الرطب، والحار الرطب، والبارد اليابس، البارد مثل مزدوًجا مركبًا املزاج يكون
لالستمساك البارد والحار. البارد مع دائًما مشرتكان عنرصان والرطب فاليابس اليابس،

والتكاثف. للتخلخل والحار والثبات

النار

الهواء

ا�اء

األرض

اليبوسة

الرطوبة

الربودة

الحرارة

من الطبيب يتسلمه ما. حد يف املضادة الكيفيات تفاعل من حاصلة كيفية واملزاج
يحدث األول وثاٍن. أول نوعني عىل وهو بنفسه. بنيِّ غري ألنه الوضع سبيل عىل الطبيعي

تكون أن يجب التي الكلية القوانني هي هذه ،٢٠٠ ج١، املفردة لألدوية كلية أصول يف تكلمنا حيث 61

.٢٣٩ ج١، املفردة األدوية أمر يف الطبيب عند عنيدة

507



(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

عن ثاٍن مزاج لها كان اختلفت إذا مزاج لها أشياء عن يحدث والثاني العنارص. من
املعدنية املركبات جميع تتكون منها التي األربعة العنارص تمتزج صفة.62 عن أو طبيعة
فيما تغالب أو تعادل عىل تستقر حتى بعض يف بعضها فيفعل والحيوانية والنباتية
هيأه املركب يف املزاج حصل وإذا الحقيقي. املزاج فهو يشء عىل استقرت وإذا بينها.

املزاج.63 بعد له تكون أن شأنها من التي والكيفيات القوى لقبول
محمود نوعان: وهي فيها. وتتولد األربعة العنارص من تتكون كاملزاج واألخالط
وغري فاضًال يكون أيًضا املزاج أن كما اإلخراج. إىل يتحول محمود وغري التغذي يف ويدخل
األدوية يف املزاج يكون وقد طبيعي.64 طبي وضع عن أخالقي إنساني تعبري وهو فاضل
دليل هو املزاج األدوية. يف ومعتدل الناس، يف معتدل قسمني، املزاج كان لذلك املفردة.
الفصول نبض ذلك يف بما األمزجة نبض سينا ابن يتحدث لذلك عليها. واملؤرش الحياة
النوم يف ونبض، إيقاع كلها اإلنسان وحياة الكون.65 وموسيقى الطبيعة إيقاع أي والبلدان
ونقًصا. زيادة النفسانية والعوارض واألورام، واألوجاع، واالستحمام، والرياضة، واليقظة،
ومدتها. الحجامة استعمال وقت تحديد مثل الطبيعة يف الزمان مثل الطب يف والزمان

أوجه ثمانية وهناك واإلقليم، والبيئة والبدن النفس يف املعتدل املزاج هو األمثل واملزاج
االنتقال العالج مهمة تكون ثم ومن واإلقليم.66 والعضو والشخص النوع بني لالعتدال
تدبري كيفية ووصف الفاضل، املزاج إىل الفاضل غري املزاج ومن االعتدال، إىل التطرف من

.٥–٦ ج١، 62

.٢٢٢–٢٢٣ ج٢، ،٦–١٣ ج١، 63

ج١، األخالط توالد كيفية يف ،١٣–١٧ ج١، وأقسامه الخلط ماهية يف ،١٣–١٩ ج١، األخالط يف 64

.١٧٧ ج١، ،١٧–١٩
.٢١٢ ج، ،١٣٠–١٣٥ ج١، األمزجة نبض يف 65

يف (االعتدال عنه خارج هو مما يختلف ما إىل مقيًسا النوع بحسب (١) هي: الخمسة الوجوه هذه 66

بحسب (٣) املزاج). طريف بني (الواسطة فيه هو مما يختلف ما إىل مقيًسا النوع بحسب (٢) اإلنسان).
صنف بحسب (٤) النوعي). (االعتدال نوعه ويف عنه خارج هو مما يختلف ما إىل مقيًسا النوع يف صنف
النوع يف صنف بحسب (٥) اإلقليم). مزاجي بني (الواسطة فيه هو مما يختلف ما إىل مقيًسا النوع يف
النوع يف صنف بحسب (٦) معني). شخص (مزاج نوعه ويف صنفه ويف عنه خارج هو ما إىل مقيًسا
ما إىل مقيًسا العضو بحسب (٧) الشخص). يف (الواسطة نفسه يف أحواله من يختلف ما إىل مقيًسا
(مزاج نفسه أحوال إىل مقيًسا العضو بحسب (٨) العضو). (مزاج بدنه ويف عنه خارج هو مما يختلف

.٧–٨ ج١، االعتدال) يف العضو
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سوء أمراض ومعالجة برودة، واألزيد حرارة األزيد املزاج واستصالح الفاضل املزاج
الحار املزاج سوء وعالمات األمزجة دالئل عىل والتعرف العصب، مزاج وإصالح املزاج،
الطحال.67 أمزجة وعالمات املزاجية غري املعدة آفات ودالئل واليابس، والرطب والبارد

والفاعلية املادية األربعة، بالعلل العلم يتطلب واملرض الصحة بأسباب والعلم
مثل واملرأة والرجل الطبيعيات. من مستمد تصور وهو الغائية، أي والتمامية والصورية
القيمة سلم عىل بناءً فلسفي تصور أسفل إىل أعىل من األعضاء وترتيب واملادة.68 الصورة
مقابل يف والجوهر األدنى، مقابل يف األعىل هو فاألهم الفيض.69 نظرية يف وضح كما
واحدة عكسيتان، حركتان وهما أسفل، إىل يهبط والثبور أعىل، إىل تصعد فاألورام الَعرض.
إىل املفرق من أسفل إىل أعىل من الجسم سينا ابن ويرشح الداخل. إىل والثانية الخارج، إىل
ويتضح واألوردة. والرشايني والعصب والعضل العظم الخارج، إىل الداخل من أو القدم
حتى والدماغ الرأس من أسفل، إىل أعىل من األمراض ترتيب يف الثالث الكتاب يف ذلك
التصور إىل ليشري والرئيس املرءوس واملخدوم، الخادم تصور يظهر كما الخصيتني.70
أن الخلق ثنائية يف الكندي وضع أن منذ طرفني بني العالقة تحديد يف للعالم الرأيس
للعالم.71 الهرمي التصور يف الفيض نظرية فأصبحت الفارابي وضاعفها عاملان، العالم

إنساني علم الطب (6)

وبمراحل بالحياة مرتبًطا إنسانيٍّا علًما يصبح كي الطبيعي العلم الطب علم ويتجاوز
أو والتطور الحياة مسار يوقف أن يستطيع ال ولكنه للحياة مساعد عامل الطب العمر.
عقاقري أو القديم تراثنا يف صباه» إىل الشيخ «رجوع مثل الوراء إىل العمر مراحل إرجاع

.٤١٠ ،٢٩٦–٣٠٦ ج٢، ،١٩٠–١٩١ ،٧٩–٨١ ج١، 67

.١٤٨ ،٤–٥ ج١، 68

.١٧٣ ج١، الجوهر، ألجل وإما الرشف ألجل وإما القوة ألجل إما ثالثة: ألمور أهم يكون واألهم 69

األنف، األذن، العني، العصب، والدماغ، الرأس اآلتي: النحو عىل أسفل إىل أعىل من الرتتيب ويكون 70

الكبد، واملعدة، املريء الثدي، القلب، والصدر، الرئة الحلق، والشفتان، اللثة األسنان، واللسان، الفم
أوضاع النسوان، دون الذكر من التناسل أعضاء والبول، املثانة الكلية، واملقعدة، األمعاء والطحال، املرارة

القدمان). الساقان، (الفخذان، األعضاء أطراف التناسل،
ج١، مخدومة ومنها خادمة فمنها الطبيعية القوى وأما ،٦٧–٦٨ ج١، املخدومة الطبيعية القوى يف 71

.٦٨–٦٩ ج١، الخادمة الطبيعية القوة يف ،٦٧
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الشيخوخة ضعف عىل والقضاء العمر، وإطالة الدائم الشباب وأدوية املتصابي العجوز
الحياة. إكسري وأسطورة

األطفال، طب العمر، مراحل يتتبع الذي االرتقائي الطب سينا ابن أسس لذلك
األوىل األربعة: العمر بمراحل مرتبط األسنان فظهور الشيخوخة. وطب املراهقة، وطب
وهو الوقوف سن والثانية الثالثني، حتى األوىل السنة من الحداثة سن وهو النمو سن
سن وهو القوة بقاء مع االنحطاط سن والثالثة األربعني، حتى الثالثني من الشباب سن
القوة، يف الضعف ظهور مع االنحطاط سن والرابعة الستني، حتى األربعني من املكتهلني
مراحل: أربعة إىل الحداثة سن وينقسم العمر. نهاية إىل الستني من الشيوخ. سن وهو
الصبا سن والثانية للنهوض، األعضاء مستعد غري املولود يكون حيث الطفولة سن األول
الغالمية سن والثالثة املراهقة، قبل األسنان ونبات الشدة وقبل الطفل ينهض أن بعد
واختالفه البول ألوان مثل عالمات يف العمر مراحل وتظهر الفتوة. سن والرابعة والرهاق،
للبالغني الرياضية بالرتبية االرتقائي الطب ويرتبط املشايخ.72 وبول الصبيان بول بني
وأنواعها الرياضة عن سينا ابن فيتحدث الصبا. سن إىل انتقلوا ما إذا األطفال تدبري بعد
يف دور وللتغذية البارد. باملاء واالغتسال واالستحمام والتدليك عنها واالنقطاع ووقتها
التغذية يف خاص تدبري وللمشايخ الصغرية، األعضاء وتنمية الضعيفة األعضاء تقوية

والرياضة.73 والتدليك الرشايني وتفتيح والرشاب
فروع أحد البيطري الطب كان الطبيعي العلم أقسام أحد الحيوان علم كان وملا
مع واحدة الحياتية والقوى واحدة، الحية فالطبيعة البرشي. الطب مثل الطبيعي الطب

الناس.74 أبوال عن الحيوانات أبوال اختالف مثل نوعي اختالف

يف ،١٥١ ج١، والنقل األوضاع تدبري يف ،١٥٠ ج١، ينهض أن إىل يولد كما املولود تدبري يف ١٤٦ ج١، 72

.١٥٤ ج١، وعالجاتها الصبيان تعرض التي األعراض
ج١، للبالغني املشرتك التدبري يف ،١٥٧–١٥٨ ج١، الصبا سن إىل انتقلوا إذا األطفال تدبري يف 73

،١٦٨ ج١، والرشاب املاء تدبري يف ،١٦٣ ج١، املأكوالت تدبري يف ،١٥٠–١٥٨ ج١، الرتبية يف ،١٥٨–١٧٧
.١٧٧–١٧٩ ج١، املشايخ تدبري يف ،١٧٢ ج١، حجمها وتعظيم وتسمينها الضعيفة األعضاء تقوية يف

،٧٠ ج١، الحيوانية القوى يف ،١٤٦ ج١، الناس ألبوال مخالفتها وببيان لالمتحان الحيوانات أبوال يف 74

األسباب من ألنهما وذلك األنثى وتلذيذ القبل تضييق ويف الذكر تعظيم يف تكلم إذا الطبيب عىل عار ال أنه
وإذا غريه. وتطلب زوجها عن وتتفر تنزل فال املرأة تلتذ ال القضيب لصغر نسله. إىل بها يتوصل التي
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يف الجسدين بني للفرق نظًرا النساء وطب الرجال طب بني الدرجة يف فرق وهناك
الطبيب عىل عاًرا وليس الدين. يف حياء وال التمايز. هذا عىل تقوم ورشعية ثقافية بيئة
وأشد أغلظ النساء وبول الرجال. أبوال عن مختلفة النساء فأبوال وعالجه. ذلك معرفة
النساء. بول عكس عىل التحريك يكدره الرجال وبول الرجال. بول من رونًقا وأقل بياًضا
الطبيب ويُعذر الحباىل. نبض غري الحباىل غري ونبض اإلناث، نبض غري الذكور ونبض
والبحث والنساء، الرجال ملذذات وتفصيل وتسخينه القبل وتضييق التلذيذ من يعلم فيما

للقبل.75 واملسخنات الفرج به يضيق وما الذكر به يعظم فيما
الحال هو كما النفوس بطب األبدان طب يرتبط النفيس، الطبيعي الطب ويشمل
األبدان. لطب «الحاوي» كتب أن بعد النفوس لطب الروحاني» «الطب يف الرازي عند
طب بني يجمع جديد علم تأسس لقد بل الطبيعية. الحكمة من كالهما والنفس والبدن
معرفة سينا، وابن الرازي فيه ألف الذي الفراسة» «علم وهو األبدان وطب النفوس
السيكوفيزيقا» «علم يف معروف هو ما عىل الجسمية ظواهرها خالل من النفس أحوال
والظاهرة النفسية الظاهرة بني التوازي عىل القائم املايض القرن منذ الحديث الغرب يف

الجسمية.
يجمع االستبطان.76 عىل القائم الخالص النفس علم نشأة أسباب أحد وكان
عقيل بدني، نفيس كيل، علم لديه فالطب النفيس. والطب البدني الطب بني إذن سينا ابن
التجريبي املنحى يف الوقوع من الطب يحمي مما جغرايف إلهي بيئي، ديني جسمي،
هو الحديث. الغربي العالم يف الحال هو كما التجريبية العلوم أزمة تظهر ثم الخالص

دقيًقا. علًما الطبيعية الحكمة تصبح خالله من الذي الشامل العلم
فمهمة النفس قوى وحدة أما والجسمي. النفيس بني الصلة الطب علم يدرس
األمراض ففي ومحركة77 مدركة وعملية نظرية النفس وقوى الطبيب. وليس الفيلسوف

إىل فتلجأ وطرها املرأة تقيض ال املعاجل واإلنزال بدل. إىل كلٌّ ويحتاج زوجها يوافقها لم ضيقة تكن لم
.٤٤٩–٥٥٠ ج٢، املساحقة.
.١٤٦ ،١٣٣ ،١٢٩ ج١، 75

وهورسل. برجسون عند خاصة 76

القوى يف ،٧١ ج١، املدركة النفسانية القوى يف ،٩٤–٩٥ ج١، النفسانية الحركات موجبات يف 77

.٧٢ ج١، األفعال يف ،٧٢ ج١، املحركة النفسانية
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وأكثر والدماغ الرأس أمراض يف النفسية األمراض عن سينا ابن يتحدث عضو لعضو
واألفعال الحسية األفعال من هي الدماغ فأحوال والسياسة. الحس أفعال يف مرضتها
يشمل الحركية. واألفعال والحدس الوهم وقوة والتصور والتفكر التذكر أي السياسية
هنا السياسة وتعني اإلدراكي. النفس علم أو النفيس الذهني الطب هنا الطب علم
دالة والحدس الوهم وقوة والرئيس. املرءوس لتصور طبًقا الدماغ وظيفة وهي التدبري
فاليقظة فزيولوجيا. تفسريًا واليقظة النوم سينا ابن ويفرس الدماغ. مزاج قوة عىل
األمراض ويف والحركة.78 الحس آالت إىل النفساني روحه انتصاب عند الحيوان حال
والرصع والكابوس واللوى الدواء عن يتحدث اإلرادية الحركة أفعال يف وآفاتها الدماغية
العصب مزاج إصالح عن يتحدث العصب أمراض ويف القلبية. والسكتة وأدويته وأسبابه
الذهان هو األول واالختالج. والحذر والتمرد والكزاز والتشنج واالسرتخاء والفالج
اللسان السرتخاء يتعرض واللسان الفم ألحوال يعرض وعندما العصاب. هو والثاني
والنوم السبات عن الحديث وبعد اللسان.79 وتشنج الكالم يف الداخل والخلل وثقله
آلفات يتعرض والسهر اليقظة وعن الحيات يف الكائن الثقيل والنوم السبات وعالج
وداء واملانيا والتخيل، الذكر وفساد والحمق، والرعونة والهذيان، الذهن واختالط الذهن
شباط شهر يف يقع املالنخوليا من نوع والقطرب والعشق. والقطرب واملالنخوليا الكلب،
الوسواس من نوع العشق ومرض املقابر. يف ويعيش األحياء من يفر اإلنسان يجعل
ثم ويبسها العني غور وعالمته والشمائل الصور بعض يستحسن باملالنخوليا شبيه
ورشاء العشق يف يجتهدون الذين العجائز يصيب ما العشق أمراض ومن الضحك.
العرص ينتِه فلم معهن. والطرب منهن واالستجداء مجامعتهن من واإلكثار الجواري

الجميل.80
عىل بناءً ظواهر من البدن عىل يطرأ وما واألسفار، الرحالت طب أيًضا وهناك
من األفارقة بانتقال الكبد وظائف يف تغري من حاليٍّا يحدث ما وهو البيئات. تغيري

والسياسية الحسية النفسانية األفعال من املأخوذة االستدالالت يف فصل ،٦ ج٢، ،٥٤–١٠٨ ج٢، 78

.٥٨ ج٢، ،٧–٨ ج٢، السياسة جملة من واألحالم والحركية
.١٧٦–١٨٠ ج٢، ،٨٩–١٠٨ ج١، ،٧٢–٨٩ ج١، 79

.٧١ ج٢، ،٥٤–٧٣ ج٢، 80
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وأمراض والحرض أمراض تحليل ويتضمن أوروبا. مثل الباردة البالد إىل الحارة البالد
الشمس.81 ورضبة البحر ودوار الرحالت

طابع من شائع هو ما عكس عىل إنساني أسلوب «القانون» كتاب وأسلوب
يستعمل كما خاصة. والطبيعية الرياضية والعلوم عامة الحكمة علوم يف تجريدي
العلم أن عىل يدل مما الجمع أو املفرد املتكلم بضمري الشخيص األسلوب سينا ابن
والتجريد الصارمة املوضوعية عن بعيًدا شخيص إنساني خطاب العلمي والخطاب رؤية،
التحليل يف معه ويرشكه القارئ سينا ابن ويخاطب الصورية. واملعادالت الريايض
الفقرات من كثري تبدأ لذلك املمارسة. ويف الفهم يف العالج، ويف التشخيص يف واالستنتاج
هذه «أعلم ذلك»، جميع «أعلم مثل املتعددة وصياغاته «أعلم» بفعل تتوسط أو تنتهي أو
تعلم»، «كما ذلك»، «لتعلم مثل أخرى صياغات يف أو قلناه» ما جميع «فاعلم الجملة»،
فعل أعلم بفعل يستبدل وأحيانًا ذلك». جميع تعلم «وأنت ذلك»، تعلم ما أنت «حسب
من عديًدا سينا ابن يستعمل كما ذلك».82 تعرف «وأنت مثل املتعددة وصياغاته أعرف
إنساني علم فالطب مقروءًا. مفهوًما أدبيٍّا التعبري يف أسلوبه تجعل الطبية التشبيهات
أو طبيعية أو رياضية معادالت يف مجرًدا طبيعيٍّا علًما فقط وليس التعبري أدوات يف
الرأس يف فالعني اإلفهام إىل للتقريب التشبيه أسلوب يستعمل رمزية. كيميائية تفاعالت
كالعدو للبدن فاملرض البحران، لرشح األسلوب نفس ويستعمل العسكر. يف الطليعة مثل
خفيفة منجزات بينهما تجري وقد لها. الحافظ كالسلطان والطبيعة للمدينة، الخارجي

الحر توقي ،١٨٣–١٨٤ ج١، املسافر تدبري يف كيل قويل ،١٨٢–١٨٧ ج١، املسافرين تدبري يف الجملة 81
ج١، الربد رضر من األطراف حفظ يف ،١٨٤–١٨٥ ج١، فيه يسافر من وتدبري السفر يف وخصوًصا
يف ،١٨٦ ج١، املختلفة املياه ومرضة املسافر توقي يف ،١٨٦ ج١، السفر يف اللون حفظ يف ،١٨٥–١٨٦

.١٨٧ ج١، البحر راكب تدبري
،٢٤٢ ،٢١٢ ،٢١٧ ،١٩٩ ،١٩٤ ،١٧١ ،١٦٧ ،١٦٣ ،١٤٦ ،١٠٢ ،٧٩ ،٧٨ ،٧٦ ،٦٦ ج١، أن أعلم 82
ج٣، ،٥٠٩ ،٤٢٧ ،٢٥٣ ،٢٠١ ،١٨٦ ،١٤٨ ،١٤٣ ،١٤١ ،١٢٩ ،١١١ ،١٠٨ ،٦٦ ،٦٠ ،٣١ ،١٠ ج٢،
،١٣٢ ،١٠٧ ،٧٦ ،٦٢ ،٦١ ،٥١ ،٤٩ ،٤٨ ،٤٥ ،٤١ ج١، ذلك فاعلم .٣٠٩ ،٢٨٢ ،٢٠٤ ،١٢٥ ،١٠٩
فاعلم ،٢٦٠ ،١٣٠ ج٢، بجملته، ذلك فاعلم .١١٩ ج١، الجملة، هذه فاعلم .٢٢٦ ،٢١٦ ،١٦١ ،١٣٥
،١٤٥ ج١، ذلك، تعلم ما أنت حسب .٥٠ ج١، واعلم .٥٩٩ ،٤٥٤ ،٣٥٦ ،٨٩ ج٢، .١١٢ ج١، ذلك جميع
فاحكم ،٤٤ ،٢٠ ج٣، قلناه ما جميع فاعلم .٤٧ ج٢، ذلك ليعلم .٣٠ ج٣، ،٣٧١ ،٢٣٣ ،٢٠٠ ج٢،

.٦٣ ج٢، تعلم ما حسب فاعمل .١٠٣ ج٣، بقدره
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السلطان يغلب أن إما وأسباب، وأحوال عالمات فتعرض القتال يشتد وقد بها. يعتد ال
العدو يطرد أن إما والسلطان أخرى. مرة القتال يقع حتى الخارجي العدو أو الحامي

دولة.83 والبدن سياسة. فالطب نسبيٍّا أو كليٍّا

والتجربة العقل (7)

عىل واملوروث الوافد الطبي، الرتاث إىل باإلضافة «القانون» كتاب يف سينا ابن ويعتمد
القوانني صحة من والتحقق التصديق، أجل من والطبيعة املنطق عىل أي والتجربة العقل
بالعقل أيًضا صدقها من التحقق بعد أخرى قوانني إىل والوصول بالتجربة الطبية

والتجربة.
وناقًدا، محلًال بينها، سينا ابن ويقارن املوروث. الطبي الرتاث يف الطبية اآلراء تتعدد
يف ألنه اآلراء واختالف التعدد من يمنع ال إنسانيٍّا علًما باعتباره فالطب ورافًضا. قابًال
والفهم التشخيص يف اآلراء تتعدد النظري. للطب عملية وممارسة طبيعية فلسفة النهاية
يف وتتوحد العالم رؤى ويف النظرية األطر يف التعدد أي العالج يف وتتوحد والتفسري،
االجتهادات تعدد يف األصوليني عند الحال هو كما العامة املنفعة وتحقيق العملية املنفعة

العامة. املصالح وتوحد النظرية
يكشف أنه إال «القانون» مواد ملعظم املجرد املهني التجميعي الطابع من وبالرغم
«وليس مثل األسلوب خالل من الداخيل االعرتاض بل والحوار الجدل بعض عن أحيانًا
جماعة. أو فرًدا مجهوًال، أو كان معروًفا القائل عن النظر برصف يقول».84 أن لقائل
سينا ابن يعرتض إذ بعضهم».85 «قال يكفي أصحابها. إىل األقوال نسبة يهم فال
مرض. وال صحة ال ثالثة وحالة واملرض الصحة ثالثة: البدن أحوال بأن القول عىل
واحدة، حالة بل اثنتني وال ثالثة ليست البدن أحوال ألن األوليني الحالتني ذكرت وقد
الحدود. يف خطأ وهذا أفعال. عنها تصدر ملكة أو واملرض الصحة من مستمرة حركة
القطع أسلوب وليس والظن االحتمال أسلوب املفتوح، العالم أسلوب سينا ابن ويستعمل

.٧٧–٧٨ ج٣، ،٤٦ ،٢ ج٢، 83

.٣ ج١، 84

.٢٤٨ ج١، بعضهم قال .١٤٣ ج١، أن بعضهم حكى وقد .١٤٣ ج١، اآلخرون يقوله ما إىل يلتفت وال 85

.٥٣٦ ج٢، يقول من إىل يلتفت وال .٤٥٨ ج١، قوم زعم فيما
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املتخلفني أقوال بعض وينتقد األصوب الرأي يختار ثم متعددة احتماالت يضع والجزم.
األتون قدر آخرون وزاد ماؤه. وعذب هواؤه، واتسع بناؤه قدم ما ام حمَّ خري أن من
األعضاء يرطب ال املاء بأن القول إىل يلتفت وال وروده.86 أراد من مزاج بقدر توقد
تراث غالبًا هو آخر طبي برتاث مستشهًدا السابقني أخطاء سينا ابن ويصحح األصلية.
وتصديق السليم العقل حكم إىل باإلضافة التاريخ من الصحيح لرأيه تأييًدا جالينوس
ومراجعة تمحيص دون ينقل وال املوروث، أو الوافد السابق الطبي الرتاث ينقد التجربة.
يجمع الفصل.87 القول وهو الصحيح القول يصدر حتى والتجربة العقل عىل بناءً
كمنطق استدالله يفهم أن يحاول ثم واملوروث، الوافد القديم، الطبي الرتاث سينا ابن
والتفسري، الفهم بني سينا ابن طب جمع لذلك كطبيعي. بالتجربة ذلك عىل التصديق ثم
الطب يف وقع وإال التفسري أجل من بالفهم يضحي ال الطبيعي. والتفسري املنطقي الفهم
وربما الخالص، العقيل الطب يف وقع وإال الفهم أجل من بالتفسري يضحي وال التجريبي،
وبقراط العقيل، الطب إىل أقرب فجالينوس وبقراط. جالينوس عند التياران هذان ُوجد
العقيل الطب ألن بقراط عىل جالينوس املسلمون فضل لذلك التجريبي. الطب إىل أقرب
الوقت نفس يف وهو واألخالق. واملنطق النفس تضم التي الشاملة الحكمة إىل أقرب
للموضوع املطلقة األولوية إعطاء الوصف ويعني البدن. وصف عىل يقوم وصفي طب
من تستقرى ال التي والنظريات املسبقة األحكام عن التخيل عىل والقدرة الرتاث، عىل

الواقع.
عقليٍّا. استدالًال باعتباره واملنطق طبيعيٍّا علًما باعتباره الطب بني إذن صلة هناك
اإللهية. بالحكمة بعد فيما وربما الطبيعية بالحكمة املنطقية الحكمة ارتبطت ثَم وِمن
بعض ترجع إذ االستدالل. قواعد عىل يعتمد منطقي، عقيل طب سينا ابن عند فالطب
معنى يحدد أن الطبيب أراد فإذا االستدالل. يف أخطاء إىل واملمارسني األطباء أخطاء
إن بل األطباء. يشتهي كما وليس رشوطها لها الحدود ألن املنطق إىل يحتاج فإنه الصحة
واملنطق حدود. إىل يحتاجان أيًضا واملرض والصحة حد. إىل حاجة يف نفسه الطب علم

.٢٦٦ ج٢، الساذجة الطبية الكتب يف يقال أن يجب ما إىل نشري فإنا ،٥٦ ج٣، ،١٠٢ ج١، 86

وال جالينوس به أقر وقد تردم أيًضا والعظام يتجدد اللزج اللني ألن وذلك خطأ الكالم هذا فإن 87

يعرض ما وأكثر قوم به قال خطأ فذلك ،٣٩٢ ج٢، السفسطائيني دسيس أنه من يقال ما إىل تلتفت
.١٠٧ ج٣، والوالدة) (الحمى والثالث الثاني بعد ذلك
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تعتمد والقسمة القسمة. منهج عىل الطب يعتمد كما الحدود.88 رشوط يعطي الذي هو
ثمانية له مثًال فاالعتدال املوضوع. وبني بينه مشرتكة بنية إيجاد عىل العقل قدرة عىل
كل وأجزاء البدن، أجزاء وتقسيم واإلقليم. والنوع الشخص بني القسمة عىل تقوم أوجه
الثاني الكتاب أول ففي كتاب. كل أول يف القسمة طريق ويبدو القسمة. عىل يقوم جزء
األدوية من تُعرف التي الطبيعية القوانني يف األوىل جملتني: إىل يقسم املفردة األدوية عن
إىل والثانية مقاالت، ستة إىل األوىل وتنقسم الجزئية. األدوية والثانية الطب، يف املستعملة
لم وإن مثله عىل اليشء قياس العام، باملعنى القياس يظهر كما وقاعدة.89 ألواح عدة
الحالة ألن عليه يقيس ثم بيشء املثل سينا ابن فيرضب وأشكال.90 رضوب يف يفصل
هنا القياس ويعني الفصول. نبض عىل النبض وقياس عام. لقانون تخضع الخاصة
التجريب موضوع العلة ألن العلة قياس وليس الداللة أو الشبه قياس أي املقارنة مجرد
األكرب عىل الحكم األصوليني، عند األوىل قياس إىل أقرب هنا القياس ربما القياس. وليس
الجسم عىل قياس وهو األقل. من بالحكم أوىل األكثر ألن األصغر عىل الحكم بنفس
قياس مجرًدا. صوريٍّا قياًسا وليس مرئي حيس قياس هو صوريٍّا. قياًسا وليس اإلنساني

بالقياس.92 األدوية أمزجة عىل التعرف يمكن لذلك نظريٍّا.91 قياًسا وليس عميل
عضو. عضو أمراض عن الثالث الكتاب يف واالستدالالت االستدالل لفظ ويظهر
منطق إىل تتحول أن قبل العالمة هي الطب يف والدليل واألدلة. الدليل مع واالستدالل

من فليطلب املنطق، صناعة أصول تفي أخرى صناعة بأصول يليق فما ذلك يف الحق معرفة وأما 88

.٤ ج١، هناك
.٢٢٢ ج١، 89

فيها النبض أحكام فتكون ،٢٠١ ج١، القياس هذا وعىل ،١٦٨ ج١، قلناه ما نظائر ذلك عىل وقس 90

.١٣١ ج١، الفصول نبض من عرفت ما قياس عىل
بالقياس يابس وهذا رطب وهذا بارد وهذا حار الدواء هذا إن القول معنى األول الكتاب يف بني وقد 91

.٢٢٢ ج٢، أبداننا إىل
القوانني عن األوىل الجملة من الثالثة املقالة وهو بالقياس، املفردة األدوية أمزجة عىل التعرف ويمكن 92

املقالة املفردة. األدوية عن الثاني الكتاب من الطب يف املستعملة األدوية أمر من تعرف التي الطبيعية
ج١، بالقياس األدوية األمزجة قوى تعرف يف ،٢٢٢ ج٢، بالقياس املفردة األدوية أمزجة تعرف يف الثالثة
له يوجد ال ،١٤٥ ج٢، … إىل بالقياس قليًال كان وربما … إىل بالقياس كثريًا كان وربما ،٢٢٦–٢٣١
قيل ما قياس وعىل ،٣٨٦ ج٢، خلقها إىل بالقياس ا جدٍّ واسعة وصارت ،٣٥٥ ج٢، الرنة إىل بالقياس

.٤٠٢ ج٢،
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بالعالمات واالستدالل زائل. والعرض ثابتة العالمة العرض. غري والعالمة لالستدالل.
الحال هو كما تجريبي استدالل بالعالمات واالستدالل املعالجات. أجل من األمراض عىل
يحتاج ثَم وِمن االشتباه، من االستدالل يمنع وال بالقرائن.93 باالستدالل األصول علم يف
القياس يجتمع وقد إحكامها.94 أجل من البحران أيام عىل االستدالل مثل تأويل إىل
منطق مفاهيم أحيانًا وتربز عيني.95 االستدالل أن طاملا واملشاهدة االستدالل والتجربة،

واإلجماع.96 واملخالفة املوافقة مثل األصول
باإلضافة سينا ابن بها قام التي العلمية والتجارب الطبية املمارسة فهي التجربة أما
دواء اسم سينا ابن يذكر وال املنطقي. واالستدالل واملوروث الوافد الطبي الرتاث إىل
استعماله طريق عن أو مبارشة إما نفعه وأثبت له مجرب أنه إليه ويضيف إال جديد
سينا ابن تجارب وإما املحدثون انتحلها القدماء من موروثة إما والتجارب املرىض. عند
سينا ابن ويعتمد االمتحان.97 هي والتجربة القدماء. تجارب إىل إضافة بها أقام التي

عىل الدالئل هذه من االستدالل كيفية يف ،٦ ج٢، الدماغ أحوال منها يتعرف أن يجب التي الدالئل يف 93

األفعال من املأخوذة االستدالالت يف ،٧ ج٢، الدماغ أفعال من الكيل االستدالل يف ،٧ ج٢، الدماغ أحوال
الطبيعية األفعال من املأخوذة الدالئل يف ،٩ ج٢، الحركية الفعال من االستدالل يف ،٧ ج٢، النفسانية
الرأس مقدار جهة من الكائن االستدالل يف ،١١ ج٢، واملخالفة املوافقة من املأخوذة الدالئل يف ،١٠ ج٢،
االستدالالت يف ،١٣ ج٢، الدماغ يحسه مما االستدالل يف ،١٣ ج٢، الرأس شكل من االستدالل يف ،١٢ ج٢،
الدماغ يشاركها ألعضاء املشاركات من االستدالالت يف ،١٣ ج٢، كالفروع هي أعضاء أحوال من املأخوذة
مزاج دالئل يف ،١٥ ج٢، بمشاركته الدماغ يتألم الذي العضو عىل االستدالل يف ،١٥ ج٢، منها ويقرب
السموم أصناف عىل االستدالل يف ،١٦ ج٢، الجبلة الواقعة األمزجة دالئل يف ،١٥ ج٢، املعتدل الدماغ

.٢١٩ ج٣،
.٧٧–١٠٩ ج٣، والرش الخري وعىل عليه االستدالل ومذاهب البحران يف 94

أما وتجربة. بقياس جالينوس وقابلهم … التجربة وأما … القياس أما وتجربة. بقياس احتج فقد 95

.١٦٤ ج٣، … أن حكى فقد فاملشاهدة التجربة وأما … أنه وصورته فخطابي القياس
لإلجماع املوجب الوهم لحكم تابعة أخرى طبيعية عضلة كل يف وتصبح املحركة النفسانية القوى 96

.٧٢ ج١،
.٤٣٠ ج٢، نحن جربناه وقد .١٩٤ ج٢، حينئٍذ جرب ومما .٣٤٠ ج٣، لنا مجرب معجون صنعة 97

أخرى ،٣٧ ج٣، ومجرب جيد قرص .٥٢٤ ج٢، نافع مجرب معجون صفة .٥٤٤ ج٢، لنا مجرب ترتيب
مجرب جيد دواء .٥٠ ج٣، املجربة الجديدة األدوية .٤٨ ج٣، مجربة جيدة أقراص .٤٨ ج٣، مجربة
الحميات من جًدا ينفع .٢٧٦ ج٣، جيًدا فوجد جرب وقد .١١٩ ج٣، املحدثني بعض انتحله للقدماء
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والبول والرباز الدم تحليل يف العالج، يف فقط وليس أيًضا التجربة عىل التشخيص يف
أنصار.99 له مذهب إىل التجربة تحولت وقد الدم.98 ترسيب رسعة ومعرفة

بالتجربة تحضريها وطرق أمزجتها. معرفة أجل من األدوية عىل التجربة وتجرى
الجملة يف املفردة، األدوية عن الثاني الكتاب ففي النسب100 أي والجدول النسخة تسمى
عىل وهي الطب يف املستعملة األدوية من تعرف التي الطبيعية القوانني عن األوىل
بالتجربة. عنها التعرف والثانية املفردة، األدوية أمزجة تعرف يف األوىل مقاالت، ست
طريق ولكن بالتجربة تُعرف أيًضا فإنها باملثل أي بالقياس تعرف األدوية كانت وإذا
بعد بالثقة الدواء قوة معرفة إىل تهدي والتجربة القياس.101 طريق عىل مقدم التجربة
والتسخني النار إىل استمالتها رسعة من مأخوذة القوانني وهذه سبعة.102 رشائط مراعاة
ومن الطعوم، ومن الروائح، ومن وبطئه، جمودها رسعة ومن استمالتها بطء ومن
ومعرفة مجهولة قًوى عىل واضحة دالئل الكتساب معلومة وقًوى أفعال ومن األلوان،
الطبخ مثل بالصناعة األحوال بسبب أحكام لألدوية تعرض وقد الطبيعيات.103 من ذلك

زماننا يف اتفق وقد .٣٤٣ ج١، املجربني من قوم زعم فيما .٣٤١ ج١، جرب فيما وماؤه بزره العنيفة
ثم فهادنا لحية من طائفة عىل فهودته من فهد سلخ أن روحه هللا قدس الدولة شمس امللك حياة أيام

.١٤٢ ج١، باالمتحان ذلك تعلم وأنت .٢٧٤ ج٣، سواءً فخضبها يجنبه
.١٤٦ ج١، به يجرب فيما الحيوانات أبوال عىل وقوفه عند الطبيب انتفع ربما 98

.١٦٩ ج١، والنهر الترب ماني بني يجمع ال التجربة أصحاب وقال 99

.٣٩٠ ،٣٧٤ ،٣١٥ ،٣١٢ ،٢٦٦ ،٣٠ ج٣، ،٥٤٥ ،٤٣٥ ،٣١٤ ،٢٥٥ ،٣١٠ ج٢، 100

عن قواها تتعرف األدوية ،٢٢٢–٢٢٦ ج١، بالتجربة، املفردة األدوية أمزجة تعرف يف الثانية املقالة 101
التجربة. الكالم ولنقدم التجربة، واآلخر القياس أحدهما طريقني

هي: السبعة الرشائط هذه 102

برودة. أو حرارة مكتسبة كيفية من خاليًا الدواء يكون أن (أ)
عالجني. يقتيض مركبة علة كان وإن مفردة، علة عليه املجرب يكون أن (ب)

املضادة. عىل ُجرِّب قد الدواء يكون أن (ج)
العلة. يف للقوة مساوية الدواء يف القوة تكون أن (د)

أثره. فيه يظهر الذي الزمان مراعاة (ه)
بالعرض. فعله كان وإال األكثر عىل أو الدوام عىل استعماله مراعاة (و)

.٢٢٤–٢٢٦ ج٢، اإلنسان. بدن عىل التجربة تكون أن (ز)
.٢٢٦ ج٢، 103
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فلألدوية أخرى. أدوية بجوار والوضع الربد يف واإلجماد والغسل بالنار واإلحراق والسحق
مصبوغة ألواح وضع مع األدوية مع التعامل ويتم خارجية.104 وأخرى داخلية خصائص
لكل منافعها اللتقاط طالبيها عىل الصناعة لتسهيل ودستور قانون ووضع بأصباغها
وأنواعها ماهياتها عىل التعرف يف تتلخص لوًحا عرش ستة وهي وباطنًا ظاهًرا عضو
مشتقة رصفة إبداعية األدوية أسماء تكون وأحيانًا أسمائها.105 دون ومنافعها وآثارها
أو اليونانية عىل االعتماد دون إلخ … واملخشن والجايل واملحلل امللطف مثل وظائفها من
وأثره.106 منفعته عىل عملية كحجة واستعماله الدواء تاريخ ويذكر الهندية. أو الفارسية
أصول يف موضوع التعليل أن إال العلل. عن البحث هو التجريب من والهدف
وكأننا واملسببات األسباب عن سينا ابن يتحدث ذلك ومع الطبيب. عمل خارج الطبيعيات
السبب جعل الذي هو واملسبب العلة هو السبب العلة. مباحث يف الفقه أصول علم يف
األسباب وهناك الحكمة. علوم يف وأدخل الفقه أصول علم يف نطاق خارج وهو سببًا
دفع إىل العالج ويهدف األوىل.107 العلل أو املسببات وهي العامة واألسباب الخاصة،

.٢٤٣ ج١، جيد، ترتيب عىل املفردة األدوية بيان يف ،٢٣٦–٢٣٨ ج١، 104

الجيد اختيار (٢) ماهياتها. وتعريف املفردة األدوية أسماء (١) هي: عرش الستة األلواح هذه 105

والتفريط واإلنضاح التحليل مثل الكلية وأفعالها أحوالها خواص (٤) وطبائعها. كيفياتها (٣) منها.
والجراحات القروح (٧) والثبور. األورام يف أفعالها (٦) بالزينة. تتعلق التي أفعالها (٥) والتخدير.
العني. أعضاء أمراض (١٠) الرأس. أعضاء أمراض (٩) واألعصاب. املفاصل أمراض (٨) والكسور.
(١٤) النفس. أعضاء أمراض (١٣) الغذاء. أعضاء أمراض (١٢) والصدر. النفس أعضاء أمراض (١١)

.٢٤٢–٢٤٣ ج١، األدوية، أبدال (١٦) السموم. إىل األدوية نسبة (١٥) الحميات.
الجاذب، املقطع، الرياح، الكارس، الهاضم، املنضج، املريض، املخشن، الجايل، املحلل، امللطف، مثل: 106

الرادع، املقوي، املربد، القارش، الكاوي، املعفن، املفتت، األكال، املحرق، املقرح، املحكك، املمر، الالذع،
القابض، املجفف، املحلس، املزلق، للقروح، املوسخ الغسال، املنفخ، املرطب، املخدر، املفجح، املغلظ،
قوى أفعال يف البادزهر، الرتياق، السم، القاتل الخاتم، للحم، املنبت املوحل. املغري، املسدد، العارص،
األدوية طبائع يف نتكلم أن ونريد الثانية الجملة يف نأخذ فإنا واآلن ،٢٣١–٢٣٦ ج١، املفردة، األدوية
الصحيحة للعالمات تفقد آثارها تتبع إذا معرفتها يمكننا أن من قريبة هي والتي عندنا املعروفة املفردة
ج١، بأصباغها، املذكورة األلواح وترتب فقط األسامي عىل إال منها نقف لسنا أدوية ذكر وتهمل بها

.٤٠٨ ج١، لينوي، ملك من الدواء استعمال ،٢٣٩
األصول وهذه ،٢٢٦ ج٢، الطبيب، غري الطبيعيات أصول يف املتكلم يتواله طويل كالم تحليله ويف 107

.٢٢٦ ج٢، الطبيعي، العلم يف هذا ومعرفة ،٢٢٦ ج٢، الطبيعي، العلم يف ينبغي كما عليها يربهن
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عىل البدن جبل فقد جانبية. آثار للدواء كان ولو حتى له املنفعة وجلب البدن عن الرضر
الرشع.109 يف الحال هو كما الرضر ودرء املنفعة جلب عىل كلها الطبيعة وتقوم ذلك.108
ضار. والحرام نافع، الحالل وكل نافع. فالجماع رشعية. والطبيعة طبيعي، فالرشع
يف وقبيح ضار الغلمان وإتيان الضار. عن وتبعد النافع نحو تلقائيٍّا تتحرك والطبيعة

الطبيعة.110 ويف الرشع

والطبيعة الوحي (8)

الطب بني صلة هناك والتجربة القياس يف واملنطق الطب بني صلة هناك أن وكما
كتاب يف والعناية والخلق الصادقة والرؤيا األول واملحرك الروح مفاهيم بظهور واإللهيات
الدينية امليتافيزيقية املفاهيم بعض سينا ابن يستعمل سينا. البن الطب» يف «القانون

،٧٩ ج١، األسباب يف كيل قول .٧٩–١٠٤ ج١، العامة األسباب من سبب عن تحدث التي األشياء يف 108

ج١، املجاري وضيق السدة أسباب يف ،١٠٤–١١١ ج١، البدنية العوارض من واحد لكل سبب تعديد يف
ج١، الوضع ومفارقة الخلع أسباب يف ،١٠٦ ج١، املالمة أسباب يف ،١٠٦ ج١، الخشونة أسباب يف ،١٠٦
،١٠٦ ج١، املباعدة ملنع املجاورة سوء أسباب يف ،١٠٦ ج١، املقاربة ملنع املجاورة سوء أسباب يف ،١٠٦
العدم أسباب يف ،١٠٧ ج١، والغدد العظم زيادة أسباب يف ،١٠٦ ج١، الطبيعية غري الحركات أسباب يف
سكون أسباب يف ،١٠٩ ج١، وجع وجع أسباب يف ،١٠٨ ج١، اإلطالق عىل الوجع أسباب يف ،١٠٧ ج١،
التخمة أسباب يف ،١١١ ج١، ويستفرغ يحبس ما أسباب يف ،١١٠ ج١، اللثة أسباب يف ،١١٠ ج١، الوجع
،١٢٨ ج١، املذكورة النبض أنواع أسباب يف ،١١١ ج١، األعضاء ضعف أسباب يف ،١١١ ج١، واالمتالء
.١٤٨ ج١، املوت ورضورة واملرض الصحة أسباب يف ،١٢٨ ج١، وحدها املاسكة األسباب موجبات يف

املسهلة األدوية أمر أيًضا يقال ومما ،١٠٢ ج١، ضارة وال رضورية غري للبدن تتفق أسباب يف 109

األدوية يف كالمنا إىل بعضه ويف العالج يف مقالتنا إىل بعضه يف الكالم نؤخر أيًضا ونحن رضرها وتدارك
.١٧٢ ج١، املسهلة

يف التي األمور يف ،٥٢٤ ج٢، ونافع مجرب معجون صفة .٥٣٤–٥٣٥ ج٢، الجماع منافع يف 110

الرجل منفعة يف ،٢٩ ج١، عظامه وترشيح العنق منفعة يف ،٣٠٦ ج٢، واألمعاء املعدة رضر استعمالها
وأحواله الجماع مضار يف ،٢٠٣ ج١، املفرط القيء مضار يف ،٢٠٢–٢٠٣ ج١، القيء منافع يف ،٣٧ ج١،
أرض جهة من وهو الرشيعة يف ومحرم الجمهور عند قبيح الغلمان وإيثار ،٥٣٥ ج٢، أشكاله ورداءة
وأما أرض، فهو املني ليخرج أكثر حركة إىل فيه تحتاج الطبيعة أن جهة من أما رضًرا. أقل جهة ومن
املبارشة حكمه يف ويليه رضًرا. أقل فإنه النساء يف يكون كما كثريًا دفًقا معه يتدفق ال املني أن جهة من

.٥٣٥ ج٢، به يكتمل ثم الفرج دون
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باملعنى الديني، باملعنى منها أكثر العلمي باملعنى و«النفس» «الروح» مثل الطب يف
يرسي ما الطبيعي باملعنى النفس أو بالروح ويعني العقائدي. باملعنى وليس الوظيفي
مفهوم يظهر كما الروح. يف القوة إثارة من ينشأ فالغضب مادية.111 كقوة البدن يف
واليابس الحار واجتماع النار بعنرص األعضاء حركة عن الحديث عند األول» «املحرك
األرواح كون يف أعون والخفة وسكونها، األعضاء كون يف أعون فالثقل والثقل. والخفة
الكامنة األشعرية تبدو وهنا باريها.112 بإذن للنفس املحرك هو األول واملحرك وتحركها.
أن سينا ابن يضيف الرؤيا يف جالينوس قاله ما وبمناسبة اإلرشاقية. الفلسفة نسيج يف

خالله.113 من له وقارئًا باملوروث الوافد مكمًال النبوة أجزاء من جزء الصادقة الرؤيا
هما سينا البن الطب» يف «القانون كتاب تتخلالن اللتان الرئيسيتان والفكرتان
املزاج وضع الذي هو هللا هللا. صنع من فيها والعناية مخلوقة، فالطبيعة والعناية. الخلق
بحسب وأحواله ألفعاله األصلح مزاجه عضو كل يف وضع الذي وهو اإلنسان. يف املعتدل
يف مزاج أعدل اإلنسان وأعطي الطبيب، ال الفيلسوف اختصاص من وذلك إمكانياته،
هللاُ ﴿َفتَبَاَرَك آية يرشح سينا ابن وكان الخلق، حكمة وتلك لقواه. مناسب العالم هذا
عىل والعناية، الخلق اللفظان، ويظهر الطب. علم ويف الطبيعة يف اْلَخاِلِقنَي﴾ أَْحَسُن
عن تعبريًا حر، نحو عىل اآلية سينا ابن ويستعمل ثانيًا.114 والعناية أوًال الخلق التبادل،
الخلق بجمال منه إحساًسا نزولها قبل حتى الوحي كاتب بها صاح والتي الخلق حكمة
طبيعة، فالخلق املصدر. نفس من والِخلقة والَخلق األم. رحم يف الجنني تكوين يف وحكمته
وظائف سينا ابن يصف أن فبعد والخلق. الطبيعة بني اللغة يف فرق ال خلق. والطبيعة
يف والحكمة وخلقها األعضاء يصف الخلق.115 مدح يتم فيها األخالط وحركة األعضاء
الرضر. من واإلقالل املنفعة، زيادة عىل يقوم فالخلق للمنافع، طبًقا ووظائفها أجزائها

.١٣٤ ج١، الروح من ويبسط القوة من يثري بما فإنه الغضب أما ،١٣٢ ج١، 111

.٦١ ج١، 112

.٢٠٩ ج١، 113

ألفعاله وأصلح به أليق هو ما املزاج من عضو وكل حيوان كل أعطى جالله جل الخالق أن اعلم 114
مزاج أعدل اإلنسان وأعطى الطبيب. دون الفيلسوف إىل ذلك وتحقيق له اإلمكان احتمال بحسب وأحواله
به يليق ما عضو كل وأعطى وينفعل، يفعل بها التي لقواه مناسبته مع العالم هذا يف يكون أن يمكن

.١٠ ج١،
.٤٣ ،١٦ ج١، الحاكمني، وأحكم الخالقني أحسن هللا فتبارك 115
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(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

أجزاء وباقي واملفاصل والغضاريف العظام يف البدن، يف الخلق حكمة سينا ابن ويحلل
الصدر تعليق الكتفني، خلق يف الحكمة يصف كما الحركة. لسهولة العظمي الهيكل
والعينني والرئتني الهوائية والقصبة والعنق والنخاع الدقيقني، األنفني وخلق وحمايته،
اليونانية الحكمة بني سينا وابن جالينوس بني ذلك إدراك يف فرق وال واألضالع.116
بني الخلق حكمة يف فرق وال األنا. تراث خالل من اآلخر تراث قراءة اإلسالمية، والعناية
الطبيعة عن أي الخالق ال الخلق عن سينا ابن ويتحدث الحيوان. وخلق اإلنسان خلق
العلم إىل أقرب وهو من، سؤال وليس كيف سؤال عىل إجابة فاعل يف تشخيصها عن وليس
األمعاء وخلق رضر منها اإلكثار ألن اآلالت من اإلقالل العناية اقتضت كما الدين. إىل منه
ال حتى واالستدارات والتالفيف العدد كثرية وجعلها اليابس. الفضل لدفع كآالت الستة
الدائم والتربز وقت كل يف الغذاء تناول إىل اإلنسان يحتاج وال رسيًعا الغذاء ينفصل

فأنعم ،٢٧ ج١، الوثاقة إىل منها أكثر الخفة إىل هنا الحاجة ألن خفيفتني دقيقتني األنف عظما وخلق 116

قصبة ألجل مخلوق العنق ،٢٨ ج١، البدن أسفل إىل النخاع وهو الدماغ من جزء بإصدار اسمه عز الخالق
األوىل الفقرة شاخصتي عىل خلق قد أنه ،٢٩ ج١، خلقها منافع من نذكر ملا مخلوقة الرئة وقصبة الرئة،
متصلة رءوسها وخلقت ،٣٣ ج١، فيها ما عىل مشتملة العىل السبعة األضالع فخلق ،٣٠ ج١، جانبيه من
الغرض ،٣٣ ج١، بها امللتصقة األضالع بعدد سبعة خلقت وقد ،٣٣ ج١، االنكسار من لتأمن بغضاريف
الحيوانات وبعض ،٢ ج٢، الحكمة هي جالينوس عند فالغرض العني. هو جالينوس عند الرأس خلق من
إىل مقداره وخلق ،٢ ج٢، عينان عليها وهندم البدن من مرشفتان زائدتان لها خلقت الرءوس العديمة
واحد بكل ليتصل خمسة عظام من خلق فقد القدم مشط وأما ،٣٩ ج١، القدم بحمل ليستقل العظم
بحكمته تعاىل الخالق فدبر ،٢٤٨ ج٢، للسمع خلق عضو األذن أن اعلم ،٣٩ ج١، األصابع من واحد منها
أمكن ما اآلالت تقليل إىل مرصوفة تعاىل هللا وعناية ،٤٠ ج١، منه امللتئم الجرم بتنفيش غلًظا أفاده أن
ترشيع يف فصل ،١٥٠ ج١، والهضم واإلمساك والدفع للجذب هي ومجرات آالت لذلك وخلق ،٤٠ ج١،
وسابق باإلنسان عنايته لسابق غريه إله وال أسماؤه وتقدست جالله جل تعاىل الخالق أن الستة، األمعاء
واالستدارات والتالفيف العدد كثرية اليابس الفضل لدفع آالت هي التي أمعاءه خلق بمصالحه علمه
مًعى األمعاء خلقت ولو واالستدارات التالفيف تلك يف صالح مكث املعدة من املتحرر للطعام ليكون
الغذاء تناول إىل وقت كل اإلنسان واحتاج الجوف عن رسيًعا الغذاء النفصل املقادير قصرية أو واحدة
واجبات يف ترصفه عن شاغل شغل يف أحدهما من وكان الحاجة إىل والقيام التربز ذلك ومع االتصال عىل
تعاىل الخالق فكثَّر للبهائم واملشابهة بالرشه ممنوٍّا وكان وترصد واصب أذى يف الثاني ومن معيشية،
هي األخرى واملنفعة كذلك. استدارتها وكثَّر املنفعة، من لهذا منها كثري مقادير ل وطوَّ األمعاء هذه عدد

.٤١٨ ج٢، الغذاء، من اللطيف تجذب إنما الغذاء هضم وآالت الكبد بني املتصلة العروق أن

522



والطبيعة والعقل الوحي

حكمة وتتجىل املخلوقات.117 يف تتجىل الطبيعة يف حكمة إذن هناك بالبهائم. واملشابهة
ومن الحالبني من يخرج أن قبل مدة املاء يستوعب وعاء وهي املثانة، ترشيح يف الخلق
األم.118 رحم يف مما أكثر وغذاء هواء إىل احتياجه الجنني والدة وسبب فيه. يتحكم قضيب
إلهي دواء وهو واملرض.119 للصحة العضو خلق كما للمنفعة الدواء هللا خلق وقد
إلهي. أمر املسهل عمل ألن اإللهي الدواء وتفسريه للمسهل اسم واأليارج هللا. بإذن شاٍف

الطب.120 علم ثنايا يف ثانيًا مرة األشعرية تبدو وهنا
يف الحال هو كما الكون نظام بمعنى علميٍّا معنًى اإللهية العناية مفهوم يأخذ هنا
العناية وكأن اإلنسان ويف الطبيعة يف تتجىل اإللهية فالعناية الغرب. يف الطبيعي الدين
لفظ سينا ابن ويستعمل ة. خريِّ غاية إىل وقاصدة عاقلة الطبيعة وكأن الطبيعة، يف حالة

والعناية.121 الخلق بني الوحدة هذه لبيان القرآني، اللفظ التسخري،

(يف هدى ثم خلقه يشء كل أعطى من فسبحان ،٢٩ ج١، الحكمي النظام عىل تكون أن أريد إذ 117
.٤٦٣ ج١، العني) شفاء

يستوعبه جامًعا وعاءً للنقل خلق غريه إله وال أسماؤه وتقدست جالله جل تعاىل الخالق أن كما 118

دبَّر وكذلك … وقت بعد وقتًا يندفع التربز، مواصلة عن بذلك ويستغني واحدة جملة يجتمع أن إىل كماء
كليتها تستوعب وعيبة جوبة والنفض للدفع املستحقة املائية فضل من يتجلب ملا فخلق تعاىل سبحانه
الخالق فتلطف … متصلة نفضها إىل الحاجة تكون وال واحدة دفعة إخراجها إىل يقام حتى أكثرها أو
جلت الباري لها خلق ثم … الحالبني إليها فأوصل عنها املائية وجذب إليها املائية جلب يف بحكمته
وهذا … الجنني تولد يف ،٥٠٧–٥٠٨ ج٢، التعاريج كثري معرًجا القضيب إىل للمائية اًعا دفَّ عنًقا قدرته
الجنني والدة سبب أن هذا فحاصل الخالقني. أحسن هللا وتبارك املبني الحق امللك هللا فتعاىل هللا رس من
الرغد والنسيم املجال سعة لطلب نفسه قوى انتباه وعند أكثر وغذاء أكثر هواء إىل احتياجه الطبيعية

.٥٦٢ ج٢، يوًما األربعني بعد ضحك األوفر. والغذاء
أنفع فإنه للحفظ املوصوف الفوتنج دواء من للصغري أنفع يشء ال إنه املتقدمني العلماء بعض قال 119

.١٥٦ ج٢، لذلك تعاىل هللا خلق ما
ج٣، الصحة ويورث هللا بإذن القاتل السم رش يرد الدواء هذا أن العلماء األطباء بعض زعم وقد 120

املعروفات من مسهل وأول اإللهي. الدواء وتفسريه تأويله هذا املصلح للمسهل اسم هو األيارج ،٣٣٩
للمسهل يقال وإنما غريه. بها سمي ثم هذا عىل األيارج اسم يوقع إنما القديم يف وكان روفس. أيارج
كاملة سنة يؤخذ السنة دواء ،٣٤٠ ج٣، طبيعته قوى من مسلم إلهي، أمر املسهل عمل ألن إلهي دواء

.٤٢٠ ج٣، هللا شاء إن ينفع به يكتمل ثم ،٣٥٥ ج٣، تعاىل هللا بإذن عمره أخذه فيصلح يوم كل
الخلقة يف قوتها عىل يدل شكلها حسن فإن ،٢٣٦ ج٢، تعاىل الباري بتسخري امللهمة الطبيعة فهي 121

.٤١٩ ج٢، املعدة إىل ممتدة الخلقة مستقيمة القصبة هذه وخلقت ،١١٠ ج٢، ذلك ضد عىل شكلها وسوء
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(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

الحمدالت اإليمانية، والنهايات البدايات الطب علم داخل الديني الجو هذا عن ويعرب
اإلعالن بعد تعاىل» هللا شاء «إن الزمة تتكرر كما أواخرها. يف أو الكتب أوائل يف والبسمالت
اإليمانية النهايات ونفس التعبري.123 يف كأسلوب «اللهم» لفظ ويظهر وقصد.122 نية عن
وقد الصناعة.124 واجب أداء عىل العون الطالب بالجاه هللا إىل املتوسل املطبعة لصاحب
علمية غري محلية دينية أنها عىل الالتينية الرتجمات من العبارات هذه أمثال أسقطت
وحكم الواقع حكم بني الفصل بدعوى الخالصة التجريبية يف ووقع الغربي العلم فتأزم

القيمة.
الوحي نسق وحدة سينا البن الطب» يف «القانون كتاب يف يتضح الخاتمة، ويف
مثل النقلية العقلية العلوم باقي يف ظهرت التي الوحدة نفس وهي والطبيعة. والعقل
كان ثَم وِمن الصوفية. وطبيعيات املعتزلة عند الطبائع وأصحاب الفقه أصول علم
واملصطلحات األسماء يف األقل عىل اآلن حتى متصًال زال ما القديم الطب كان إذا السؤال:
واملوروث الجديد الغربي الطبي الوافد بني نفسه النسق إعادة الحكمة من أليس الطبية
الحال هو كما العلمية الثقافة قسمة من بدل جديد طبي إبداع أجل من القديم الطبي

الجديد؟ الطبي الوافد وأنصار النبوي الطب أنصار بني املعارص وجداننا يف

عىل والسالم والصالة إحسانه وسبوغ شأنه بعلو يستحقه حمًدا هلل الحمد الرحيم. الرحمن هللا بسم 122
تعاىل. هللا شاء إن املفردة األدوية يف كتابنا تصنيف يف ولنأخذ ،٢ ج١، وسالمه وآله النبي محمد سيدنا
بسم .٢٢٢ ج١، وآله النبي محمد سيدنا عىل هللا وصىل الكليات وهو القانون كتب من األول الكتاب ثم
عىل والصالة عليه والثناء هللا حمد وبعد اصطفى الذين عباده عىل وسالم هلل الحمد الرحيم، الرحمن هللا
محمد سيدنا عىل هللا وصىل العاملني رب هلل والحمد الثاني الكتاب ثم أخرى نسخة يف ،٢٢٢ ج١، أنبيائه
وسالم هلل الحمد الرحيم، الرحمن هللا بسم أوله الثاني الجزء ويليه األول الجزء ثم .٤٧٠ ج١، وآله النبي
والصالة عباده عىل وسالم هلل الحمد الرحيم، الرحمن هللا بسم ،٢٢٢ ج٢، أنبيائه عىل والصالة عباده عىل
هللا شاء إن بابه يف ذكره بما ،١٠٨ ج٢، تعاىل هللا شاء إن الرابع الكتاب إىل فلنأخر ،٢ ج٢، أنبيائه عىل
ج٣، وحده هلل والحمد ،٢ ج٣، املؤمنني عباده عىل وسالم هلل الحمد الرحيم، الرحمن هللا بسم ،٤٤٩ ج٢،
وآله النبي محمد سيدنا عىل هللا وصىل العاملني رب هلل والحمد .٢٦٣ ج٣، الرحيم الرحمن هللا بسم ،٢٦٢

.٣٠٩ ج٣، الرحيم الرحمن هللا بسم ،٣٠٩ ج٣، وسلم
.٩٠ ج٣، يكون أن إال اللهم ،١٩ ج٢، املواد غليان يخاف أن إال اللهم 123

.٤٤٢ ج٣، 124
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فقيًها1 رشد ابن

االجتهاد إىل التقليد من مقدمة: (1)

«نهاية صاحب هو الفقيه رشد ابن فقيًها. رشد وابن الفقيه رشد ابن بني فرق هناك
أعمال يتخلل الذي القايض روح هو فقيًها رشد ابن أن حني يف املقتصد»، وبداية املجتهد
الفقه علم إىل وأقرب أحيانًا، الفلسفة روح عنه تغيب تقليدي، األول كلها. رشد ابن
والطبيب املتكلم كله، رشد ابن فكر يف يتحكم فلسفي، تجديدي الثاني أن حني يف القديم.
عرض من بسهولة معرفته يمكن ظاهري األول والشارح. واألصويل واللغوي والفيلسوف
القايض اجتهادات رصد عىل يقوم تأويل إىل حاجة يف والثاني املجتهد»، «بداية وتحليل
يف ذلك تجىلَّ وقد فريق. كل أدلة ومقارنة املتخاصمني، بني الحكم يف الصواب ملعرفة
أحق الفريقني أي يعرف كي املعتزلة وأدلة األشاعرة أدلة بني املقارنة يف األدلة» «مناهج
محاولتهم يف الفالسفة وأدلة الغزايل أدلة بني للمقارنة التهافت» «تهافت ويف بالربهان،
يف فقيًها، رشد ابن الفيلسوف، الفقيه روح تجلت كما خالًصا. فلسفيٍّا فهًما العقائد فهم
الفلسفة بني أي والرشيعة الحكمة بني للصلة رشد ابن فيه يعرض الذي املقال» «فصل
أم مندوبة أم بالرشع واجبة الفلسفة هل سؤال: عىل إجابة فتوى، صيغة يف والدين
أيًضا فقيًها رشد ابن يتجىلَّ وقد الخمسة؟ التكليف ألحكام طبًقا محظورة أم مكروهة
صدق من ويتحقق األدلة بني رشد ابن يوازن عندما «الكليات» كتاب يف العلم روح يف
وتتجىلَّ اليونان. أطباء بني يقارن عندما الطبية رسائله يف وكذلك التجارب، يف األحكام

قسم ،١٦ العدد املقارنة، البالغة مجلة ألف، مجلة والغرب»، الرشق يف العقالني والرتاث رشد «ابن 1

ص١١٦–١٤٤. ١٩٩٦م، بالقاهرة، األمريكية الجامعة واملقارن. اإلنجليزي األدب



(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

مبينًا للرشاح املختلفة التأويالت بني يقارن عندما والتلخيصات الرشوح يف الروح نفس
الصحيح.2 التأويل إىل وانتهاءً بعضها، خطأ أو صواب

املتكلم، الشارح، هو رشد فابن األشخاص. خالل من الحضارة مقاصد وتتجىل
القصد، وحدة تظهر شخصيته يف التعدد هذا من وبالرغم العالم. الفقيه، الفيلسوف،
نشأت منه الذي األصل عن الناس، عليها اختلف التي الواحدة الحقيقة عن البحث وهو
رد هو إذن رشد ابن غرض عنه. املسكوت إليه يحال الذي به املنطوق وعن الفروع،
كانت وملا الحكم. وإصدار الصواب، ملعرفة بينها األدلة ومقارنة أصولها، إىل الفروع
جانب من فالحقيقة الفروع. أمهات عىل اقترص فإنه نهاية ال ما إىل تتشعب الفروع
واالختالف واالتفاق التعدد. جانب من وليست الوحدة جانب من الفرع، وليس األصل
من لالقرتاب االتفاق وتوسيع االختالف تقليل املتخاصمني، بني للفصل القايض مهمة
الكل، إىل للجزء ا ردٍّ والقواعد، األصول يف االختالف أسباب عن والبحث الواحد، األصل
االجتهاد: هو وهذا واملختلف. منه املتفق الرشع، يف به املنطوق إىل للمشهور وإرجاًعا
الفروع. هي عنه واملسكوت األصول، هي به املنطوق به. املنطوق إىل عنه املسكوت إرجاع
واستنباط مذهبهم أصول إىل فتاويهم بإرجاع الفقهاء أحكام مراجعة ويمكن بل
لم أو املذهب أصحاب عن نقلت سواء النوازل يف األصول هذه عىل بناءً أخرى أحكام

تُنقل.3
مسائل إىل العودة طريق عن االجتهاد عىل والحث التقليد إيقاف الكتاب من والغاية
والتحقق أدلتها يف النظر وإعمال عليها والحكم فيها النظر إلعادة واالختالف االتفاق
املجتهد «بداية الكتاب عنوان من القصد هذا ويتضح الفقه. لروح استئناًفا صدقها، من
بالتناقض. وربما بالتقابل يوحي ولكنه ودال. جميل عنوان وهو املقتصد».4 ونهاية
البداية الفلسفة: روح وهو باالجتهاد، يوحي املجتهد» «بداية العنوان من األول فالجزء

األزهرية، الكليات مكتبة (القاهرة، املقتصد ونهاية املجتهد بداية تحليل عىل فقط البحث هذا سيقترص 2

جزأين. يف ١٩٦٩م)
.٤١٨–٤١٩ ،١٦٧ ج٢، السابق، املرجع 3

العربية اللغة من فعلم تقدَّم إذا االجتهاد رتبة قلنا كما اإلنسان به يبلغ أن الكتاب هذا قوة أن «بيد 4

كتاب نسميه أن الكتاب بهذا األسماء أخص أن رأينا ولذلك ذلك. يف يكفيه ما الفقه أصول من وعلم
.٤١٨–٤١٩ ج٢، املقتصد».» ونهاية املجتهد «بداية
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النتائج، دون واملقدمات املذهب، دون واملنهج الجواب، دون والسؤال النهاية، دون
«نهاية العنوان من الثاني والجزء االجتهاد. روح مع يتفق ما وهو املنغلق، دون واملنفتح
الكمال، إىل الوصول الغاية، بلوغ بالنقيض: وربما املقابل بالروح يوحي املقتصد»
اللغات بعض يف الحال هو كما «الغاية» هنا «النهاية» تعني وقد االجتهاد. باب قفل
يتوخى الذي املوجز أو القصد صاحب الطالب «املقتصد» لفظ يعني وقد األجنبية.5

اإليجاز.
ابن وضع لذلك الفقه.6 بأصول والعلم العربية، باللغة العلم اثنان: االجتهاد ورشوط
موريتانيا). يف أخريًا نُرش (وقد مفقود وهو «الرضوري» سماه العربية اللغة يف كتابًا رشد
الفقه» أصول يف «الرضوري سماه للغزايل الفقه أصول يف املستصفى كتاب لخص كما
بإحالة املقصود هو يكون وقد الشباب. مؤلفات من وهو املستصفى». «مخترص أو
يستطيع التي اآللة هي االجتهاد الفقه. بأصول يدعي الذي الفقهي كالمه إىل رشد ابن
االستدالل. منطق هو االجتهاد املذهب. أصحاب من ابتداءً األحكام استنباط الفقيه بها
بأن وترصيحه «املستصفى»، يف الغزايل فعل كما عليه سابق آخر منطق إىل يحتاج وال
كيفية معرفة بل ا كمٍّ املسائل حفظ االجتهاد ليس بعلمه». لنا ثقة فال له منطق ال «من
عديد صناعة له طبًقا يتم الذي للقالب الخفاف صاحب معرفة كيًفا، األحكام استنباط
باعثًا زمانه، يف الفقهاء حفظ طريقة ضد كان هنا رشد ابن أن ويبدو الخفاف.7 من

جديد. من االجتهاد روح عىل
تأليًفا ليس فهو لالستذكار. الشخصية املدونة إىل أقرب املجتهد» «بداية وكتاب
بينها، واالختالف االتفاق أوجه معرفة أجل من الفقهاء ملذاهب تجميع هو بل إبداعيٍّا
من رشد ابن جمعه عليها. الحكم يسهل حتى األوىل أصولها إىل االختالف أوجه ا رادٍّ
أصحاب عن بنقله رشد ابن ثقة لعدم ونظًرا القايض. لجده ربما «االستذكار» كتاب

باألملانية. Zweck بالفرنسية، fin اإلنجليزية. يف end كلمة مثل 5

.٢١١ ج٢، السابق املرجع 6
املستصفى» مخترص أو الفقه أصول يف «الرضوري .٥١٤ ج٢، «الديباج» من منقولة املؤلف ترجمة 7

تصدير العلوي، الدين جمال وتقديم تحقيق ٥٩٥ه، سنة املتوىف الحفيد رشد بن محمد الوليد ألبي
املتن سلسلة الرشدية–فاس. الدراسات مركز هللا، عبد بن محمد سيدي جامعة سينارص، عالل محمد
يف كتابنا يف وقوته العمل يف تكلمنا «وقد ١٩٩٤م. لبنان، بريوت، اإلسالمي، الغرب دار ،(١) الرشدي

.١٠٥ ج١، الفقه»، بأصول يدعى الذي وهو الفقهي الكالم
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يتم. لم كتاب املعنى بهذا وهو بها. منه أعلم هو ممن بتصحيحه يطالب فإنه املذاهب
بعض ذلك دفع وقد واإلكمال.8 والزيادة واملراجعة للتصحيح باستمرار خاضع إنه إذ
الحفيد، رشد ابن وليس الجد رشد ابن إىل الكتاب نسبة إىل العرب والباحثني املسترشقني
األصول، إىل الفروع رد من الكتاب به يتسم ملا نظًرا الحفيد رشد البن أنه الغالب ولكن
عند الصدق مقاييس وهي والفطرة. والتجربة العقل عىل الفقه تأسيس ومحاولة

رشد. ابن
فيتذكر شخصية. تجربة عىل يقوم الكتاب وكأن الشخيص األسلوب يظهر لذلك
أي ٥٨٤ه عام منه انتهى وقد مدونة.9 نصوص بمراجعة أو بالذاكرة املذاهب أقوال
عاًما. بعرشين ذلك قبل منه جزءًا وضع قد وكان وفاته. من عاًما عرش أحد قبل
لذلك. مفهوم سبب دون الكتاب ضمن الحج كتاب إثبات عدم ينوي رشد ابن وكان
جديد، من كتابته أعاد لو يود وكان رأيه.10 عن عدل ولكنه الفقه، من جزء فالحج
وترجيح الناس اختالف أسباب لبيان القدر بهذا يكتفي جعلته العمر قرص هموم ولكن
العمر قرص فهموم فعل. قد لكان العمر من فسحة هللا أعطاه ولو أخرى. عىل أقوال

عليها املتفق األحكام مسائل من التذكرة جهة عىل لنفيس فيه أثبت أن الكتاب هذا يف غريض «فإن 8

أن عىس ملا والقواعد األصول مجرى يجري ما فيها الخالف نكت عىل والتنبيه بأدلتها، فيها واملختلف
بها املنطوق املسائل هي األكثر يف املسائل وهذه الرشع. يف عنها املسكوت املسائل من املجتهد عىل يرد
الخالف اشتهر أو عليها االتفاق وقع التي املسائل وهي قريبًا. تعلًُّقا به باملنطوق تتعلق أو الرشع يف
ونهاية املجتهد بداية التقليد»، فشا أن إىل عنهم هللا ريض الصحابة لدن من اإلسالميني فقهاء بني فيها
من نقلته فيما عولت ما وأكثر الباب. هذا يف أثبتناه الجنس هذا من ليشء تذكرنا «وإن ص٣. املقتصد،
أن يل وهم عىل ذلك من وقع ملن أبحث قد وأنا «االستذكار». كتاب هو أربابها إىل املذاهب هذه نسبة
ألحقناه غرضنا يشاكل مما شيئًا تذكرنا وإن الكتاب هذا يف نثبته أن رأينا ما «فهذا ،٩٠ ج١، يصلحه»،
.٤١٨ ج٢، ذكرناه»، ما هو الذكر يف اآلن منها حرض الذي لكن كثرية الباب هذا «وفروع ،٢٨٧ ج١، به»،
للنرش، توبقال دار البيضاء: (الدار جديدة لقراءة مدخل الرشدي: املتن العلوي، الدين جمال أيًضا انظر

ص٦٦–٦٨. ١٩٨٦م)،
.٣٩٦ ج١، السابق، املرجع 9

لو ولوددنا فيها. أقوالهم وترجيح فيها الناس اختالف سبب من املسألة هذه يف لنا ظهر ما «فهذا 10

األحوط وإن عنه. الزمان عاق وربما طوًال يقتيض هذا أن رأينا لكن املسلك، هذا مسألة كل يف سلكنا أنا
هذا فسيتم العمر من انفساح لنا وكان فيه، تعاىل هللا يرسَّ فإن قصدناه. الذي األول الغرض نؤم أن هو

.٢٧ ج١، السابق، الغرض»،
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حيث من ا وكمٍّ والكمال، اإلتقان درجة حيث من كيًفا الفيلسوف، عىل نفسها تفرض
عمر إنجازها يكفي ال مراحل. عىل يتحقق مرشوع صاحب كان لو خاصة املؤلفات عدد

واحد.11
رشح بني فرق ال اإلسالمية الحضارة يف العامة التأليف لرشوط الكتاب ويخضع
بالبسملة البداية الفقه. أو الطب أو الكالم أو الفلسفة يف وتأليف وجامع وتلخيص
كتاب كل أول ويف بل العمل، أول يف وصحبه الرسول عىل والسالم والصالة والحمدلة
للصواب بالتوفيق هللا بدعوة أيًضا الكتاب نهاية عن ويعلن الجديدة.12 البداية عن إعالنًا
دون فقط الكتاب نهاية عن اإلعالن يتم ما ونادًرا نعمه. عىل والشكر هلل الحمد أو
من خلدون ابن سيفعل كما رشد، ابن يعرب كما اإليمان.13 نوايا خالص عن إعالن
وتأصيل القواعد وتقعيد املذاهب بني والحكم األدلة ومقارنة العقل تحكيم بعد بعد،
يف القصرية صيغتها يف أعلم» «هللا بعبارة الخطأ واحتمال املعرفة نسبية عن األصول
املراجعة يف معه املشاركة إىل القارئ تدعو مطولة صيغة يف أو االختالفات بعض نهاية

والتصحيح.14

واملوروث الوافد (2)

والكالم الحكمة كتب يف كظهوره الفقه كتب يف الوافد ظهور الذهن إىل يتبادر ال وقد
الطبيب رشد ابن يذكرهما وجالينوس. بقراط أسماء ظهرت ذلك ومع والتصوف.
هذا وملعرفة للطب كمصدرين استحاضة، أو حيض هو هل الحامل دم موضوع يف

.٨٨ ج٢، السابق، 11
،٩١ ج١، السابق تسليًما، وسلم وصحبه وآله محمد سيدنا عىل هللا وصىل الرحيم الرحمن هللا بسم 12

،٣٥١ ،٣٤١ ،٣٣٨ ،٣٣٥ ،٣٢٩ ،٣٢٥ ،٣٠٧ ،٣٠٢ ،٢٩٤ ،٢٧٣ ،٢٥٦ ،١٠٧ ج٢، ،٣٩٦ ،٣٣٠ ،٢٩١
وأحيانًا .٤٩٦ ،٤٩٠ ،٤٨١ ،٤٧٥ ،٤٦٧ ،٤٦١ ،٤٣٨ ،٤٢٦ ،٤٢٤ ،٤١٩ ،٤٠٤ ،٣٩٥ ،٣٣٦ ،٣٦١ ،٣٥٣

.٢٧ ج٢، وسلم، آله وعىل محمد سيدنا عىل هللا وصىل الرحيم الرحمن هللا بسم مثل تسليًما دون
.٤٣٧ ،٤٦١  ،٣٥١ ،٢٥٣ ج٢، ،٣٩٦ ج١، ،٥١٣ ج٢، ،٤٢٥ ،٣٩٦ ج١، ،٩٠ ج١، السابق، 13

،٤١٨ ،٣١٤ ،٢٧٩ ،٢٧٦ ،٢٦٦ ،٢١٤ ،١٣٩ ،١٢٨ ،١٠٧ ،١٠٢ ،٩٣ ،١٠٧ ج١، السابق، أعلم، وهللا 14

عىل أعلم، وهللا .٤٦٣ ،٤٤٣ ،٣٨٥ ،٢٣٧ ،١٤٢ ،١٣٤ ،٩٥ ،٦٨ ،٤٦ ،٢٩ ،١٢ ،٨ ج٢، ،٤٧٣ ،٤٢٢
.١٠٢ ج١، أعلم، وهللا بني فإنه فتأمله األوىل تلك يف اختالفهم
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فاملعرفة العلل.15 عن بحث ذلك يف كان لو الوافد عىل الفقه يعتمد أن حرج فال املوضوع.
املايض يصب طبيبًا. وباعتباره للطب كرواة بهما يستشهد رشد وابن تراكمية. العلمية
بني بالفصل الحديث الغربي العلم ذلك توهم كما املايض الحارض يلغي وال الحارض. يف
اإلنسانية. العلوم سائر عىل نقيل كعلم الفقه اعتماد عىل يدل وذلك والعلم. العلم تاريخ
واملعامالت والتعدين والزراعة والصناعة التجارة يف أيًضا يقال قد الطب يف يقال وما
العلل عن البحث أجل من فيها االختصاص أهل يقول وماذا قوانينها ملعرفة املرصفية
يونانيٍّا مصدره، يهم وال الحكمة. من أفيد هنا فالطب االجتهاد. وأساس الفقه مناط وهي
الحضارات كل يف واحد والتجريب التجريب، نتاج الطبيعي فالعلم يوناني. غري أم كان

الشعوب. جميع ولدى
رشد ابن كان وملا الوافد. عىل املطلقة األولوية للموروث تكون الحال وبطبيعة
املذاهب بعد له الرئييس الوافد باعتبارها الظاهرية برزت فقد والتكوين الثقافة أندليس
وأحيانًا الظاهرية، أحيانًا ويسميها األمصار. فقهاء عند وفروعها األربعة املرشقية الفقهية
املذاهب رؤساء بعد أوىل كشخصية األندليس حزم ابن يظهر كما الظاهر.16 أهل أخرى
ومدى الظاهري داود يذكر كما حنبل. وابن ومالك والشافعي حنيفة أبي األربعة الفقهية
ال أنه ولو رشد ابن به يعرتف مذهب فالظاهرية حزم. ابن وبني بينه واالختالف االتفاق
وكراويني واحدة مرة منهما كالٍّ املعايل، وأبا حامد أبا يذكر كما خامًسا.17 مذهبًا يسميه
التربد بني التفاضل يجيز كان الذي معاوية يذكر إنه بل كشافعيني.18 وليسا للمذاهب
زاهًدا متكلًما وليس فقيًها البرصي الحسن يذكر وأخريًا الصباغة.19 زيادة ملكان املصوغ

العتق.20 ويف الصيد أنواع ويف الصالة يف الخمار إيجاب يف آرائه يف

ج١، السابق، األطباء»، وسائر وجالينوس بقراط حكاه ما عىل حمل عىل حمل يكون أن أمكن «وبذلك 15

.٥٤
،٣٨١ ،٣٦٨ ،٢١٢ ،١٣٦ ،١١٢ ،١٠١ ،١٠٠ ،٩٧ ،٨٥ ،٧١ ،٤٣ ،٢٤ ،١٠ ،١ ج١، الظاهر، أهل 16

.١٩٩ ج٢، ،٤٨٤ ،١٤٣ ج١، الظاهرية، ،٤٧٩ ،٤٣٨ ،١٠٤ ،١٠١ ،٧٨ ،٥٦ ،٥٤ ،٤٤ ج٢، ،٣٩٤
،١٢٣ ج٢، ،٣٨٣ ،٢٧٣ ،٢٦٠ ،١١٠ ،٩٥ ،٩٠ ،٧٣ ،٦٢ ،٥٨ ،٥٦ ،٥٥ ،٣٣ ج١، السابق، حزم، ابن 17

.١٠١ ج٢، ،٩٠ ج١، الظاهري، داود
.٢٢٨ ج١، املعايل، أبو ،٢٧٤ ج٢، السابق، حامد، أبو 18

.٢١٢ ج٢، السابق، 19
.٤٨٢ ،٤٧٦ ،١١٨ ج١، السابق. 20
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ويخص األمصار.21 علماء أحيانًا ويسميهم األمصار فقهاء إىل رشد ابن يشري كما
العراق، فقهاء أو العراق أهل أحيانًا فيسميهم العراق، فقهاء أو الحجاز.22 فقهاء بالذكر
املدن إىل يشار كما الكوفة.23 أهل جماعة أو والكوفيني البغداديني أو العراقيني أو
كمذاهب رشد ابن إليها يشري أخرى فرق وهناك الغرب.24 أهل املدينة، أهل مثل واألقاليم

آخرين. قوم أقوال أو أخرى
وجوب مثل الخوارج فقه تشدد ويذكر اإلسالمية. الفرق فقه إىل رشد ابن يحيل كما
بعض إىل يشري كما والكثري. القليل يف السارق يد وقطع الحائض، عىل الصوم قضاء

املتجدد.25 األمر يف األوامر إىل املستمرة الحاجة مثل األشعرية الكالمية األصول
األندلس يف انترش الذي املذهب هذا املالكية، روح عن فقيًها رشد ابن يعرب وقد
نية كانت وقد املرسلة. املصالح يف مالك عنها عرب كما املصلحة روح أفريقيا، وشمال
يف التي املشهورة ومسائله أصوله فيه يجمع املالكي املذهب يف كتاب وضع رشد ابن
املذهب أصحاب عىل أحكاًما مستنبًطا القاسم ابن فعل كما عليها للتفريع األصول حكم
والفتاوى.26 األحكام يف والتقليد االتباع أصل يفعل كما مالك عن ينقلها ولم املالكي،

املغرب.27 أهل عند مالك مذهب إىل ويشري

األمصار، علماء ،٢٩٨ ،١٣٢ ،٦٦ ج٢، ،٢٦٩ ،١١٢ ،١٠٠ ،٧٥ ،٧٠ ،٦٤ ج١، السابق، األمصار، فقهاء 21

.٨ ج١،
.٥٠٥ ج٢، السابق، الحجاز، فقهاء 22

العراقيني، من طائفة ،٤٨٢ ج٢، العراق، فقهاء ،٤٧٩ ج٢، ،٢٧٣ ،١٣٥ ج١، السابق، العراق، أهل 23
،١٠٧ ،٩٩ ،١ ج١، الكوفيون، ،١٠ ج٢، ،٣٣٣ ج١، البغداديون، ،٩٩ ،١ ج١، العراقيني، أكثر ،٥٠٥ ج٢،
،٣٨٧ ،٣٣٥ ،١٦٥ ،١٦٣ ،١٦٢ ،١٤٥ ،١٠٢ ج٢، ،٤٩٥ ،٤٩٤ ،٢٦٨ ،٢٦٧ ،٢٤٠ ،١٨٣ ،١٥٠ ،١٤٦

.٢٦٩ ج١، الكوفة، أهل جماعة ،٤١٣ ،٣٨٨
.٤٠ ج١، الغرب، أهل ،٢٧٣ ج١، السابق، املدينة، أهل 24

.٤٨٢ ج٢، ،١٨٦ ،٥٧ ج١، السابق 25
ألصول جامًعا كتابًا مالك مذهب يف نضع أن الكتاب هذا من فراغنا بعد هللا شاء إن نروم «ونحن 26

عمله الذي هو وهذا عليها. للتفريع األصول مجرى مذهبه يف تجري التي املشهورة ومسائله مذهبه
ذلك يف عنده كان ما قياس عىل مالك قول فيها عنده يكن لم فيما جاوب أنه يف املدونة يف القاسم ابن
يف والتقليد االتباع من الناس عليه جبل ملا األصول مجرى جارية فيها والتي مالك، مسائل من الجنس

.٤١٩ ج٢، السابق، والفتوى.» األحكام
باألندلس، املالكية تاريخ من الفقيه رشد ابن مكانة الرتكي، املجيد عبد أيًضا: انظر .٤٠ ج١، السابق 27
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(املعامالت) واألفقية (العبادات) الرأسية الثنائية البنية (3)

والتحليل، البنية يف الظاهر، يف تقليدي الفقه، يف كتاب املقتصد» ونهاية املجتهد «بداية
يف املعامالت قبل األول، الجزء يف بالعبادات يبدأ العقلية. والرباهني النقلية واألدلة
ا كمٍّ الجزءان ويتعادل القديم.28 التقليدي الفقه يف الحال هو كما الثاني الجزء
يف كتابًا وخمسون األول، يف كتابًا وعرشون اثنان الكتب: عدد اختالف من بالرغم
وأصغرها «الصالة» أطولها الكم. حيث من بينها فيما جزء كل كتب وتختلف الثاني.29
«الجنايات» وأصغرها «البيوع»، أطولها الثاني الجزء ويف األول. الجزء يف «العقيقة»
أخرى كتب إىل ينقسم موضوع رأس مجرد الكتب وبعض و«الصلح». و«القصاص»
الجزء يف النفوس» من و«القصاص األول، الجزء يف الحدث» من «الطهارة مثل

الثاني.
الكم حيث من الجزأين من كتب ترتيب بإعادة األهمية داللة اكتشاف ويمكن
تأتي األول الجزء ففي املعامالت.30 وبؤرة العبارات بؤرة ملعرفة األصغر إىل األكرب من
يربز مما للصالة كرشط الوضوء ثم الحج ثم العبادات مجموع يف للصالة األولوية
يف حاليٍّا املنسيتان العبادتان وهما الجهاد، ثم الزكاة ثم أوىل، كداللة الصالة أهمية
العبادات. يف للصالة املطلقة األولوية يعطي مما جديد من الصالة تعود ثم الوجدان.
عن الثاني الجزء ويف بهما. يتعلق وما واألرشبة األطعمة تأتي وأخريًا الصيام. يأتي ثم
والطالق النكاح ثم التجاري املجتمع صفة وهي للبيوع املطلقة األولوية تأتي املعامالت
العالقات جديد، من املوضوعان يتداخل ثم واملرأة. الرجل بني الجنسية العالقات أي

والعلوم اآلداب كلية الخامس، محمد جامعة (بريوت: اإلسالمي. التاريخ يف ومدرسته رشد ابن ضمن
.٢٤٥–٢٤٩ ص١٨٢–١٩١، ١٩٨١م)، والتوزيع، والنرش للدراسات الجامعية املؤسسة اإلنسانية،

أن وقبل الفقه أصول علم عن الصغرية املقدمة بعد للكتاب التقليدي الطابع بهذا رشد ابن ويعرتف 28

.٦ ج١، السابق، عادتهم». عىل الطهارة بكتاب ذلك من «ولنبدأ بقوله: الفقه يبدأ
يدل مما قسًما خمسني إىل الثاني الجزء وكتب قسًما وعرشين ثمانية إىل مقسمة األول الجزء كتب 29

أقل. بنيات إىل الرئيسيتني البنيتني يف ورد جزء كل يف التفريع عىل
(ص١١٣) بالصالة ليبدأ األصغر إىل األكرب من والعرشين االثنني األول الجزء كتب ترتيب إعادة يمكن 30
األكرب من الخمسني الثاني الجزء كتب ترتيب إعادة يمكن وكذلك (ص١). الحدث من بالطهارة وينتهي

(ص١). والقصاص والجنايات، بالصلح، وينتهي (ص٧٦) بالبيوع ليبدأ فاألصغر
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إىل باإلضافة التبادل عىل فرعية موضوعات يف الجنسني، بني والعالقات األشياء مع
عبادات إىل الفقه قسمة باستثناء غامضة البنية تظل ذلك ومع والجنايات. القصاص

ومعامالت.
الجزء كان فإذا وكيًفا. ا كمٍّ عديدة مستويات عىل بنية اكتشاف يمكن ذلك ومع
وكانت «املعامالت»، لفقه الثاني الجزء يتعرض بينما «العبادات» لفقه يتعرض األول
طرًفا اإلنسان كان غريه، مع اإلنسان عالقة واملعامالت هللا، مع اإلنسان عالقة العبادات
إىل اآلخر األفقي: واآلخر الرأيس اآلخر آخر: وكالهما واآلخر. هللا العالقتني، يف مشرتًكا

األمام. إىل واآلخر أعىل

اآلخر الرأيس

ت
العبادا

ا%عامالت
اآلخر األفقياإلنسان

والصالة، الطهارة، ثمانية: يف الرأيس املحور يف والعرشين االثنني الكتب ضم ويمكن
الصالة تكون الكم حيث ومن والضحايا. واأليمان، والجهاد، والحج، والصيام، والزكاة،
ثمانية يف األفقي املحور يف الخمسني الكتب وضع يمكن كما أصغرها. واأليمان أكربها
واألقضية. والجنايات، والعتق، واللقطة، والحجر، والقراض، والبيوع، النكاح، كذلك:
حديث من العبادات بنية وتشتق أصغرها.31 واألقضية أكربها النكاح الكم حيث ومن
يف الشهادة. تعادل األيمان واعتبار امليت أحكام كتاب باستثناء خمس» عىل اإلسالم «بُني
تغيب ذلك ومع متناثرة. مفككة جاءت لذلك نص. أي من املعامالت بنية تشتق ال حني
واألجناس والجمل واألقسام والفصول واألبواب الكتب تفصيالت وتكثر املحكمة. البنية

أقل. عدد إىل البنيات رد نتيجة وهذا املتشابهة، الكتب الثمانية املوضوعات من موضوع كل ويتضمن 31
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اضطراب وهو إحكاًما. وأكثر أقل، بنية يف الرتكيب إعادة إىل يحتاج مما واألقوال واألركان
ما وعادة سليًما.32 علميٍّا تحقيًقا املحققة غري النرشة إىل يرجع وال نفسه. الكتاب بنية يف
مسائل.33 إىل والفصل فصول، إىل والباب أبواب، إىل والكتاب كتب، إىل املوضوع ينقسم
كل ينقسم وال الصالة.34 وكتاب الطهارة كتاب مثل كتب إىل كتاب ينقسم أحيانًا ولكن
مبارشة. أركان أو مبارشة فصول إىل الكتاب ينقسم بل وأقسام وفصول أبواب إىل كتاب
جمل. أو فصول دون أبواب إىل ينقسم أخرى وأحيانًا أقسام، بال الكتاب يكون وأحيانًا
وقد مبارشة.36 مسائل إىل وينقسم فصول.35 إىل الجملة أو الباب ينقسم ال وأحيانًا
تلحق وقد بنيته.37 من جزءًا تكون أن ودون به ملحقة الباب آخر يف موضوعات تأتي

األبواب وترتيب الفقرات تقطيع ويضطرب نارش. بال القديمة األزهرية بالطريقة تم الكتاب تحقيق 32

طبًقا التصنيف مثل أحيانًا وناقصة ومتداخلة متكررة والفصول واألبواب مستمرة فالفقرة والفصول،
املقاالت. أي للجمل

التيمم، كتاب ،٤٤–٥ ج١، السابق الغسل، كتاب ،٧–٤١ ج١، السابق الوضوء، كتاب مثل وذلك 33

.٧٦–٩٠ ج١، السابق النجس، من الطهارة كتاب ،٦٥–٧٥ ج١، السابق
كتاب ينقسم حني يف الخبث. من والطهارة الحدث من الطهارة إىل الطهارة كتاب ينقسم ال مثًال 34

كتاب إىل الصالة كتاب ينقسم وال التيمم. وكتاب الغسل وكتاب الوضوء كتاب إىل الحدث من الطهارة
.٧–٨ ج١، السابق، الثاني، الصالة وكتاب األول الصالة

األول والباب الحدث، من الطهارة عن األول الكتاب من الوضوء وجوب عن األول الباب مثل وذلك 35

الحدثني، هذين أحكام يف الثالث الباب من الثالثة املسألة آخر يف الرحم من الخارجة الدماء أحكام من
ج١، التيمم، كتاب من والسابع والخامس والثاني األول واألبواب .٥١ ج١، السابق، والحيض، الجنابة
النجس، من الطهارة كتاب من والسادس والخامس والرابع والثالث األول واألبواب ص٧٢–٧٥. ،٦٥–٧٨

.٨٤–٩٠ ص٧٦–٧٨،
وهذه .٢–٣٤ ج١، السابق الثالث، والباب ،٨–١٨ ج١، السابق، الوضوء كتاب من الثاني الباب 36
الرابع والباب التيمم كتاب الثالث والباب ،١٨–٢٣ ج١، فصوًال، أو أبوابًا تكون أن األوىل من املسائل
والجملة ،٧٨–٨٤ ج١، النجس، من الطهارة كتاب من الثاني والباب ،٦٨–٧٥ ج١، السادس، والباب

.٢٥٤ ج١، الزكاة، كتاب من األوىل
األفعال ومعرفة الرابع، الباب آخر يف الوضوء ونواقض الثاني، الباب آخر يف الخفني مسح مثل وذلك 37

نواقض ومعرفة .٤٢–٤٤ ج١، السابق الخامس، الباب آخر يف فعلها يف الطهارة هذه تشرتط التي
وهي مسائله وتعدد الرحم من الخارجة الدماء أحكام عن الغسل كتاب من الثاني الباب آخر يف الطهارة
مسائل، بال األول أبواب: ثالثة إىل بذاتها تنقسم ملحقة مسألة وهي .٥٠–٦٤ ج١، بابًا، تكون أن أوىل

.٥٠ ج١، مسائل، بخمس والثالث مسائل، بسبع والثاني
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أرقام بال أبواب تظهر ثم خاص.38 فصل لها يكون أن دون املسائل آخر املوضوعات
األبواب موضوعات بعض وتتداخل فصل.39 أو باب بعد أرقام بال وفصول باب، بعد
بعض وتتكرر الطهارة.40 مع واألرشبة األطعمة وتداخل البيوع، يف الطهارة تداخل مثل
فتذكر وترتيبها. املسائل عد يف االضطراب يكثر كما النجس.41 من الطهارة مثل األبواب
وقد فقط.42 منها ثالثة وتذكر مسائل أربع عن ويُعلن املسائل. باقي دون األوىل املسألة
بدورها مسألة تتفرع وأحيانًا فقط.43 األوىل املسألة أو الثانية دون أوىل مسألة توجد
عدة أو واحدة مسألة بها مسألة بعد بأكملها موضوعات تظهر وقد مسائل.44 عدة إىل

اآلتي: النحو عىل كله ذلك تلخيص ويمكن مسائل.45
مسائل إىل الجمل وبعض جمل، إىل الكتب وبعض وثاٍن، أول إىل الكتاب قسمة
أقسام، إىل الفصول وبعض فصول، إىل األبواب وبعض أبواب، إىل الجمل وبعض مبارشة،
أبواب إىل الكتب وبعض مبارشة، مسائل إىل األبواب وبعض مسائل، إىل األقسام وبعض

مبارشة.

.١٤٩ ج١، السابق، الثالث، الفصل وقبل املرأة إمامة يف الرابعة مسألة بعد الخاصة اإلمام أحكام مثل 38

الرابع الفصل بعد رقم بال وفصل ،١٠٥–١٠٧ ج٢، السابق، الثاني، الباب بعد الحكمني بعث يف باب 39
بعد الثالث بفصوله الربوية الذرائع بيوع يف رقم بال وباب ،١٤٩–١٥١ ج٢، السابق، البيوع، كتاب من

.١٥١–١٥٥ ج٢، السابق، الربا، بيوع يف الثاني الباب
.٤٨٦–٤٩٨ ج١، السابق، 40

.١٩٩ ،٦٧–٩٠ ج١، السابق، 41
ج١، السابق. الجمعة، أحكام من الرابع الفصل يف املسائل باقي دون فقط األوىل املسألة توجد 42

الباب ويف ،٢٥٥ ج١، الرابعة، عن اإلعالن من بالرغم ثالث مسائل إىل الثانية املسألة وتنقسم .١٦٨–١٦٩
،٤٥٥–٤٥٧ ج١، مبارشة، الثالثة املسالة وتبدأ األوليني، املسألتني تعد ال الضحايا كتاب من يف الثالث
ج٢، النكاح، كتاب من الزوجية مانع يف عرش الثاني الفصل يف األوىل املسألة بعد ثانية مسألة توجد وال

.١٥٢–١٥٥ ج٢، الربوية، الذرائع بيوع يف باب بعد ترقيم بال واحدة مسألة وتذكر .٤٢–٥٢
املسألة توجد كما ،٤٢٤–٤٢٦ ج٢، السابق، الثانية. دون األوالد أمهات كتاب من األوىل املسألة توجد 43

.٤۷٤٦٩–٣ ج٢، وعقوباتهم، الزناة أصناف يف الثاني الباب يف فقط األوىل
ج١، السابق. فقط، ثالث منها يُذكر مسائل عدة إىل الثالثة املسألة تتفرع القضاء يف الثاني الباب يف 44

.٢٨٤–٢٨٦ ج٢، أخريان، مسألتان تبدأ الثانية املسألة بعد الشفعة كتاب ويف .١٩٣–١٩٥
به واملريض املسافر بقضايا يتعلق جزء املفروض الصوم من الثاني القسم من السادسة املسألة بعد 45

.٣١٣–٣١٨ ج٢، مشهور، خالف يُذَكر مسألة وبعد ،٣١٣–٣١٨ ج١، السابق، واحدة، مسألة
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طريق عن اآلخر بالبعض بعضها املفككة البنية هذه ربط رشد ابن حاول وقد
تقدم «وقد ذلك»، تقدم «وقد مثل املايض يف إنجازه تم ما إىل تشري التي الربط فواصل
سيذكر أو سيأتي ما املستقبل يف إنجازه سيتم ما أو اآلن ذكره أو فعله يتم ما أو القول»
التعبري ويتم األزمنة تتداخل وقد األمر. صيغة يف املضارع فعل يكون وقد سنعرف.46 أو
عىل الغالب ولكن األحكام»، يف القول الكتاب هذا من «وبقي مثل باملايض املستقبل عن
االضطراب بهذا رشد ابن ويشعر ذكره. سيأتي ما عىل تنبيًها املستقبل هو الربط عبارات
املوضوع.47 بهذا أليق املوضوع فهذا بعضها. إىل املوضوعات بعض فيحيل البنية يف
األول.48 املوضوع إىل ويعود الكالم، فيستدرك البنية عن والخروج باالستطراد ويشعر

شتاتها.49 وجمع البنية وحدة وراء الذي والقصد بالغرض دائًما ويذكر

املتداخلة البنيات (4)
املعامالت يف واألفقية العبادات يف الرأسية الثنائية الرئيسية البنية هذه إىل وباإلضافة
وهي الكتب، من عدًدا يجمع كيل موضوع كل يف املتداخلة البنيات من مجموعة تظهر
اآلتي: النحو عىل ذلك توضيح ويمكن واملعامالت، العبادات من كل يف الثمانية املوضوعات

العبادات أوًال:
(النجس). الخبث من والطهارة الحدث، من الطهارة ثنائية: بنية الطهارة (١)
خماسية: بنية والوضوء والتيمم. والغسل، الوضوء، ثالثية: بنية الحدث من والطهارة

تقدم وقد .٤٨٣ ج١، السابق، الذبائح، كتاب يف ذلك القول تقدم وقد مثل: املايض ألفعال بالنسبة 46

يأتي ما عىل مثل: املضارع ألفعال وبالنسبة .٢١١ ج٢، ذلك. يف القول تقدم وقد ،٢١٩ ج٢، ذلك.
األجناس هذه من جنس يف التي املشهورة األحكام مسائل بذكر فلنبدأ .٢٧٧ ج١، الحدود، كتاب يف
إن بعد نذكرها التي األحاديث ،٢٩٣ ج٢، األحكام، يف القول الكتاب هذا من وبقي .٤٠٩ ج٢، الخمسة،
ج٢، تعاىل، هللا شاء إن منه املشهور الجنس هذا من أيًضا نذكر أن رأينا قد ونحن .٤٦٤ ج٢، هللا، شاء

.٢٥ ج٢، مكانه، يف هذا وسيأتي ،٢٦٦ ج١، بعد، سيأتي ما عىل مثل: للمستقبل وبالنسبة ،٥١٢
.٥٢ ج٢، السابق، الطالق، بكتاب أليق املسألة وهذه 47

كنا حيث إىل فلنرجع بسبيله كنا عما خرجنا قد وإذ .١٩٠ ج١، السابق، نقول، كنا حيث إىل فلنرجع 48

.٢١١ ج٢، وعدنا، التي املسائل ذكر من
للبيوع العامة األحكام يف القول وهو الثالث القسم إىل غرضنا يحسب الجزء هذا يف تكلمنا وإذا 49

.٢١٣ ج٢، الكتاب، هذا يف ذكرها قصدنا وليس ،١٨٧ ج٢، السابق، الصحيحة،
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والنواقض، العمل، ثالثية: بنية والغسل والغاية. والنواقض، واملاء، واألفعال، الوجوب،
والنواقض، والصنع، والصفة، والرشوط، والجواز، املعرفة، سباعية: بنية والتيمم واألحكام.
تزال الذي واليشء واملحال، واألنواع، الحكم، سداسية: بنية الخبث من والطهارة والرشط.

واألدب. والصفة، به،
بنية األعيان وندب وجوب. أي بأعيان ليست وما أعيان ثنائية: بنية والصالة (٢)
واألذان الوقت، ثمانية: بنية والرشوط والقضاء. واألركان، والرشوط، الوجوب، رباعية:
ثنائية: بنية والوقت والنية. والرشط، واملواضع، والطهارة، واللباس، والقبلة، اإلقامة، مع
فرد، سداسية: بنية واألركان ورضوري. مختار، ثنائية: بنية واملأمور ومنهي. مأمور،
ورشوط الحكم، سباعية: بنية والجماعة ومرض. وخوف، وسفر، وصحبة، وجماعة،
والجمعة اإلمام. وفساد اإلمام، وعمل االتباع، وصفة واالتباع، اإلمام، ومقام اإلمامة،
وجمع. قرص، ثنائي: والسفر واإلحكام. واإلمكان، والرشوط، الوجوب، رباعية: بنية
ورشطه. وصفته، القايض، ثالثي: والقضاء والسهو. والقضاء، اإلعادة، ثالثي: والقضاء
واإلمام، واملنفرد وصفاتها، واألفعال، واألقوال واملواضع، سنة، أم فرض سدايس: والسهو
وركعتي والنوافل، والفجر، الوتر، فعرشية: بأعيان ليست التي أما للساهي. والتسبيح
وامليت. القرآن، وسجود والعيدين، واالستسقاء، والكسوف، ورمضان، املسجد، دخول
والغسل والدفن. والصالة، والجنازة، والكفن، والغسل، االحتضار، سداسية: امليت وأحكام
واملصىل، الصفة، خماسية: والصالة والصفة. واملغسول، والغاسل، الحكم، رباعي:

والرشط. واملوضع، والوقت،
الخصوص. وجه عىل الفطر زكاة ثم العموم وجه عىل الزكاة ثنائية: والزكاة (٣)
وفضة، ذهب والكم وملن. ومتى، (والكم)، واألحوال، الوجوب، خماسية: العامة والزكاة
الفطر وزكاة والكم، والصفة، العدد، وملن وعروض. وثمار، وحبوب وغنم، وبقر، وإبل

وملن. ومتى والكم، عليه، والواجب الحكم، خماسية:
الخصوص عىل والصيام االعتكاف. ثم الصيام ثنائي: العموم عىل والصيام (٤)
وأركان. أنواع ثنائي: والصوم وفطر. صوم ثنائي: والواجب ومندوب. واجب أيًضا: ثنائي
واألركان (نذر) ذاتي وواجب (كفارات)، وعلة (رمضان)، زماني واجب ثالثية: واألنواع
مفطرات، فثنائي: الفطر أما نهار. أو شهر ثنائي: والزمان ونية. وإمساك، زمان، ثالثية:
ثالثي: واملندوب يستحيل. وما يجب، وما يجوز، ما ثالثية: بنية وللمفطرات ومفطرين.

واإلمساك. والنية، األيام،
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الوجوب ثنائية: واملقدمات واألحكام. واألركان، املقدمات، ثالثية: الحج وبنية (٥)
والتمتع، اإلفراد، ثالثي: والحج والعمرة الحج ثنائية: واألركان ومتى. من، ثم ورشوطه
والتمتع، والكفارة والحلف، والفدية والصيد، اإلحصار، سداسية: واألحكام والقران.
معلقة أخرى بنية املحكمة البنية هذه تتخلل ثم والهدي. عنها، املسكوت والكفارات
والطواف، اإلحرام، سدايس: واإلحرام والرتوك. والزمان، اإلحرام، أوًال: ثالثية األحكام عىل
والحكم. والرشط، الصفة، ثالثي: والطواف الجمار. ورمي واملزدلفة، وعرفة، والسعي،

والرتتيب. والرشط، والصفة، الحكم، رباعي: والسعي
الحرب وأحكام املحاربني. أموال وأحكام الحرب، أركان البنية: ثنائي والجهاد (٦)
واملهادنة، العدو، وعدو الحرب، ورشط العدو، ونكاية واملحاربون، الحكم، سباعية:
األخماس، وأربعة الُخمس، سباعية: أيًضا املحاربني أموال وأحكام الحرب. وسبب

والجزية. والفيء، الفتح، وأرض الكفار، عند املسلمني وأموال واألنفال،
والحكم، األنواع ثنائية: واأليمان والنذور. األيمان ثنائية: والنذور األيمان وبنية (٧)
وما واملنعقدة، اللغوية املباح، وغري املباح ثالثي: والحكم واألنواع والحكم. لأليمان والرافع
والكفارات. االستثناء البنية ثنائي والحكم لأليمان والرافع ترفعه. ال وما الكفارة ترفعه
البنية: ثالثية والكفارات االستثناء. فيه يؤثر ال وما يؤثر وما الرشط، ثنائي: واالستثناء
واللفظ واليشء. اللفظ ثنائية: واألصناف يلزم. ال ما وأحكام يلزم، ما وأحكام األصناف،

مرصح. وغري مرصح ثنائي: واملطلق واملقيد. املطلق ثنائي:
واألطعمة والعقيقة، والصيد، والذبائح، الضحايا. البنية: خماسية والضحايا (٨)
والذبائح اللحوم. وأحكام، الذبائح، وأحكام والنوع، الحكم، رباعية: والضحايا واألرشبة.
تذكيته تجوز وما الزكاة، ورشط الزكاة، به تكون وما والزكاة، الذبح، محل خماسية:
ورشوط الصيد، وزكاة الصيد، به يكون وما ومحله، حكمه رباعي: والصيد تجوز. ال وما
اللحم. وحكم والسن، والوقت، وكم، ومن واملحل، الحكم، سداسية: والعقيقة القانص.

واالضطرار. املحرمات ثنائية: واألرشبة واألطعمة

املعامالت ثانيًا:

والطالق، النكاح، سداسية: بنية ذو متضايفة ملوضوعات جامع كلفظ النكاح (١)
املقدمات، خماسية: بنية الدقيق باملعنى والنكاح واإلحداد. واللعان، والظِّهار، واإليالء،
العقد، كيفية البنية: ثالثية والصحة النكاح. وفساد الزوجية، وحقوق والخيار، والصحة،
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وجمع، وعدد، وزنا، ورضاع، ومصاهرة، نسب، عرشي: اثنا واملحل والرشط. واملحل،
وصداق. وشهود، أولياء، ثالثي: والرشط وزوجية. وعدة، ومرض، وإحرام، وكفر، ورق،
األنواع، البنية: رباعي والطالق والعتق. والفقد، واإلعسار، العيوب، رباعي: والخيار
والفسخ، والخلع، والسني، البائن، خماسية: واألنواع واألحكام. والرجعة، واألركان،
أحكام ثنائية: والرجعة والتفصيل. عليه، يقع ومن األلفاظ، ثالثية: واألركان والتخيري.
وصحة، ورشوط، ألفاظ، سباعي: والظِّهار ومتعة. عدة ثنائية: واألحكام والبائن. الرجعة،
وصفة املتالعنني، وصفات أنواع، خمايس: واللعان وأحكام. وإيالء، وتكرار، وحرام،

وأحكامه. وحكمه اللعان،
الخيار، وبيع والسلم، والرصف، البيوع، سداسية: بنية ذو عام كلفظ والبيوع (٢)
وأسباب أنواعه، البنية: سدايس خاص كموضوع البيوع العرية. وبيع املرابحة، وبيع
الفاسدة واألحكام املشرتكة، الصحيحة واألحكام املطلقة، صحته وأسباب املطلق، فساده
األعيان، البنية: رباعية املطلقة الفساد وأسباب نوًعا. نوًعا والفساد والصحة املشرتكة،
وأسباب والنسيئة. التفاضل الحتماالت البنية رباعي والربا والرضر. والغبن، والربا،
البيوع بنية لقلق ونظًرا رباعية. املشرتكة الصحيحة واألحكام ثالثية. املطلقة الصحة
والبيوع والربا، للبيع، املحرمة األعيان أيًضا: سداسية أوضح بنية توجد الخاص باملعنى
قبل من والنهي والغبن، للرضر عنها املنهي والبيوع والثنيا، الرشوط وبيوع عنها، املنهي
ونسيئة، تفاضل نسيئة، وال تفاضل نسيئة، وال تفاضل ال رباعي: والربا العبادات. وقت
والتخيري، والتعجيل واإلقالة والرشط، املحل البنية: ثالثي والسلم ال. أو واحد صنف

والنقصان. والزيادة املال، رأس ثنائي: املرابحة وبيع املتابعني، واختالف
والجعل، الخاص، باملعنى اإلجارات البنية: ثماني عام كموضوع واإلجارات (٣)
الضيق باملعنى اإلجارات والرهون. والقسمة، والشفعة، والرشكة، واملساقاة، والقرائض،
العقد، موجبات ثنائية: وأحكامها وأحكامها. والفساد، الصحة ورشوط أنواعها ثنائية:
االختالف. وحكم والضمان، الفسوخ، ثالثية: الطوارئ وأحكام الطوارئ. وأحكام
وفاسد، صحيح، ثالثية: واألحكام واألحكام. الرشوط ومسائل املحل، ثالثية: والقرائض
ثنائية: واألحكام واألحكام. والصحة، والفساد، الجواز، ثالثية: واملساقاة واختالف.
والشفعة والوجوه. واألبدان، واملفاوضة، العنان، رباعية: والرشكة وفاسد. صحيح،
عليه، ومشفوع شافع، رباعية: واألركان والتصحيح وأحكام. وأركان، تصحيح ثنائية:
ورقاب الرقاب. ومنافع األموال، رقاب ثنائية: والقسمة الشفعة. وصيغة فيه، ومشفوع
ينقل ال ما ثالثية: الرقابة ومنافع وتعديل. وقرعة ومراضاة، قرعة، ثالثية: األموال
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غري ثنائي: ويحول ينقل وما واألحكام. ويحول ينقل وما واألصول، والرباع ويحول،
وأحكام. ورشوط، أركان، ثالثية: والرهون واملكيل. الحيوان، مثل مكيل

والكفالة. والصلح، والتفليس، الحجر، البنية: سدايس عام كموضوع والحجر (٤)
ومتى املحجورين، أصناف البنية: ثالثي الخاص باملعنى والحجر والوكالة. والحوالة،
الفلس، البنية: ثنائي والتفليس أفعالهم. وأحكام يدخلون، ومتى الحجر من يخرجون

للوكيل. املوكل ومخالفة واألحكام، األركان، ثالثية: والوكالة املفلس. وأحكام
والوديعة اللقطة، البنية: ثماني األشياء نقل بمعنى عام كلفظ واملرياث (٥)
والعارية واللقطة والفرائض. والوصايا، والهبات، واالستحقاق، والغصب، والعارية،
والضمان املغصوب. عىل والطوارئ الضمان، ثنائي: والغصب واألحكام. األركان، ثنائيان:
والرشوط، األركان، رباعية: والهبات والواجب. الضمان، فيه وما للضمان، املوجب ثالثي:
الوصية، ومعنى به، واملويص األركان، رباعية: أيًضا والوصايا واألحكام. واألنواع،
لألم واإلخوة واألم واألب والزوجات، (الصلب، القرابة مرياث ثالثية: والفرائض واألحكام.

والوالء. والحجب، والجدات)، والجد، لألب، أو واألم لألب واإلخوة
األوالد. وأمهات والتدبري، والكتابة، العتق، البنية: رباعي العام باملعنى والعتق (٦)
واأليمان، واأللفاظ، يصح، ال ومن يصح من البنية: خمايس الخاص باملعنى والعتق
والتدبري خماسية. واملكاِتب واملكاتَب. املسائل، ثنائية: والكتابة والرشوط. واألحكام،
واألحكام واملدبر. واملدبر، واللفظ، املعنى، رباعية: واألركان واألحكام. األركان ثنائي:

خماسية.
والفروج ونفوس)، وأعضاء (أبدان، والجرح القتل، البنية: خماسية والجنايات (٧)
والجرح والقتل واملرشوب. واملأكول (القذف)، واألعراض واألموال، والسفاح)، (الزنا
الجوارح. ويف النفوس يف القصاص ثنائي: منهما وكل والدية. القصاص، ثنائي:
واملوجب، القاتل، رشوط ثالثي: النفوس يف والقصاص الجوارح. ويف النفوس يف والدية
ثالثي (والسفاح) والزنا وجرح. ومجروح، جارح، أيًضا: ثالثي واملوجب والقصاص.
وهي تأويل دون بحرب البنية: رباعية واألموال يثبته. وما وأصنافه الزنا، حدود البنية:
الغصب. وهو وبسلطان الرسقة، وهي حرز ومن البغي، وهو وتأويل وبحرب الحرابة،
وتضطرب تثبت. وبمن والتوبة، يجب، وما ومحارب، حرابة، البنية: خماسية والحرابة
القسامة تدخل كما يحارب. ولم أول من وهو خارجها من املرتد حكم إدخال يف البنية

الدية. بعد
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يقىض وما به، يقىض وما قضاؤه، يجوز ما البنية: سداسية األقضية وأخريًا (٨)
رباعي فيه يقىض وما القضاء. ووقت القضاء، وكيفية له، أو عليه يقىض ومن فيه،
متداخلني مستويني عىل بسيطة بنية وهي واإلقرار. والنكوث، واأليمان، الشهادة، البنية:

ووضوح. بساطة من القضاء يتطلب ملا ربما

الرشعي الفعل بنية (5)

وأصوله. الفقه أبواب تجمع الرشعي، للفعل واحدة بنية عىل املتداخلة البنيات هذه وتدل
مادي جانب جانبان: البنية لهذه ويبدو ومصطلحاته. الفقه أصول عىل كثريًا وتعتمد
ومقداره وزمانه، ومكانه وأنواعه، الفعل وأركان واملفعول، والفاعل بالجسم خاص
وصحته وحكمه، ورشطه، الفعل بصفة خاص صوري وجانب األشياء، عالم يف وتحققه

واملعامالت. العبادات بني ذلك يف فرق وال اللغوية، وصيغته وفساده،
مثل الخارج ومن الحدث، من الطهارة مثل الداخل من الجسم فعل هو فالفعل
الجسم لكل أو الوضوء مثل الجسم من لجزء فعًال يكون وقد الخبث. من الطهارة
مثل بالنية مرتبط هو بل كله أو بعضه وحده، الجسم فعل ليس وهو الغسل. مثل
واملتيمم، املتوضئ، مثل فاعل له فعل وكل الحج. ويف الصيام ويف الصالة يف النية
االحتضار، مثل الفعل عليه يقع مفعول وله إلخ. … والصائم والحاج، والغاسل، واملصيل،
وقد عنه. واملقيض له، واملزكى واملأموم، عليه، واملصىل والجنازة، والكفن، والغسل،
الصالة مثل جماعيٍّا أو فرديٍّا الفعل كان إذا جماعة أو فرًدا واملفعول الفاعل يكون
األقوال الصالة، أركان مثل أفعال عدة من مركب فعل فهو أركان. له والفعل والحج.
وأركان الخوف، وصالة السفر، وصالة العيدين، وصالة الجمعة، صالة وأركان واألفعال،
والسعي والطواف اإلحرام مثل الحج وأركان واإلمساك، والنية الزمان مثل الصيام
أنواع مثل أنواع وللفعل الحرب، وأركان الجهاد، وأركان الجمار، ورمي واملزدلفة وعرفة
املباح األيمان وأنواع والنذر، والكفارة رمضان الصوم، وأنواع الحيض، أنواع أو الخبث
الطالق، وأنواع ترفعها، ال وما الكفارة ترفعها وما واملنعقدة واللغوية املباح، وغري
والفعل إلخ. … املحجورين وأصناف البيوع، وأنواع والتخيري، والفسخ والخلع البائن
وزمان الصالة، زمان مثل زمان وله الحج. ومكان الصالة، مكان مثل مكان له
ورمضان املال زكاة يف الحول الزكاة، وزمان الحج، وزمان والشهر، النهار الصوم،
يكون وقد قضاءً. أو الرتاخي عىل أو الفور عىل الزمان يكون وقد الفطر. زكاة يف
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مثل ومقدار كم له والفعل والجمع. القرص صالة يف الحال هو كما مؤخًرا أو مقدًما
والغسل للوضوء املاء مثل األشياء عالم يف الفعل ويتحقق والبيوع. والكفارة الزكاة
وأرض واألنفال أخماس واألربع والخمس وللمحاربني، للزكاة واألموال الخبث. وإزالة
واألطعمة والعقيقة، والصيد، والذبائح، والنذور، للطعام، والضحايا والفيء، الفتح
واملأكول والفروج، واألعضاء والنفوس، واألبدان والرقاب، البيوع، يف املال ورأس واألرشبة

واملرشوب.
األعضاء عىل واملسح الوضوء، يف باملاء النضح مثل أدائه كيفية هي الفعل وصفة
ودخول االستنجاء، وآداب القضاء، وطريقة الصالة، وكيفية الغسل، وكيفية التيمم، يف
ويف اجتماعية بيئة يف سلوًكا يصبح حتى األفعال متصل فالفعل املنزل، أو املسجد
القائم وصالة القاعد صالة مثل البدنية بالقدرة الكيفية تتحدد وقد األفراد. بني عالقات
والوقت التيمم، أو الوضوء أو الغسل مثل عليه يتوقف ما هو الفعل ورشط النائم. وصالة
فعل ولكل للعبادات. كرشط والنية للصالة، كرشط واللباس والقبلة واإلقامة واألذان
مفطرات مثل ومفاسد التيمم، ونواقض الغسل، ونواقض الوضوء، نواقض مثل نواقض
أو صحيًحا وتجعله صوريٍّا أو ماديٍّا الفعل تبطل ما وهي اإلمامة. ومبطالت الصوم
املحرمة، البيوع وفساد وفسادها، البيوع وصحة وفساده، النكاح صحة مثل فاسًدا
حكم فعل ولكل واملساقاة، والقرائض والعقود اإلجارات وفساد وصحة الربا، عن والنهي
واملكروه، الحالل، أو واملباح واملندوب، الواجب أو الفرض الخمسة: الرشعية األحكام من
أن حني يف والقتل. الصالة مثل وسلبًا إيجابًا الرضورة أفعال واملحرم والواجب واملحرم
الفعل أما الصوت. وعلو النوافل مثل التخيري عىل حرة أفعال والكراهية الندب أفعال
الرباءة عىل الطبيعية األفعال وهي فعله. يف رشيعته تكمن الذي فهو املباح أو الحالل
النذور ألفاظ مثل والنهي األمر تفعل، ال أو افعل لغوية، صيغة فعل لكل وأخريًا األصلية.

العتق. وألفاظ الطالق وألفاظ
الرشعية واألفعال األصول، إىل الفروع رد إليه، يهدف ما رشد ابن يحقق وهنا
والطبيب والفيلسوف املتكلم رشد ابن عند املعروفة الرشدية وتربز الفعل. وحدة إىل
الرشعي فالفعل والفطرة. والتجربة العقل عىل االعتماد الفقيه، رشد ابن يف والشارح
يتحول عندما الرشدية تربز الفطرة. عن ويعرب الواقع، يف ويتأسس العقل إىل يرتكن

األصويل. رشد ابن إىل الفقيه رشد ابن
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األصول ووحدة املذاهب اختالف (6)

واألفقية العبادات يف الرأسية الثنائية البنية سواء الفقه بنية رشد ابن وضع أن وبعد
رشد ابن يتعرض عرشية االثني حتى الثالثية البنيات، تداخلت أن وبعد املعامالت، يف
يف االختالف هذا وحل فيها االختالف أسباب ملعرفة الفقهية املسائل من ملشهورات
اشتهر ما الشعبي، بالفقه أشبه هي واملشهورات رشد.50 ابن يعددها مختلفة مذاهب
هذا حل يمكن حتى األصول إىل الفروع ويرد الفقهية. واملذاهب الفقهاء بني الفقه من
قبل وأصول قواعد إىل واملذاهب الخالف ويرد كليات. يف تنتظم فالجزئيات االختالف،
إىل الخالف يف املشهورات ترجع وقد فصل.51 أو باب كل بعد املتفرعة املسائل ذكر
يف مذهبيٍّا، خالًفا يكون أن قبل منهجي خالف املذهب يف فالخالف والقواعد. األصول
وحدها لألصول حاويًا مختًرصا الكتاب أتى لذلك املوضوع. يف يكون أن قبل االستدالل
فاألصول املذاهب. بني الخالفات لكل حلول دون فقط املنهجية وللحلول الفروع، دون
والتعدد. والوحدة واالختالف، االتفاق هو رشد ابن يهم ما متناهية.52 ال والفروع متناهية
عربي ابن حاول كما األندلس سقوط عرص يف األمة توحيد بغية ربما الفقه بنية وهي

الخاصة. بطريقته
فيكتفي البلوى به تعم ما غري مع والتعامل والتفريع بالتطويل رشد ابن ويحس
التفصيالت فكثرة العامة. والقواعد األوىل األصول عىل ويعكف التفريعات. من القدر بهذا
االختالف أصول يف البحث وهو له. الرئييس والغرض للكتاب العام القصد عن تخرج
وتصنيف وأنواعها الرشعية لألدلة العامة األصول عن رشد ابن يبحث املذاهب.53 بني

الفيلسوف. أو املنطقي يفعل كما الكل إىل الجزء ا رادٍّ عامة أنواع يف الخالف أسباب
معارضة أو والسنة الكتاب من النقلية األدلة تعارض هو لالختالف الرئييس والسبب
يوجد فال صحيحة كلها اآلثار كانت وملا الحديث. من وغالبيتها البعض بعضها اآلثار

ج٢، .٥٧ ،١٨ ،٨ ج١، السابق، األصول مجرى الباب هذا يف تجري التي املسائل مشهورات فهذه 50

.١٦٠ ،١٥١ ،٤١٧ ،٤٠٩ ،١٤٩ ،١٣٨ ،١٨
ج٢، األصول، إىل الفروع رد .٢٨٩ ،٢١٠ ،٩٠ ،٥٠ ،٣٥ ،٣٤ ،٢٤ ج١، السابق، اختالفهم، يف والسبب 51

.٤١٨ ،٤١٧ ،٣٩٠ ،٢٥١ ،٢٥٠ ،٢٤٨ ،٢٣٢ ،٢١٠ ،١٦٠ ،١٥٩ ،١٥٢ ،٦٤
،٤٤٨ ،٤٤٠ ،٣٦٠ ،٣١٧ ،٣١٤ ،١٠٨ ،٦٥ ج٢، ،٤٢٥ ج١، السابق، الباب هذا يف كاٍف العدد وهذا 52

.٤٧٥ ،٤٧٣
.٥٠٨ ،١٥٨–١٥٩ ،٧٦ ج٢، السابق، ذكره، موضع هذا ليس تفصيل هذا املذهب ويف 53
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ملنطق طبًقا الرتجيح أو منسوًخا واآلخر ناسًخا أحدها يكون أن النسخ، إال الفقيه أمام
البناء أو العامة للمصلحة املختار ملوافقة طبًقا بينهما التخيري أو والرتجيح التعادل
بينهما الجمع أو واملقيد املطلق أو والخاص العام بطريقة بينهما الجمع محاولة أي
النسخ ثم والجمع.54 الرتجيح والغالب األصلية. الرباءة إىل العودة أو بأخرى أو بطريقة
سائر مذاهب مثل رئيسية مذاهب يف الفقهية املذاهب مثًال رشد ابن فيجمع والجمع55
االختيار يكون وأحيانًا الجمع. ومذهب الرتجيح مذهب رئيسيني: مذهبني يف املسلمني
الرتجيح مذهبني: يف تجميعها ويمكن الجمع. أو النسخ أو الرتجيح ثالثة: مذاهب بني
ومذهب النسخ، مذهب مذاهب: أربعة بني الجمع يكون وأحيانًا الجمع.56 أو والنسخ
أي يرى ال الباني أن والبناء الجمع بني والفرق البناء. ومذهب الجمع، ومذهب الرتجيح،

الظاهر.57 يف بينهما تعارًضا يرى الجامع حني يف األثرين بني تعارض
العامة املصالح أو اإلنسانية الحرية وترك التخيري، مذهب هو الحل يكون وأحيانًا
إىل والعودة الخالفية املذاهب كل إلغاء هو الحل يكون وأحيانًا االختيار.58 لهذا كأساس
التعدد، قبل الوحدة نسخ، وال ترجيح وال فيه جمع ال الذي االختالف قبل االتفاق أساس
بينها التوفيق واستحال االتفاق، عىل النصوص استعصت ما فإذا الفروع.59 قبل واألصل
التعارض، عند األثر وسقوط جميًعا إلغاؤها تم األربعة املذاهب هذه أحد طريق عن

العلماء فذهب .٣٠٣ ،٢٩٦ ،٢٠٣ ،١٤٦ ،٥٦ ،٣٧ ،٣٣ ج١، السابق، الجمع، ومذهب الرتجيح مذهب 54

هذه ظواهر تعارضت فلما .٣٣ ج١، الجمع، ومذهب الرتجيح مذهب مذهبني، األحاديث هذه تأويل يف
.٣٧ ج١، الجمع، ومذهب الرتجيح مذهب مذهبني، يف العلماء ذهب اآلثار

هذه تأويل يف العلماء ذهب .١٥٥ ،١١٥ ،١١١ ،٨١ ج١، السابق، الرتجيح، ومذهب النسخ مذهب 55

.٨١ ج١، النسخ. مذهب أو الرتجيح مذهب إما مذهبني، إىل األحاديث
والرتجيح، الجمع بني الجمع والثالث الجمع، مذهب والثاني الرتجيح، مذهب أحدها مذاهب: ثالثة 56

.١٩٧ ،٤١ ،٤٠ ج١، السابق،
ومذهب النسخ، مذهب مذاهب: أربعة تأويلها يف الفقهاء ذهب األحاديث هذه ظواهر اختلفت فلما 57

هنالك أن يرى ليس الباني أن والبناء الجمع بني والفرق البناء، ومذهب الجمع. ومذهب الرتجيح،
.٦٢ ج١، السابق، الظاهر، يف تعارًضا هنالك أن يرى فهو الجامع وأما الحديثني. بني فيجمع تعارًضا

.١٣٨ ،٦٤ ج١، السابق، الحديثني. بني التخيري مذهب 58

عليه ما إىل الرجوع مذهب والثاني النسخ مذهب أحدهما مذهبني: الحديثني هذين يف العلماء فذهب 59

.٤٨ ج١، السابق، الرتجيح، وال منه الجمع يمكن ال الذي التعارض عند االتفاق
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تكمن فالرشعية السليم. والذوق والفطرة الطبيعة إىل أي األصلية الرباءة إىل والعودة
املسكوت أو العفو أو الحالل أو املباح يف الحال هو كما خارجها وليست الفطرة يف
النصوص، وتعارض املشكلة، وإلغاء الحكم، عن التوقف األصلية الرباءة وتعني عنه.60
وقد اإلباحة. عىل األصل يف األشياء وأن الذمة، براءة فاألصل ذاتها. األشياء إىل والعودة
عىل البرش فاتفاق البرش. وبفطرة الجمعية بالطبيعة اسرتشاًدا اإلجماع استصحاب يتم
الرجال إىل بطبعها مائلة فاملرأة الفردية. للفروق طبًقا االختالف ثم ممكن، واحدة طبيعة
يف نفسها تضع ال حتى الويل لها يضع الرشع جعل مما األموال تبذير إىل ميلها من أكثر

الكفاءة.61 موضع غري
والخاص واملبني، املجمل األلفاظ: مبحث طريق عن التعارض حل يكون وأحيانًا
الحقيقة عن خارجة الرشيعة ألن وذلك منه، واملستثنى واملستثنى واملقيد، واملطلق والعام،
واملجاز بالحقيقة العرب لسان يجِر فلم واملتشابه.62 واملحكم ل، واملؤوَّ والظاهر واملجاز،
فالكناية كناية. ال رصيحة الطالق ألفاظ تكون لذلك والنواهي.63 واألوامر األفعال، يف
وليست الغضب، فورات عن تعرب إنشائية كلها الكناية ألفاظ تكون وقد املجاز. من نوع
فيه تجوز ال بالرشع وضعية داللة الطالق لفظ فداللة األحكام. منها تستنبط خربية
يقبل وال والرساح. الفراق ألفاظ مثل والكناية الرصيحة بني املحتملة حتى أو الكناية

الرتجيح، مذهب الثاني الجمع، مذهب أحدهم مذاهب: ثالثة إىل الحديثني هذين يف الناس فذهب 60

السابق، الحكم، عدم األصلية بالرباءة وأعني التعارض. وقع إذا األصلية الرباءة إىل الرجوع مذهب والثالث
الجمع، مذهب والثاني الرتجيح، مذهب أحدهم مذاهب: ثالثة الحديثني هذين يف العلماء فذهب ،٨٩ ج١،
املنسوخ، من الناسخ يعلم لم إذا األصلية الرباءة إىل والرجوع التعارض عند اإلسقاط مذهب والثالث
بأمر الوجوب يثبت حتى الذمة براءة األصل .١١٥ ج١، التعارض، عند األثر سقوط مذهب ،٣٠٠ ج١،

.٣٥٠ ج٢، فيه، مدفع ال
الرشع فاحتاط األموال. تبذير إىل ميلها من أكثر الرجل إىل بالطبع مائلة املرأة إن يقال أن ويشبه 61

موضع غري يف نفسها إلقاء يف العار من يلحقها ما أن مع التأبيد عىل املعنى هذا يف محجورة جعلها بأن
.١٣ ج٢، السابق، الحسبة، أو الفسخ لألولياء يكون أن ذلك يف يكفي لكن أوليائها. إىل يتطرق كفاءة

عىل الخاص بناء مذهب .٢٣٩ ج١، السابق، األكفان، يف والتخصيص االستثناء بني الجمع مذهب 62

الخاص، به يراد الذي والعام العام به يراد الذي الخاص ،١٢٠–١٢١ ج١، بينهما، الجمع مذهب العام
مفهوم معارضة فالسبب .٧٣ ج٢، خصوصه، عىل أو عمومه عىل اللفظ هذا يف الخالف حسب .١٠٧ ج١،

.٣٧٦ ج١، الرشع. يف األصيل املعنى مفهوم الظاهر
.٢١٨ ج٢، السابق، العرب، عادة به تجِر لم كان وإن واملجاز الحقيقة 63
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ألفاظ تكون وال اللفظ، عىل شاهد والرشعي اللغوي العرف ألن الظاهرة الكنايات مالك
تحتمل ال البرش أفعال ألن والضعف القوة بني ل، واملؤوَّ الظاهر بني مرتددة الطالق
االسم مفهوم بضد الحكم ضد تعليق وهو الخطاب دليل إن بل والغموض.64 الرتدد
اللغوية. املعاني عىل تحمل رشعية معاٍن لها ليس التي واألسس األحكام.65 يف ضعيف
واألصل بتوقيف، إال اآلخر عىل أحدها يحمل وال الرشعي. املعنى أساس اللغوي فاملعنى

االتباع. هو
يف الشفق اسم مثل االسم اشرتاك خاصة اللغة، إىل املذاهب يف االختالف يرجع وقد
النهار أو مفرًدا النهار يعني قد الذي والنهار والحمرة، البياض يعني الذي العرب لسان
اسم والغسل اللزوم. بطريق الليل عىل والداللة النهار األوىل الداللة كانت وإن مًعا والليل
يف النكاح اسم يف االشرتاك يف والخالف والقرء.66 والنكاح، اليتيم، أسماء وكذلك مشرتك،
رشعي ومعنًى لغوي، معنًى له لفظ فكل اللغوي. املعنى أو الرشعي املعنى عىل داللته

يقع التي األلفاظ حكم إىل ترجع فهي والتمليك التخيري يف املرأة بها تجيب التي األلفاظ حكم وأما 64

لفظ أن عىل اتفقوا وإنما .٧٩ ج٢، السابق، محتملة. أو كناية أو الطالق يف رصيحة كونها يف الطالق بها
متعددة والرساح الفراق وألفاظ بالرشع. وضعية داللة الرشعي املعنى هذا عىل داللته ألن رصيح الطالق
والرشعي اللغوي العرف ألن الظاهرة الكنايات يف القول يقبل ال ومالك .٨٠ ج٢، واللغة، الرشع بني
اللغوي املعنى عىل تحمل أن يجب رشعية معاٍن لها تثبت لم التي األسماء فإن .٨٣ ج٢، عليه، شاهد
أن يجب أنه أعني رشعية معاٍن لها تثبت التي األسماء يف األمر بخالف رشعي معنى لها يثبت حتى
عىل يحمل أن ينبغي فليس .١٤٣ ج١، اللغوي، املعنى عىل الدليل يدل حتى الرشعية املعاني عىل يحمل
ما أقل ذلك من يجزي هل هو اختالفهم يف والسبب .١٥٧ ج١، االتباع، هو واألصل بتوقيف إال أحدهم

.١٦٤ ج١، الرشعي، االسم أو اللغوي االسم عليه ينطلق
أنواع من النوع وهذا االسم. مفهوم بضد الحكم تعليق وهو الخطاب دليل إيجاب من ضعيف نحو 65

.٤٥٧ ج١، السابق، أضعفها، من هو الخطاب
أن والحق .٩٨ ج١، السابق، العرب، لسان يف الشفق اسم اشرتاك املسألة هذه يف اختالفهم وسبب 66

أن يشبه لكن مًعا والليل النهار عن يقال وقد مفرًدا النهار عن يقال قد العرب لسان يف اليوم اسم
اختالفهم وسبب .٢٣٦ ج١، اللزوم، بطريق الليل عىل وداللته النهار عىل هي إنما األوىل داللته يكون
اسم اشرتاك .٤٥٧ ج١، والليلة، النهار عىل العرب يطلقه مرة أنه وذلك اليوم اسم يف الذي االشرتاك
االشرتاك الخالف وسبب .٨ ج٢، اليتيم، اسم اشرتاك وهو آخر سبب الختالفهم فيكون .٤٥ ج١، الغسل،
الفرد اسم اشرتاك الخالف وسبب .٣٧ ج٢، واللغوي الرشعي املعنى عىل داللته يف أعني النكاح اسم يف

.٩٧ ج١، سواء، حد عىل العرب كالم يف يقال فإنه
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اللغوية املبادئ يف الشهرية اللفظ الثالثة املعاني نظرية وهي والعادة. العرف يف ومعنًى
األشياء، جهة من أو مقيد، أو مطلق اللفظ، جهة من قسمان: فالنظر األصول. علم يف
بني الخالف ويقع والطالق. النكاح لغة بني أو والنذر األيمان لغة بني ذلك يف فرق ال
االصطالحي، املعنى اآلخر والبعض لالسم اللغوي املعنى يأخذ البعض أن يف الفقهاء
أن كما األشياء.67 عالم يف الفعلية املمارسة معنى العادي، العريف املعنى ثالث وفريق
اإلنسانية واألفعال أفعال، أحكام منه املستنبطة األحكام ألن التخيري يفيد قد أيًضا اللفظ

واملكروه.68 املندوب مثل التخيري عىل أو واملحرم الفرض مثل الواجب عىل تكون قد
تستنبط منها التي األلفاظ أصناف األصولية الكتاب مقدمة يف رشد ابن ويفصل
يراد وعام وخاص، عام اختالف: موضع والرابع اتفاق، موضع ثالثة أربعة، يف األحكام
الخرب بصيغة أو األمر بصيغة يكون أن إما والفعل العام. به يراد وخاص الخاص به
بصيغة أو النهي ويفيد األمر بصيغة يكون أن أي والرتك ندبًا، أو وجوبًا األمر، به يراد
إىل الخمسة األحكام رشد ابن يحيل وهنا كراهية. أو تحريًما النهي، به ويراد الخرب
املباح. هو والتخيري مكروه. أو محظور والنهي مندوب. أو واجب فاألمر األلفاظ. مبحث
عىل معنًى من أكثر أو ا نصٍّ فيكون واحد معنًى له يكون أن إما لألعيان بالنسبة واللفظ
محتمًال. فيكون األقل عىل أو ظاهًرا فيكون األكثر عىل مختلفة أو مجمًال فيكون السواء
يف اشرتاًكا يكون واالحتمال املحتمل. عىل دليل يقوم حتى األظهر عىل يحمل واملطلق
دليل يف أو والنواهي األوامر يف أو الجزء) أو (الكل والالم األلف يف اشرتاًكا أو اللفظ
إيجابه إىل الحكم نفي من أو (املوافقة) عاداه ا عمَّ نفيه إىل الحكم إيجاب من الخطاب،
تردد سنة: وهي األلفاظ مباحث إىل ترجع كلها الخالف وأسباب (املخالفة). عداه عما
اإلطالق واملجاز، الحقيقة اإلعراب، اختالف األلفاظ، اشرتاك األربعة، الطرق بني اللفظ

واإلقرارات.69 واألفعال األلفاظ يف التعارض وأخريًا والتقييد.

وسبب .١٦٤ ج١، السابق، العرب، عند االسم أعني اللغوي االسم عليه ينطلق ما أقل ذلك يف يكفي 67

النصاب وجوب قال رشعي معنًى قال ومن لغوي؟ معنى أم رشعي معنًى هو املانع الغنى هل اختالفهم
.٧٨ ج٢، االسم، عليه ينطلق ما أقل ذلك يف اعترب لغوي معنًى قال ومن الغنى، هو

قد فإنه يفعله ال أو يفعله أن شاء إن األمور من أمًرا إنسانًا ملك من أن اللغة داللة عرف من ألن 68

.٧٨ ج٢، السابق، ه، خريَّ
.٣–٦ ج١، السابق، 69
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والحروف. األلفاظ معاني معرفة أجل من العرب بكالم رشد ابن ويستشهد
معنى يف الفقهاء اختلف وقد «مع». بمعنى أحيانًا ويكون الغاية، عىل يدل «إىل» فالحرف
يف «حتى» معنى ويف العطف، واو ويف مبعضة، أو زائدة هي هل املسح آية يف «الباء»
يدل أو وحرف البعض عىل تدل قد العرب عند التعريف والم يَْطُهْرَن﴾. ﴿َحتَّى آية
العرب كالم يف واليد وأشعارهم. العرب لكالم طبًقا إال املعنى يضبط وال التخيري. عىل
باليد العرب كالم يف وللمس والعضد. والذراع والكف والذراع. والكف الكف، تعني قد
كالم يف امليتة وتعني العرب. لكالم طبًقا والغسل الطهر اسم يتحدد وكذلك الجماع. أو

والنطيحة.70 واملرتدية املوقوذة العرب

األصول إىل الفقه من (7)

يرجع إذ أصويل. إىل فقيه من يتحول بذلك فإنه األصول إىل الفروع رشد ابن رد ما فإذا
الصياغة يف فقيًها رشد ابن بدأ وكما األصول. يف خالف إىل الفقهية املذاهب يف الخالف
أيًضا فإنه عاًما بعرشين األخرية الصياغة قبل املقتصد» ونهاية املجتهد «بداية ل األوىل
باثنني ذلك قبل الفقه» أصول يف «الرضوري يف للغزايل املستصفى باختصاره أصوليٍّا بدأ
واملستثمر، الثمرة، الغزايل عند األربعة األقطاب ويرد ه. ٥٢٢ عام أي عاًما وثالثني
مبحث إىل كلها ويردها االستثمار. طرق هو واحد قطب إىل االستثمار وطرق واملستثمر
إال والقياس واإلجماع والسنة الكتاب األربعة: الرشعية األدلة عن يتحدث فال األلفاظ.
ملبحث يخضع نص واإلجماع املسائل. أصول والسنة فالكتاب االستثمار. طرق خالل من

بمفرده.71 رشعيٍّا أصًال وليس األلفاظ
النبوية واألحاديث القرآنية اآليات من النقلية األدلة يعرض فقهية مسألة كل ويف
هذا أصول بوضع يبدأ ثم اختالًفا. أو اتفاًقا عليها، الفقهية املذاهب إجماع مدى ثم
فعل كما االستصحاب أو العقل دليل أو قياًسا هذا يسمى أن دون واالختالف االتفاق
الفقه كتب ويف للقرآن. تفصيل الحديث أن كما للحديث تنظري فالفقه «الرضوري». يف

«أو» حرف فإن التخيري عىل اآلية .٤٦٠ ج١، ،٤٦٥ ،٥٩–٦٠ ،٤٦ ،٣٩ ،١٦–١٧ ،١١ ج١، السابق، 70
.٣٧٥ ،٣١٥ ج٣، التخيري، العرب لسان يف مقتضاه

.٥ ج١، السابق، 71
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يجمع منها البعض هناك املقتصد» ونهاية املجتهد «بداية يف وسبعني االثنني املختلفة
القرآن ويغلب التفصيالت، زادت كلما القرآن عىل الحديث يغلب والحديث. القرآن بني
الفروع. إىل أقرب والحديث األصول، إىل أقرب فالقرآن التفريعات. قلت كلما الحديث عىل
من تخلو كتب وهناك فقط. حديث بها وأخرى فقط، قرآن بها فقهية كتب وهناك
ففي االستدالل. وطرق الخالص العقل بنية عىل موضوعاتها وتعتمد والحديث، القرآن
يغلب فقط وكتابان القرآن. عىل الحديث فيها يغلب كتابًا عرش خمسة األول الجزء
كتب وثالثة والحديث. القرآن فيه يتساوى واحد وكتاب الحديث. عىل القرآن فيهما
والحديث القرآن من يخلو واحد وكتاب فقط. الحديث إال يظهر وال القرآن فيها يغيب

مًعا.72
الخيار، السلم، الرصف، األحداء، فقط: سنة بها كتابًا عرش ثالثة الثاني الجزء ويف
النفس، دون الديات الهبات، اللقطة، الحوالة، الصلح، التفليس، الشفعة، املساقاة،
القرآن يف لها أصل ال وأعراف وعادات عملية ممارسات أنها عىل يدل مما القسامة،
والصلح الحوالة وأقلها أحاديث). (سبعة والتفليس أحاديث)، (ثمانية اللقطة وأكثرها
أيًضا يوحي ا ممَّ القرآن من أكثر فيها السنة كتابًا عرش ثالثة وهناك واحد)73 (حديث
واإلجارات، البيوع، يف ذلك ويتضح الرسالة. عرص يف العربية باملمارسات الفقه بارتباط
النفوس، يف والقصاص األوالد، وأمهات والكتابة، والوصاية، والغصب، والعارية، والكفالة،

كاآلتي: كتاب كل يف للقرآن األغلبية تكون حيث والحديث القرآن بني النسب ترتاوح األول الجزء يف 72

:٢٥ الثاني الصالة .١٦٢ :٣٥ الصالة .١٤ :٨ النجس من الطهارة ،٢٢ :١٣ الغسل ،٣٨ :٢٢ الوضوء
:٦ النذور .١٤ :٩ األيمان ،٦٢ :٤٧ الحج ،٣٥ :٢٢ الصيام ،٣٧ :٥ الزكاة ،٢٧ :٣ امليت أحكام ،٢٧
يغلب كتابان وهناك .٢٣ :١٣ واألرشبة األطعمة ،١٩ :١٢ الصيد ،١٧ :١٥ الذبائح ،٧ :٦ الضحايا ،١٠
القرآن فيه يتساوى واحد وكتاب .٨ :١١ والتيمم ٢١ :٣٣ الجهاد كتاب وهو الحديث عىل القرآن فيهما
الحديث إال فيها يوجد وال كلية القرآن من تخلو كتب وهناك .١٩ :١٩ االعتكاف كتاب وهو والحديث
وهو والحديث القرآن من كتاب وهناك ٧ :٠ العقيقة ١٨ :٠ الثاني الصوم ،٥ :٠ الفطر زكاة مثل

الحدث. من الطهارة
(٥) القسامة (٦) الرصف (٧) التفليس (٨) اللقطة األقل: إىل األكثر من األحاديث ترتيب حسب 73

(١) الحوالة (٢) املساقاة (٣) النفس دون الديات (٣) األحداء (٣) الخيار بيع (٣) السلم (٤) الشفعة
.(١) الصلح
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أصل ال كتب تسعة وهناك واألقضية.74 والرسقة، الزنا، وأحكام النفوس، يف والديات
والرشكة، والقراض، املرابحة، منها وأقيسة عادات مجرد بل السنة أو الكتاب يف لها
العقل عىل تعتمد والقصاص، والجنايات، والعتق، والفرائض، واالستحقاق، والوكالة،
األصل والحديث، القرآن فيها يتساوى كتب خمسة وهناك العامة. واملصلحة الرصيح
القرآن كتب ستة والقذف.75وهناك والتدبري، والرهون، العرية، وبيع اللعان، مثل والفرع
والحرابة والحجب، والقسمة، والظهار، والطالق، النكاح، وهي الحديث، من أكثر فيها
هناك وأخريًا والطالق.76 بالنكاح يتعلق فيما خاصة لها، الرشعية األصول عىل يدل مما
والجعل، اإليالء، وهي: السنة من لها تفصيل دون فحسب القرآن عىل تعتمد كتب خمسة

والجراح.77 والوديعة، والحجر،
كما الفعل. عىل للقول األولوية فإن والفعل القول بني السنة يف التعارض تم وإذا
تأسٍّ الفعل أن حني يف العموم عىل نهي أو أمر فالقول اإلقرار.78 عىل للفعل األولوية أن
وقبول ضمنية موافقة مجرد فإنه اإلقرار أما الخصوص. عىل أو العموم عىل وقدوة
رشد ابن ويذكر خارجه. من وليست داخله ومن الواقع يف الرشعية وكأن قائم هو ملا
الرسول أفعال تروي التي األحاديث من مجموعة املقتصد» ونهاية املجتهد «بداية يف

فيه.79 تفصيل وال الجواز عىل يدل واإلقرار للقول. تظل ولكن وإقراره،
أهل عند صورته إىل أقرب املقتصد» ونهاية املجتهد «بداية يف القياس صور وإن
خاص قياس هو به. باملنطوق عنه املسكوت تلحق بالغية، لغوية آلة مجرد وهو الظاهر.
وإىل ومذهبه حزم ابن إىل ويشري العام. به يراد الذي الخاص عكس الخاص، به يراد
أن بكتابه رشد ابن يريد وال املذهبني. بني واالختالف االتفاق مدى ويبني الظاهري. داود

:١ الكتابة ٧ :١ الوصايا ١٥ :٢ الغصب ٧ :١ العارية ٤ :١ الكفالة ١٢ :٢ اإلجارات ٥٤ :٧ البيوع 74
الرسقة ١٠ :٨ الزنا أحكام ٧ :٢ النفوس يف الديات ٩ :٨ النفوس يف القصاص ٢ :١ األوالد أمهات ١١

.١٢ :١١ األقضية ٩ :٣
.(١) التدبري (١) العرية (٣) القذف (٦) اللعان ،(٧) الرهون فاألقل: األكثر من الرتتيب عىل وهي 75

٢ :٦ القسمة ٤ :١٣ الظهار ١٦ :٢١ الحجب ٢١ :٣٨ الطالق ٥٢ :٦٠ النكاح كاآلتي: ونسبها 76

.١ :٥ الحرابة
.(١) الوديعة (١) الجعل (٢) الجرح (٤) الحجر (٧) اإليالء فاألقل: األكثر من وهي 77

.٤٩ ج٢، القول، تغليب أو الجمع والواجب والقول الفعل تعارض إىل راجع وهذا 78

.٪٥ ،٪١٥ ،٪٨٠ بني واإلقرار والفعل القول بني النسبة ترتاوح دقيق إحصاء دون 79
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ضيق معنى وهو الرشع. يف باملنطوق عنه املسكوت إلحاق من أكثر القياس يف يتغلغل
من الحكم وتعدية التعليل، عىل يقوم ال ألنه القبول إىل منه الرفض إىل أقرب للقياس،
عنه سكت ما للقياس. العام التعريف وهو العلة، يف بينهما لتشابه الفرع إىل األصل
حكم ال الرشع عنه سكت ما الظاهر أهل وعند الجمهور. عند بالقياس يعرف الرشع
القياس. يستحيل ثَم وِمن متناهية واألحكام متناهية. غري الوقائع ألن بالعقل ويثبت له،
وقياسها األلفاظ من واستنباطها العلة، قياس القياس، أنواع كل الظاهرية ترفض
إىل التعليل أدى كما الفقهية. املذاهب بني االختالف أسباب أحد هو فالتعليل الشبه.80
وأهل رشد ابن يعارضه ما وهو التخيري عىل املسائل وترك مصيب مجتهد كل اعتبار
ومع والنظر.81 العقل إعمال التاريخ، يف املعروفة الرشدية روح يناقض وما الظاهر،

الفقهاء. اختالف وراء الذي التعليل عن رشد ابن يبحث ذلك
األمراض يشخص الذي الطبيب وهو التجربة، تحليل يف التعليل رشد ابن ويجد
برشية طبيعة هناك والنفاس. الحيض أحكام مثل البرشية والطبيعة التجربة طريق عن
وأخذ النساء ألكثر بالعادة التجربة وتعرف النساء. بني خاصة فردية فروق وهناك عامة،
ساعتني أو ساعة النساء، تجارب يف الطرفني أخذ إىل راجع فاالختالف بينهن. املتوسط
فقد الغريق بدفن التعجيل يجوز ال كذلك النفاس.82 أو الحيض أليام يومني أو يوًما أو
هو وكما العروق يف بانطباق يصابون الذين املسكونني مثل وذلك غمره قد املاء يكون

.١٤١ ،٧٢ ج٢، ،٤٧٤ ،٢٨٥ ،١٧٣ ج١، السابق، 80
فيها املنع عىل وجود يف واألكثر باألقل الختالفهم فيها العلماء اختلف كلها وهذه .١٧٨ ج٢، السابق، 81
وذلك أجازها، عنده تقَو لم ومن منعها، منها مسألة يف املنع علة عنده قويت فمن عليها. النصوص
ولعل فيها. النظر عند السواء عىل الضدين إىل فيها القول يتجاذب املواد هذه ألن املجتهد ذوق إىل راجع
هذه أمثال يف العلماء بعض ذهب ولهذا صوابًا. مجتهد كل لتصويب القول يكون املواد هذه أمثال يف

التميز. إىل املسائل
لها مستند ال الطهر وأقل وأكثره الحيض أقل يف الفقهاء عند فيها مختلف كلها األقاويل وهذه 82

النساء يف ذلك والختالف ذلك. عىل أوقفته التجربة أن ظن ما ذلك قال إنما وكل والعادة، التجربة وال
الحيض دم أن والحق .٥٢ ج١، السابق، النساء، أكثر يف األشياء هذه حدود بالتجربة يعرف أن عرس
كما النفاس أيام أو الحيض أيام تنقيض حتى يعود ثم يومني أو يوًما ينقطع ثم يجري النفاس ودم
بالتجربة ذلك عىل الوقوف عرس الخالف وسبب .٥٣ ج١، تنقطع، ثم النهار من ساعتني أو ساعة تجري
الحيض أيام يف اختالفهم يف كالحال عليها يعمل سنة هناك ليس وألنه ذلك يف النساء أحوال الختالف

.٢٠٣ ج٢، الكثري، يخالف أنه العادة حكم من معلوم هذا يف القليل .٥٤ ج١، والطهر،
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عميل تأمليٍّا، وليس علمي فالفقه أيام.83 ثالثة قبل دفنهم يجوز ال األطباء عند معروف
ثلث إىل يبقى فوجده األبيض الشفق الخليل رصد كما افرتاضيٍّا. نظريٍّا وليس تجريبي
والتجربة، العقل بني تعارض ال ثَم وِمن القياس. ويكذبه التجربة تكذبه ما وهو الليل
إال أحد يحلف أال الرشع يف األصل كان لذلك التجريبي.84 والحس البديهي العقل بني
اإليالء يف والرضر املنفعة مقياس ذلك إىل ويضم ا85 حسٍّ شاهد أو قطًعا علم ما عىل

والطالق. والظهار
بينهما الجمع أمكن فإن والقياس.86 النص ظاهر بني التعارض يكون قد وأحيانًا
تقول فالظاهرية بينهما الجمع يتم لم وإن والعقل. النقل اتفاق عىل يدل ذلك فإن
عىل القياس بتغليب تقول املذاهب وباقي آحاد، خرب كان لو حتى النص ظاهر بتغليب
رشد ابن أن يبدو ذلك ومع اآلحاد. بخرب أو بالقياس النسخ يجوز ال ولكن اآلحاد. خرب
أحد وذلك املعقول. مع منها يتفق ما وقبول املذاهب أدلة مقارنة يف العقل عىل يعتمد
ما مع املعنى معقولة غري الحدث من فالطهارة الفقيه. رشد ابن عند الرشدية مظاهر
بعض يف العفو يفيد ما وهو النجاسات. بها توطأ التي النعال يف الصالة من بذلك اقرتن
ال العبادة أن واألصل األكرب. الحد داخل األصغر الحد انطواء العقل ويقتيض منها.87
القياس. وتقبل العقل تغلب التي الحنفية من رشد ابن اقرتب لذلك عاقل. غري من تصح

وتميز العروق انطباق يصيبهم الذين مثل املرىض من كثري يف أوىل فهو الغريق يف هذا قيل وإذا 83

ثالث، بعد إال يدفنوا أن ينبغي ال املسكونني إن األطباء قال لقد حتى األطباء عند معروف هو مما ذلك
.٥٠ ج٢، املختلفة. الصنائع من وغريها الطب صناعة يف يعرض ما كثريًا وهذا .٢٣١ ج١، السابق،

بالقياس كذب الليل ثلث إىل يبقى فوجده األبيض الشفق رصد أنه من الخليل عن ذُكر ما ولذلك 84

ج١، السابق، الناسخ). من أو رشد ابن من إضافة ربما الفاسية وليست املرصية النسخة (يف والتجربة
.٩٨

.٤٦٢ ج٢، السابق، ا، حسٍّ شاهد أو قطًعا علم ما عىل إال أحد يحلف ال الرشع يف األصل أن فمنها 85

.١٢٩ ،٩٧ ج٢، ،١٦٧ ج١، السابق، 86
أنها مع النعال يف صالتهم من بذلك اقرتن ما مع املعنى معقولة فغري الحدث من الطهارة وأما 87

النجاسات بعض يف السري من العفو من عليه أُجمع وما غالبًا، النجاسات بها يوطأ أن من تنفك ال
األصغر الحد أن املعنى جهة ومن ،٣٨٨ ج١، السابق، املعقول، وإبطال تخبيط كله وهذا .٧٧–٧٨ ج١،
يقتيض والقياس .٩٨ ج٢، املعنى، جهة من أظهر الحنفية ومذهب .٤٧٠ ج٢، األكرب، الحد يف ينطوي
املعنى، هذا يف األشباه تعارض الخالف وسبب .٦٠ ج٢، يستخدمها، الذي سيدها عىل إال لها نفقة ال أن

.٣٦١ ج٢، بمعقول؟ ليس أم املعنى معقول هو هل .١١٧ ج٢،
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يف الخالف وسبب املذاهب مع واملحاجة االستدالل نطاق يف القياس رشد ابن ويستعمل
لوارث» وصية «ال هل رشد ابن ويتساءل الظهار. معنى مثل املعنى يف األشباه تعارض

النقل؟ يف العقل محكمة بمعقول، ليس أم املعنى معقول
الظن ولكن والعمل. النظر يف اليقني يورث فالقطع االستدالل. يف العقل بُعد ويربز
النظري القطع أن حني يف ينتظر ال العمل ألن العمل يف واليقني النظر يف الظن يورث
استند سواء يقني فالعمل عميل. طابع من الفقه عنه عرف ما وهو دائًما. يتوفر ال قد
يف الظن يولد الروايات يف الشك محتمل.88 نظري ظن إىل أو مماثل نظري يقني إىل
ذلك ومع ذلك. عىل الظاهري الفقه ركَّز وقد العمل. يف اليقني عىل يقيض ال ولكنه النظر

قليلة. الرشع يف فالظنون
عىل أي والطبيعة العقل عىل فقط ليس الفقه تأسيس يف بوضوح الرشدية وتربز
فالطهارة البديهي. والذوق الخلقية والحاسة األخالق عىل أيًضا بل والتجربة القياس
يف والرجوع األخالق. محاسن من وذلك النظافة بها املقصود أن معلوم النجس من
وينتهي األخالق.89 مكارم ليتمم بُعث إنما والرسول األخالق. محاسن من ليس الهبة
الرشعية فاألحكام األخالقية. النهاية بهذه املقتصد ونهاية املجتهد بداية من الثاني الجزء
الفرض، إىل وأقرب الرشعية السياسة يعادل ما وهو السلطان به يقيض قسم قسمان:
القانون يعادل األول املندوب. إىل وأقرب الفردية الحياة وهو السلطان به يقيض ال وقسم
آخر يف الفقهاء وضعه األخالق. أي الذاتي القانون والثاني السياسة، أي املوضوعي
ما وهو األخالق، ومحاسن والفطرة والطبيعة الخلقية والحاسة للذوق وترك كتبهم،
كله الفقه منه يستنبط خماسيٍّا أخالقيٍّا نسًقا رشد ابن ويضع الجوامع. باسم عرف
الكرامة. السنن وهي العبادات تستنبط ومنها الشكر األوىل، فضائل: خمس عىل ويقوم
األبدان يف العدل والثالثة، واملناكح. والرشاب الطعام يستنبط ومنها العفة والثانية،
تقوم وعليها السخاء والرابعة، والعقوبات. والقصاص الحروب فقه يقوم وعليه واألموال
والنهي باملعروف واألمر الرياسة تقوم وعليها الشجاعة والخامسة، والصدقات. الزكاة

.٢٧١ ج٢، ،٩٠ ج١، السابق، 88
محاسن من وذلك النظافة، بها املقصود أن معلوم النجس من الطهارة .٧٧–٧٨ ج١، السابق، 89
ليتمم بُعث إنما والسالم الصالة علية والشارع األخالق، محاسن من ليس الهبة يف والرجوع األخالق

.٣٦٠ ج٢، األخالق، محاسن
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املجتهد «بداية يف تظهر وال الفقه، أصول إىل منها الدين أصول إىل أقرب وهي املنكر. عن
املنعم شكر تعادل التي األوىل استبعد أن بعد أربعة رشد ابن ويعتربها املقتصد». ونهاية
ثَم وِمن األخالق. إىل منها العقيدة إىل أقرب الكرامية والسنن العبادات وكأن املعتزلة عند

عليها.90 تقوم وأسًسا للفضائل رشوًطا تكون أن إىل أقرب فهي

فقيًها؟ رشد ابن عند الرشدية أين خاتمة: (8)

يف تجلت كما رشد ابن روح أو الرشدية أين الرشديون. طرحه طاملا سؤال وهو
«الجوامع» مجموع ويف و«الكليات» التهافت» و«تهافت املقال» و«فصل األدلة» «مناهج
مع والحوار االحتماالت، وبيان العقل، وإعمال النقد، روح و«الرشوح»؟ و«التلخيصات»
النظر ووجوب األشعرية، تفعل كما العقائد لتربير العقل استعمال ورفض الخصوم،

به يقيض قسم قسمني: تنقسم الرشعية األحكام أن تعلم أن وينبغي .٥١٢–٥١٣ ج٢، السابق، 90
أكثره وهذا الحكام به يقيض ال وقسم القسم. هذا يف داخل هو الكتاب هذا يف ذكرناه ما وجل الحكام
مما ذلك وغري العاطس وتشميت السالم رد مثل األحكام من الجنس وهذا إليه. املندوب يف داخل وهو
الجنس هذا من أيًضا نذكر أن رأينا فقد ونحن بالجوامع. يعرفونها التي كتبهم أواخر يف الفقهاء يذكره
هو منها املقصود العملية املرشوعة السنن أن تعلم أن هذا قبل وينبغي تعاىل. هللا شاء إن منه املشهور
الجنس هذا ويف شكره، يجب من وشكر تعظيمه يجب ما تعظيم إىل يرجع ما فمنها النفسانية. الفضائل
صنفان: وهذه عفة، وتسمى الفضيلة إىل يرجع ما ومنها الكرامية. السنن هي وهذه العبادات، تدخل
عن والكف العدل طلب إىل يرجع ما ومنها املناكح. يف الواردة والسنن واملرشب املطعم يف الواردة السنن
هذا ويف األبدان. يف العدل تقتيض والتي األموال يف العدل تقتيض التي السنن أجناس هي فهذه الجور.
الواردة السنن ومنها العدل. بها يطلب إنما كلها هذه ألن العقوبات الحروب يف القصاص يدخل الجنس
التي الفضيلة طلب بها يقصد التي وهي وتقويمها. األموال جميع يف الواردة السنن ومنها اإلقراض يف
باب يف أيًضا وتدخل وجه من الباب هذا يف تدخل والزكاة البخل، وتسمى الرذيلة وتجنب السخاء تسمى
حياة يف رشط هو الذي االجتماع يف واردة سنن ومنها الصدقات. يف األمر وكذلك األموال. يف االشرتاك
سنن تكون أن أيًضا لزم ولذلك بالرياسة. عنها املعرب وهي والعلمية العملية فضائله وحفظ اإلنسان
عىل والتعاون والبغض املحبة يف الواردة السنن االجتماع حني يف املهمة السنة ومن بالدين والقوام األئمة
الدينية أي والبغض املحبة وهي باملعروف. واألمر املنكر عن النهي يسمى الذي وهو السنن هذه إقامة
يذكر ما وأكثر الرشيعة. يف املعتقد سوء قبل من وإما السنن بهذه اإلخالل قبل من إما تكون التي
وفضيلة العدل وفضيلة العفة فضيلة هي التي األربعة األجناس عن شذ ما كتبهم من الجوامع يف الفقهاء

الفضائل. هذه تثبيت يف كالرشط هي التي والعبارة السخاء، وفضيلة الشجاعة
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شارًحا جعلته التي والطبيعة واالتزان التجريب وروح الفالسفة، تكفري وعدم بالرشع،
ألرسطو؟

بإرجاعها الخالف سبب إيجاد ويف األوىل، العقلية األصول يف شك وال الرشدية تبدو
املذاهب، ونقد وأحكامه، ورشوطه أركانه املوضوع، بنية عن الكشف ويف األصول، إىل
وتحليل والطبيعة، العقل عىل واالعتماد والفلسفة، الكالم مع واملقارنات بينها والرتجيح

الخصوم. بني يحكم الذي والقايض االجتهاد، إىل والدعوة التقليد، ونبذ األلفاظ،
وعىل املقتصد» ونهاية املجتهد «بداية ثنايا يف منطوية الرشدية تظل ذلك ومع
عن يعرب رصيح نص يوجد ال السابع. الحرف حتى األول الحرف من مختلفة أعماق
األمام، إىل خطوات ودفعها وتطويرها بل وقراءتها استخراجها يمكن ذلك ومع الرشدية.
يف سارية روح هي بل وحده رشد البن ليست فالرشدية وقارئ. مقروء بني فرق ال

والشعوب. الحضارات كل لدى التاريخ

وندرة واإلبل الحيوان عرص بعرصها، الفقهية املسائل من كثري ارتبطت لقد (١)
مختلف عرص يف اآلن املسلمون وأصبح البدو. وعالقات الصحراوية البيئة وتغريت املاء.
لقيام داٍع هناك يعد فلم أمثلته. دون الفقه روح استئناف يحتم مما مغايرة بيئة ويف
الرجال، فقه عن مستقالٍّ للنساء حتى أو وللجواري لإلماء أو للغنائم أو للعبيد فقه
وبناء االستنجاء وقواعد النعامة بيض وفقه النساء، جنائز غري للرجال جنائز وترتيب
ولم اإلسكان. وأزمة الحديثة املدن يف تجاهها وليس القبلة اتجاه عكس املياه دورات
عىل الغنائم تقسم وكيف لحديقة. زيارة أو للمشاهدة برنامًجا أو كتابًا إال الحيوان يعد
البيوع، عرص انتهى كما والنطيحة. واملوقوذة الصيد ثقافة وانتهت والخمس؟ الفاتحني
املواطنة فقه أمام الذمة وأهل الطوائف فقه انتهى كما النخل. عىل التمر وبيع واملقايضة،
دار وعالقة القديم والسالم الحرب قواعد انتهت كما والواجبات. الحقوق يف واملساواة
الحرب، دار عىل القتال أو الجزية أو اإلسالم بني االختيار وفرض اإلسالم بدار الحرب
الخيل ثقافة وانتهت خدعة. والحرب الحرب إعالن ورضورة مستضعفة، اإلسالم ودار
الحديثة االستهالكية البضائع أو العربية عىل الزكاة تجب يشء أي وعىل والرمح والفرس
فالجسد الكثري، يف وال القليل يف ال الجسد أعضاء قطع فقه انتهى كما املنزلية. واألدوات
انتهى الذي قلوبهم املؤلفة بمثال الروح هذه عن رشد ابن عرب وقد اإلنسان. مثل قيمة
اإلسالم. ضعف حال يف ذلك كان أيًضا. انتهوا وقد والعبيد بالنساء إياهم مستبدًال اآلن
يف أيًضا سارية الروح هذه كانت وقد املصالح. إىل التفاتًا العرص. يف قوة اإلسالم واآلن
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ما األمر من استقبلوا فلو الخلفاء. وعند والسنة القرآن يف واملنسوخ الناسخ يف الترشيع،
ونكاح عمر، عند اإلسالم يف وبالئه والرجل الرسول، عند الَهدي مثل وا لغريَّ استدبروا
قديمة أشياء وهناك عمر. عهد يف أو الرسول عرص يف ثانيًا تحريمه ثم أوًال تحليله املتعة

الفالحني.91 يف هللا اتقاء مثل بطبيعتها معارصة دالالت لها
والبيئة واملكان الزمان ظروف االعتبار يف أخذًا ذاته القديم الفقه تغري كما (٢)
مرص. يف غريه العراق يف مذهب للشافعي كان فقد املتغرية، واألعراف والعادات والناس
عليه استقر فما الفردية. للحاالت طبًقا ومتباينة عديدة فتاوى الواحد للفقيه أن كما
بعادات آخرين قوم إىل اإلنسان يغادر عندما االضطراب وينشأ الفقه. مادة هو األمر
النفس وجعل مخالفتهم، دون منه رضر فال عنهم يتميز أو يتبعهم أن إما أخرى
للرجال التسبيح مثل أو والتسليم الصالة عادات يف الحال هو كما لآلخرين مقياًسا
اإلحرام يمنع كان وما وامرأة. رجل بني فرق ال يصفق اآلن والكل للنساء، والتصفيق
ضد الطبيعة عىل داللة رمًزا، إبقاؤها أو الثوب خيط عدم مثل قديمة عربية عادات
معارص. وجود الزكاة ملسائل يعد لم ثَم وِمن اآللية. املجازر يف اآلن الذبح ويتم الصنعة.
لقد املجمدة. اللحوم مع ويتعامل اآلن، يفعل يعد ولم ذبيحته يذبح العربي كان فقد
عىل يقوم جديد فقه إىل حاجة يف اليوم املسلمون وأصبح كاد، أو القديم الفقه انتهى
وتبعية وطائفية وتجزئة وتخلف وقهر استعمار من البلوى به تعم ملا جديد تنظري
والصناعة الزراعة ولقطاعات الدولية وللعالقات الحديثة املرصفية وللمعامالت وسلبية،
فارق املبكر، الزواج املعرفة، دون التزويج القديمة، الزواج أعراف انتهت لقد والسياحة.
النسب عليها، السلطان ووالية النساء، عىل الوالية يف العرب عادة واملرأة، الرجل بني السن
النساء عىل والقرعة الزوجات تعدد التاريخي. سياقه له فالفقه كبيوع. املرأة واملصاهرة،
يعطي أن دنياكم» بشئون أعلم «أنتم لحديث ويمكن السفر. يف الزوج تصاحب أيهن
يف القرابة بنظام مرتبطة املرياث وقوانني عرص. لكل طبًقا الفقه لتجديد كبرية دفعة
متشدد األول الفقه، من تياران هناك عرص كل ويف العربي. املجتمع يف القديم العرص
لقد االعتبار. يف الفردية والفروق العامة املصالح يأخذ لني والثاني ومعياري، صوري

الهدي سقت ما استدبرت ما أمري من استقبلت لو الرسول: قال .٣٧٧ ،٣٩٨ ،٢٤٣ ج١، السابق، 91
والعبيد. النساء رق انتهاء وبالتايل قلوبهم املؤلفة مثل انتهي الفقه من جزء .٣٤٩ ج١، عمرة. ولجعلتها

.٢٨٤ ج١، حنيفة. وأبي الشافعي عكس عىل اليوم قلوبهم مؤلفة ال مالك عند
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العربية اللغة قواعد مثل عليها الناس واعتمد التدوين عرص يف األوىل املذاهب نشأت
ولم تقنيته. عرص الكل ولكن للشافعي، والرسالة أحمد، بن للخليل والعروض لسيبويه.

املعارص.92 الفقه وربما الجديد الشعر إبداع من ذلك يمنع
لذلك الكواكب. عبدة الصابئة القديم، األديان بتاريخ القديم الفقه ارتبط كما (٣)
الخسوف أو الشمس لكسوف السجود صالة مثل لها مواكبة أو مناهضة ترشيعات أتت
من للخوف إذهابًا أو للطبيعة حبٍّا أو الكتاب أهل من وهم الصابئة عىل إبقاءً القمر،
مثل إبراهيم من املوروثة الجاهلية شعائر من وكثري تعوَّدت. ما غري عىل البرشية النفس
الهدف كان الحرم واألشهر واإلحرام الجمرات ورمي والطواف والسعي الحج شعائر
املايض بني التواصل عىل حرًصا اإلسالم عىل السابقة العرب بديانات االرتباط منها
الشعائر بعض استمرت كما الحنفاء. دين إبراهيم، دين كان لو خاصة والحارض،
إىل خاصة قبيلة دين من لها تحويًال والختان والطهارة والتسمية الذبائح يف اليهودية
الرفض يف عمر وجرأة األسود الحجر تقبيل ذلك يف يدخل وقد جمعاء. للبرشية عام دين
قواعد عىل ولبنيت هدمت وإال الكعبة وإبقاء بالجاهلية، عهد حديثو والقوم لذلك النفيس
لبعض تعظيًما املرشكني ذبائح لوضع جاهلية عادة واملروة الصفا بني والسعي إبراهيم،
الضحية البقرة ووصف الهندي، النسك من اإليمان عىل كعالمة الكالم وعدم األصنام.93
ديانات بقايا النصب عىل والتذكية والذبائح اليهودية. بقايا من مريضة وال عرجاء ال
بقايا من والشياطني الجن تشبيهات استعمال أن كما العربية. الجزيرة شبه يف قديمة
الديانات يف الرموز بقايا من التيمم يكون وقد اإلسالم.94 قبل العربية الشعبية الثقافات

القديمة.
واألحباش. والرتك والروم والفرس العرب القديم الشعوبية عرص انتهى كما (٤)
الصينيون الرشق ويف واألمريكيون، األوروبيون الغرب، يف جديدة شعوب وظهرت

.٤٦٤–٤٧٣ ج١، الزكاة، .٣٣٩ ،٢٠٢ ،٨٩ ،٣٦١ ج٢، السابق، 92
ركضة هي «إنما حديث يف وذلك .٢٠٤–٢٠٩ ،٤٦٠ ،٣٦٥ ،٣٥٨ ،٣٥٥ ،٢١٤–٢١٦ ج١، السابق، 93
النار.» من األعقاب «ويل وأيًضا اغتسيل.» ثم هللا علم يف أيام سبعة أو أيام ستة فتحييض الشيطان من

الغسل. كتاب يف
رشيعة وقت يف هو أنفسهم عىل حرموا أو عليهم حرم ما أن والحق القايض: قال .٤٧٢ ج١، السابق، 94
أيًضا يشرتط فال ذلك، يف اعتقادهم يراعى أال فيجب الرشائع لجميع ناسخة كانت إن باطل أمر اإلسالم

رشيعتهم. اعتقاد وال املسلمني اعتقاد الذبائح تحليل يف اعتقادهم يكون أن
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ففي وأفريقيا. آسيا شعوب يف معارصة دالالت القديمة الشعوب وأخذت واليابانيون.
للعرب. كظهرين وآسيا أفريقيا أي الرتك وال بالحرب الحبشة ابتداء يجوز ال القديم الفقه
الجزية، وإما اإلسالم أي العرب، ونصارى قريش من الكتاب أهل محاربة يجوز وال
الجزية أخذ ويجوز العرب. مرشكو منهم ويستثنى والعروبة. واملصاهرة للنسب حفًظا
الغرب من أي الروم من والغنيمة العرب. غري املجوس ومن العجم الكتاب أهل من
كذبائح واملرتدين تغلب بني نصارى ذبائح بقبول العروبة تغليب تم كما الحديث.
يف الرموز من كثريًا الفقه استبقى وقد الكتاب. أوتوا الذين من واليهود العرب نصارى
والقافة العرب. بالد يف ولد من إال يورث ال للواحد. كرمز الوتر مثل القديمة الديانات

الناس.95 أشخاص تشابه بفصول معرفة عندهم كانت قوم العرب عند
لتقنينه. لإلنسان حاجة ال ما يقنن الطابع، صوري زال ما القديم والفقه (٥)
ذلك ويتضح الذوق. يقرره وما النفس، تعافه وما العقل، يستحسنه وما الطبيعة، تكفيه
وبواعثه. دوافعه ومسبباته، أسبابه يف بحث دون ألفاًظا باعتباره الطالق يف البحث يف
شيئًا يجد لم عندما عاشوراء صوم الرسول ترشيع مثل لواقع تقنني هو إنما الترشيع
أن والغريب اجتماعي. وضع عن تعبري إال هو ما الفقه ذلك.96 بعد نسخه ثم يأكله
والسيايس واالقتصادي االجتماعي الوضع عنها يكشف ال املقتصد» ونهاية املجتهد «بداية
السجود صالة يف فالتسليم للفقه. الصوري بالطابع ملهيًا زال ما ألنه عرصه يف لألندلس
ليس السليم. الحس ويقرر الطبيعة، وتقر العقل، بذلك يشهد كما خاتمة ألنها أفضل
املصالح عىل يقوم ماديٍّا بناءً أو االستدالل صحة عىل يقوم صوريٍّا بناءً فقط الفقه
االعتبار يف أخذًا النفس تعافه أو تستحسنه ما عىل يقوم نفيس بناء ولكنه العامة،
شهداء دفن فقد وإحباط. وطموح ويأس، وأمل وفرح، حزن من البرشية االنفعاالت
املسلم يغسل كما الهزيمة. جراء من سيئة نفسية حالة يف عليهم يصلِّ ولم بثيابهم أحد
عند والتصور الرأي يف الخالف تجرب قد التي القرابة عىل حرًصا املرشكني من أقرباءه
عىل إبقاءً زوجته الرجل غسل جواز وعدم زوجها املرأة غسل وجواز مثًال، الشافعي
اآلداب من وكثري للموتى. واحرتام سليم ذوق القرب عىل التبول وعدم الروحي، الحب
اإلمام مع القراءة مثل الخاص الذوق عىل تعتمد بل ترشيع، إىل حاجة يف ليست العامة

.٣٨٢ ج٢، ،٤١٧ ج١، السابق، 95
.٨٤ ج٢، ،٤٨٦–٤٩٨ ،٤٦٣ ،٣٠٣ ،٢٣٢–٢٣٤ ،٢١٥ ج٢، السابق، 96
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يف اإلمام خطبة أثناء ألقاه من عىل السالم رد وكذلك منخفض، أم عاٍل بصوت بعده، أم
صالة جواز عدم ومثل آخر، بخطأ الخطأ وزيادة التشويش من بدًال منخفض صوت
وحصاره الصالة يف تركيزه لعدم قًرسا) اإلخراج أو البول أو الريح يضبط (الذي الحاقن
وكذلك الفطرة، وتأباه النفس تعافه يشء املرشكني شيوخ قتل أن كما البدن. بمتاعب
القديم، واألرشبة األطعمة فقه من بدًال الفطري الطبيعي الفقه اآلن هناك الجراد. أكل
الرشع، ال العادة تحكمه الخيل لحم وأكل لإلنسان. احرتاًما السبع من فاض ما أكل
من الزواج وعدم للذرائع، ا سدٍّ الكثري يف القليل استمرار خشية الحديث يف الخمر وتحريم
والسيد للعبد والحداد واالحرتام. املحبة بني البرش عواطف لتضارب نظًرا اآلباء زوجات

سواء. حد عىل
النوافل مثلتها كما الفردية بالفروق يسمع أنه إال الفقه عمومية من وبالرغم (٦)
النبي اغتسال مثل الفردية الفروق إىل أقرب الرسول سنن من كثريًا إن بل والسنن.
ميمونة فضل من الرسول اغتسال أو املياه لندرة نظًرا واحد إناء من وأزواجه هو
كبري جانب فيها الوضوء نواقض أن كما السبع.97 عليه ورد ماء من االغتسال أو تحببًا،
ومزاجية نفسية أحوال عىل وترتكز الذكر، ومس النساء ملس مثل الفردية الفروق من
والرشاقة النشاط يعطي واالستحمام واالستنشاق املضمضة أن كما اجتماعية. وعادات
الفردية الفروق بهذه يسمح الكفاية فرض اآلخر. البعض عند ثقيل وهم البعض، عند
الناس بني األفعال من املشرتك القاسم هو العني فرض أن حني يف الدين يف التفقه مثل
يف ينبع إنما حكم بال هنا والخاص خاص. هو وما عام هو ما الفقه يراعي جميًعا.

وصورته. الرشع مادة فالطبيعة الطبيعي. الفقه دائرة
ابن دفع ما وهو االتفاق. إىل منه الخالف إىل أقرب القديم الفقه زال ما (٧)
وإيجاد األمة توحيد أجل من أوىل أصول إىل وردها الخالف أسباب عن البحث إىل رشد
طريق عن التفصيالت من العديد إلغاء يمكن ثَم وِمن للقيم. نسق عىل يقوم ترشيع
من عديد يف غارًقا القديم الفقه زال ما عنها.98 املسكوت القدماء بتعبري أو املشكلة إلغاء

.٢١٢ ج١، السابق، 97
نثبته أن رأينا الذي هو فهذا .٦٤ ج١، عنها، مسكوت مسألة بالجملة وهي ،١٦٧ ج١، السابق، 98
من أكثر الرشع بها نطق التي وهي األصول، مجرى تجري أنها ظننا التي املسائل من الكتاب هذا يف
الباب هذا ويف .٩٠ ج١، القريب، من قريبًا أو قريبًا تعلًقا إما به باملنطوق يتعلق أكثرها أن يعني ذلك
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منها التخلص يود رشد ابن كان وقد اليهودية. الرشيعة يف الحال هو كما التفصيالت
عىل االتفاق بعد امليتة، لحم أجزاء عن الحديث مثل وذلك األوىل، األصول إىل بإرجاعها
الجماعات فقه يف التضييق هذا زال وما والشعر. العظام عىل واالختالف اللحم تحريم
كما التفريعات يف الغوص عدم إىل السبيل هو الحكم عن التوقف الحالية. اإلسالمية
يف التفصيالت هذه وكل الجمعة؟ صالة يف يقرأ سورة أي الحكم، يف حنيفة أبو توقف
الصناعي الحرضي باملجتمع وليس البدوي الصحراوي باملجتمع مرتبطة الزكاة أنواع
جعل مثل: املعارصة داللتها لها جوانبها بعض زالت ما ذلك ومع اآلن. الحال هو كما
الدار يف الصالة أن كما للفقراء؟ االستثمار أجل من املال لرأس تجميع أم صدقة الزكاة
مغتصبة. شماًال األندلس كانت وقد تطويرها، دون الصالة رشوط ضمن ذكرت املغصوبة
سؤال مثل زعفران خالطه الذي باملاء الوضوء مثل متحذلق اقرتايض فقه منها والكثري
االفرتاضات السفر. يف التمر بنبيذ والوضوء بالكولونيا، الوضوء جواز عن عبده محمد
من الشعبية الثقافة سخرت وطاملا اإلنساني. بالوضع والواقع لها. نهاية ال النظرية
هو االختالف أن عىل بل التعددية محمل عىل ال قوالن» «فيه قديم فقهي موضوع كل
ومع واحد. أصل حول إنساني اجتهاد هو االختالف حني يف الفرع. هو واالتفاق األساس

الفقيه؟ رشد ابن عند الرشدية أين مطروًحا: السؤال يظل ذلك

الرشع. يف عنها مسكوتًا لكونها ذكرها تركنا، اإلمام يف املشرتطة الصفات يف اختالفهم أعني كثرية مسائل
وهذه .١٤٩ ج١، باملسموع، قريب تعلق له ما أو املسموعة املسائل ذكر هو إنما الكتاب هذا يف وقصدنا

.٢٨٣–٢٨٤ ،١٨٣ ،١٦٩ ج١، الصالة، فروض من ذكر عما خارجة الباب بهذا تتعلق مسائل
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رشد1 ابن فكر يف االشتباه

االشتباه؟ يعني ماذا (1)

رضوري. كالهما طرفني، بني تناقًضا صحيح، كالهما قطبني، بني توتًرا االشتباه يعني
الطرفني أحد عن ارتخاء لحن. يسمع وال نغم يصدر ال املشدود الوتر يف التوتر هذا ودون
متباينة. دوافع بني الفكر لوجود نظًرا طبيعي توتر وهو أساسه. من الشد عىل يقيض
قدرته هو املفكر إبداع وإن الحضاري. املوقف عن تعرب وكلها متعددة. بواعث تتجاذبه
يف آخر عن عازف يختلف وقد النشاز. من بدًال متناغمة ألحان وإصدار العزف عىل
الفنية كاألعمال الفلسفية فاملذاهب اللحن. وجمال التناغم يف كالهما يتفق ولكن األلحان،

القراء. قلوب يف وصداها املستمعني آذان يف ورنينها الفني، تناغمها لها
العقلية، فالتحليالت عقلية. صياغة مصاغ ووجودي انفعايل موقف والتوتر
تحاول كلها الفكرية التيارات بني والجدل النظرية والبدائل املذهبية، واالختيارات
من الشد درجة يف فقط والخالف القطبني. بني التوتر من ممكن قدر أكرب عىل اإلبقاء
الحياة، يف التوتر عن يعرب الفكر يف التوتر حادة. أو متوسطة أو غليظة أنغام إصدار أجل
استثناءً، وليس واقع واالشتباه الوجود. يف االشتباه عن يعرب الفلسفي النسق يف واالشتباه
صحيح باطل، أو حق خطأ، أو صواب االشتباه يف يوجد ال لذلك محتمًال. وليس رضوري
القطبني ألحد امليل يكون إنما صواب. القطبني وكال صحيح، الطرفني فكال فاسد. أو
لذلك املوقف. وتقدير واملزاج للرتبية طبًقا الطرفني أحد إىل واالنحياز اآلخر، من أكثر
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ويف الفلسفية. والتيارات الصوفية والطرق الكالمية، والفرق الفقهية املذاهب اختلفت
ذلك يكون السياسية أو الدينية السلطة بفعل مقوماتها عىل الحضارة تقيض الذي الوقت

النهاية. ببداية له نذيًرا
العلمي، املوقف يف تردد أي أو الفكري الوضوح يف نقص أي عىل االشتباه يدل وال
كان ا حادٍّ التوتر كان وكلما وأعمق، أخصب الفكر كان قويٍّا االشتباه كان كلما بل
رضبات مثل االنتباه لجذب سيمفونية بداية يف بوق الفكر رصخة. فالفكر أعىل. الصوت
جديد. فكر عن لإلعالن نهايتها يف أو لبيتهوفن الخامسة السيمفونية يف األوىل القدر
علميٍّا، موقًفا وليس رصف أيديولوجي موقف هو إنما الجذرية بدعوى والقطع والحسم
يختصم الجزائر. يف اآلن يحدث كما نفسه بالواقع وتضحية الطرفني ألحد مسبق انحياز
هو الجزائر وشعب ق، خالَّ توتر من بينهما ما ويقطعان والسلفي. العلماني الفريقان،
والعلمانيني. السلفيني بني حاد استقطاب يف وتونس مرص يف يحدث ما وهو الضحية.
بني االلتحام من مانًعا الدولة وتبقى األول. ن يخوِّ والثاني الثاني، ر يكفِّ األول الفريق

الضحية. هي الدولة وتصبح الطاقة تتولد ال حتى الطرفني
عن وعجًزا ط التوسُّ بغية متناقضني طرفني بني توفيقي موقف أي االشتباه يعني ال
بل مهزوم، وال منترص ال مغلوب، وال غالب ال سعيدة، نهاية يف للجميع وإرضاء الحسم
عن بعيًدا الحضارة طبيعة وهي منهجية. وتعددية حضاري وموقف ثقايف بواقع إقرار
االستنباط والحس، العقل بني املتعارضة الثنائيات يف الغربية الحضارة يف املفتعل التضاد
أخذ ثم مرة، اآلخر ضد الطرفني أحد وأخذ والجماعة. الفرد والواقع، املثال واالستقراء،
املركب إىل والعودة املعريف التوازن ينشأ حتى فعل وكرد أخرى مرة األول ضد اآلخر
إىل األقرب واملمارسة، التطبيق يف وليس والقصد النية يف الحسم الطرفني. بني الجديل

الخصام. وليس واملصالحة التفريق، ال التجميع
من إسقاط أو تعارض ال حيث متعارضة ثنائيات وضع االشتباه هذا يعني وال
القديم واملعارصة، األصالة والتجديد، الرتاث مثل: القدماء عىل املايض العرص ثنائيات
الكالم يف العلوم كل يف القديم الرتاث يف موجودة ثنائيات ألنها والحداثة؛ الرتاث والجديد،
الكل والعرض، الجوهر واملكان، الزمان واملعلول، العلة واملادة، الصورة مثل: والفلسفة
الحقيقة ل، واملؤوَّ الظاهر مثل: األصوليني عند اللغة منطق يف وموجودة إلخ. … والجزء
والنهي األمر والخاص، العام واملقيد، املطلق واملبني، املجمل واملتشابه، املحكم واملجاز،
الغيبة والسكر، الصحو والرجاء، الخوف مثل الصوفية أحوال عند وموجودة إلخ، …
الواقع عمق عىل الثنائية هذه وتدل إلخ، … والوجد الفقد واألنس، الهيبة والحضور،
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وبطن، ظهر له فالكالم والحرفية. واألحادية التسطيح ضد وتداخلها املختلفة ومستوياته
يف حيٍّا التوتر هذا عىل أبقوا الذين هم العظام والفالسفة وتأويل. إدراك له والواقع

وبرجسون. وهورسل وهيجل أرسطو مذاهبهم،
العام والحيس، العقيل واملادي، الصوري عن الوقت نفس يف يبحث فأرسطو
صاحب كان لذلك الفلسفية. املذاهب مؤرخو الحظ كما والفردي، الرضوري والخاص،
ألن نظًرا به املسلمني إعجاب يف السبب هو وهذا واحد. آن يف الطبيعة وفيلسوف املنطق
والعالم، هللا والرشيعة، العقيدة أرسطو، مثل الطرفني بني الجمع حاول أيًضا اإلسالم
وكما واملسيحية. اليهودية وباختصار واملحبة، القانون األرض، وملكوت السماء ملكوت
الوحي، مراحل آخر اإلسالم فكذلك للسابقني، يؤرخ اليونان، فالسفة آخر أرسطو أن
الرئيسيتان املدرستان اكتملت أرسطو يف السابقني. لألنبياء ويؤرخ األنبياء، خاتم الرسول
النبوة. واختتمت الوحي اكتمل اإلسالم ويف والطبيعية، الفيثاغورسية اليونانية، الفلسفة يف
والوجود، املنطق الطرفني، بني جمع الذي الحديث العرص أرسطو هو هيجل
طريق عن والفلسفة الدين والدولة، هللا والحس، العقل والواقع، املثال والتاريخ، الروح
بني اليونان، ثنائيات ضد واحدة لصريورة مرحلتني يمثالن الطرفني فكال الصريورة.
الرشق بني الغربية، الفلسفة يف وديكارت كانط بني األملانية، املثالية يف وفشته شلنج

جوته. مثل والغرب
هو هيجل فإن األعظم، الشارح هو رشد وابن األول املعلم هو أرسطو كان فإذا
بعث ولو شارحه؟ هو فمن وبالتايل القديم اليونان وريث الحديث الغرب يف األول املعلم
الطرفني أحد واختاروا االشتباه بني فصلوا الذين عكس عىل يرشح؟ فمن اآلن رشد ابن
التجريبية اختار الذي ماخ أو بالعالم، وضحى املثالية اختار الذي باركيل مثل اآلخر دون
مفهومني العالم وجعل املوضوع، دون الذات اختار الذي ديكارت أو بالتصور، وضحى
أحال الذي وليبنتز النقد، دون بالعقل قطع الذي فولف أو واالمتداد، الحركة رياضيني.
اللغة اختارت التي واالجتماعية املنطقية الوضعية أو روحية، وذرات عقل إىل كله العالم

والتصورات. املعاني دون واألشياء
األملانية طريقته عىل كلٌّ وهيجل، أرسطو مثل وبرجسون هورسل حاول كما
قالب واملادة، الصورة والحس. العقل بني هورسل جمع الطرفني. بني الجمع والفرنسية،
التجربة يف واآلخر األنا والتاريخ، البنية واملوضوع، الذات الشعور، ومضمون الشعور
بني يجمع الذي الشعور داخل وهيجل أرسطو اليشء، نفس برجسون وفعل املشرتكة.
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يف والحدس العقل واملتحرك، الثابت والزمان، املكان والخلق، التطور والخلود، الزمان
املذاهب هذه زالت وما النهاية.2 بداية يف األوروبي الوعي أزمة تبني متعارضة ثنائيات
منها. تخرج التي املدارس وتتعدد التأويل، إىل وتدفع الفكر، تثري التي هي املتشابهة

الفكرية. والخصوبة الفلسفي، الرتاكم إىل تؤدي التي وهي
األقل فعىل الفكر، يف عنه يعرب الوجود ويف الحياة يف واقًعا االشتباه يكن لم فإن
وتناقضت نصوصها، تعارضت ما إذا الفلسفية املذاهب لفهم علميٍّا افرتاضها يكون
تصديقه يتم الذي العلمي واالفرتاض عنه، املسكوت عن به املنطوق واختلف مواقفها،
وهو االفرتاض. إىل منه الواقع إىل أقرب يكون مكوناته عن يكشف الذي أو الواقع يف
الحديثة اللسانيات من أو املعارص األوروبي النقد من الغرب من واحًدا افرتاًضا ليس
بل لالشتباه»، أخالق أجل «من بوافر دي سيمون كتبت كما الوجودية الفلسفة من أو
األلفاظ منطق من به واالنتقال واملتشابه»، «املحكم يف أصويل ولفظ موروث مفهوم هو
املسار إىل التأويل آليات ومن الحضاري، املوقف إىل اللغة مباحث ومن الفكر، منطق إىل
وضعه عن تعرب الفلسفي. وموقفه رشد ابن فكر يف اشتباًها عرش اثنا وهناك التاريخي.
عرص بعينه، عرص ويف وحده األندلس يف وليس املغرب، أو املرشق يف العام الحضاري
ابن موضوعات ومعظم املوضوع، إىل منها املنهج إىل أقرب االشتباهات هذه املوحدين.
بخاتمة أنهاه عندما األدلة» «مناهج يف نفسه رشد ابن فعل وكما مناهجها إىل ترد رشد
ثنائيات يف تساؤالت صيغة يف االشتباهات هذه صياغة ويمكن التأويل». «قانون عن
باالختيار عليها إجابة بالرضورة هناك تكون أن دون القطبني بني التوتر تبني متقابلة
ال. أو بنعم عليها إجابة ال إشكاالت أسئلة، وليست تساؤالت هي التبادل. عىل بينهما
الفكر، مات وإال قائمة تظل بل بالرضورة لها حل ال الوقت. نفس يف وال نعم فاالشتباه

اإلبداع. وانتهى
يوجد فال اآلخر. إىل يميل مما أكثر الطرفني أحد إىل رشد ابن أحيانًا يميل قد
وتراتبية مختلفة مستويات عىل الثنائيات هذه توجد وقد الطرفني. بني حسابي وسط
وسلفي السطح يف تقدمي العمق، يف وظاهري السطح يف تأوييل رشد فابن األعماق. يف
وقد العمل. يف وحنبيل النظر يف مالكي الباطن، يف ونيص الظاهر يف عقالني العمق، يف
بالرضورة ليس باطن، عمق له ظاهر عمق فكل األخرى. تلو واحًدا األعماق هذه تتداخل

ص٥١٥–٦٠٧. ١٩٩١م، القاهرة، الفنية، الدار االستغراب، علم يف مقدمة 2
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يبدو، ما عىل فيلسوف الحقيقة، يف مؤلف الظاهر يف شارح فهو أحرف. سبعة عىل
عىل متكلم واملمارسة، التطبيق يف أشعري املعلنة النية يف معتزيل عليه، هو ما عىل متكلم
مؤمن القول يف ملحد البنية، يف وعالم التاريخ يف قاٍض الخصوص، عىل وقاٍض العموم
بداية ويف املغاربة عرص نهاية يف التوجه، يف وسلطوي السلوك يف معارض الرؤية، يف

الجديد. الرشق بداية يف وربما الحديث الغرب نهاية يف املشارقة، لعرص ثانية
حد إىل تصل والتي رشد البن املتعددة بالقراءات يسمح الذي هو االشتباه هذا
طرًفا تأخذ قراءة كل بعًضا. بعضها يُخطِّئ أال برشط صحيحة قراءات وكلها التناقض.
ولو كذلك. رشد ابن خرج عقالنيٍّا كان لو عليه. الباحث من إسقاًطا اآلخر. الطرف وترتك
تصف التي هي الحضارية املوضوعية العلمية والقراءة كذلك. رشد ابن خرج سلفيٍّا كان
التاريخية املرحلة وطبيعة للباحث الحضاري املوقف عن أيًضا يعرب الذي االشتباه هذا

بها. يمر التي

ظاهري؟ أم تأوييل (2)

الفالسفة، جميع شأن ذلك يف شأنه التأويل، أنصار من رشد ابن أن املسلمات من أصبح
نموذًجا. عربي وابن الغزايل والصوفية، خاصة، املعتزلة واملتكلمني، خاصة، سينا ابن
الذي وهو التأويل».3 «قانون يف خاتمة األدلة» مناهج عن «الكشف نهاية يف أضاف ولقد
أربعة آليات الفالسفة تأويل يرفض وال الحكمة. أنها عىل القرآن آيات يف النظر ل يؤوِّ
العرش، من أقدم فاملاء اْلَماءِ﴾، َعَىل َعْرُشُه ﴿َوَكاَن منها العالم بقدوم توحي القرآن يف
بالنعيم والقول دخان.4 شكل عىل قديمة فالسماء ُدَخاٌن﴾، َوِهَي َماءِ السَّ إَِىل اْستََوى ﴿ثُمَّ
املادي التجسيم يف الوقوع من خشية سينا ابن خاصة الفالسفة عند والعذاب الروحاني
عىل خروًجا ليس التأويل ألن الغزايل عذر حتى للمتأولني تكفري وال الحيس. والتشبيه
الرشع. ل يؤوَّ الرشع ظاهر مع الربهان تعارض ما فإذا فيه. إجماع ال ألنه اإلجماع
يخل أن دون املجازية الداللة إىل الحقيقية الداللة من اللفظ داللة إخراج هو فالتأويل

١٩٦٤م، القاهرة، املرصية، األنجلو قاسم، محمود وتحقيق تقديم األدلة، مناهج عن الكشف رشد: ابن 3
ص٢٤٨–٢٥١.

.٣١ ،١٦–١٧ ص املقال، فصل .١١٠–١٨٤ ،١٧٣–١٧٤ ،١٣٣ ص٢٠٥، السابق، 4
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ثبت إذا التأويل ويجوز واملنقول. املعقول بني الجمع ذلك من والقصد العربي. باللسان
العقل. حكم بمجرد وليس ظني نحو عىل باإلجماع

مثل له أهل غري هو ملن الصويف أو الكالمي أو الفلسفي التأويل إخراج يجوز وال
أهله». غري عىل به «املضنون ويف الكالم» علم عن العوام «إلجام يف الغزايل قال كما العوام
وال الجمهور ال هللا. إال الحق التأويل يعلم وال للجمهور. بالتأويالت الترصيح ينبغي ال
الجسمية للصفات ينبغي وال الفالسفة. وال املتكلمون ال الخاصة، وال العامة ال العلماء،
وترتاكم ينفع. مما أكثر يرض محله، غري يف كالدواء التأويل للجمهور. بها الترصيح
يختفي تأويالته. إال يبقى وال الظاهر النص يغيب حتى بينها فيما وتتضارب التأويالت
عىل األمة وافرتاق الناجية الفرقة حديث معنى هو وهذا األعراض، إال تبقى وال الجوهر

فرقة. وسبعني ثالث
مؤوًِّال، منه أكثر االتجاه ظاهري رشد ابن يجعل التأويل قانون أن والحقيقة

قسمني: تنقسم املوجودة فاملعاني

الظاهر أي بنفسه املوجود بعينه هو الرشع يف به املرصح املعنى يكون أن (١)
شك. وال خطأ وتأويله فيه، تأويل ال ما وهو ل، املؤوَّ دون

بدله عىل إنما بنفسه املوجود املعنى هو الرشع يف به املرصح املعنى يكون أالَّ (٢)
أصناف: أربعة عىل وهو التأويل، يحتمل الذي املجاز وهو التمثيل جهة عىل

وصناعة طويل زمن إىل تحتاج مركبة بعيدة بمقاييس إال املمثول يعلم ال ما (أ)
عن بعيد وكالهما واملمثول. املثل بني ما فشتان الفائقة، الفطر إال تستطيعها وال دقيقة

وحدهم. العلم يف للراسخني خاص وتأويل األفهام.
التأويل. فيه املرصح وهو لإلفهام قريبني واملمثول املثل يكون أن (ب)

«الحجر مثل النفوس تحريك منه والغاية قريبًا واملمثول بعيًدا املثال يكون أن (ج)
يجوز. وال واملتكلمون، الغزايل فعل كما تأويله ويجوز األرض»، يف هللا عني األسود

للرشع واألحفظ الصوفية، تأويل مثل بعيًدا واملمثول قريبًا املثال يكون أن (د)
الجمهور. ينكرها الرشيعة، ظاهرة عن بعيدة غريبة اعتقادات تولدت وإال التأويل، عدم
يجوز الباقية والثالثة تأويله. يجوز وواحد تأويله يجوز ال واحد أصناف خمسة فمن
أقرب التأويل قانون يف رشد ابن يكون ثَم وِمن أقرب. الجواز وعدم تأويله، يجوز وال

ل. املؤوَّ إىل منه الظاهر إىل
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نفس يف أنه إال الضالة الفرق من واعتبارها للحشوية رشد ابن نقد من وبالرغم
ضد ألنها والصوفية والفالسفة املتكلمني تأويالت يرفض االتجاه. ظاهري يبدو الوقت
قول ظاهر ضد ألنها ومسلمني، يونان أرسطو، رشاح تأويالت ويرفض النصوص. ظاهر
ويخلص املتكلمني، تأويل سوء من القرآن يخلص القول ظاهر إىل واللجوء أرسطو.
بأرسطو، أرسطو وتفسري أرسطو، قول إىل العودة الرشاح. تأويل سوء من أرسطو
وليس بالكتاب الكتاب تفسري اح، الرشَّ أيدي بني من أرسطو إنقاذ وسائل أحد هو ونصه
وأكثرها اللفظ، إىل املعاني أقرب يؤخذ فإنه املعنى حول اح الرشَّ اختلف وإذا بالعقل.

النص. مع تطابًقا
الصوفية. ثم األشعرية ثم املعتزلة ثم الخوارج التأويل وادي يف سار من وأول
للجمهور. كلها بالحكمة رصح أنه وذلك القرى، عىل الوادي فطم حامد، أبو جاء ثم
سنة، وليس بدعة التأويل القاعدة. عىل وخروج السنة، عن تاريخي انحراف فالتأويل
يدُع لم طرق وكلها الحشوية. باستثناء واملعتزلة والباطنية األشعرية املتكلمون ابتدعها

للثواب. مناًطا جعلها وال الناس. بها كلف وال الرشع. إليها
هللا أفعال يف قديمة أم حادثة لإلرادة، األشاعرة تأويالت يرفض األدلة» «مناهج ويف
يف الرشع عليها حث يقينية رشعية أمور هي وال الرشع، ظاهر بها يأِت لم أمور ألنها
والسمع والحياة والقدرة العلم األشاعرة: عن السبع هللا صفات أن كما العزيز. الكتاب
توقيفية العقل، طبيعة من وليست العزيز الكتاب من مستمدة واإلرادة والكالم والبرص

استنباطية. وليست
اإليمان. رضورات أو العقل مقتضيات من وليس وآياته الكتاب من والتنزيه
الرشع، ظاهر عىل إال اآليات ل تؤوَّ ال والرؤية. الجهة إثبات الرشع ظواهر وتقتيض
منطقي دور وهو تأويله يجوز ال الرشع وظاهر الخلف. إىل وخطوة األمام إىل خطوة
العقل. من وجوبًا منه أكثر الرشع من ترصيح الخالق عن املخلوق صفات ونفي جديد.
دفع مما والوجه والعني باليد رصح أنه من بالرغم عنها الرشع سكت الجسمية وصفات
مثل وذلك إثبات، وال نفي ال فيها والواجب جسم. هللا بأن القول إىل الحنابلة بعض
التفرقة برشط الرشع لظاهر طبًقا الجهة رشد ابن ويثبت السماء. إىل والصعود النزول
بنفي الرشع يرصح لم إذ والعقل. بالرشع واجب إذن الجهة إثبات واملكان. الجهة بني
يرصح لم ما تأويل يجب وال الجمهور. عند الشاهد عىل الغائب لقياس نظًرا الجسم
الرشع به يرصح لم بما لترصيحهم كلها الشبه هذه املتكلمون أثار لقد بتأويله. الرشع
بمرتبة لحقوا هم وال الظاهر، باتباع فنجوا الرشع ظواهر اتبعوا هم فال به. يأذن أو
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يبدو فيما هنا فرق ال املصدقني.5 املؤمنني من كانوا هم وال العلماء، من فأصبحوا اليقني
بالجانب أخذت قد الغرب يف الالتينية الرشدية كانت وإذا حزم. وابن وداود رشد ابن بني
القرون يف رشد ابن بعد اإلسالمي الرتاث يف السلفية الحركة فإن رشد ابن عند التأوييل
املعارص. السلفي واالتجاه القيم وابن تيمية ابن يف صب مما بالظاهرية أخذت املتأخرة

سلفي؟ أم تقدمي (3)

فقط يعني بل «محافظ» أو «رجعي» مقابل يف املعارصون يعنيه ما هنا تقدمي يعني ال
السابق من علميٍّا تراكًما هناك وأن األولني، من أفضل املتأخرين وأن يتقدم، التاريخ أن
حتى األوىل الطبيعية واملدارس سقراط منذ اليونانية الفلسفة يف ذلك حدث الالحق. إىل
التيار كبريين، بتيارين اليونانية الفلسفة بدأت فقد له. التالية األخالقية واملدارس أرسطو
وأفالطون، سقراط فيه وسار فيثاغورس بدأه الذي الصوري الريايض العقيل املثايل
فيه وسار اإليليني من األوائل الطبيعيون بدأه الذي التجريبي املادي الطبيعي والتيار
يمثل الطبيعي املنطقي بمذهبه فأرسطو أرسطو. يف صب حتى وديموقريطس طاليس
رشد فابن أرسطو. رشد ابن شابه لذلك تقدم. من اليونانية الفلسفة إليه وصلت ما آخر
الفارابي انحراف من بالرغم والرازي الكندي من اإلسالمية الفلسفة تقدم يمثل أيًضا
نظم وحدة وبنيَّ الطبيعية العقلية الفلسفة أكمل الذي رشد ابن إىل وصوًال سينا وابن
إىل اليهودية من الثالث، مراحله يف الوحي لتطور مشابه وهو والطبيعة. والعقل الوحي
البرش تاريخ يف التقدم قمة يمثلون رشد وابن واإلسالم فأرسطو اإلسالم. إىل املسيحية

القديم.
يف تنفع القديمة اآللة فإن امللة يف املسلمني سبقوا وبمن بالقدماء االستعانة ويجب
ومقصدهم مغزاهم إن إذ بالرشع؛ واجب القدماء كتب يف النظر الحديث. املوضوع دراسة
واالعرتاف فيه، اإلسالم نظر فيما اإلسالم قبل القدماء نظر وقد الرشع. عليه حث ما
كان ولو حتى مكان أي من الحق أخذ يف الكندي موقف نفس وهو رضوري. بحقهم
النظر كان لذلك فحص أتم وفحصوها املقاييس يف القدماء نظر ولقد القاصية. األمم من

ص٢١، املقال فصل .٢٠٧ ،١٩١ ،١٨٢ ،١٧٦ ،١٦٨–١٧٠ ،١٦٠ ،١٤٨ ،١٨٢ ص١٣٤، األدلة، مناهج 5
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األول نوعان، والقدماء عليه. ويُشَكرون املحدثني، كتب يف النظر عىل سابًقا كتبهم يف
والثاني األواخر، عىل األوائل تقدم املسلمني، عىل اليونان تقدم مثل الحضارات إىل بالنسبة
رشد. ابن عىل الكندي تقدم أو أرسطو عىل أفالطون تقدم حضارة، كل لداخل بالنسبة
سنة والتقدم السابقني. تراث عىل الالحقني وإضافة التاريخي الرتاكم هو التقدم ومسار
اإلسالم. عىل املسيحية وتقدم املسيحية، عىل اليهودية تقدم مثل الوحي ومسار األنبياء
حتى وسقوطها الدول قيام التقدم، ملفهوم الشعبي القص من نوع األنبياء قصص

واكتماله. اإلنساني الوعي الستقالل الكايف التاريخي الرتاكم يتحقق
والطبيعيات الطبيعيات، عىل املنطق تقدم مثل اإلسالمية العلوم داخل تقدم وهناك
بالسابق، والالحق باملتأخر، املتقدم إلحاق نفسه القياس الفقه أصول ويف اإللهيات. عىل
عىل النزول وسبب الناسخ، عىل املنسوخ تقدم وهناك القديم. باألصل الجديد والفرع
َر﴾ يَتَأَخَّ أَْو َم يَتََقدَّ أَْن ِمنُْكْم َشاءَ ﴿ِلَمْن اِبُقوَن﴾، السَّ اِبُقوَن ﴿َوالسَّ القرآن وروح اآلية.
يونان اح، الرشَّ تأويل سوء من التخلص طريق عن الخلف إىل التقدم يكون وأحيانًا
الخطأ، إىل الصواب من ينتقل والتاريخ أرسطو. نص األول، النص إىل والعودة ومسلمني،
انهار ثم احه. رشَّ قبل حق عىل أرسطو الفاسد. إىل الصحيح ومن الباطل، إىل الحق ومن
الزمان. يف أرسطو إىل الرشاح أقرب ألنه حق عىل واإلسكندر اح. الرشَّ أيدي عىل الحق
كلما بينهما. وثامسطيوس أرسطو. عن اح الرشَّ أبعد ألنه التأويل أساء وثاوفرسطس
وليس السلف عند فالحقيقة أخطأ. منه اقرتب وكلما أساء، األصل عن الشارح ابتعد
القرون «خري َهَواِت﴾، الشَّ َواتَّبَُعوا َالَة الصَّ أََضاُعوا َخْلٌف بَْعِدِهْم ِمْن ﴿َفَخَلَف الخلف عند
األشعري التصور وهو عضوض». ملك إىل بعدها ستتحول سنة ثالثون «الخالفة قرني»،
فضًال األكثر من تدريجيٍّا التاريخ انهيار وعىل األفضل عىل املفضول أولوية عىل القائم
طبقات، أنه عىل التاريخ كتابة وراء التصور وهو األقل. إىل كماًال األكثر ومن األقل إىل
الكربى الطبقات الشافعية، طبقات الحنابلة، طبقات املعتزلة، طبقات املفرسين، طبقات
يف الكمال أن يرى النزعة سلفي املعنى بهذا رشد فابن الشعراني. كتب كما للصوفية
حركة نشأت ما فإذا كماًال. األقل إىل كماًال األكثر من تدريجي ناقص الزمان وأن املايض،
األصلية الرباءة إىل األوىل األصول إىل العودة أي بالرضورة سلفية تكون فإنها إصالح
الفكر يفقد أن قبل األوىل البكارة إىل التأويل، مبضع منها ينال أن قبل األول للنص
بداية والطبيعة العقل سينا، وابن الفارابي من أفضل كانا والرازي والكندي عذريته.
الدين الحنفاء دين إبراهيم ونبوة االنحراف. بداية والتصوف واإلرشاق الصحيح. الطريق
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الخارجية الرشيعة صور يف باإلغراق له اليهودية تأويل سوء يف انحرف ثم الطبيعي.
طبيعة حول الكنسية العقائد يف بالدخول عنه املسيحية وانحراف القلبي، املضمون دون
القدماء، مع الحق السمحة. الحنيفية األول، إبراهيم دين إىل عود واإلسالم املسيح. السيد
الروح وكانت عليه. خروج والعالم القديم، هو هللا كان لذلك داروا. حيث معهم يدور
العالم نهاية يف إذن البرشية مستقبل طريقها. عن وانحراًفا لها سجنًا والبدن قديمة

الروح. ومعاد الدين فناء ويف هللا، إىل والعودة

حنبيل؟ أم مالكي (4)

عىل املالكية انتشار منذ جد، عن حفيًدا الفقه، يف املذهب مالكي رشد ابن أن الشائع ومن
الفلسفية أعماله مجمل يف والناظر األندلس. إىل عبوًرا العربي املغرب يف مالك تالميذ يد
منذ والقياس الرأي أصحاب من فهو فيها املالكية عىل التعرف يصعب والفقهية والطبية
يرجع الحنفية. إىل أقرب يكون ثَم وِمن رشًعا، النظر بوجوب والقول املقال»، «فصل
وملا األدلة. بني يوازن الطب. يف يفعل كما الكليات إىل والجزئيات األصول، إىل الفروع
جانب من الحقيقة الفروع. أمهات عىل اقترص نهاية ال ما إىل تتشعب الفروع كانت
يقل التعدد. جانب من وليست الوحدة جانب ومن الفرع، جانب من وليست األصل
وملسائله للفقه بنية عن والبحث املشرتك. األصل عن للبحث االتفاق ويزيد االختالف

والنظر. الرأي أهل إىل أقرب تجعله
أقرب فهو التأويل عىل إياها مغلبًا القرآنية أو األرسطية بالنصوص لتمسكه ونظًرا
والجمع االجتهاد. توارى حتى السنة تدوين عرص يف النص ثبت الذي الشافعية، إىل
تتجاذبه الذي األول النص إىل عوًدا كان ومالك، حنيفة أبي بني واملصلحة، الرأي بني
النص أظهر الذي حنبل بن أحمد إىل الطريق ممهًدا والواقع، العقل الرئيسيان، أساساه
يف إال املالكية وتغيب أصًال.6 والفرع فرًعا األصل فأصبح واملصلحة، العقل أساس وجعله
رشد ابن نية كانت املرسلة. املصالح يف مالك عنها عرب التي املصلحة روح قليلة، مواطن
األصول حكم يف التي املشهورة ومسائله أصوله فيه يجمع املالكي املذهب يف كتاب تأليف
ولم املالكي، املذهب أصول عىل أحكاًما مستنبًطا القاسم ابن فعل كما عليها للتفريع

١٩٩٣م. القاهرة، سيناء، دار الوسطية، األيديولوجية مؤسس الشافعي زيد: أبو حامد نرص 6
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مذهب إىل ويشري والفتاوى األحكام يف والتقليد االتباع أهل يفعل كما مالك عن ينقلها
املغرب. أهل عند مالك

بعد األندلس يف الظاهري املذهب انترش فقد املذهب. ظاهري أنه يبدو وأحيانًا
دولة يف النصوص تأويل وتحريم الفقهاء سيطرة أسباب أحد وكان حزم وابن داود
مجرد الظاهر، أهل عند صورته إىل أقرب املجتهد» «بداية يف القياس وصورة املوحدين.
الخاص به يُراد خاص قياس هو به. باملنطوق عنه املسكوت تلحق بالغية، لغوية آلة
منه الرفض إىل أقرب للقياس ضيق معنًى وهو العام. به يراد الذي الخاص عكس
بينهما لتشابه الفرع إىل األصل من الحكم تعدية التعليل، عىل يقوم ال ألنه القبول إىل
املذاهب بني االختالف أسباب أحد هو والتعليل للقياس. العام التعريف وهو العلة. يف
وهو التخيري، عىل املسائل وترك مصيب، مجتهد كل اعتبار إىل التعليل أدى كما الفقهية.
التاريخ، يف املعروفة الرشدية روح يناقض ما وهو الظاهر. وأهل رشد ابن يعارضه ما
الذي االختالف وراء الذي التعليل عن رشد ابن يبحث ذلك ومع والنظر. العقل إعمال

الفقهاء. مذاهب اختالف وراء
الظاهر. أهل بمعنى االتجاه حنبيل رشد ابن إن قيل إذا صواب غري يكون ال وقد
صحة يف الشك لدرجة القديم التقليدي للفقه نموذج املجتهد» «بداية العمدة فكتابه
عبادات إىل القديم الفقه قسيمة يتجاوز ال «الرشدية». من خاٍل ألنه رشد البن نسبته
عليه الحث الكتاب من القصد وأن االجتهاد، لفظ من العنوان يف مما بالرغم ومعامالت
كما املرجح هي ليست املصلحة فإن األدلة تعارضت ما فإذا األدلة. يف النظر وعىل
بل الترشيع، أساس فاملصلحة ومصدرها، األدلة خارج من أي املالكية عند الحال هو
منسوًخا واآلخر ناسًخا أحدها يكون أن النسخ، طريق عن النصية األدلة داخل من
العموم طريق عن التعارض حل ويمكن التقليدية. الفقهية املدارس يف الحال هو كما
األلفاظ منطق يف الحال هو كما ا خاصٍّ واآلخر ا عامٍّ أحدهما يكون أن والخصوص،
فإن والتخصيص. النسخ بعد إال العامة للمصلحة طريًقا التخيري يأتي وال التقليدي.
من والفطرة األصلية الرباءة إىل يعاد الوجوه من وجه أي عىل الدليلني بني الجمع استحال
الظاهري الفقه إىل أقرب وهو العادات، ومجرى البرشية الطبيعة عىل الحكم بناء أجل
عن األدلة بني التعارض حل هو رشد ابن عىل الغالب ويظل حزم وابن داود عند
واملتشابه، املحكم ل، واملؤوَّ الظاهر واملجاز، الحقيقة األلفاظ: ومباحث اللغة منطق طريق
املذاهب بني االختالف يرجع وقد منه. واملستثنى املستثنى واملقيد، املطلق واملبني، املجمل
العام وهي األحكام تستنبط األربع األلفاظ أصناف ومن االسم. اشرتاك خاصة اللغة إىل
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أقوال وتتحدد العموم. به يراد والخصوص الخصوص، به يراد والعموم والخاص،
وال تعجب. أو تمني أو تساؤل نهي، أو أمر استخبار، أم خرب الكالم: بصيغ األحكام

لسانهم.7 وعادات العرب كالم إىل بالعودة إال األلفاظ تُفهم
«الرضوري كتاب يف الفقه أصول يف للغزايل «املستصفى» كتاب رشد ابن يلخص كما
إىل االستثمار، وطرق والثمرة، املستثِمر، املستثَمر، األربعة: األركان ا رادٍّ الفقه» أصول يف

األلفاظ.8 مباحث إىل وحدها االستثمار طرق

نيص؟ أم عقالني (5)

الدراسات عرشات كتبت وقد والتنوير. العقل فيلسوف رشد ابن أن أيًضا الشائع ومن
النقيل. الدليل عىل العقيل للدليل األولوية يعطي فيلسوف فهو رشد. ابن عقالنية عىل
الذي وهو الربهان». طبيعة تقتضيه ما بحسب األشياء يف «النظر بأنها الحكمة ويعرف
الربهان. إال الفيلسوف يقبل وال والربهاني. والجديل الخطابي ثالثة: أقاويل بني يفرق
ودعا االعتبار. وهو بالرشع واجب النظر الخطابة. وللصويف الجدل، للمتكلم ويرتك
عن ويدافع بالربهان. هللا ومعرفة القياس. وهو بالعقل املوجودات اعتبار إىل الرشع
هللا علم بأن بالجزئيات هللا علم بإنكار الفالسفة الغزايل اتهام ضد بالكليات هللا علم
وهللا املنطق. يف االستغراق لقاعدة نظًرا بالجزئيات العلم بالرضورة يتضمن بالكليات
االستقراء. طريق عن فرًدا فرًدا تجريبيٍّا ا عدٍّ وليس االستنباط طريق عن الجزئيات يعلم
سوء وينقد العقل. ال السمع هو هللا وجود معرفة إن قالوا الذين الحشوية ويرفض
العقل الربهاني، العقل وليس الخطابي أو الجديل العقل األشعرية، من العقل استعمال
الضمنية اإليمانية االنفعاالت أو املوجهة الدينية النصوص عىل بل ذاته عىل يعتمد ال الذي
الفطرة إىل أقرب فهي الفطري ونوره العقل، بداهة أما هللا. وجود عىل أدلتهم كل مثل

الرشع.9 دليل يخاطبها التي

ص٤١٩. ج٢، ١٩٦٩م. القاهرة، األزهرية، الكليات مكتبة (جزءان)، املقتصد ونهاية املجتهد بداية 7

١٩٩٦م، القاهرة، ،(١٦) العدد املقارنة، البالغة مجلة ألف، فقيًها، رشد ابن دراستنا: انظر 8

ص١٤. املقال، فصل ص١١٤–١١٦.
.١٧٤ ص١٣٤–١٤٩، األدلة، مناهج ص٩–١٠. املقال، فصل 9
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الرشح ولكن مبارش، غري تأليف الرشح أن صحيح نيص. الوقت نفس يف وهو
رشد ابن يرشحه ا نصٍّ ا نصٍّ أرسطو بنص يبدأ الطبيعة». بعد ما «تفسري مثل الكبري
املفرس. ونص القرآني النص بني فصًال الكريم للقرآن التفسري علم يف الحال هو كما
أخرى صيغ له وتذكر معقوفتني. بني يوضع قدسيته. له مستقل نص الرشح موضوع
ملعرفة النص إىل بالعودة ومسلمني، يونان اح، الرشَّ بني االختالف ويحل أخرى. نسخ يف
متعددة. وترجمات مختلفة صيًغا اح الرشَّ استعمل فربما الشارح. استعملها صيغة أي

املرتجمني. اختالف إىل اح الرشَّ اختالف يرجع قد
رضورة يف الشهري الكتاب وهو املقال» «فصل يف خاصة النقلية األدلة من يكثر
به األول األشعرية. ضد الكالم علم يف الشهري الكتاب األدلة» «مناهج ويف الفلسفة،
وإذا رشد.10 ابن عند التأليف عمدة وهما املئات. به والثاني واألحاديث اآليات عرشات
قول أخيك»، بطن وكذب هللا «صدق للنص، فاألولوية التجربة مع النص تعارض ما

اإلسهال. فزاد اإلسهال لعالج العسل برشب نصح أن بعد الرسول
بالنص، واجب العقل إعمال إن أي بالرشع واجبة الفلسفة املقال» «فصل ويف
الرشعي. القياس هو العقيل والقياس الربهان. مقتضيات أو العقل طبيعة من وليس
فإن كربى مقدمة عىل املنطقي القياس يعتمد وكما الرشعي. الفكر هو الفلسفي والفكر
وال عليه. منصوص والحكم عليها. منصوص والعلة نص. الرشعي القياس يف األصل
التي كلياتها تحت مندرجة جزئية وهي الجديدة، النازلة يمثل الذي الفرع إال يوجد
إال فرعية نازلة توجد فال الشاطبي. قال كما للرشيعة العامة املقاصد يف الرشع أحصاها
الذي الفقهي القياس هو القياس نموذج القياس. استحال وإال الرشع يف كيل أصل ولها
وليس بالنصوص محجوجة القياس تنكر التي الحشوية إن بل األول. الصدر يف كان
عقلية. حجج إىل منها أقرب قرآنية آيات يف عليها منصوص العقلية واألدلة بالعقول،
رشعيان دليالن االخرتاع، ودليل العناية دليل هللا، وجود عىل رشد البن الجديدان والدليالن
االخرتاع، لدليل أخرى وآيات العناية لدليل آيات العزيز، الكتاب يف موجودان نصيان
العزيز. الكتاب من ثالث آيات من مستمد الوحدانية ودليل مًعا.11 للدليلني ثالثة وآيات
عند والعقل بالرشع الجهة وإثبات العزيز. الكتاب آيات من بالنص التنزيه ويعرف

.(٩) األحاديث ،(١٦٠) اآليات األدلة: مناهج ويف .(٤) األحاديث ،(٢٠) اآليات املقال» «فصل يف 10

ص١٣٤. األدلة، مناهج .٩–١١ ص٢٤، املقال، فصل 11
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ويرفض بالتأويل. ويقوم الجهة ينفي العقل ألن الرشع إثبات إىل أقرب وهو رشد ابن
عن إثباتها أيًضا ويرفض بالجمهور. إال يليق ال فذاك باملعجزة، النبوة إثبات رشد ابن

الجهل.12 يعني الذي العقيل الجواز طريق

مؤلف؟ أم شارح (6)

عرف ما ولواله األعظم. والشارح بل أرسطو، شارح أنه رشد البن الشائعة والصورة
عند الحال هو كما أفلوطني وبني بينه يخلطون ولظلوا عليه هو ما عىل أرسطو املسلمون
التاسوعات من أجزاء وهي أرسطاطاليس «أثولوجيا» إليه ينسبون سينا، وابن الفارابي
لتعارض نظًرا ألرسطو الكتاب هذا نسبة استحالة رشد ابن اكتشف لقد ألفلوطني.
واألوسط األكرب وجوامع، وتلخيصات رشوح رشد ابن مؤلفات معظم أن كما املذهبني.
تتجاوز واملؤلفات بالعرشات، الرشوح كتب. ما أضعاف عرشة تعادل وهي واألصغر.

بقليل. الواحدة اليد أصابع
عبارة أو بلفظ لفًظا رشح، مجرد وليس مبارش غري تأليف الرشح أن والحقيقة
املوروث إىل الوافد وإدخال اإلسالمية، العربية الثقافة وحدة تحقيق إىل يهدف بعبارة.
التصور عن للتعبري أداة واستعماله وانبهار، جذب عنرص خارجه، بقائه من بدًال
إطار يف الجزء يضع غايات.13 علوم واملوروث وسائل علوم فالوافد للعالم. اإلسالمي
األرسطي النسق داخل والعلم علمه، داخل الواحد والكتاب سياقها، يف والعبارة الكل،
من عام إطار يف اليونانية والفلسفة اليونانية الفلسفة داخل كله األرسطي والنسق كله،
التاريخ جدل من رشد ابن وينتقل جميًعا. البرش حضارة تكوِّن التي املقارنة الحضارات
الرشح ويتحول جامًعا، أم تلخيًصا أم تفسريًا الرشح كان سواء ذاته العقل بنية إىل
الرواية وليس العقلية القسمة عىل بناءً الداخلية بنيته وإيجاد ذاته املوضوع عرض إىل
نهاية يف كليهما رشد وابن أرسطو بني املوقف لوحدة نظًرا ذلك وسهل يقول». … «قال
الرشح اإلسالمية. للحضارة مؤرخ رشد وابن اليونانية، للحضارة مؤرخ أرسطو املطاف.

.٢١٠ ،١٧٨ ،١٦٨ ص١٥٢–١٥٥، األدلة، مناهج 12

دار املعارص، العربي الفكر ج٢، والوطن، الفكر هموم الغايات، وعلوم الوسائل علوم دراستنا: انظر 13
ص١٦٧–١٧٧. ١٩٩٨م، القاهرة، قباء،
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أجزاء وتضاف أجزاء تحذف قد واإلسهاب. الرتكيز حيث من املرشوع النص كتابة إعادة
عربية أمثلة وتوضع اليونانية، األمثلة وتسقط للموضوع. توازن إيجاد أجل من أخرى
األمثال تدل وال الثقافية، البيئة تغريات فقد وضوًحا. أكثر تكون حتى منها بدًال إسالمية

بيئاتها.14 يف إال
الرشح مهمة مبارش. غري تأليف الرتجمة مثل الرشح وأن مؤلف أنه والحقيقة
املعرفة، مصادر ثنائية عىل للقضاء املوروث داخل وتمثله جزءًا جزءًا الوافد تقطيع
عىل الرشح ويتم الطبيعية. والتجربة الخالص العقل وحدتها، وتحقيق واملوروث، الوافد
املعاني مستوى عىل أو الطبيعة»، بعد ما «تفسري مثل التفسري فيكون األلفاظ مستوى
أو والعالم»، «السماء مثل الطبيعيات وبعض املنطق تالخيص مثل التالخيص فتكون
الرشح يكون وال املنطق. أجزاء بعض جوامع مثل الجوامع فتكون األشياء مستوى عىل
إىل املرشوح للنص واألقوال والعبارات األلفاظ مستوى من االنتقال يتم لم ما صحيًحا
اتفقت فلو وأقواله. وعباراته بألفاظه عنها ويعرب الشارح يراها التي األشياء مستوى
فصحة القوالن. صح رشد وابن أرسطو بني الثاني، والشارح األول املؤلف بني الرؤيتان
الرؤيتان اختلفت وإذا املطابق. اليشء من بل املعنى من حتى أو اللغة من تأتي ال القول
برؤية املؤلف قول تصحيح ويتم القوالن، اختلف والشارح، املؤلف بني اليشء، لنفس
رؤية الشارح، هو وأرسطو املرشوح هو رشد ابن أن فالحقيقة بقوله. وليس الشارح

القدماء. قول يف لها تصديًقا تجد التي هي رشد ابن
املتكلمون أو املسلمون اح الرشَّ سواء املوروث، لنقد أيًضا الوافد رشح ويستعمل
وأفلوطني أرسطو بني خلطهم يف املسلمني الرشاح خطأ رشد ابن اكتشف وقد والفالسفة.
الرشح ألفلوطني. «التاسوعات» من أجزاء وهي ألرسطو أرسطاطاليس أثولوجيا ونسبة
العقل بني ما وشتان خاصة. سينا البن اإلرشاقية الفلسفة من ألرسطو تطهري هو إذن
وهو األشعرية علم نقد وراءه يخفي ستاًرا الرشح رشد ابن يستعمل كما واإلرشاق.
ينكر والذي الربهانية، وليس والجدلية الخطابية األقاويل يستعمل الذي الكالمي اإلرشاق
يخلق حكيًما ليس هللا وكأن اإللهية اإلرادة باسم الطبيعة قوانني واستقراء األشياء طبائع
تركيب إعادة إىل يهدف مزدوج تأليف إذن الرشح عقل. يدركه وال قانون يحكمه ال عامًلا

اإلبداع. إىل النقل من للتحول وتمهيًدا الثقافة، لوحدة تحقيًقا الوافد، يف املوروث

١٩٨٢م، القاهرة، املرصية، األنجلو إسالمية، دراسات يف وأرسطو شارًحا رشد ابن دراستنا: انظر 14
.٢٠٣ ص١٧١،
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متكلم؟ أم فيلسوف (7)

بتعبريات الخطابي أو الجديل القول وليس الربهاني القول يستعمل الذي هو الفيلسوف
النقلية. الحجج عىل اعتماده من أكثر العقلية الحجج عىل يعتمد الذي وهو رشد. ابن
إلثبات آرائه عن يدافع وال آرائهم خطأ وإثبات الخصوم إقناع يحاول ال الفيلسوف
مع املحاجاة عن النظر برصف التصور ويضع الفكر يبني الذي هو الفيلسوف صحتها.
اإللهيات. ثم الطبيعيات ثم املنطق خاصة سينا البن «الشفاء» ذلك ونموذج اآلخرين.
نقد يحاول ثم فيه شك ال خاص كاعتقاد مسبًقا الحق يعرف الذي فهو «املتكلم» أما
عن الدفاع إىل بل الحق معرفة إىل املتكلم يهدف ال اعتقاداتهم. يف والتشكيك الخصوم
النتائج تحليل قبل املقدمات صدق يبحث ال الخصوم. اعتقادات خطأ وإثبات اعتقاده،
ويثبت الخصوم مقدمات يف ويتشكك صحتها. ويفرتض الخاصة مقدماته يضع بل

خطأها.
الربهاني. القول إىل منها الجديل القول إىل أقرب رشد ابن مؤلفات كل أن والحقيقة
ومسلمني، يونان اح، الرشَّ مع حجاج جوانبها من كثري يف والجوامع وامللخصات الرشوح
أرسطو ينرص الطبيعي.15 والعلم املنطق يف مقاالته يف ذلك ويتضح تأويلهم. لسوء ودفًعا
املحموالت ويف األعراض. وكليات الجواهر كليات يف سينا وابن الفارابي تأويالت عىل
اإلسكندر مذهبي رشد ابن ينقد الحد ويف موقفه. وينقد سينا ابن يجادل واملركبة املفردة
وينقد القضايا. انعكاس يف سينا ابن مذهب ينقد كما ضدهما. ويجادل نرص وأبي
حجاج املقال وفصل والثاني. األول الشكلني يف املمكنة املقاييس يف ثامسطيوس مذهب
الصدر يف موجودة تكن لم بدعة القياس وأن بالرشع واجب النظر أن ينكرون من ضد

بالنص. املحجوجون الحشوية وهم األول.
استخدام يسيئون من ضد والحشوية، األشاعرة ضد رصيح حجاج األدلة» و«مناهج
هو للعقل. مطابًقا يجعلونه حتى النقل تأويل ويسيئون للنقل. تابًعا ويجعلونه العقل
ويبني الصحيح. بالنقل هو وال الرصيح بالعقل هو ال الذي النقيل العقل ضد حجاج
واألعراض، الجوهر ودليل والواجب، املمكن دليل هللا، وجود عىل األشاعرة أدلة تهافت

الدار املغربية، النرش دار العلوي، الدين جمال تحقيق الطبيعي، والعلم املنطق يف مقاالت رشد: ابن 15
.١٠٦–١١٣ ،١٠٠–١٠٥ ،٩٧–٩٩ ،٨٧–٩٤ ص٧٥–٨٠، ١٩٨٣م، البيضاء،
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العناية» «دليل مثل بديلة أدلة ويعطي يتجزأ. ال الذي الجزء أو الفرد الجوهر ودليل
تقوم ألنها األشاعرة أدلة عن ضعفها يف تختلف ال كالمية أدلة وهي االخرتاع». و«دليل
غاية إىل نصل حتى املتسلسل الطويل والفكر الخطبية واملقدمات املنطق نفس عىل
العناية دليل يقوم االخرتاع. دليل يف البرشي العجز إثبات إىل أو العناية دليل يف قصوى
املوافقة هذه أن والثانية اإلنسان، لوجود موافقة الوجودات جميع أن األوىل مقدمتني. عىل
يدغدغان خطابيتان مقدمتان وهما باالتفاق. وليس يدير قاصد فاعل قبل من رضورية
والفقر واالغتيال والقتل الحروب عن وماذا الطبيعة. مع بالتوافق اإلنسان انفعاالت
اإلنسان؟ لوجود موافًقا ذلك كان هل والحزن، واأللم والعدوان والظلم والجهل واملرض
َوُهَو شيئًا تَْكَرُهوا أَْن ﴿َعَىس والرش الخري جدل جدًال، ذلك عىل الرد الحال بطبيعة يمكن
يتم وهنا تَْعَلُموَن﴾. َال َوأَنْتُْم يَْعَلُم َوهللاُ َلُكْم َرشٌّ َوُهَو شيئًا تُِحبُّوا أَْن وََعَىس َلُكْم َخرْيٌ

جديل. قول إىل خطابي قول من االنتقال
عاقلة مريدة قاصدة رضورة وكانت اتفاًقا وليس رضورة املوافقة هذه كانت وإذا
غري الرضورة يف تظل وال خاصة يريد عاقل كائن يف بالرضورة تشخيصها فلماذا
اإلقناع وحسن الناس يف للتأثري خطابي قول الطبيعة ظواهر وتشخيص الشخصية؟
أدلة باقي مثل خطابي قول أيًضا االخرتاع ودليل املشخصة. والعجب االنتباه وجذب
لكل أن والثانية مخرتعة، املوجودات كل أن األوىل مقدمتني: عىل أيًضا يقوم املتكلمني
منطقي دور وهو مخلوق معنًى يفيد مخرتع ولفظ مقنع، إيمان األوىل مخِرتًعا. مخرتَع
الطويل الفكر إىل وعود للطبيعة تشخيص خطابي، قول أيًضا والثانية والنقل. العقل بني
يقوم علميٍّا فكًرا وليس نهاية ال ما إىل التسلسل استحالة عىل يقوم الذي املتكلمني عند

بالعلة. واملعلول باملعلول، الِعلَّة تفسري الدور، عىل
«تهافت يف الفالسفة ضد الغزايل حجاج ضد مضاد حجاج التهافت» تهافت و«يف
وإثبات الغزايل، عىل وهجوًما الفالسفة عن دفاًعا قضية، وقضية حجة، حجة الفالسفة»،
فهم ويعيد مقاالتهم. عن الرواية وخطأ الفالسفة، مقاصد فهمه وعدم الغزايل تأويل سوء
تأويالتهم وإمكانيات برهانهم وصدق منطقهم حسن إلثبات صحيًحا فهًما الفالسفة
لنقد الجدل أنواع كل مستعمًال مجادًال رشد ابن يبدو التهافت» «تهافت يف للنصوص.16
سوء أو الفالسفة ألقوال تأويله سوء إثبات طريق عن للفالسفة نقده يف الغزايل موقف

ص١٥٠–١٥٤. األدلة، مناهج ص١١. املقال، فصل 16
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سوء عن أو سليمة بنية قصد، غري عن أو قصد عن السياق خارج إخراجها أو لها فهمه
نية.

أشعري؟ أم معتزيل (8)

واملعتزلة، السنة، أهل جمهور أنفسهم جعلوا الذين األشعرية أربعة: الفرق وأشهر
والباطنية. والحشوية واملعتزلة، األشاعرة التقابل: عىل اثنني كل والحشوية. والباطنية،
يف األشعرية إىل منه االعتزال إىل أقرب رشد ابن أن الواضح ومن التأويل. هو واملحك
عند أنه كما بالرشع واجبًا النظر وجعله بالتأويل، وقوله العقيل، الدليل عىل اعتماده
املعتزلة. من تأويًال أقل واألشاعرة األشاعرة، من قوًال أدق املعتزلة الواجبات. أول املعتزلة
غياب من بالرغم الذات عني الصفات أن من املعتزلة قول إىل أميل رشد ابن أن كما
يف الوقوع من خشية الذات عىل زائدة الصفات بأن األشاعرة قول من وأبعد الربهان،

الثالثة.17 باألقانيم النصارى قول
الرشوح داخل مبطن لألشعرية الرصيح رشد ابن نقد أن أيًضا الواضح ومن
هذه رشد ابن استعمل وقد الثالثة. املؤلفات داخل رصيح أو والجوامع وامللخصات
من للوافد واستخداًما به، واحتماءً أرسطو وراء وتسرتًا الفقهاء، لسطوة تجنبًا الطريقة

الغايات. كعلوم واملوروث الوسائل، كعلوم الوافد وتطوير املوروث نقد أجل
يف ذاتًا بالعدم قولهم مثل األشاعرة عىل فعل رد إال هي ما املعتزلة أقوال من وكثري
ولكن األندلس، إىل تصل لم كتبهم ألن كثريًا املعتزلة إىل يشري وال له. األشاعرة نفي مقابل
والنظَّام، معمر، الطبائع، أصحاب أن والحقيقة األشاعرة. مثل طرقهم أن الظن أغلب
الطبيعة مقرنني والتوليد والكمون بالطفرة يقولون وغريهم وهشام وثمامة والجاحظ

اإلرادة. تجب فالحكمة عليها. خارجة بإرادة وليس بذاتها
رأي وهو والجور، العدل أي والقبيح، الحسن يف األشاعرة رأي رشد ابن ويرفض
املسموع خالف وهو يرضاه. ال ما والجور هللا، يرضاه ما العدل إن الرشع. عىل غريب
عند الحال هو كما العقليني والقبح الحسن بإثبات رشد ابن يرصح أن دون واملعقول
والعدل والقبح الحسن وجود تؤيد التي الفطرة إىل ويلجأ يذكرهم. أن ودون املعتزلة
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والداخيل.18 الخارجي الرأيني بني املصالحة أمكن هللا من الفطرة كانت وملا والجور.
دليل هللا، وجود عىل أدلتهم وضعف العقل استخدام بسوء األشعرية رشد ابن ويتهم
فمقدماتها يتجزأ. ال الذي الجزء أو الفرد والجوهر والحادث، والقديم والواجب، املمكن
نظرية ليست وطرقها النملة. من أعظم الفيل إن يقول كمن برهانية وليست خطبية

البسيطة. اليقينية الرشعية الطرق عكس عىل بل يقينية
وفيلسوف، متكلم كل الوعي يف قابعة األشعرية كانت ملا أشعري أيًضا أنه والحقيقة
شعبية ثقافة إىل األشعرية تحولت فقد الدرجة. يف اختالف مع ومتصوف أصويل وكل
لألشعرية ناقد وكل أشعري، بالطبيعة هو متدين كل واحًدا. شيئًا والدين هي وأصبحت
نفسها ووضعت محله، وحلت الدين، زحزحت األشعرية إن بل للدين. ناقد بالرضورة هو
خلدون وابن رشد ابن فيهم بمن والفالسفة املعتزلة كبار حتى ذلك من ينُج ولم مكانه.
ربما ذلك من يُفْت ولم وسقوًطا. قياًما وتطوًرا، نشأة للمعجزات، التاريخية وتحليالته

والتوليد. والكمون بالطفرة قالوا الذين املعتزلة من الطبائع أصحاب إال
هللاُ إِالَّ آِلَهٌة ِفيِهَما َكاَن ﴿َلْو اآلية نفس من مستمد رشد ابن عند الوحدانية دليل
أنه بينهما لخالف إنما املمانعة. أو التمانع دليل األشعري منها استمد التي َلَفَسَدتَا﴾
عىل يقوم األشعري عند الطبع. يف مغروز رشد ابن وعند برهان أو دليل األشعري عند
الخالف االتفاق. افرتاض عىل يقوم أن رشد ابن عند واألليق اإللهني بني الخالف افرتاض

الدليل. بنية يف وليس الداللة وجه يف
العلم كليهما، عند قديمة فالصفات رشد. وابن األشاعرة بني هللا صفات يف فرق وال
قديًما هللا كالم ويعترب القدرة. رشط الحياة اعتبار يف األشاعرة يصوب إنه بل والحياة.
األشاعرة عند الحال هو كما املعنى هو والقرآن املعتزلة. مثل حادثًا وليس األشاعرة مثل
أي املتكلم فعل هو الكالم أن املعتزلة ظن املعتزلة. عند الحال هو كما اللفظ وليس
رأي يف صحيح وهو بفاعله يقوم أن الفعل رشط من وليس القرآن. بخلق فقالوا اللفظ
اللفظ األشاعرة وأنكر بالنفس، القائم املعنى املعتزلة أنكر قديم. فالقرآن لذلك رشد. ابن

بالفعل. القائم
يقدم ولكن كاألشاعرة، يثبتها وال كاملعتزلة الجسمية صفات رشد ابن ينفي وال
والنور َواْألَْرِض﴾. َمَواِت السَّ نُوُر ﴿هللاُ مثل األمثال بها هللا يرضب فنية صورة أي تمثيًال
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أقرب هي الخيال. عىل وتبعث النفس تثري الصورة حكًما. أو تصوًرا وليس صورة
ويثبتها املعتزلة ينفيها التي الرؤية ويف الربهاني. القول إىل منها الخطابي القول إىل
ويثبتها الجهة املعتزلة ينفي كما األشاعرة. مثل إثباتها إىل أقرب رشد ابن األشاعرة

النفي.19 إىل منه اإلثبات إىل أقرب رشد وابن األشاعرة
كالجهمية الجرب النقيضني، املوقفني كاألشعري رشد ابن يرفض والقدر القضاء ويف
وإنما االعتقادين هذين تفريق هو «ليس الشارع. موقف ويأخذ كاملعتزلة. األفعال وخلق
وجود يف العلة هو هللا املسألة». هذه يف الحق هو الذي التوسط عىل بينهما الجمع قصده
املحفوظ، اللوح يف كتب وما والقدر، القضاء معنى هو وهذا األسباب. سبب هو األسباب،
النفوس خالل من يفعل هللا بالغيب. العلم من جزء هو املسببات بمعنى األسباب ومعرفة
بطل وإال هللا بإذن مؤثرة فاألسباب أيًضا. جالينوس يراه ما وهو والقوانني والطباع
األشياء معرفة والحكمة املبارشة. بأسبابها األشياء معرفة العلم الحكمة. وانتفت العلم
البحث بني والدين، العلم بني تعارض ال هذا وعىل األوىل. بالعلل أي الغائية باألسباب
بالطباع فالقول األوىل. والعلة الثانية العلة بني املبارشة، غري والعلة املبارشة العلل عن
يخطئ ثَم وِمن للطباع. إنكار وحده اإللهي بالفعل والقول اإللهي، للفعل إنكار وحدها

التوسط. عىل والحقيقة نقيض، كطريف والجربية املعتزلة
أن ودون واملعتزلة األشاعرة بني أيًضا التوسط عىل والعدل الجور يف رشد ابن
كما العقل من وال األشاعرة، يفعل كما ونهيًا، أمًرا هللا إرادة من والقبح الحسن يجعل
عىل رشد ابن وأحواله املعاد ويف هللا. خلق من والفطرة الفطرة، عىل بل املعتزلة، يفعل
يقولون الذين والحشوية الروحاني باملعاد يقولون الذين الفالسفة بني أيًضا التوسط
مشابًها ليس معاد فهو واآلخرة. الدنيا بني املماثلة بنفي ويقول الجسماني، باملعاد

الخلف.20 إىل وخطوة األمام إىل خطوة الجسماني، العذاب أو للنعيم
الجواز طريق عن أو األشاعرة بطريقة باملعجزة إثباتها رشد ابن يرفض النبوة، ويف
البرشية القدرات تحدي أي القرآن إعجاز باإلعجاز ويثبتها الجهل. يعني الذي العقيل
هللا قدرة عىل تدل فاملعجزة سلبًا. إال املعجزة عن كثريًا يفرتق ال معنى وهو اإلبداع. عىل

العلوي، الدين جمال وتحقيق تقديم مخترص أو الفقه أصول يف الرضوري ص٣٣٤–٣٤٧. السابق، 19
ص٤١–٤٣. ١٩٩٤م، بريوت، اإلسالمي، الغرب دار
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عمل وكل األشاعرة. مقدمات مثل خطيبة مقدمة وهي اإلنسان. عجز عىل يدل واإلعجاز
يف الحال هو كما واإلبداع الخلق من كبري جزء به أي معجزة عمل هو النهاية يف إبداعي

والفنية. األدبية األعمال معظم

قاٍض؟ أم متكلم (9)

ويف متكلم، الباطن ويف فيلسوف الظاهر يف فهو رشد. ابن عند أعماق عدة هناك أن يبدو
قاٍض الظاهر ويف قاٍض، الباطن ويف فقيه الظاهر ويف فقيه، الباطن ويف متكلم الظاهر
اإلسالم. فالسفة مثل املؤمنني كبار من الباطن ويف عالم الظاهر ويف عالم، الباطن ويف

له. متعددة بقراءات تسمح التي هي العمق يف املتداخلة املستويات هذه
املتكلم اآلخر. ويخطئ األنا يصوب الغري، ويهاجم النفس عن يدافع الذي هو املتكلم
الفرق ضد الناجية الفرقة صاحب هو اآلخر، الخصم ضد الخصمني ألحد املنحاز هو
أهل من الكالم علماء الفقهاء اعترب لذلك الهوى. صاحب الخصيم هو املتكلم الهالكة.

شهادتهم. تجوز ال األهواء
دون الخصوم بني املنازعات يف يفصل الذي الحصيف األصويل هذا هو القايض إنما
حساب عىل الطرفني ألحد الشخصية املنفعة أو الهوى يحكم أن ودون لطرف ينحاز أن
منهما كل وحيثيات الدعويني بني يقارن الذي هو نفسه. القايض لحساب أو اآلخر
ِباْلَعْدِل﴾. تَْحُكُموا أَْن النَّاِس بنَْيَ َحَكْمتُْم ﴿َوإِذَا العدل الحكم يصدر حتى والقرائن
طريق عن لصالحهما يكون وقد املتنازعني. الطرفني أحد صالح يف الحكم يكون وقد
عن الطرفني دعوى يرفع القايض، من جديد بحل مًعا لرفضهما يكون وقد املصالحة.

الدعوى. موضوع
مثل النظر يحرم الذي الخصمني، دعوى رشد ابن يرفض املقال» «فصل ففي
وليس الرشعي، القياس أنه عىل النظر تحديد دون بالرشع واجبًا يجعله والذي الحشوية

اإللهيني. الفالسفة طريقة عىل منهج أو منطق بال املوجودات يف النظر مجرد
والظاهرية واألشاعرة املعتزلة الخصمني، بني رشد ابن يفضل األدلة» «مناهج ويف
السببية، إنكارهم يف هللا وجود عىل أدلتهم يف األشاعرة دعاوى خطأ ويبني والباطنية.
الظاهر أهل حشوية يرفض كما العقل. استعمال سوء ويف هللا، عىل الجور جواز ويف
تأويل إال يبَق فلم حس. أو عقل أو نقل من عليها دليل ال التي الباطن أهل وتأويالت
والباطنية والصوفية األشاعرة واتهام املعتزلة تربئة الرشعي، التأويل إىل األقرب املعتزلة

البرشية. والفطرة العزيز الكتاب وأدلة الرشع لظاهر تأويالتهم بمعارضة
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ابن خاصة الفالسفة بني القايض موقف رشد ابن يقف التهافت» «تهافت ويف
هللا علم وإنكار العالم، بقدم القول كبار: مسائل ثالث يف رهم كفَّ الذي والغزايل سينا
تأويل سوء ويكتشف املوقفني بني رشد ابن يوازن األجساد. حرش وإنكار بالجزئيات،
من القول وإخراج ذلك، وراء النية وسوء عنهم، الرواية وخطأ الفالسفة، ألقوال الغزايل

عنه. التعبري الفالسفة حاول الذي العقيل املعارض فهم وعدم السياق،
الطبيعي والعلم املنطق يف مقاالته يف اح الرشَّ بني قاضيًا رشد ابن موقف ويبدو
بني والخالف سينا، وابن الفارابي بني والخالف األعراض وكليات الجوهر كليات يف
بني املطلقة أو الوجودية املقدمة يف املفرسين بني والخالف الحد، يف واإلسكندر الفارابي
من وثامسطيوس اإلسكندر وبني ناحية من وثامسطيوس وأديموس ثاوفرسطس مذهب

أخرى.21 ناحية
يف واملعتزلة األشاعرة لرأيي رشد ابن يعرض الفقه» أصول يف «الرضوري ويف
بني القايض موقف ويقف املعتزلة. عند وعقليان األشاعرة عند رشعيان والقبح، الحسن
والتجربة الفطرة إىل ويعود املوضع». هذا يف يقال أن عندي ينبغي «والذي الخصمني
املتعارضة.22 اآلراء توحيد يتحقق املوضوع وحدة ففي للموضوع، حل إليجاد البرشية

عالم؟ أم قاٍض (10)

دون عليه هو كما الواقع رؤية يريد الذي العالم روح القايض أعماق يف يكمن وربما
أيديولوجية أو مسبق موقف نحو بالعالم يميل هًوى أو شخيص انحياز أو إنساني إسقاط
غاية املسلمني. عند العلمية الروح عن معرب أكرب هو الفقه أصول كان لذلك ضمنية.
وهو والحقائق. والقرائن الواقع مستنده أيًضا. العلم غاية وهي الحق عن البحث القايض
وكذلك بالقسط. املوازين يوزن الحق، مع يميل ال نزيه القايض العالم. مستند أيًضا
والقايض الظواهر. حركة يف يتحكم الذي الطبيعي القانون اكتشاف يف العالم مهمة

ص٧٥–٨٠، ١٩٨٣م، البيضاء، الدار املغربي، النرش دار الطبيعي، والعلم املنطق يف مقاالت رشد: ابن 21
.١١٤–١٢٢ ،٩٧–٩٩

اإلسالمي، الغرب دار العلوي، الدين جمال وتحقيق تقديم مخترص، أو الفقه أصول يف الرضوري 22
.٤١–٤٣ ص ١٩٩٤م، بريوت،
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حتى العلمي االفرتاض تحقق التي الوقائع عن يبحث والعالم الدالة. القرائن عن يبحث
يفعل فكذلك الكلية أحكامها إىل الجزئية األفعال يحيل القايض كان وإذا قانونًا. يصبح
العلمني، بني الصلة يف ذلك ويتضح األولية. مبادئها إىل الطبيعية الظواهر بإحالة العالم
إال الطبيعة ملسائل حل وال اإللهيات. يف العامة الطبيعيات فأصول واإللهي. الطبيعي
يف إال اإلرشاقيات من لها تخليًصا الطبيعة بعد ملا ملسائل حل وال الطبيعة، بعد ما يف

الطبيعة.
مثل الطويل الفكر وهو االستقامة، عىل الفكر الفكر، من نوعني بني رشد ابن ويميز
علة إىل الوصول حتى الثالثة وهذه ثانية، لعلة معلول العلة وهذه علة، معلول لكل أن
الديني. الفكر وهو نهاية ما إىل التسلسل الستحالة ونظًرا لغريها، معلولة ليست أوىل
املعلولة نفسها هي العلة وهذه لغريه معلوًال املعلول يكون عندما الدور عىل والفكر
نفس يف وعلة معلول يشء فكل للماء. معلول نفسه والسحاب السحاب، علته فاملاء األوىل.

رشد. ابن يؤثره الذي العلمي الفكر وهو الوقت.
تندرج التي الكليات رصد عىل يقيم الذي العلمي باملوقف يبدأ الذي هو العالم هذا
العلوم إطار ووضع الطب، يف الشهري كتابه «الكليات»، يف الحال هو كما الجزئيات تحتها
«املستصفى» عىل رشحه يف الفقه أصول يف «الرضوري» عن يبحث الذي وهو الطبيعية.
عىل رشحه يف السياسة يف «الرضوري» عن يبحث كما عنه. غنى ال وما يلزم ما أي
القلب إىل العالم يتوجه اللغة. يف «الرضوري» عن يبحث كما أفالطون. «جمهورية»
حاول وقد الجزئية. األفعال إىل وليس القصد إىل الفرع، إىل وليس األصل إىل مبارشة،
عليها تبنى التي العامة القواعد عن البحث أراد عندما املجتهد» «بداية يف اليشء نفس

األصول. إىل الفروع من ا رادٍّ الجزئية. الفقه أحكام
ناحية من والجدلية الخطبية بني ليميز األقاويل أنواع يف يبحث الذي هو والعالم
«الكليات الشهري رشد ابن كتاب تأليف عىل الدافع هو وهذا أخرى. ناحية من والربهانية
األقاويل غرس أجل ومن العلمي، باألسلوب أسوة واالختصار اإليجاز جهة عىل الطب» يف
يف املحدثون املناطقة يفعل كما الصناعة أهل آراء ذلك خالف وإن حتى للحق املطابقة
وال برهانًا، الخطيب من نطلب أن ينبغي ليس «فإنه العلم. لغة تحليل هو العلم الغرب.

إقناًعا.».23 املهندس من

للثقافة، األعىل املجلس الطالبي، عمار د. شيبان، سعيد د. وتعليق تحقيق الطب، يف الكليات رشد: ابن 23
.٢٣٨ ص١١–١٩، ١٩٨٦م، القاهرة،
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االستدالل بني القايض، يفعل كما والتجريب القياس بني الجمع عىل الطب ويقوم
فهم وهو تأويالت دون نفسه يف الحق أي ذاتها األشياء رشد ابن ويصف والقرائن.

واملدعني. املدافعني وأقوال الشهود شهادة وراء الحقائق عن البحث يف أيًضا القايض
أو حياته مراحل من ملرحلة يتعصب وال العلم بتطور يتطور الذي هو والعالم
العمر يف هللا أفسح إن بأنه املرض كتاب نهاية يف رشد ابن يرصح وإذ سابق. ملوقف
يستوعب العامة للقوانني كتابًا الصناعة هذه يف سيكتب فإنه الوقت ضيق عن وأخرج
القرائن عن يبحث يظل القايض أن كما مستمر تقدم يف فالعالم الصناعة.24 أجزاء جميع

العدل. وتحقق الظلم وُرفع الحكم، تغري تغري فإن الحكم. صدور بعد حتى واألدلة
سياقه يف املتهم القايض يضع كما الجغرافية بنيته يف الطب رشد ابن ويضع
فالعلم سياقه. يف كلٌّ سياقها. لها علمية ظاهرة فكل الحياتية. وظروفه االجتماعي
تتغري وكذلك خارجه. وليس األريض الكوكب عىل الظواهر عىل إال ينطبق ال بنيته. له

السياسية. والنظم املجتمعات بتغري القوانني مجموعات
واألحاديث القرآنية اآليات عنه تغيب النقلية. األدلة عىل العلمي الخطاب يعتمد وال

األقوال. مع وليس املوضوعات مع يتعامل فالعلم النبوية،

مؤمن؟ أم ملحد (11)

رشد ابن ودفاع للفالسفة الغزايل تكفري بسبب رشد ابن إيمان يف كبري لغط ثار وقد
يف للمسيحية مضادة قراءة تعطي أن أرادت التي ثانيًا الرشدية وبسبب أوًال، عنهم
ضد العقل عن دفاًعا املتقدم الوسيط العرص ويف ويونان، التني الكنيسة، آباء عرص
قانون يحكمه الذي والعالم الدينية، السلطة ضد واإلنسان الدين، ضد والعلم اإليمان،
أيًضا رشد ابن نكبة بسبب وربما اإللهية.25 اإلرادة باسم له قانون ال الذي العالم ضد
الحالج، وصلب درهم، بن الجعد وذبح سقراط، استشهاد مثل التاريخ يف سارت التي
منذ الغربي االسترشاق بسبب وربما املقتول. بالسهروردي والتضحية املقفع، ابن وقتل

.٣٤٢ ،٣١٣ ص١٥٠–١٥٢، السابق، 24
املجلس وهبة، مراد محرر رشد»، ابن حول «حوار يف والشعار الخطابة بني العقالنية دراستنا: انظر 25
قباء، دار ،١٦٥–١٨٥ ج١، والوطن، الفكر هموم وأيًضا ص٨٩–١١٥. ١٩٩٥م، القاهرة، للثقافة، األعىل

١٩٩٧م. القاهرة،
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رشد ابن مخرًجا نفسه رينان فيه قرأ الذي والرشدية» رشد «ابن الشهري رينان كتاب
أو الوضعية أو الهيجلية أثر تحت إما عرش التاسع القرن بمفكري أسوة ملحًدا ماديٍّا
وفلسفته» رشد «ابن يف أنطون فرح روَّجه ما وهو التطورية. أشكال وكل الداروينية
فصل والعلمانية، والعلم العقل مثل الفلسفة مجسد رشد ابن ومصوًرا لرينان تابًعا
كتبه وحرق املؤقتة نكبته بسبب أيًضا وربما املدني. املجتمع وتأسيس الدولة، عن الدين
القرون يف اإلسالمي الرتاث عن ينحرس جعله مما لهم األمري وتملق منه الفقهاء وغرية
يرفضه ال احتمال أيًضا أنه يبني أنه مع العالم بقدم القول يف غضاضة يرى ال له. التالية
تخرج كيف مثل: عديدة باعرتاضات ضده العقل يتوجه الذي الخلق احتمال أمام العقل
التغري يتطلب والخلق قديم؟ هللا وعلم الخلق قبل العالم كان أين الالمادة؟ من املادة
العلم عن دفاع بالجزئيات هللا علم إنكار أن كما هللا. عىل يجوزان ال وهما والحدوث
ليس الروحاني باملعاد والقول األجساد حرش وإنكار العلم. أساس وهي العامة باملبادئ
به يريض تنزيًها أكثر تصور إىل الخطبي الشعبي تصوره من تحويله بل للمعاد إنكاًرا

الحكمة.26
أعاد مؤلفاته. يف أو رشوحه يف سواء املؤمنني، كبار من رشد ابن أن والحقيقة
الطبيعيات بني صحيحة متوازنة عالقة إليجاد ككل اليونانية وللفلسفة ألرسطو االتزان
أو وراءها آخر علم إىل تحيل ال والتي نفسها عىل املغلقة الطبيعيات ضد واإللهيات،
يف أثار وربما الفيض. نظرية مثلتها كما الخيالية اإلرشاقية اإللهيات وضد فيه، تتأسس
نذير، فيها خال إال أمة من فما السابقني، األنبياء من أرسطو يكون أن احتمال الذهن

َعَليَْك﴾. نَْقُصْص َلْم َمْن َوِمنُْهْم َعَليَْك َقَصْصنَا َمْن ﴿ِمنُْهْم
داللتها حيث من املوجودات يف النظر وهو بالرشع، واجب النظر املقال» «فصل ويف
من أصل الرشعي والقياس للعقائد. األول املصدر هو العزيز والكتاب الصانع. عىل
َقِبل معه اتفق ما الرشع. من أساس عىل السابقة األمم أقوال وتقاس األحكام. أصول
يضاد ال الحق فإن الرشع، مخالفة إىل الربهاني النظر يؤدي وال رفض. معه اختلف وما
املتحابتان الرضيعة، األخت رشد ابن يقول كما والحكمة له. ويشهد يوافقه بل الحق

والغريزة. بالجوهر املتفقتان بالطبع،

ص١٣٢–٣٤٧. األدلة مناهج .١٥ ص٩، املقال، فصل 26
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براهني وهي هللا وجود عىل البديلة براهينه رشد ابن يعطي األدلة» «مناهج ويف
األدلة آيات ثالث من ويستنبط االخرتاع. ودليل العناية دليل الكتاب، عليها نبه رشعية
الرسل، وبعث العالم خلق وإثبات التنزيه وعىل القديمة السبع وصفاته هللا وحدانية عىل
الرباهني ويورد العقائد يؤسس كمتكلم واملعاد والعقاب والثواب والقدر بالقضاء والقول

صحتها. عىل
الصحة قوانني الجسم يف وضع وأنه األسباب، مسبب هو هللا أن يرى «الكليات» ويف
لها الغزايل نفي ضد رشد ابن أثبتها اإليمان. متطلبات من متطلب فالسببية واملرض.
الغزايل عند الحكمة عىل اإلرادة لألولويات، التصور يف فقط والخالف أيًضا. اإليمان باسم

رشد. ابن عند اإلرادة عىل الحكمة أو

سلطاني؟ معارضأم (12)

والطاعة السلطة، من الناس واستنكاف العرص. روح يف املكبوتة للمعارضة ونظًرا
ومعارضته كتبه، وحرق نكبته. بدليل املعارضة من رشد ابن أن فكرة شاعت للسلطان،
هذه سادت أيًضا وربما لسلطانهم. واالستسالم لهم األمراء مليل ومعارضته للفقهاء،
العقل، الستخدام للمعارضة رشعية وإيجاد املايض، عىل الحارض من إسقاًطا الفكرة

االجتماعي. والواقع الفكر يف سائد هو ما ونقد
حياة أواخر يف ٥٩٣ه عام العديدة حروبه إحدى من املنصور عاد ملا أنه والحقيقة
إىل نفيه عليه ترتب مما وعقيدته دينه يف تطعن املقاالت بعض إليه ُرفعت رشد ابن
العلوم عىل حملتهم ضد الحملة بهذه الفقهاء قام وقد قرطبة.27 من بالقرب أليسانه
املؤرخني بعض عليه ويأخذ يجهل. ما عدو فاإلنسان املوروث. عن دفاًعا الوافدة العقلية
منه يطلب رسميتني بسفارتني مرص من إليه بعث الذي الدين صالح لنداء استجابته عدم
مفضًال املغربي األسطول إعارة عن واعتذر فلسطني. يف الصليبي الغزو ملقاومة العون
وليست العرص عادة الكتب حرق كان واملنكرات. البدع من املرصية األرايض تطهري
يف الفروع كتب بحرق املوحدين بعقيدة تشبًعا املؤمن عبد أمر فقد رشد. بابن خاصة

الربيع وأبي إبراهيم، بن محمد هللا عبد أبي والفقيه الذهبي، بن جعفر أبي مثل آخرون معه ونُفي 27

الشاعر. الحافظ العبايس وأبي الكفيف،
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الفروع. علم فانقطع منها. األحكام واستنباط الحديث، كتب قراءة إىل الناس ورد الفقه،
بعلم االنشغال برتك الناس وأمر املالكي. املذهب كتب بحرق أمر أن بعد الفقهاء وخافه

الشديدة. بالعقوبة وتوعدهم فيه. والخوض الرأي
امللوك خدمة مراعاته بعدم أو الرببر ملك بأنه الخليفة وصف بسبب املحنة تكن لم
إلًها. باعتباره الزهرة كوكب عن بحديثه أو أخي يا باسمع وندائه وآداب، قواعد من
من قربه بسبب كانت وربما لعلمه. عليه الفقهاء حقد بسبب كانت أنها الظن وأغلب
أفالطون لجمهورية املعروف رشد ابن ورشح قرطبة، ووايل املنصور أخي يحيى أبي
التسلط. وحدانية سماه وما السيايس للطغيان ونقده السياسة». يف «الرضوري باسم
حق، وزماننا بلدنا «يف إىل يشري رشد وابن خاصة والغطاء الذريعة مجرد الدين وكان

واملشاهدة». بالحس
رشح منه طلب الذي للخليفة حنبل ابن قدمه األمري. مفكر رشد ابن أن والحقيقة
ليلحق رأسه مسقط قرطبة غادر قد وكان ومركب. سنية وخلعة بمال له أمر أرسطو.
بالخليفة باالتصال الفكرية حياته بدأ معه.28 مراكش إىل ذهب ثم بإشبيلية باألمري
الفقه بني يجمع كان الذي املغرب صاحب املؤمن عبد محمد أبي يوسف بن يعقوب أبي
رشد ابن له قدم قرصه. يف يقيم طفيل ابن وكان والفلسفة. الحكمة وتعلم والورع
وملا الفلسفية. املرتجمني عبارات من يشكو كان وقد أرسطو فلسفة قراءة عىل ملساعدته
ونال باملنصور املسمى يوسف أبو ابنه خلفه املؤمن عبد بن يعقوب أبو الخليفة مات
مراكش إىل استُدعي أليسانه إىل ونفيه عليه الوشاية وبعد لديه. كبرية حظوة رشد ابن
رشد، البن اضطهاًدا ليس الفقهاء رغبة عىل النزول إىل املنصور اضُطر وقد عنه. وُعفي
عىل به لالستعانة مراكش إىل املؤمن عبد استدعاه للجماهري. وتملًقا منهم خوًفا ولكن
بالفكر له يشهد واألمري. الدولة مفكر فكان عاًما. وعرشين سبًعا وعمره املدارس ترتيب
قدره كما للدولة. الثقافية السياسة عىل بالثناء املقال» «فصل رشد ابن وختم واالستنارة.
مرموقة أرسة من جد، عن أبَّا األندلس، بيوتات من رشد وابن إليه. وتقرب املنصور
علمية كمرجعية املوحدين بالط يف وعاش قرطبة. قضاة قايض عليا، اجتماعية وطبقة
من بالرغم يوسف يعقوب أبي عهد عىل مرة من أكثر القضاء وويل ومستشار. وطبيب

العربية، الوحدة دراسات مركز ونصوص»، «دراسة وفكر»، «سرية رشد ابن الجابري: عابد محمد 28

.٦٣–٧٠ ،٥٧–٦٠ ص٤٣، ١٩٨٨م، بريوت،
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هذه كل التاريخ روايات تحتمل ال قد ثَم وِمن الخليفة. رجال أحد كونه من تضايقه
يف املسيحية التفتيش محاكم من عليه إسقاًطا كتبه وحرق رشد ابن محنة يف املغاالة
ضد الفكر حرية عن دفاًعا هذا، عرصنا من عليه وإسقاًطا أنصاره. ُحرق فقد إسبانيا،

واملفكرين.29 األدباء تكفري

بداية؟ أم نهاية (13)

رشد ابن أن التنوير وأدعياء واملزايدون والخطباء اإلعالميون لها ج روَّ فكرة شاعت وقد
منهم. يخلو الذي الحارض العرص حتى واحد فيلسوف بعده يظهر ولم الفالسفة. آخر
رشد، ابن عقالنية سقف، له واإلبداع الهجري، السادس القرن نهاية، له التاريخ
تمثل إذا أعداءه. كانوا أن منذ وراءه واملشارقة الغرب من جزء وهم خاوية، والحضارة
املرشق يعجبه لم أيًضا مغربي فإنه رشد، ابن روح بقرنني رشد ابن بعد خلدون ابن

الدنيا». أم «مرص بأن القائل أنه مع واألزهريون األزهر وحسده واملشارقة.
والحديث، الوسيط الالتيني الغرب يف حرض اإلسالمي العالم يف رشد ابن غاب وبينما
رأسهم وعىل والطبيعة العقل أنصار العلمانيني العقالنيني األحرار، املفكرين حركة وبعث
وأحد املتأخر الوسيط العرص جوهرة الالتينية الرشدية فأصبحت الربابنتي. سيجر
وبداية اإلسالمية الحضارة نهاية إذن رشد ابن الحديثة. األوروبية النهضة مصادر
السادس القرن وأن اإلسالمية، الحضارة يف توقف قد يشء كل وكان الغربية الحضارة
وذروة التاريخ قمة يكون فإنه لسابقيه ناقًدا رشد ابن كان وإذا الزمان. نهاية هو

لألصول. موت وبعده األصول، من انحراف قبله الحضارة،
مسار وأن رشد. ابن بعد وال رشد ابن قبل ال يتوقف ال التاريخ أن والحقيقة
حكماء أحد رشد ابن بعدها. وال اإلسالمية الحضارة قبل ال يتوقف ال البرشية الحضارة
ممهد وهو السابقون له د مهَّ قرون. تسعة وبعده قرون خمسة قبله السادس. القرن
فريًدا تجسد الزمان، داخل خلود انبثاق رشد ابن وليس الزمان. خارج يشء ال لالحقني.
لتماثل نموذج مجرد رشد وابن بعده. ورشديون قبله، رشديون هناك يتكرر. ال واحًدا

زيد. أبو حامد نرص يقول كما التكفري» زمن يف «التفكري عرص وهو ،٧١ ،٦١ ،٥١ ص٤٦، السابق، 29
شاهني. يوسف يصور كما «املصري» وفيلم
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رشد ابن فكر يف االشتباه

حتى والرازي الكندي منذ الحكماء كل تحقيقه حاول والذي والطبيعة والعقل الوحي
خلدون. وابن رشد ابن

(٥٩٥–١٤١٩ه)، رشد ابن وفاة عىل قرون ثمانية عىل يزيد ما اآلن انقىض وقد
الرابع القرن يف اإلحياء عرص منذ الحديثة عصورها يف الغربية الحضارة عىل قرون ستة
يف والعقالنية عرش، السادس يف والنهضة عرش، الخامس يف الديني واإلصالح عرش،
القرن أزمة حتى عرش، التاسع يف والوضعية عرش، الثامن يف والتنوير عرش، السابع
النهاية هي النهاية زالت ما فهل والعرشين. الحادي القرن إىل التحول وبداية العرشين

جديدة؟ وبدايات جديدة نهايات هناك أن أم البداية هي والبداية
ازدهرت بل السادس. القرن يف رشد ابن بعد اإلسالمي العالم يف الفلسفة تتوقف لم
(٦٧٢ه)، الطويس الدين نصري عند خاصة منه بدأت كما اإلسالمي املرشق يف جديد من
الدين وصدر (١٠٠٨ه)، األنطاكي وداود (٧١٨ه)، والفاريس (٦٤٦ه)، البيطار وابن
وتأسيس الفرتة هذه يف والطبيعية الرياضية العلوم وازدهرت (١٠٥٠ه). الشريازي
عند والغزايل رشد ابن بني جديد من السجال بعث بل سمرقند. مرصد مثل املراصد
من باإلشارة اإلمامني بني للتحكيم عرصه يف الروم علماء أوحد (٨٩٣ه) زادة خوجة

العثماني. الفاتح محمد السلطان املقدس
إىل الفكرية الحياة عادت املايض القرن منذ الحديثة العربية النهضة فجر ومنذ
العربي. واملغرب والشام مرص يف اإلصالح زعماء بفضل جديد من اإلسالمي العالم
والقهر الخارج من االستعمار من األمة لتخليص العربي الوطني التحرر حركة وقامت
األمة توحيد وتعيد املستقلة الدول لتنشئ األخرية العربية الثورات وقامت الداخل. من
من التحرر حركات إلقالة اإلسالمية الصحوة وتلت وأفريقيا. آسيا يف واإلسالمية العربية
عمرانية ونهضة إيران يف جديدة إسالمية بثورات كبوتها من السياسية والنظم عثرتها.
يف األوىل األوروبية البداية تنتهي الوقت نفس ويف اآلسيوية. اإلسالمية الدول يف شاملة
طاحنتان أوروبيتان حربان العرشين. القرن يف النهاية بداية وتبدأ عرش الرابع القرن
الحياة وفقدان والتناقض، والالمعقول والعبث العدم وبدايات منه األول النصف يف
الصفر نقطة يف والكتابة اإلنسان وموت (هورسل) األوروبية، العلوم وأزمة واإلفالس
وأزمة (اشبنجلر)، الغرب وأفول (شيلر). القيم وقلب (نيتشه)، اإلله موت بعد (بارت)،
يف صب ما آخر إىل (برجسون) آلهة تصنع التي واآلالت آزار)، (بول، األوروبي الضمري

(دريدا). والتفكيكية الحداثة بعد ما
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(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

الغرب بنهاية تبدأ جديدة دورة يبدأ والتاريخ الطرق. مفرتق عىل اآلن والعالم
اليونان عرب القدم منذ الغرب إىل الرشق من التاريخ روح رست فكما الرشق. وبداية
نهاية توجد فال الوسيط. نفس عرب وربما جديد من الرشق عرب تعود فإنها واملسلمني،
أو تقرص متعاقبة دورات هناك بل الحديث. بالغرب دائمة بداية وال رشد بابن دائمة

النَّاِس﴾.30 بنَْيَ نَُداِولَُها اْألَيَّاُم ﴿َوتِْلَك تطول،

ص٧٦٣–٧٧٧. ١٩٩١م، القاهرة، الفنية، الدار االستغراب، علم يف مقدمة 30
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والظاهرية1 بنياألشعرية رشد ابن

والرشق الغرب بني رشد ابن (1)

رشد ابن أن الغرب ويف العربي والوطن مرص يف الفكرية القطاعات بعض تروج
دعامة وهما واملادة. العقل رشد: ابن فشعارا املادية. قارب الذي األوحد العقالنية مثل
يمكن كان ثَم وِمن خلدون، ابن االتجاه نفس يف سار وقد الحديثة. الغربية الحضارة
الغرب، تقدم كما خلدون وابن رشد ابن الدعامتني بهاتني ينهض أن اإلسالمي للعالم
التاريخي التحليل إىل األنبياء قصص ومن رشد، ابن إىل الغزايل من اختياره يعيد وأن

العمران. وعلم
كما واحد. بعامل له التخطيط من تعقيًدا أكثر التاريخ فمسار مبسطة، صورة وهي
رشد البن واحدة قراءة توجد فال املضادة. القطعية من نوع للفكر األحادية القراءة أن
بالتيار أسوًة التأويل أنصار من وليس ظاهريٍّا رشد ابن يكون قد خلدون. البن وال
أشعريٍّا يكون وقد حزم. ابن وتلميذه الظاهري داود أسسه الذي األندلس يف السائد
العقل، استعمال يف وإحكاًما دقة أكثر أشعرية صياغة يريد اعتزاليٍّا، عقالنيٍّا وليس

الحكام. نرصة يف ذكاءً وأكثر
والداعي للدين املناهض املادي العقالني رشد البن الشائع التصور هذا جاء وقد
الرشدية فيها درس التي والرشدية» رشد «ابن الشهرية رينان دراسة من واملدنية للعلم
يف رشد البن غربية قراءة وهي وفلسفته»، رشد «ابن يف لها أنطون فرح وترويج الالتينية،

٢٠٠٠م. يناير ٢٥–٢٦ اإلسالمية، للدراسات العايل املعهد بريوت، يف اإلسالمية الخريية املقاصد جمعية 1



(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

السياسة ورجال الدين رجال سلطة ضد الحديثة العصور وبداية الوسيط العرص نهاية
االجتماعي للعقد تأسيًسا املجتمع واكتشاف العلم وتأسيس الطبيعة اكتشاف أجل ومن

والسلطة. للعلم كمصدرين والكنيسة ألرسطو نهاية ووضع
الذي االسترشاقي القطاع األول العربي. الوطن يف قطاعات التصور لهذا ج وروَّ
إىل امتد الذي الغربي االسترشاق يف صورته وتلك املسترشقني. دراسات من علمه يستمد
الخالص» العقل «نقد يف كانط منذ املحدثني الغربيني والفالسفة الغربية الفلسفة تاريخ
يف انترش الذي اإلسالمي للفكر العامة الصورة وهي األرسطي». «اليسار يف بلوخ حتى
العرص أوائل يف العربية عرب أو مبارشة الالتينية إىل العربية من الرتجمة عرص بعد الغرب
الحادي القرن يف الجدليني الالهوتيني أو األحرار» «املفكرين وظهور املتقدم الوسيط
أبيالر دفع مما النقل أساس العقل ويجعلون الدين، يف العقل يُعملون الذين عرش
رشد ابن عىل اإلكويني توما وهجوم الكنسية املجامع قرارات يف التناقض أوجه لبيان
ابن لتكفري مسكوني مجمع وإقامة الكيل العقل وبوحدة العالم بقدم بالقول واتهامه
الذي الحكومي «التنوير» دعاة العلمانيون املثقفون والثاني عرش. الثالث القرن يف رشد
الجماعات أي السياسية النظم خصوم ضد األوىل الصورة هذه ويستغل رشد ابن يوظف
نظم ودعامة الوافدة الغربية الثقافة أنصار وهم والتخلف. بالظالمية واتهامها اإلسالمية

املوروثة. القهر
بناء إعادة بل الحكومي التنوير وال الغربي االسترشاق ال ذاك. وال هذا ال والطريق
أيدي من سالحه ونزع املحافظة، الدوائر من عنه الحصار ورفع الداخل، من رشد ابن
الصمت ورس رشد، ابن إشكال عرض وإعادة السياسيني، خصومها ضد السياسية النظم
رشد ابن كان هل املتأخرة. القرون يف تدوينه أو إليه اإلحالة وعدم وفاته، بعد عنه
فكري، مذهب أو تيار بكل أسوة الفكري موقفه داخل يف نهايته أسباب عىل يحتوي
مجرد رشد ابن جعلت التي األسباب هذه أهم هي وما حديثًا؟ رشد وابن قديًما املعتزلة
تحرير عىل قادًرا كان تاريخيٍّا تياًرا تولد أن دون عرصها يف وقتية فكرية انتفاضة
القوة أيديولوجية الغزايل، أسسها كما والتصوف األشعرية ازدواجية من اإلسالمي الفكر

للناس؟ الطاعة وأيديولوجية للسلطان

ظاهريٍّا؟ رشد ابن كان هل (2)

قدم احتمال لتأييد شهريتني آيتني ل يؤوِّ التأويل، أنصار من رشد ابن أن الشائع من
أقدم املاء إن أي اْلَماءِ﴾ َعَىل َعْرُشُه ﴿َوَكاَن مثل الغزايل ضد الفالسفة عن دفاًعا العالم
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والظاهرية األشعرية بني رشد ابن

دخان شكل عىل قديمة السماء إن أي ُدَخاٌن﴾ َوِهَي َماءِ السَّ إَِىل اْستََوى و﴿ثُمَّ العرش، من
يف الوقوع وعدم الروحاني املعاد إلثبات املعاد آليات الفالسفة تأويل ويقبل الخلق. قبل
ثم الحكمة، أنه عىل القرآن يف النظر ل يؤوِّ أنه صحيح الحيس. والتشبيه املادي التجسيم
تعارض ما إذا الرشع ظاهر تأويل يقبل أنه وصحيح بالرشع. واجب النظر بأن الحكم
إىل منه املعتزلة إىل أقرب أنه وصحيح ظن. الرشع وظاهر يقني، فالربهان الربهان. مع
من أنهم الظن وأغلب كتبهم. األندلس تصل لم البعيد»، الصقع «هذا يف ولكن األشاعرة

الفاسدة. األشاعرة تأويالت جنس
وتجاوزهم لآليات، فهمهم وسوء لألشاعرة الفاسدة التأويالت يبني أنه أيًضا وصحيح
األفعال، وخلق السببية، إبطال مثل املزيفة عقائدهم مع وتوفيقها العربية اللغة حدود
أساس النقل يجعلون متكلمني ليسوا فهم السلطان. عن ودفاعهم التشبيه، يف ووقوعهم
فهم يحسنوا فلم االثنني بني وقفوا النقل. أساس العقل يجعلون فالسفة وال العقل،
لم بما لترصيحهم كلها به الشُّ هذه املتكلمون أثار لقد العقل. استخدام وأساءوا النقل،
هم وال الظاهر، باتباع فنجوا الرشع ظواهر اتبعوا هم فال به. يأذن أو الرشع به يرصح

املصدقني.2 املؤمنني من كانوا وال العلماء، من فأصبحوا اليقني بمرتبة لحقوا
لصدق كمعيار النص ظاهر إىل يلجأ االتجاه. ظاهري رشد ابن أن والحقيقة
نقده من بالرغم النص، ظاهر عىل ومعتزلة، أشاعرة املتكلمني، تأويالت ويقيس املعنى.

التجسيم. يف فتقع التأويل تنكر ألنها الضالة الفرق من واعتبارها للحشوية
يف قديمة أم حادثة لإلرادة، األشاعرة تأويالت رشد ابن يرفض األدلة» «مناهج يف
عليها حث يقينية رشعية، أمور هي وال الرشع، ظاهر بها يأِت لم أمور ألنها هللا أفعال
والحياة والقدرة العلم األشاعرة عند السبع هللا صفات أن كما العزيز. الكتاب يف الرشع
العقل، إعمال من وليست العزيز الكتاب من مستمدة واإلرادة والكالم والبرص والسمع
أو العقل مقتضيات من وليس وآياته الكتاب من والتنزيه استنباطية. وليست توقيفية
أكثر الرشع من ترصيح الخالق عن املخلوق صفات ونفي اإليمان. رضورات من حتى

العقل. من وجوبًا منه
واملكان. الجهة بني التفرقة برشط والجهة الرؤية إثبات الرشع ظواهر وتقتيض
لقياس نظًرا الجسم بنفي الرشع يرصح لم إن والعقل. بالرشع واجب إذن الجهة إثبات

.٣٤ ص٣١، املقال فصل .٢٠١ ،١٩١ ،١٨٢ ،١٧٦ ،١٦٨–١٧٠ ،١٦٠ ،١٤٨ ،١٨٢ ص١٣٤، السابق، 2
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(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

إثباتًا وال نفيٍّا ال الجسمية صفات عن الرشع سكت الجمهور. عند الشاهد عىل الغائب
هللا بأن القول إىل الحنابلة بعض دفع مما والوجه والعني باليد ترصيحه من بالرغم
ل تؤوَّ ال السماء. إىل والصعود من النزول مثل إثبات وال نفي ال فيها والواجب جسم.
ظاهر عىل للخروج إال يكون ال فالتأويل تناقض. وهو الرشع ظاهر عىل إال اآليات
إىل خطوة قرينة، أو لداللة املجازي املعنى إىل الحقيقي املعنى من اللفظ حمل الرشع،
تأويله. يجوز ال الرشع وظاهر الرشع، لظاهر طبًقا التأويل الخلف. إىل وخطوة األمام

رشًطا. واملرشوط مرشوًطا الرشط جعل جديد، منطقي دور وهو
من االنحراف هذا تاريخ هو التأويل وتاريخ النص. ظاهر عن انحراف التأويل
إىل الوحدة ومن الظن، إىل اليقني من والتضارب، والتشتت التشعب نحو األوىل النواة
ثم هللا»، إال حكم «ال شعار برفعهم الخوارج التأويل وادي يف سار من وأول التفرق.
عقائد وصياغتهم األفعال وخلق السببية بنفيهم األشعرية ثم الصفات، بنفيهم املعتزلة
القرى، عىل الوادي فطم حامد أبو جاء ثم الخيال. يف بإغراقهم والصوفية السلطان،
السنة، عن تاريخي انحراف إذن التأويل الجمهور. إىل كلها بالحكمة رصح بأنه ذلك
سنة. وليس بدعة التأويل القاعدة. عىل وخروج الضالة، الفرق إىل الناجية الفرقة وترك
يدُع لم طرق وكلها الحشوية. باستثناء واملعتزلة والباطنية األشعرية املتكلمون ابتدعها

للثواب. مناًطا جعلها وال الناس، بها كلف وال الرشع، إليها
ناحية من حزم وابن الظاهري وداود ناحية من رشد ابن بني يبدو فيما هنا فرق ال
سلطة إىل استناًدا أو الفقهاء سطوة من تقية األندلس، يف الظاهر أهل من الثالثة أخرى.

املوحدين. عند السلطة مصدر وهو الرشع.
ضد رشد ابن عند التأويل جانب أخذت قد الغرب يف الالتينية الرشدية كانت وإن
دفاًعا والتجسد التأليه عىل بل والتشبيه التجسيم عىل يقوم الذي املسيحي الرشع ظاهر
القرون يف رشد ابن بعد اإلسالمي الرتاث يف السلفية الحركة فإن والتنزيه العقل عن
الوهاب عبد بن ومحمد القيم وابن تميمة ابن يف صب مما بالظاهرية أخذت املتأخرة
إىل «العودة شعارها حنبل. بن أحمد إىل عودة املعارص، السلفي واالتجاه رضا ورشيد
تأويالت ضد أرسطو إىل والعودة املتكلمني، تأويالت ضد والسنة الكتاب إىل األصول»
املحدثني، من أفضل والقدماء ظن، والفرع حقيقة األصل ومسلمني. يونان اح، الرشَّ
الصلوات أضاعوا الذين الخلف من خري والسلف اآلخرين، عىل السبق لهم واألولون
إىل بعدها تتحول سنة أربعون والخالفة الرسول، قرن القرون وخري الشهوات، واتبعوا

املعارصة. اإلسالمية األصولية موقف بعينه وهو عضوض. ملك
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جوهره يف املدقق ولكن التأويل، قانون األدلة» «مناهج آخر يف أضاف أنه صحيح
من العربي باللسان اإلخالل عدم هو التأويل فرشط التأويل. استبعاد هو قصده أن يرى
هو فالتأويل الخلف. إىل وخطوة األمام إىل خطوة أخرى، ناحية من الرشع وظاهر ناحية
باللسان ذلك يخل أن دون املجازية الداللة إىل الحقيقية الداللة من اللفظ داللة إخراج
ظاهر تأويل ورضورة الرشع، ظاهر مع االتفاق ورشطه باللغة. مرشوط إنه أي العربي
املقدمة وتوقف املقدمة عىل النتيجة توقف منطقي، دور وهو الربهان خالف ما إذا الرشع
يف التواصل عىل وليس دائرية حلقة يف التبادل عىل واملعلول العلة اعتبار النتيجة، عىل

طويل.3 خط
منه أكثر االتجاه ظاهري رشد ابن يجعل التأويل لقانون املحلل أن والحقيقة

قسمني: تنقسم املوجودة فاملعاني مؤوًِّال،

خطأ. وتأويله فيه، تأويل ال وهو النص ظاهر يف الرشع يف به املرصح املعنى (١)
مقابل يف «الظاهر». األلفاظ مباحث يف األصوليون اه سمَّ ما وهو له. تأويل ال فالظاهر
إال له وجود وال وهو النص يف الشيئي الخارجي املوضوعي املعنى هذا ومثل ل». «املؤوَّ
داخل بل داخله ليست النص موضوعية أن تكشف ذاتية قراءة فالتأويل الظاهرية. عند

الخلف. إىل خطوة وهذه االجتماعي، الواقع ويف البرشية النفس
عىل بدله يف بل نفسه النص ظاهر يف موجود غري الرشع يف به املرصح املعنى (٢)
«املجاز» أيًضا األصوليون سماه ما وهو التأويل. يحتمل الذي املجاز وهو التمثيل جهة
بدوره وهذا الخلف. إىل األوىل بالخطوة مقيدة األمام إىل خطوة وهذه الحقيقة، مقابل يف

أصناف: أربعة إىل ينقسم

وصناعة طويل زمن إىل تحتاج مركبة بعيدة بمقاييس إال املمثول يعلم ال ما (أ)
كالهما ذلك ومع واملمثول. املثل بني فشتان الفائقة. الِفطر إال تستطيعها وال دقيقة،
هللا. إال تأويله يعلم ال أنه مع وحدهم العلم يف للراسخني خاص وتأويله األفهام عن بعيد

الخلف. إىل وخطوة األمام إىل خطوة جديد، فمن

١٩٦٤م، القاهرة، املرصية، األنجلو قاسم، محمود وتحقيق تقديم األدلة، مناهج عن الكشف رشد: ابن 3
ص٢٤٨–٢٥١.
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وهو التأويل. يف به املرصح وهو لألفهام قريبًا واملمثول املثل فيه يكون ما (ب)
يرصح بينهما التمايز بدا وإن وممثول. مثل بني فيه تمايز ال الذي الظاهر الحقيقة يف

الخلف. إىل وخطوة األمام إىل خطوة للتأويل، الحارس فهو الرشع من إال باملثل
وبعثها النفوس تحريك منه والغاية قريبًا. واملمثول بعيًدا املثال فيه يكون ما (ج)
يجوز وال تأويله. ويجوز األرض». يف هللا عني األسود «الحجر حديث مثل التفكري عىل
افرتاضية حالة أنه كما الخلف. إىل وخطوة األمام إىل خطوة واملتكلمون، الغزايل فعل كما
األفهام عىل تصعيب وهو بعيد بمثال له املثل رضب فِلم قريبًا املمثول كان فإذا رصفة.

القريب. املمثول إبعاد وليس البعيد املمثول تقريب املثال من الغاية ألن
للرشع واألحفظ الصوفية. تأويل مثل بعيًدا واملمثول قريبًا املثال فيه يكون ما (د)

الجمهور. ينكرها الرشيعة ظاهر عن بعيدة غريبة اعتقادات تولدت وإالَّ تأويله عدم

يجوز، وال يجوز وثالثة تأويله، يجوز ال األول هو فقط واحد أصناف، خمسة ضمن
والرابع الثالث وهي الخلف، إىل وخطوة األمام إىل خطوة أقرب، الجواز عدم إىل وهي
هللا، إال تأويله يعلم وال العلم، يف الراسخني من تأويله يجوز فقط وواحد والخامس.
التأويل لقانون طبًقا رشد ابن يكون ثَم وِمن الخلف. إىل وخطوة األمام إىل خطوة أيًضا

التأويل. أهل إىل منه الظاهر أهل إىل أقرب
«والراسخون وقبل هللا» «إال بعد الشهرية اآلية يف والوقف هللا. إال التأويل يعلم وال
أن مع الخلف إىل وخطوة األمام إىل خطوة هللا. عند من ألنه به يؤمنون الذين العلم» يف

العلم؟ يف الراسخني دون هللا إال يعلمه ال تأويل قيمة وما األنبياء. ورثة العلماء
وخطوة األمام إىل خطوة وحدهم، الخاصة فعل من فإنه وصح التأويل جاز وإن
القلة إال يعلمه ال تأويل من الفائدة وما العامة. دون التأويل للخاصة يجوز الخلف. إىل

الكثرة؟ به تستفيد أن دون
العوام «إلجام للجمهور الجمهور. إىل به الترصيح يجوز فال الخاصة به قام وإن
تأويلها ينبغي ال التصوف. يف أهله» غري عىل به و«املضنون العقائد» يف الكالم علم عن
ويعرف والسندان. املطرقة بني الجمهور يحارص ثَم وِمن ورسوله. هللا يكذب ال حتى
آِثٌم َفِإنَُّه يَْكتُْمَها َوَمْن َهاَدَة الشَّ تَْكتُُموا ﴿َوَال الجمهور عن وتكتمها الحقيقة الخاصة
يعلم الخاصة، دون التأويل هللا يعلم وكما أخرس». شيطان الحق عن و«الساكت َقْلبُُه﴾
الجهل. جانب يف والعامة املعرفة جانب يف والخاصة فاهلل العامة. دون التأويل الخاصة

العامة. رقاب عىل فيتسلطون اإللهي القصد يعرفون أنهم السلطان فقهاء يدعي ثم
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الرشع ظاهر عىل خروج فهو ينفع. مما أكثر يرض محله، غري يف كالدواء التأويل
فيما وتتضارب تأويل فوق تأويًال التأويالت وترتاكم الرشع. به يرصح لم بما وترصيح
الخاص تأويلها منها كل تفرز التي السياسية القوى رصاع عن يعرب التي تأويالته بينها
أهل لتأويل إثباتًا تأويالتها، يف بالتشكك السياسيني للخصوم وإزاحة السلطة وراء سعيًا
وهي واملعتزلة. والخوارج الشيعة تأويل ضد الحديث أهل السلف، أهل والجماعة، السنة
لقوى والسلمية املسلحة والعلنية، الرسية والخارج، الداخل يف املناوئة السياسية القوى

الناجية. الفرقة وحزب السلطان
رشد ابن عند فقط وليس فقيًها رشد ابن عند الظاهري االتجاه نفس ظهر وقد
إىل أقرب املقتصد» ونهاية املجتهد «بداية يف القياس فصورة ألرسطو. شارًحا أو متكلًما
هو به. باملنطوق عنه املسكوت تلحق بالغية، لغوية آلة مجرد الظاهر، أهل عند صورته
وهو املناطقة. قياس العام، به يراد الذي الخاص عكس الخاص به يراد خاص قياس
ألنه والشافعية الحنفية قبول إىل منه الظاهرية رفض إىل أقرب للقياس، ضيق معنًى
وهو العلة، يف بينهما لتشابه الفرع إىل األصل من الحكم تعدية التعليل، عىل يقوم ال
املذاهب وسائر الظاهر. أهل بني الخالف أسباب أحد والتعليل للقياس. العام التعريف
وهو التخيري، عىل السائل وترك مصيب، مجتهد كل اعتبار إىل التعليل أدى فقد الفقهية.4
التاريخ، من املعروفة الرشدية روح يناقض ما وهو الظاهر وأهل رشد ابن يعارض ما
مذاهب اختالف وراء الذي التعليل عن رشد ابن يبحث ذلك ومع والنظر. العقل إعمال

الفقهاء.
أهل من أنه بمعنى االتجاه حنبيل رشد ابن إن قيل إن للصواب مجافيًا يكون وال
يف الشك لدرجة القديم التقليدي للفقه نموذج املجتهد» «بداية العمدة فكتابه الظاهر.
الظاهري.5 الفقه أصول يف «النبذ» إىل أقرب هو «الرشدية». من خاٍل ألنه له نسبته صحة
طريق عن ذاتها النصية األدلة بل الرتجيح أساس املصلحة فليست األدلة تعارضت ما إذا
أن والخصوص، العموم طريق عن أو منسوًخا واآلخر ناسًخا أحدها يكون أن النسخ،

دار األفغاني، سعيد تحقيق والتعليل، والتقليد واالستحسان والرأي القياس إبطال ملخص حزم: ابن 4
ه/١٩٦٩م. ١٣١٨ بريوت، الفكر،

العطار عزت السيد ومراجعة الكوثري زاهد محمد تعليق: الظاهري، الفقه أصول يف النبذ حزم: ابن 5
١٣٦٠ه/١٩٤٠م. القاهرة، الخانجي، الحسيني.
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علم يف التقليدي األلفاظ مبحث يف الحايل هو كما ا خاصٍّ واآلخر ا عامٍّ أحدها يكون
فإن والتخصيص. النسخ بعد إال العامة للمصلحة طبًقا التخيري يأتي وال األصول.
من والفطرة األصلية الرباءة إىل يعاد الوجوه من وجه عىل الدليلني بني الجمع استحال
الفقه أصول يف الحال هو كما العادات ومجرى البرشية الطبيعة عىل الحكم بناء أجل
األلفاظ: ومباحث اللغة منطق طريق عن التعارض حل هو الغالب ويظل الظاهري.
واملقيد، واملطلق واملبني، واملجمل واملتشابه، واملحكم ل، واملؤوَّ والظاهر واملجاز، الحقيقة
النص ظاهر إىل أي اللغة إىل املذاهب بني االختالف يرجع كما منه. واملستثنى واملستثنى
يراد العموم وهي: األحكام تستنبط األربعة األلفاظ أصناف ومن االسم. اشرتاك خاصًة
أم خرب الكالم، بصيغ األحكام أنواع وتتحدد العموم. به يراد والخصوص الخصوص، به
كالم إىل بالعودة إال األلفاظ تفهم وال تعجب. أو تمني أو تساؤل نهي، أو أمر استخبار،

لسانهم.6 وعادات العرب
أصول يف «الرضوري يف الفقه أصول يف للغزايل «املستصفى» رشد ابن يلخص كما
طرق إىل االستثمار، وطرق والثمرة، واملستثَمر، املستثِمر، األربعة: األركان ا رادٍّ الفقه»

النص.7 لغة إىل أي األلفاظ مباحث إىل أي وحدها االستثمار
و«مناهج املقال» «فصل يف خاصة النقلية األدلة من يكثر االتجاه. نيص رشد ابن
أخيك». بطن وكذب هللا «صدق للنص فاألولية التجربة مع النص تعارض ما إذا األدلة».
هو الفلسفي والفكر الرشعي، القياس. هو العقيل والقياس بالنص. واجب العقل إعمال
الرشعي القياس يعتمد كربى مقدمة عىل املنطقي القياس يعتمد وكما الرشعي. الفكر
وليس عليه منصوص والحكم مستنبطة، وليست عليها منصوص والعلة نص. عىل
بالنصوص. محجوجة القياس تنكر التي الحشوية إن بل الفقهي. هو القياس مستقرى.
واالخرتاع، العناية هللا، وجود عىل الجديدان والدليالن عليها. منصوص العقلية واألدلة

العزيز. الكتاب من مستمد أيًضا الوحدانية ودليل نصيان. دليالن
ظاهر عىل خروجهم إىل ثانيًا، ومسلمني أوًال يونان أرسطو، رشح خطأ ويرجع
إال أرسطو يفرس ال الرشاح. تأويل سوء من أرسطو تخليص عىل القادر أرسطو نص

ج٢، ١٩٦٩م، القاهرة، األزهرية، الكليات مكتبة (جزءان)، املقتصد ونهاية املجتهد بداية رشد: ابن 6
ص٤١٩.

١٩٩٩م، القاهرة، ،(١٦) العدد املقارنة، للبالغة ألف مجلة فقيًها، رشد ابن دراستنا: انظر 7

ص١٦–١٤٤.

598



والظاهرية األشعرية بني رشد ابن

الكتاب تفسري مثل الرشاح براثن من تخليصه أجل من أقواله إىل بالعودة بأرسطو،
اللفظ إىل املعاني أقرب يؤخذ املعنى حول الرشاح اختلف وإذا بالعقل. وليس بالكتاب

النص. مع تطابًقا وأكثرها
اليقني هو أرسطو نص الظن. وزاد اليقني نقص الزمان يف الرشح تقدم وكلما
يف األفرودييس فاإلسكندر الرشاح. بتوايل تدريجيٍّا يتزايد ظن إىل بعده يتحول املطلق
األصلية الرباءة إىل أقرب األول الرابع. القرن يف ثامسطيوس من أفضل الثاني القرن
انهيار يف التاريخ التابعني. إىل والثاني الصحابة إىل أقرب األول عنها. أبعد والثاني
يف وليست البداية يف الحقيقة واألفضل. األكمل نحو وارتقاء تقدم يف وليس مستمر

لها. اكتماًال وليست للحقيقة ضياع والنهاية النهاية.
أفالطون إىل سقراط إىل فيثاغورس من وارتقاء تقدم فالحقيقة أرسطو قبل أما
ثم أرسطو يف وتكتمل وتتطور تنشأ فالحقيقة أرسطو. إىل األوائل الطبيعيني من أو
أرسطو، إىل بالعودة إال جديد من االرتقاء إىل سبيل وال تدريجيٍّا. وتتالىش بعده تنهار
لذلك الراشدة. الخالفة عرص األول، الذهبي العرص إىل سلًفا، املكتملة الحقيقة إىل
الفيثاغورية املدرستان للسابقني، بالنسبة للحقيقة اكتمال كالهما والرشع. أرسطو اتفق

اإلسالم. قبل واملسيحية واليهودية أرسطو، قبل والطبيعية
معظم إن بل النص، خارج وليست النص يف الحقيقة ألن أرسطو رشد ابن ورشح
مؤلفاته. أضعاف عرشة واألصغر، واألوسط األكرب وجوامع، وتلخيصات رشوح مؤلفاته
عىل الرشح تم وإذا بقليل. الواحدة اليد أصابع تتجاوز واملؤلفات بالعرشات. الرشوح
كان وإن الكبري. الرشح الطبيعة»، بعد ما «تفسري مثل التفسري فهو األلفاظ مستوى
فهي األشياء مستوى عىل كان وإن األوسط. الرشح التلخيص، فهو املعاني مستوى عىل
ومكونات للغة أبعاد واليشء واملعنى اللفظ الثالثة، واملستويات األصغر. الرشح الجوامع،

للنص.

أشعريٍّا؟ رشد ابن كان هل (3)

أيًضا يشيع نصيٍّا، وليس تأوييل ظاهريٍّا، وليس عقالني رشد ابن أن الشائع أن وكما
يكشف أن األدلة» «مناهج يف أراد الذي وهو اللدود. األشعرية عدو رشد ابن أن
علم وراءه يخفي كستار وجوامعه وتلخيصاته رشوحه استعمل إنه بل األشاعرة. عورة

الغزايل. بفضل السلطان عقيدة تحولت أن بعد األشعرية
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(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

الدليل عىل اعتماده يف األشعرية إىل منه االعتزال إىل أقرب رشد ابن أن أيًضا ويشيع
الواجبات أول املعتزلة عند أنه كما بالرشع واجبًا النظر وجعله بالتأويل، وقوله العقيل،
أن كما املعتزلة. من تأويًال أقل واألشاعرة األشاعرة، من قوًال أدق املعتزلة العقلية.
وأبعد الربهان، غياب من بالرغم الذات عني الصفات إن املعتزلة قول إىل أميل رشد ابن
النصارى قول يف الوقوع من خشية الذات عىل زائدة الصفات إن األشاعرة قول عن

الثالثة. باألقانيم
وامللخصات الرشوح داخل مبطن لألشعرية الرصيح رشد ابن نقد أن صحيح
وصحيح و«الفصل». و«املناهج» «التهافت» الثالثة املؤلفات داخل رصيح أو والجوامع
الرشع، عىل غريب رأي ألنه والجور العدل أي والقبح الحسن يف األشاعرة رأي يرفض أنه
الترصيح دون واملعقول للمسموع خالًفا يرضاه، ال ما والجور هللا، يرضاه ما العدل
تؤيد التي الفطرة إىل ويلجأ ذكرهم. ودون املعتزلة عند العقليني والقبح الحسن بإثبات
بني املصالحة أمكن هللا من الفطرة كانت وملا والجور. والعدل والقبح، الحسن وجود
العقل استخدام بسوء األشعرية يتهم رشد ابن أن وصحيح والداخيل. الخارجي الرأيني
ودليل والحدث، القدم ودليل والواجب، املمكن دليل مثل هللا وجود عىل أدلتهم وضعف
يقول كمن برهانية وليست خطابية فمقدماتها يتجزأ. ال الذي الجزء أو الفرد الجوهر
رشعية طرًقا العكس عىل بل يقينية نظرية ليست وطرقها النملة. من أعظم الفيل إن

بسيطة. يقينية
متكلم كل وعي ال يف قابعة األشعرية كانت ملا أشعري رشد ابن أن والحقيقة
تحولت فقد الغزايل. عند واضح هو كما الدرجة يف اختالف مع وصويف وفيلسوف
بالطبيعة هو متدين كل واحًدا. شيئًا والدين هي وأصبحت شعبية ثقافة إىل األشعرية
الدين، زحزحت األشعرية إن بل للدين. ناقد بالرضورة هو لألشعرية ناقد وكل أشعري.
بمن والفالسفة املعتزلة كبار حتى ذلك من ينُج ولم مكانه. نفسها ووضعت محله وحلت
وسقوًطا. قياًما وتطوًرا، نشأة للدول، التاريخية وتحليالته خلدون وابن رشد ابن فيهم
والكمون بالطفرة قالوا الذين املعتزلة من الطبائع أصحاب إال ربما ذلك من يفلت ولم

والتوليد.
هللاُ إِالَّ آِلَهٌة ِفيِهَما َكاَن ﴿َلْو آية نفس من مستمد رشد ابن عند الوحدانية دليل
عند أنه فقط الخالف املمانعة. أو التمانع دليل األشعري منها استمد التي َلَفَسَدتَا﴾
عىل يقوم األشعري عند الطبع. يف مغروز رشد ابن وعند برهان أو دليل األشعري
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والظاهرية األشعرية بني رشد ابن

الخالف االتفاق. افرتاض عىل يقوم أن رشد ابن عند واألليق اآللهة، بني الخالف افرتاض
الدليل.8 بنية يف وليست الداللة وجهة يف

عىل الدليالن يقوم إذ وبنيتها؛ األشاعرة أدلة عن واالخرتاع العناية دليال يختلف وال
واالخرتاع والعناية مخرتع. أو به معتنًى العالم هذا يف يشء كل العلية، أو السببية فكرة
الدليالن ينتقل ثم شخص. يف الطبيعة نظام تشخيص أي ومخرتع معتٍن إىل يحتاجان
أخرى خطوة إىل حاجة يف أنهما مع هللا وجود إثبات إىل واالخرتاع العناية إثبات من
اإليمان. عالم إىل األذهان عالم من االنتقال ثم هللا، هو املخرتع وهذا املعتني هذا أن إلثبات
العلم كليهما، عند قديمة فالصفات رشد. وابن األشاعرة بني هللا صفات يف فرق وال
الدرجة يف خالف مجرد القدرة، رشط الحياة اعتبار يف األشاعرة يصوب إنه بل والحياة.
وليس واألشعري، والباقالني كالجويني الواحدة األشعرية األرسة داخل النوع، يف وليس
ويعترب آخر. جانب من والشيعة والخوارج واملعتزلة جانب من األشعرية بني خارجها
هو كما املعنى هو والقرآن املعتزلة. مثل حادثًا وليس األشاعرة مثل قديًما هللا كالم
للمتكلم فعل هو الكالم أن املعتزلة ظن املعتزلة. عند اللفظ وليس األشاعرة عند الحال
يف صحيح وهو بفاعل يقوم أن الفعل رشوط من وليس القرآن. بخلق فقالوا اللفظ أي
األشاعرة وأنكر بالنفس، القائم املعنى املعتزلة أنكر قديم. القرآن لذلك رشد، ابن رأي

بالفعل. القائم اللفظ
يقدم ولكنه كاألشاعرة يثبتها وال كاملعتزلة، الجسمية صفات رشد ابن ينفي وال
والنور َواْألَْرِض﴾. َمَواِت السَّ نُوُر ﴿هللاُ مثل األمثال بها هللا يرضب فنية صورة أي تمثيًال
القول إىل أقرب هي الخيال. وتبعث النفس تثري الصورة حكًما. أو تصوًرا وليست صورة
األشاعرة إثبات إىل أقرب والجهة الرؤية يف رشد وابن الربهاني، القول إىل منها الخطابي

الحسية. والرؤية والتحيز املكان نفي برشط أثبتها املعتزلة. نفي من لها
كالجهمية الجرب النقيضني املوقفني كاألشعري رشد ابن يرفض والقدر القضاء ويف
عىل يعتمدان ال النقيضني املوقفني وكان الشارع موقف ويأخذ كاملعتزلة األفعال وخلق
يف الحق هو الذي التوسط، عىل بينهما يجمع بل املعتقدين بني يفرق ال الرشع. نصوص

كتاب املعارص، اإلنسان وبناء اإلسالمية الفلسفة العامية، األمثال يف الدينية العقائد دراستنا: انظر 8
القاهرة، جامعة العلوم، دار كلية ١٩٩٧م، أبريل، ٥–٦ اإلسالمية للفلسفة الثاني الدويل املؤتمر

ص٢٨١–٢٩٤. (إشكاالت)، ج١ الزمن، حصار ص٤٨٢–٤٩١،
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(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

والتنزيه التجسيم بني الوسط الحلول عن باحثًا موفًقا، كاألشعري فأصبح املسألة. هذه
األفعال. يف االختيار وحرية الجربية وبني الصفات، يف والتعطيل اإلثبات وبني الذات، يف
بالغيب. العلم من جزء هو األسباب، مسبب هو األسباب، وجود يف العلة هو هللا
األسباب جالينوس. عند الحال هو كما والقوانني والطباع النفوس خالل من يفعل هللا
املبارشة، بأسبابها األشياء معرفة العلم الحكمة. وانتفت العلم، بطل وإال هللا بإذن مؤثرة
العلم بني إذن تعارض ال األوىل. بالعلل أي الغائية باألسباب األشياء معرفة والحكمة
القول الدين. يف األوىل العمل عن والبحث العلم يف املبارشة العلل عن البحث بني والدين،
وِمن للطباع. إنكار وحده اإللهي بالفعل والقول اإللهي، للفعل إنكار وحدها بالطباع
يف الحال هو وكما التوسط عىل والحقيقة نقيض. كطريف والجربية املعتزلة يخطئ ثَم

األشعري. الكسب
أن دون واملعتزلة األشاعرة بني والعدل الجور يف التوسط عىل أيًضا رشد وابن
كما العقل من وال األشاعرة، يفعل كما ونهيًا أمًرا هللا إرادة من والقبح الحسن يجعل
وخطوة األمام إىل خطوة هللا، خلق من الفطرة كانت وملا الفطرة. عىل بل املعتزلة، يفعل

الخلف. إىل
الجواز طريق عن أو األشاعرة بطريقة باملعجزة إثباتها رشد ابن يرفض النبوة ويف
البرشية القدرات تحدي أي القرآن إعجاز باإلعجاز، ويثبتها الجهل. يعني الذي العقيل
هللا قدرة عىل املعجزة تدل سلبًا. إال املعجزة عن كثريًا يختلف ال معنًى وهو اإلبداع. عىل
وهي دواعيه، هللا ورصف اإلنسان عجز عىل اإلعجاز ويدل الطبيعة. قوانني خرق عىل
الخلف. إىل خطوة ثم األمام إىل أخرى خطوة األشاعرة، مقدمات مثل خطبية مقدمات

باملعاد يقولون الذين الفالسفة بني التوسط عىل أيًضا رشد ابن وأحواله املعاد ويف
واآلخرة الدنيا بني املماثلة ينفي الجسماني. باملعاد يقولون الذين والحشوية الروحاني
وخطوة األمام إىل خطوة الحشوية، مع الشاهد عىل للغائب قياًسا ويثبتها الفالسفة من

الخلف. إىل
الضعيفة األشعرية ينقد اإليمان. عقل وهو بسالحها األشاعرة ينقد رشد فابن
النص تأويل تيسء التي األشعرية ينقد وأعمق. أقوى أشعرية إقامة أجل من الساذجة
فطرة أو كغريزة وبالعقل النص ظاهر من تبدأ أشعرية أجل من العقل استخدام وتيسء

استدالًال. أو منطًقا وليست
الغرب أخذ له. متعددة بقراءات تسمح متشابهة مختلفة جوانب إذن رشد البن
ومنذ له. التالية العصور يف غالبًا اإلسالمي املرشق عنه وصمت جانبًا والحديث الالتيني
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االسترشاق ممثيل وبعض أنطون وفرح رينان قراءتان، وتتنازعه العربية النهضة فجر
القايض املصلح، املؤمن عليه املفرتى رشد وابن امللحد املادي العقالني رشد ابن العربي،
العربي الفكر يف املطلقة األحكام يميز ما وهو واإليجاب، السلب بني رصاع يف الفقيه

الحديث.
املطلبني ويحقق واحد، آن يف النقيضني بني يجمع اشتباه فيلسوف رشد ابن
ما وهو واملادة، الصورة والحس، العقل والواقع، املثال فلسفي، نسق كل يف الرئيسيني
كل داخل التوتر هذا حديثًا. وبرجسون وهورسل وهيجل قديًما والفارابي أرسطو حاوله

له. القراءات وتعدد التاريخ، يف بقائه أسباب أحد هو فلسفي نسق
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الثقافتني بني رشد توظيفابن
والغربية1 العربية

رشد ابن صور أوًال:

يرجع وربما والغربية. العربية الثقافتني يف وتناقضت بل رشد ابن صور تعددت
تم واللغوي. والفقيه واألصويل والفيلسوف واملتكلم الشارح نفسه، رشد ابن إىل ذلك
عليه. هو ما عىل رشد ابن ضاع حتى متضاربة وألهداف مختلفة بطرق توظيفه
فهي الداخل. من القراءات وليست الخارج من والغايات واملواقف التيارات وتجاذبته
جذب األوىل الطريقة الستنطاقه. رشد ابن إىل الدخول وليس عنه خارًجا رشد البن جذب
ومراتبه. مستوياته ومعرفة إلنارته املوضوع يف الذات إدخال والثانية الذات، إىل املوضوع

كشف. والثانية إسقاط، األوىل
للعجز نتيجة العلم ونفي السياسة. سوق يف به واالتجار للعلم نفي األوىل الطريقة
العرص سوق إىل باإلرساع ذلك إخفاء ثم املنهجية اإلمكانات يف للنقص ممارسته عن
فإذا تراثية. رشعية إىل وحاجتها السياسية األنظمة لتغري طبًقا قوانينه تتغري والذي
والفن. الفكر يف تنويريٍّا رشد ابن كان اإلسالمية املعارضة حركات ضد العرص كان
تقدميٍّا النظام كان وإذا القيم. وابن تيمية ابن هو الرائد كان سلفيٍّا النظام كان وإذا
خلدون وابن رشد ابن كان والستينيات الخمسينيات يف الحال كان كما قوميٍّا اشرتاكيٍّا
لإلخوان العداء يف ذلك وتوظيف قديًما لألشعرية لعدائه رشد ابن النموذجان، هما

٢٠٠٢م. ندوة، للثقافة، األعىل املجلس 1



(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

الظواهر يحلل الذي االجتماعي املادي خلدون وابن حديثًا، النظام خصوم املسلمني
يستطيع الوقت ذلك يف العربي االشرتاكي النظام أن املسترشقني بعض ج وروَّ االجتماعية.
توظيفه تم رشد فابن خلدون.2 ابن وتاريخيٍّا رشد ابن عقالنية يف له جذوًرا يجد أن
يف الغربي والرأسمايل األوىل، الجمهورية يف االشرتاكي العربي نقيضني، نظامني يف مرتني

والثالثة. الثانية الجمهوريتني
بل شامل إحصاء يف كلها إليها اإلشارة املختلفة الصور هذه عرض يف يهم وال
والباحثني املؤلفني بأشخاص مساس أي املراجعة تعني وال منها. نماذج وصف يكفي
مشوبًا والدراسات لألعمال واملراجعة النقد زال ما العربي والعالم مرص ففي والكتاب.
كأشخاص الكامل االحرتام فللجميع والشخص. العمل بني تمييز دون بالحساسية
النقد من الهدف النص.3 ويعيش املؤلف يموت املؤلف. عن مستقل العمل ولكن مبجلني،
عىل يقوم حوار يف جيل وراء جيًال الكمال من أكثر االقرتاب أجل من التجاوز واملراجعة
األعمال إىل اإلحالة عدم يمكن كان التاريخ.4 جدل يف واإليجاب والسلب واإلثبات، النفي
الفلسفية املراجعات عىل نتعود حتى لها لزوم ال تقية ولكنها بالنموذج، اكتفاءً املراجعة
وشلنج، فشته مقارنًا وهيجل هردر، مراجًعا كانط مثل الفالسفة معظم بها بدأ التي
عديًدا مراجًعا وبرجسون وباور، وشرتنر فيورباخ املقدسة، العائلة مراجًعا وماركس
املراجعة الرئيسية. التكوينية األعمال بني والنفسية والبيولوجية الرياضية األعمال من
املياه قطرات مثل بينها رابط ال التي املنعزلة الدوائر من أفضل وهي وانقطاع. تواصل

نهًرا. تكون أن دون األرض باطن إىل تترسب التي

سيجر مثل الالتني الرشديون له يروج الذي امللحد العقالني رشد ابن هناك (١)
فرح عرضه وأعاد والرشدية». رشد «ابن الشهري كتابه يف رينان عرضه والذي الربابنتي
الوسيط العرص يف غربية التينية قراءة وهي وفلسفته».5 رشد «ابن كتابه يف أنطون

القاهرة، العربي، الفكر دار املعارص، فكرنا يف ج١ معارصة، قضايا مرص يف جارودي دراستنا: انظر 2
ص١٤٧–١٦٥. ١٩٧٦م،

١٩٨٨م. القاهرة، قباء، دار األجيال»، «حوار يف به قمنا ما وهذا 3

هيجل. عند Aufheben فعل معنى هو وهذا 4

نصوص مع وفلسفته، رشد ابن أنطون: فرح بريوت. زعيرت، عادل ترجمة والرشدية، رشد ابن رينان: 5

١٩٨١م. بريوت، الطليعة، دار العكرة، أدونيس لها قدم أنطون، وفرح عبده محمد بني املناظرة
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التي الصورة وهي البابوية. الدينية والسلطة الكنيس العقائدي الالهوت ضد املتأخر
مرحلته يف جارودي لها ج روَّ والتي املعارصين املسترشقني بعض عند شائعة زالت ما
رشد ابن أن مع الكلية النفس وخلود العالم بقدم يقول رشد ابن يجعلون املاركسية.
واألعراض، الجوهر دليل العالم، خلق عىل املتكلمني أدلة ضعف جديل بقول يعرض كان
أن ويبني والواجب، املمكن ودليل والحدوث، القدم ودليل يتجزأ، ال الذي الجزء ودليل
جديل قول فهو العقلية. والحجج النقلية الشواهد يف يربره ما له العالم قدم افرتاض
بقدم تقويله تهمة ضد أرسطو عن دفاًعا الفارابي حجة نفس وهي برهانيٍّا. قوًال وليس
أن كما ميتافيزيقية.6 طبيعية قضية وليست منطقية جدلية قضية كانت بأنها العالم
والسماء األرض يف اإلنسانية خلود الجمعي، والفكر الحضارة خلود هو الكيل العقل خلود
طبًقا السماء يف األخروي الجزاء وله األرض يف أثره يبقي الذي الصالح العمل خالل من
الغزايل إنكار ضد السببية قانون عن يدافع الذي رشد ابن وهو االستحقاق. لقانون

للعلية.
برينان أسوة الالتيني العالم يف خلدون ابن أثر االتجاه، هذا يف دراسات عدة وقامت
والعقل. الطبيعة نحو أي واإللحاد املادية نحو رشد البن شد أو قراءة أو تأويل دون
بعرض يبدأ اإلكويني». توما عند وتأويلها رشد ابن عند املعرفة «نظرية ذلك مثال
رشد ابن مذهب وتحريف اإلكويني توما عند االتصال ونظرية واملعرفة الكون نظرية
رشد ابن فلسفة اإلكويني توما عرف كيف الدراسة تبني ثم صورته. تصحيح ورضورة
العلم بني تقارن ثم لها. رشد ابن رفض من بالرغم ورينان مونك عند حرفت وكيف

عليه.7 املفرتى رشد ابن عن دفاًعا الفيلسوفني من كل عند اإللهي
العصور فلسفة يف رشد ابن «أثر مثل االتجاه هذا يف العربية الدراسات وتواصلت
املسيحيني، من الربابنتي وسيجر اإلكويني وتوما الكبري البري عىل خاصة الوسطى»
وأعمالهم حياتهم استعراض وبعد اليهود. من البالغ وإسحاق ميمون بن وموىس
والدين، الفلسفة بني الصلة رئيسية، مشاكل ثالث عرض تم إسبانيا يف الرتجمة ومراكز

الحكيم. وأرسطوطاليس اإللهي أفالطون الحكيمني رأيي بني التوفيق الفارابي: 6
األنجلو الثانية، الطبعة اإلكويني، توماس لدى وتأويلها رشد ابن عند املعرفة نظرية قاسم: محمود د. 7

١٩٦٩م. القاهرة، املرصية،
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القراءات تتجنب شاملة تاريخية موضوعية دراسة وهي النفس. وخلود العالم، وقدم
رينان.8 بها قام التي والتأويالت

اإلسالم، عن دفاًعا األول لسببني. املحافظة الدوائر الصورة هذه أثارت وقد
سلفي كاألشاعرة، أشعري وأنه اإلسالميني، املفكرين زمرة وإدخاله الوليد، أبي والفقيه
ولم الكلية، النفس بخلود وال العالم بقدم يقل لم املؤمنني. زمرة يف مؤمن كالسلفيني،
فلسفة يف واملثالية «املادية يف مؤمن مادي فهو بالرضورة. الدين من معلوم هو ما ينكر
عليه التهمة ثبتت لو املؤمنني زمرة من إخراجه النقيض السبب هو والثاني رشد».9 ابن
لليونان، تابع والفيلسوف منه. بريء فاإلسالم وتكفري. اتهام موضع الفيلسوف وكان

القرآن. أساليب عىل اليونان منطق ورجح أرسطو، غواه
ويف التهافت» «تهافت يف لألشعرية نقده من بالرغم األشعري رشد ابن وهناك (٢)
علم يف خاصًة إليه األشعرية ترسبت فقد أرسطو. عىل رشوحه ويف بل األدلة» «مناهج
عىل األدلة يف أو واألفعال والصفات بالذات يتعلق فيما سواء يقرتحه الذي البديل الكالم
فجعل الصورة هذه املعارصين السلفيني بعض م ضخَّ وقد السمعيات. يف أو هللا وجود
يعطي تيمية، ابن وبني بينه فرق ال الحكومي، التنوير عىل فعل كرد أصوليٍّا رشد ابن
دليل األشاعرة، أدلة عن يفرتقان ال االخرتاع، ودليل العناية دليل هللا، وجود عىل بديلة أدلة
املمكن ودليل والحدوث، القدم ودليل يتجزأ، ال الذي الجزء ودليل واألعراض، الجوهر
ومخرتع، معتٍن، إىل الوصول أجل من الرتاجعي الطويل واملسار البنية حيث من والواجب
إلثبات جديدة استداللية خطوة إىل يحتاج الذي املنطقي القفز نفس وبها وواجب. وقديم
وليس األعيان عالم يف الذهن، خارج وجوًدا له وأن هللا، هو ومخرتعه بالعالم املعتني أن
العقليات يف األشاعرة لنسق طبًقا عقائده نسق يقيم أيًضا وهو وحده. األذهان عالم يف
واإليمان واملعاد، النبوة ويف واألفعال، واألسماء والصفات، الذات نظرية يف والسمعيات،

واإلمامة.10 والعمل،

والتوزيع، للنرش الثقافة دار الوسطى، العصور فلسفة يف رشد ابن أثر الخضريي: محمود زينب د. 8

١٩٨٣م. القاهرة،
١٩٧١م. القاهرة، املعارف، دار رشد، ابن فلسفة يف املثالية املادية عمارة: محمد د. 9

املقاصد جمعية اإلسالمية، للدراسات العايل املعهد والظاهرية، األشعرية بني رشد ابن حنفي: حسن د. 10

٢٠٠٠م. يناير بريوت، اإلسالمية، الخريية
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األشعرية بني مختلفتني قراءتني قراءته يمكن الذي املتشابه رشد ابن وهناك
عىل وينكر له، قانونًا ويضع بالتأويل يقول رشد ابن أن الشائع فمن والظاهرية.
العالم قدم احتمال تثبت التي القرآنية اآليات بعض ويؤوِّل الفاسدة. تأويالتهم األشاعرة
النص ظاهر إىل الوقت نفس يف يلجأ أنه أيًضا يبدو الحكماء. إىل البعض نسبه الذي
واملسلمني. اليونان الرشاح تأويالت ضد أرسطو نص ظاهر وإىل األشاعرة تأويالت ضد
«مناهج آخر يف وضعه الذي التأويل قانون ويف النص. ظاهر عن انحراف فالتأويل
مرصًحا ليس والثاني كالظاهرية، النص ظاهر يف األول قسمني: يف املعاني يجعل األدلة»
فطرة إىل يحتاج ما األول أصناف: أربعة عىل وهو للتأويل. الخاضع وهو النص يف به
لألفهام قريبًا واملمثول املثل فيه يكون ما والثاني العلم. يف الراسخون إال يدركه وال فائقة
قريبًا واملمثول بعيًدا املثال فيه يكون ما والثالث تأويل. إىل يحتاج ال الذي الظاهر وهو
واملمثول قريبًا املثال فيه يكون ما والرابع يجوز. وال تأويله ويجوز النفوس، لتحريك
تأويله، يجوز واحد أصناف خمسة فمن الصوفية. تفعل كما تأويله يجوز وال بعيًدا
الراسخني من تأويله يجوز فقط وواحد أقرب، الجواز عدم وإىل يجوز وال يجوز وثالثة
إِالَّ آِلَهٌة ِفيِهَما َكاَن ﴿َلْو آية من املستمد الوحدانية فدليل أشعري. أيًضا وهو العلم. يف
بنية عن واالخرتاع العناية دليال يختلف وال قبل. من األشعري فعله ما هو َلَفَسَدتَا﴾ هللاُ
ويف واألشاعرة. رشد ابن عند هللا صفات تختلف وال هللا. وجود إثبات عىل األشاعرة أدلة
ويثبت كاألشاعرة، والعدل الجور يف التوسط عىل رشد وابن األسباب سبب هو هللا العلية

الروماني.11 واملعاد الجسماني املعاد بني التوسط عىل املعاد ويف باإلعجاز. النبوة
كالهما طرفني وبني صحيح، كالهما قطبني بني توتر متشابه، فيلسوف رشد ابن
هيجل وبيكون، ديكارت وأرسطو، أفالطون أصل، كالهما مطلبني بني يجمع رضوري.
والحس. العقل والبدن، النفس واملادة، الصورة والواقعية، املثالية مًعا يضم وماركس.
تأوييل الوقت نفس يف فهو رشد. البن متعددة بقراءات يسمح الذي هو االشتباه هذا
طريق عن األمام إىل التقدم يريد سلفي، تقدمي وهو النص. لظاهر طبًقا يؤوَّل ظاهري
عقالني وهو للنص. طبًقا املرسلة املصالح يقول حنبيل، مالكي وهو األصل. إىل العود
يعلق ومؤلف، شارح وهو واحد. آن يف النص إىل ويحتكم العقل عىل يعتمد نيص،
التهافت»، «تهافت يف الفلسفة عن يدافع ومتكلم فيلسوف وهو ا. نصٍّ ويبدع نص عىل

٢٠٠١–٢٠٠٢م. الكويت، الفكر، عالم رشد، ابن فكر يف االشتباه حنفي: حسن د. 11
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معتزيل وهو األدلة». «مناهج يف الرصيح العقل إىل أقرب جديد كالم علم ويؤسس
وقاٍض، متكلم وهو واحد. آٍن يف العقل أساس والنقل النقل أساس العقل أشعري،
يكتب وعالم، قاٍض وهو والفالسفة. الغزايل بني يحكم كما واألشاعرة املعتزلة بني يحكم
وملحد، مؤمن وهو الطب. يف «الكليات» الوقت نفس ويف املقتصد» ونهاية املجتهد «بداية
وهو الصحيح. الكفر نموذج آخرون ويعتربه الصحيح، اإليمان نموذج البعض يعتربه
نكبة صاحب الوقت نفس ويف املؤمن، عبد السلطان أمر تحت يعمل ومعارض، سلطاني
يف القديمة الفلسفة نهاية وبداية، نهاية السياسة، وسلطان الدين سلطان السالطني، من

اآلخر.12 البعض عند الغرب يف الحديثة الفلسفة وبداية البعض، عند اإلسالمي العالم
ذاته عىل املغلق الرشدي» و«الخطاب الرشدي» «املتن صاحب رشد ابن وهناك (٣)
وتركيبه الداخلية، بنيته له خطابه املالكي. الفقيه وهو وبالواقع، بالناس له شأن ال الذي
الجامعات أساتذة صنعه الذي رشد ابن هو االستدالل. يف منطق عىل ويقوم الذاتي،
رشد فابن العقلية. النزعة يف املغاالة أو البنيوية أثر تحت العربي املغرب يف الشبان
اإلرشاقية. إىل منه العقالنية وإىل املرشق، إىل منه املغرب إىل أقرب وطني، تراث مغربي،
الربهان بني واإلرشاق، العقل بني معرفية بقطيعة يقوم أن استطاع الذي وحده فهو
ولوًعا أحيانًا أصحابها تراجع من بالرغم أخرى ناحية من والجدل والخطابة ناحية من

املرشق».13 وتمغرب املغرب، تمرشق «لقد اللغوية بالصياغات أيًضا
إيراد بعد األدبية أنواعه عىل بالتعرف الرشدي» «املتن عىل الرتكيز يمتاز ذلك ومع
أصولها يف زمانيٍّا تصنيفها محاولة ثم التاريخ، كتب يف املذكورة كتبه بأسماء ثبت
دراسة وهي الرشدي. املرشوع مسار وصف ثم جديدة قراءة قراءتها ومحاولة العربية
قراءة أو تحديث دون واملوضوع الشكل حيث من النص، عىل تركز فاحصة دقيقة علمية
القراءة تتعدى وال فيه. نشأ الذي األول التاريخي سياقه يف النص وضع حتى أو تأويل أو
والتالخيص والتفاسري واملقاالت املؤلفات بني أدبية كأنواع الرشدي املتن وصف الجديدة

واملخترصات. والجوامع
دون فيه جزء إىل مغلق، داخيل موضوع إىل أدبي نوع من الرشدي املتن يتحول وقد
الغربية الفلسفة من مستحدثة مصطلحات مع رشد» ابن عند العقل «إشكالية مثل الكل

السابق. حنفي: حسن د. 12

١٩٨٦م. البيضاء الدار، للنرش، توبقال دار جديدة، لقراءة مدخل الرشدي، املتن العلوي: الدين جمال 13

610



والغربية العربية الثقافتني بني رشد ابن توظيف

«ابستمولوجيا استنفذوا قد اآلخرون كان إذا العقل» و«تاريخية العقل» «أنطولوجيا مثل
من جزء من جزء وهو (املادي) الهيوالني العقل طبيعة «أنطولوجيا وتدرس العقل».
عالقة وله الفعل، إىل يتحول أن قبل بالقوة العقل مع عالقة له الهيوالني فالعقل كل.
وتقارن والخيال. والعقل الحس دور العقل» «تاريخية وتبني واحد. عقل وهو بالنفس»،
االنعكاس نظرية تعرض وأخريًا ال. الفعَّ والعقل النظري والعقل الهيوالني العقل بني

امليتافيزيقا».14 إىل البيولوجيا «من مستحدثة بألفاظ أيًضا
الداخلية بالبنية يعتني الذي ذاته عىل املنغلق الخطاب هذا من النقيض وعىل (٤)
يحلل، مما أكثر يعرض للنص، الظاهري املعنى يكرر الذي الشارع الخطاب هناك
شيئًا، يقولون ال أنهم من املشارقة عىل املغاربة يعيبه ما وهو يجدد. مما أكثر ويردد
عاب وإن تجاوز، أو قراءة أو تأويل دون كالفقهاء نصوصه ويعيدون رشد ابن يجرتون
وتضيع القصد. ويغيب الواقع، يتبخر بحيث التنظري يف اإلغراق املغاربة عىل املشارقة
قسمة عىل بناءً هدف وال قصد بال علمية لرسائل موضوعات اختيار ويتم الطاقة.

واإلنسان. والطبيعة، هللا، الفلسفة، ملوضوعات مدرسية

يثبت ال هدف، له وليس مكانه يف يسري يشء، إىل يهدف ال الشارح القول كان وملا
واملواقف اإلنشائية بالعبارات ذلك تغطية الرضوري من كان حكًما ينفي وال قضية
بعده. الفلسفة انتهت إن الفالسفة أعظم رشد ابن بأن الصحفية واملقاالت الخطابية
قميصه، وحملة وعاظه، هم فقط ورثته وأن عام. ثمانمائة مدى عىل الفالسفة وغاب

التنويريون. النقديون العقالنيون فهم ورائه. من واملتكسبون باسمه، واملتاجرون
والقصد. اآللة والرؤية، واألداة واملوقف، املنهج غياب إىل ذلك يف السبب ويرجع
غريها معرفة دون القديم، املوروث هو واحدة، ثقافة ذو الباحث أن عن ناتج وذلك
الدراسات فأصبحت األجنبية. باللغات املعرفة لعدم الغربي، الوافد مثل الثقافات من
ساق عىل رشد ابن فيها يقوم عرجاء أو واحدة بعني النصوص تقرأ عوراء الرشدية

واحدة.
املقررة املدرسية بالكتب أشبه أصبحت التي الجامعية الكتب التأليف هذا وغاية
«موضوعيٍّا» عرًضا وفلسفته رشد ابن عن املعلومات مجرد املعلومات، جمع منها الهدف

١٩٨٨م. البيضاء، الدار العربي، الثقايف املركز رشد، ابن عند العقل إشكالية املصباحي: محمد 14
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دوائر بمقاالت أشبه بعًضا، بعضها ويكرر بعض، من بعضها ينقل رصًفا. إخباريٍّا
السياق، خارج املؤلفات الحي. رشد ابن وليس امليت رشد ابن تقدم واملوسوعات. املعارف
التاريخ ألن التاريخي رشد ابن ليس وهو الجديد. السياق إىل نقلها دون القديم السياق

االجتماعي. والوعي الفردي الوعي بني وتفاعل وجدل وحياة حركة
باملوضوع لها صلة ال براقة عناوين توضع مدرسيٍّا جامعيٍّا التأليف يبدو ال وحتى
يتحمله مما أكثر «ثورة» فلفظ العقلية». «النزعة النقدي»، «املنهج العقل»، «ثورة مثل
يعتمد ويكاد النقل. أساس والعقل اتجاه، العقل إعمال وكأن «نزعة» ولفظ رشد. ابن
العقلية بالنزعة رشد ابن تخصيص يكون ثَم وِمن اإلسالميني. املفكرين معظم عليه
«تهافت أو األدلة» «مناهج عرض العقلية النزعة تتجاوز وال له. أساس ال سواه عمن
والوجود» «العقل براق عنوان تحت العالم قدم قضايا وعرض التبويب بنفس التهافت»
ابن نقد املادة، نفس وتتكرر وهللا». «العقل عنوان تحت والقدر والقضاء والرش الخري أو
رشد» ابن فلسفة يف النقدي «املنهج آخر عنوان تحت األدلة» «مناهج يف الكالم لعلم رشد
ملا واملغرب املرشق يف العالم مكتبات لجميع شكر والبداية للنقد. وال للمنهج عرض دون
والفرنسية األملانية األجنبية باملراجع ثبت والنهاية ومخطوط. مطبوع من بنفائسها أمدته

واألجنبية.15 العربية األخرى الكتب عن املنقولة واإلنجليزية
املقال» «فصل إىل األدلة» «مناهج من الشارحة الطريقة وبنفس املادة نفس وتتكرر
«تأمالت مثل إغراءً أكثر بعنوان السابقة الدراسات عىل اعتماًدا التهافت» «تهافت إىل
تأمالت منذ تأميل وفعل فلسفي، وأسلوب أدبي، نوع فالتأمالت رشد». ابن فلسفة يف
«تأمالت» معنى بني هنا فرق وال املكررة. للمادة الفلسفي باملدخل لإليحاء ديكارت
يف العناوين هذه أن من بالرغم يف»، «مقدمة أو إىل» و«مدخل و«بحوث» و«دراسات»
والرؤية والتأويل بالقراءة بل للنصوص والرشح بالتكرار توحي ال الفلسفي الرتاث
رشد ابن حياة عن تمهيدية بفصول الدراسات هذه مثل تبدأ ما وغالبًا الجديدة.16
نكبته تفصيل ويتم فيها. اجتهاد ال موضوعية مادة فهي بعًضا. بعضها يكرر وفلسفته

وأيًضا: ١٩٦٨م، القاهرة، املعارف، دار رشد، ابن فلسفة يف العقلية النزعة العراقي: عاطف محمد 15

١٩٨٠م. القاهرة، املعارف، دار رشد، ابن فلسفة يف النقدي املنهج
١٩٨٨م. القاهرة، الطباعة، لخدمات املصدر رشد، ابن فلسفة يف تأمالت مراد: محمد بركات د. 16
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تتجاوز التي واملواقف األحرار املفكرين زمرة يف نفسه يضع حتى املؤلف بها ويقصد
الجامعي. والتأليف املقرر الكتاب

املادة توفري إىل يهدف الذي الجامعي التأليف هذا يف جيل عن جيل يختلف وال
هو الرازق عبد مصطفى اعتُرب إذا األساتذة من الثاني الجيل بدأه للطالب. االستذكارية
رشد «ابن ذلك مثال التأليف. أسباب أحد املادي الدافع يكون وقد األول. الجيل ممثل
كتمهيد أوروبا عىل وأثره ومحنته وتالميذه حياته يعرض الذي الدينية» وفلسفته
عىل األدلة مثل الشارح بالقول موضوًعا موضوًعا األدلة» «مناهج يعرض ثم تاريخي.
«مناهج طبعات إلحدى الشارحة املقدمة نفس وهي واإلنسان. والعالم وصفاته، هللا وجود
كجزء الفرنسية إىل األدلة» «مناهج لرتجمة بالفرنسية مقدمة األصل يف هي والتي األدلة»

الرسبون.17 يف الدولة لدكتوراه رسالة من
موضوعاته وتقسيمة األدلة» «مناهج مثل الكالمية كتبه عرض الندوات تتجاوز وال
بمصطلحات والرشيعة الحكمة إىل والفلسفة الدين بني الصلة لعرض املقال» «فصل أو
والعقل. النفس موضوع يف جزءًا أو كالٍّ للغزايل نقده يف التهافت» «تهافت أو رشد ابن
طبيبًا أو رشد البن الشارح هو أرسطو أن مع ألرسطو شارًحا مشائيٍّا تعرضه كما
الحضارة عىل اإليجابي رشد ابن وأثر اإلسالمي، العالم عىل السلبي الغزايل أثر تبني أو

املعارص.18 والفكر اإلسالمية الثقافة عن عموميات تعطي أو الغربية
يشء، وال الكل األدبي، النوع هذا يف رشد ابن عن والندوات املؤتمرات معظم وتدور
العقالني. الفالسفة، آخر التنوير، رائد الرباقة، الشعارات تكرار والخصوص، العموم
الفقه بني جمع رشد» بن الوليد ألبي الفكري «العطاء عن الدراسية الحلقة يف فمثًال
ويف رشد». البن الفكري التجديدي «املرشوع عن عامة دراسة مع والكالم والفلسفة
الخطابة بني جمع العقيل» لالتجاه ورائًدا عربيٍّا مفكًرا رشد ابن «الفيلسوف عن الندوة
االتجاه وباعث وغربًا، رشًقا العربي العالم بلدان يف العقلية الفلسفة عميد فهو والشعار.
الذي العربية الفلسفة وعمالق الشامخ، الفكري وهرمنا التنوير، حركة ورائد العقيل،
عميق الفيلسوف العربي، العالم يف التنوير حركة رائد العربية، الفلسفة قمة عىل يقف

١٩٦٩م. القاهرة، املرصية، األنجلو الدينية، وفلسفته رشد ابن قاسم: محمود د. 17

طه عزمي د. ملكاوي، حسن فتحي د. تحرير دراسية حلقة رشد. بن الوليد ألبي الفكري العطاء 18
١٩٩٩م. عمان، اإلسالمي، للفكر العايل املعهد السيد،
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يتخطى أن يحاول من بفكره، خالد بفلسفته، خالد ليبقى، إال قال ما يقل لم التفكري،
تزييف يحاول ومن عبثًا، ضائع فوقته العمالق الرائد فيلسوفنا به قام الذي الرائد الدور
وثراء آرائه عمق عىل يدل مما ومكان، زمان كل يف الفالسفة لعنة به فستلحق آرائه
الفكرية أعماله طريق عن دخل لقد العميق. بأثره خالد بكتاباته، خالد الخالد، فكره
من أعظم العظيم العربي الفيلسوف وأرحبها. األبواب أوسع من الفلسفة تاريخ الكربى

وأروعها.19 أعمقها وما أفكاره ندرس أن واجبنا ومن العربية، أمتنا أنجبتهم

عليه هو ما عىل رشد ابن ثانيًا:

يمكن هل الحضاري؟ دوره يف عليه هو ما عىل معرفته يمكن هل رشد؟ ابن هو فمن
يصنع كيف أقواله؟ وأنواع وأساليبه مقاصده ويحدد نفسه عن رشد ابن يتحدث أن
مهنة؟ تكون أن قبل رسالة فالفلسفة رسالته، ويحدد عرصه إطار يف نفسه رشد ابن
يف توظيفه من بدًال تعيش أن الرشدية أرادت إذا العرص هذا يف استئنافه يمكن وكيف
االعتبار رد يمكن كيف لخصومها؟ ونقًدا سياسية لنظم تربيًرا وقتية سياسية غايات
واملنصب، الشهرة الطالبني عليه، املدعني به املتكسبني أيدي من وإنقاذه رشد، البن

األسواق؟ يف به واملتاجرين والوجاهة، الصدارة
أزمته، يدرك عرصه ابن إنه فيلسوف. كل مثل حضاري موقف صاحب رشد ابن
«ملتزم» فيلسوف كل لها. االستجابة ويحاول تحدياته، يقبل لها، حل إيجاد ويحاول
وهو تجريًدا. الفالسفة أكثر كان ولو حتى االلتزام أشكال اختلفت وإن بالرضورة
املوقف نفسه. فيه فيلسوف كل يجد الذي الحضاري املوقف عىل بناءً ثالثي موقف
العقل بنية عىل بناءً قبليٍّا معرفته ويمكن محددة. واالختيارات متغريون والفالسفة ثابت

الفالسفة. أعمال تحليل من بعديٍّا معرفته قبل الخالص
وتجاوز الفلسفة، إىل الكالم علم وتجاوز القديم، املوروث بناء إعادة األول: املوقف
أن بعد االعتزال إىل األشعرية من تحوًال الطبيعية العقلية الفلسفة إىل اإلرشاقية الفلسفة
املعارضة الهالكة، الفرقة هي الدولة وخصوم الناجية الفرقة هي األشعرية الغزايل جعل

وتصدير إرشاف للثقافة، األعىل املجلس العقيل، لالتجاه ورائًدا عربيٍّا مفكًرا رشد، ابن الفيلسوف 19
١٩٩٣م. القاهرة، العراقي، عاطف د.
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واملعارضة االعتقاد»، يف «االقتصاد يف ذلك عن عرب كما املعتزلة وهم الداخل يف العلنية
األدلة مناهج عن «الكشف ففي الباطنية». فضائح أو «املستظهري يف الداخل يف الرسية
علم رشد ابن ينقد املضلة» به والشُّ الزيغ من فيها وقع بما والتعريف امللة، عقائد يف
أفاد هو وال بتعقيله، الدين أفاد هو ال والفلسفة. الدين بني تأرجح أنه ويبني الكالم
به ينتفع وال الذكي يفيد ال الكالم فعلم ذلك. عىل نموذج واألشاعرة بالربهان. الفلسفة
ودليل الفرد، الجوهر ودليل والحدوث، القدم دليل قارصة، هللا وجود عىل أدلته البليد.
ضد والرؤية والجهة الجسمية وينفي الوحدانية. إلثبات التمانع ودليل والواجب، املمكن

األشاعرة.20
عليها الغزايل هجوم ضد التهافت» «تهافت يف الفلسفة عن رشد ابن يدافع ثم
العالم، قدم يف الفالسفة افرتاضات أن مبينًا الفالسفة»، «تهافت يف الفالسفة وتكفريه
الغزايل نقد فقد والنقل. العقل يف يؤيدها ما لها الكلية النفس وخلود بالكليات، هللا وعلم
ومنهجه املتعايل موضوعه يف حدوده له والكالم فيلسوًفا. ال متكلًما باعتباره الفلسفة

املحتملة. ونتائجه الجديل،
وأن املقال»، «فصل يف والدين الفلسفة والرشيعة، الحكمة اتفاق رشد ابن يثبت ثم
أو محرم أو مكروه أم مندوب أم واجب النظر هل سؤال: عىل ردٍّا بالرشع واجب النظر
الربهاني القول وهي النظر. إال الفلسفة وليست الخمسة. التكليف ألحكام طبًقا مباح

املتكلمني. أقوال من الخطابي أو الجديل وليس
والكالم الفلسفة يف املقتصد» ونهاية املجتهد «بداية يف الفقه رشد ابن ويؤسس
ويوحد الرشعي، الفعل بنية عن الفقه يف يبحث علمية. علوم والطب والفقه نظرية، علوم
األصوليني، بطريقة بينهما والجمع والعقلية، النقلية األدلة تعارض ويدرأ املذاهب، بني
والجمع الرتجيح والغالب األصلية. الرباءة إىل العودة أو واملقيد واملطلق والخاص، العام
عن الحل يكون وأحيانًا التخيري. مذهب هو الحل يكون وأحيانًا والجمع. النسخ ثم
واملتشابه، املحكم ل، واملؤوَّ الظاهر واملجاز، الحقيقة األصوليني، عند األلفاظ مبحث طريق
رشد ابن يؤسس وال االسم. اشرتاك إىل يرجع قد الخالف ألن إلخ؛ … واملبني املجمل
والحاسة األخالق عىل أيًضا بل والتجربة القياس أي والطبيعة العقل عىل فقط الفقه

علم نقد األول: الفصل الحكمة، تكوين األول: الجزء اإلبداع، الثالث: املجلد اإلبداع، إىل النقل من 20

ص٨١–١٧٨. ٢٠٠١م، القاهرة، قباء، دار رشد. ابن نقد رابًعا: الكالم.
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األخالق. محاسن من وهي النظافة، بها املقصود فالطهارة البديهي. والذوق الخلقية
وأقرب الرشعية، السياسة ويعادل السلطان. به يقيض قسم قسمان. الرشعية واألحكام
املندوب. إىل وأقرب الفردية الحياة وهو السلطان، به يقيض ال وقسم الفرض. إىل
خماسيٍّا أخالقيٍّا نسًقا رشد ابن ويضع ذاتي. قانون والثاني موضوعي، قانون األول
العبادات. تستنبط ومنها الشكر األوىل فضائل: خمس عىل ويقوم كله الفقه منه يستنبط
األبدان يف العدل والثالثة واملناكح. والرشاب الطعام آداب تستنبط ومنها العفة والثانية
تقوم وعليها السخاء والرابعة والعقوبات. والقصاص الحروب فقه يقوم وعليه واألموال،
والنهي باملعروف واألمر الرياسة تقوم وعليها الشجاعة والخامسة والصدقات، الزكاة

املنكر.21 عن
وطالب النظرية األصول عىل مركًزا «الكليات»، يف الطب علم رشد ابن ويعرض
أدبي كنوع التأليف يف ويدخل العملية، باملسائل يعنى الطب عن كتاب تأليف زهر ابن
بقراط ثم جالينوس عند الوافد يتقدم املوروث.22 تنظري قبل الوافد تمثل يكون عندما
ثم بالرازي بداية باملوروث يأتي ثم وأرسطراطس بولس ثم أركيغانس ثم أرسطو ثم
ينتقد نرص. وأبو وافد أبو ثم سينا، وابن الكندي ثم زهر، بنو ثم زهر، بن مروان ابن

زهر. وابن سينا ابن عىل ويثني واملوسيقى، بالعدد الطب ربط ألنه طبيبًا الكندي
وليس األشعرية لنقد واستعماله عليه هو ما عىل الوافد تمثل إعادة الثاني: املوقف
واملسلمني، اليونان اح الرشَّ براثن من وتخليصه اإلرشاقية، الفلسفة يف إغراقه أو له تقليًدا
أرادوا الذين واملسلمني رشقيٍّا، مسيحيٍّا أو أفالطونيٍّا إرشاقيٍّا جعله أرادوا الذين اليونان

إلهيٍّا. أخالقيٍّا إسالميٍّا، عربيٍّا جعله
«الشارح الالتني سماه ولو حتى منه الشهرة وطلب له والرتويج نقله يشأ لم
وسائل، علوم فالوافد املوروث. داخل الوافد واحتوى العرص، ثقافة تمثل بل األعظم»

غايات. علوم واملوروث
«التفسري» الخطاب، تحليل يف واليشء واملعنى اللفظ لجدل طبًقا الوافد عرض وأعاد
رشد ابن رشح اليشء. من و«الجوامع» املعنى، من و«التلخيص» اللفظ، من الكبري

،١٦ العدد والغرب، الرشق يف العقالني والرتاث رشد ابن املقارنة، البالغة مجلة ألف، فقيًها، رشد ابن 21
ص١١٦. ١٩٦٦م، القاهرة،

املوروث، تنظري قبل الوافد تمثل الثاني: الفصل التحول، الثاني: املجلد اإلبداع، إىل النقل من 22

ص١٨٥–١٨٨.
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ثم سينا ابن ثم الفارابي يتقدم املوروث من ولكن أرسطو يتقدم الوافد من الربهان.
يخلصه ثم اليوناني باملعنى يبدأ ملتنا. أهل من واملتكلمون يونس بن متى ثم ماجه ابن
الحال هو كما اإلسالمية العربية الحضارة عىل يركبه ثم تعميمه أجل ومن حضارته من
ما وفرس سينا. ابن وينقد الفارابي عىل يثني والحكم. والعلة والفرع األصل القياس، يف
وثافرسطس، ونيقوالوش وثامسطيوس اإلسكندر ثم أرسطو عىل معتمًدا الطبيعة بعد
ومن والسفسطائيني. سقراط ثم وانكسمندريس، وانكساجوراس وأبرخس بطليموس ثم
واألرجوزة النفس ورشح واإللهي. الطبيعي العلمني بني لخلطه سينا ابن يتقدم املوروث

للوافد. كما للموروث فالرشح سينا. البن الطب يف
والجدل والربهان والقياس والعبارة املقوالت تقريبًا، أرسطو أعمال كل ولخص
شعراء من وكثري املتنبي ثم كالفارابي املوروث إىل ويحيل والشعر، والخطابة والسفسطة
واملعري والفرزدق نواس وأبي املعتز وابن وجرير تمام وأبي القيس امرئ مثل العرب
والخنساء والبحرتي واألعىش والنابغة الرمة ذا الشعر تلخيص ويزيد الذبياني. والنابغة
والفساد والكون العالم السماء الطبيعيات، ويلخص والكميت. فراس وأبا وعنرتة وزهري
مشريًا ألفالطون السياسة كتاب لخص كما واملحسوس. والحاس والنفس العلوية واآلثار
القرآنية. والرشيعة رشيعتنا مثل الرشع موضوعات من كثري وإىل تمام وأبي الفارابي إىل
للمنطق، جوامع وقدم أيًضا. واملوروث للوافد فالتلخيص للغزايل «املستصفى» واخترص
والكون والعالم، والسماء الطبيعي، السماع وللطبيعيات، والشعر، والخطابة الجدل
الغزايل ثم سينا ابن فيها ينقد الطبيعة بعد وملا والنفس. العلوية، واآلثار والفساد،

والفارابي.23
يكتب لم ألنه رشد ابن عند الفاضلة» «املدينة أو السياسة دراسة يجوز ال لذلك
منها القصد ليس والجوامع والتلخيصات والرشوح الفارابي. مثل املوضوع يف ا نصٍّ
املوروث داخل قراءتها وإعادة وافدة، ترجمات واحتواء وافد، تمثُّل بل موضوعات دراسة
بمنهج أفالطون» نواميس «تلخيص يدرس إنما املعرفة. ووحدة الثقافة لوحدة تأكيًدا
األندلس، يف السياسية الحياة لنقد توظيفه وكيفية اليوناني النص مضمون ملعرفة مقارن

التسلط.24 وحدانية مثل نقًال أم تعريبًا املصطلحات وضع وطريقة

النقل. األول: املجلد السابق، 23
١٩٩٩م. اإلسكندرية، املعارف، منشأة رشد، ابن عند الفاضلة املدينة زيد: أبو أحمد منى د. 24
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الرشح يدرس بل جوامع، أو تلخيصات أو تفاسري الرشوح، عرب املوضوع يُدرس ال
وليس واحد أدبي نوع عرب عرضيٍّا، وليس طوليٍّا يدرس حضاري. وموقف أدبي، كنوع
والتالخيص الكليات مثل املؤلفات عرب طبيبًا» رشد «ابن يدرس وال أنواع. عدة عرب
يشء، التأليف وقصد، هدف له أدبي نوع فكل وأبقراط. جالينوس ملقاالت تلخيصه مثل

آخر.25 يشء والتلخيص
املوضوع يف تأليف له ليس رشد ابن ألن رشد» ابن عند الفلكي «التصور يُدرس وال
يف خاصة وظيفة له أدبي نوع وهو له. وجوامع والعالم للسماء تالخيص له بل
تدرس وال القراءة.26 لعلم طبًقا ملراجعته أو املوروث لتأصيل واستعماله الوافد تمثل
مجاًال الطبيعي، الجسم بتعريف بداية رشد»، ابن فلسفة يف الطبيعية «العلوم أيًضا
ألن ولواحق وأحكاًما مفهوًما منها وكل العدم، ثم الصورة ثم الهيوىل ثم وتعريًفا
طبيعيات عىل وجوامع تالخيص له بل الطبيعية العلوم عن مؤلًفا يكتب لم رشد ابن
التلخيص مختلفان، أدبيان نوعان وهما الطبيعي. العلم يف أيًضا مقاالت وله أرسطو.

والتأليف.27
إىل وتحويله مباًرشا، تنظريًا وتنظريه املبارش، الواقع إىل التوجه الثالث: واملوقف
تأويل التأويل، بمهمة الفيلسوف يكتفي ال وحتى القدماء نصوص إىل إضافة نص
تمثلها أجل من الجديدة النصوص تأويل أو بنائها إعادة أجل من القديمة النصوص
الكالمية القديمة النصوص مع بالتعامل رشد ابن اكتفى املعرفة. وحدة عىل حفاًظا
بتمثُّل أو املجتهد) (بداية والفقهية التهافت)، (تهافت والفلسفية األدلة)، (مناهج
مثل والطبية ألرسطو والجوامع والتلخيصات الرشوح يف الجديدة، الفلسفية النصوص
ويبدو النص. وراء من الواقع هم بدا ولو حتى له، وعروضه جالينوس عىل رشوحه
ابن بارقة تستطع فلم املغرب. إىل وامتدت املرشق، يف قوية كانت الغزايل رضبة أن
الوسطى آسيا اختارت الفلسفة. إىل االعتبار ورد األشعرية سيطرة من التخفف رشد
وظل رشد. ابن عند والطبيعة العقل طريق أوروبا واختارت الرياضية. العلوم طريق
حركات محاولة بعد حتى الغزايل سطوة تحت وأوروبا آسيا بني اإلسالمي العالم وسط

١٩٩٥م. الكويت، الطبية، للعلوم اإلسالمية املنظمة طبيبًا، رشد ابن الروبي: شادي أبو د. 25

١٩٩٧م. القاهرة، للكتاب، العامة الهيئة مطابع رشد، ابن عند الفلكي التصور الرحيم: عبد دولت د. 26

١٩٩٥م. بريوت، الطليعة، دار رشد، ابن فلسفة يف الطبيعية العلوم العبيدي: مجيد حسن د. 27
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والغربية العربية الثقافتني بني رشد ابن توظيف

فانتهت الطريق وسط يف االعتزال إىل األشعرية من التحول عبده، محمد خاصًة اإلصالح
املاتريدية. إىل

رشد، «ابن مثل رشد ابن نكبة عن الحديث للواقع املبارش التنظري يف يكفي وال
بالرواد، والتشبه واإلعالن الدراما إىل أقرب الكتابات من اللون فهذا والنكبة». اإلنسان
بني الحياتي. املوقف وبني الذاتية السرية بني خلط وهو املأزوم. الوجود عن ويعرب
السلطان عهد يف ثم يوسف وابنه املؤمن عبد السلطان عهد يف ثم الصبا طور يف رشد ابن
أحد وعند املعارص العربي الخطاب يف نكبته دراسة أو محنته أسباب وبني املنصور،

رواده.28
تلخيص يغني هل للواقع؟ املبارش التنظري عن التأويل يغني هل هو: والسؤال
وليس كواقع للتسلط املبارش التنظري عن التسلط وحدانية لنقد أفالطون جمهورية
الرضوري من هل ملواجهته؟ طرق واقرتاح أسبابه، وتحليل مظاهره، وصف كنص،
الفيلسوف مهمة تقترص هل الواقع؟ لرؤية الجديد النص أو القديم النص نظارة وضع

التنظري؟ دون التأويل عىل
عرًضا القدماء نصوص يف النظر إلعادة فقط ليس اآلن الفالسفة أمام التحدي إن
وتعليًقا ترجمة املحدثني نصوص عرض أو وتجاوًزا قراءة بل وتلخيًصا ورشًحا وتحليًال
وتعرض خالله. من الواقع يرى ا نصٍّ زالت ما الفلسفة الحالتني كلتا ففي وتأليًفا. ورشًحا
هو التحدي إنما نص. حضارة بأنها االتهام إىل نفسها اإلسالمية العربية الحضارة
نصوص إىل إضافة نص إىل الواقع تحويل إىل اإلسالمي العربي الفيلسوف يتحول أن
اإلسالمي العربي الواقع مع ويتعامل التفلسف. عملية يمارس حتى واملحدثني القدماء
نقل يمكن ثَم وِمن الجديد. والوافد القديم املوروث العكازين، إىل االستناد دون مبارشة
من الوافد رشد البن أو القدماء من املوروث رشد البن تقريظ من كلها التاريخية املرحلة
الفلسفة، إىل االعتبار ويرد الكالم، علم من يتخفف جديد عرصي رشد ابن إىل املحدثني
هيجل. العرص، أرسطو برشح الجديد الغربي الوافد نحو االنجذاب من الفكر ويحمي
الذين بل رشد بابن يتكسبون الذين هم ليسوا والرشديون الرشدية. هي رشد فابن

التاريخ. يف كحركة الرشدية يستأنفون

٢٠٠٠م. عمان، األصدقاء، مركز والنكبة، اإلنسان رشد، ابن عواد: أحمد محمد د. 28
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املتدانية1 احلكمة إىل املتعالية احلكمة من

قرون أربعة بعد الشريازي الدين صدر لتثوير محاولة
(١٠٥٠–١٤٢٠ه)

أولية قراءة

السيايس. وحارضها الثقايف ماضيها بني الشديد التباعد هو أمة يهدد ما أخطر إن
والسهروردي بداماد مروًرا الشريازي الدين صدر حتى سينا ابن منذ فاإلرشاق
اإلمامية، للفلسفة املميزة والسمة إيران، يف الشائعة الوطنية الثقافة هي والشهرزوري
ونسج القاهر، الظاهر عالم عىل الطاغوت استوىل أن بعد الحر الباطن العالم اكتشاف
اإلسالمية الثورة قامت ثم الواقعي. العالم ضياع عن تعويًضا الخالق الخيال من عالم
ضد املستضعفني لصالح ثورية إسالمية بأيديولوجية عاًما عرشين منذ إيران يف
ومنتظري مطهري الثوار األئمة من ورفاقه الخميني اإلمام أسسها وضع املستكربين.
اإلرشاقية الفلسفة بني الصلة ما اآلن: والسؤال العلمية. الحوزة علماء من وغريهم
إىل القديمة اإلرشاق حكمة تحويل يمكن هل املعارصة؟ اإلسالمية والثورة القديمة
أم والحارض؟ املايض بني التواصل يتحقق حتى معارصة ثورية إسالمية أيديولوجية
ممارستها يف ثورية تنظريها يف إرشاقية إيران يف اإلسالمية الوطنية الثقافة تظل
القديم اإلرشاق يكفي وهل الحارض؟ وثورة املايض إرشاق بني التواصل تحقيق دون
أساًسا تكون أن يمكن اإلرشاقي باملعنى الروح ثورة هل معارصة؟ ثورة يكون أن

١٩٩٩م. مايو ٢٣–٢٧ طهران، اإلسالمية، صدرا فلسفة بحوث معهد 1



(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

الطابع، مزدوجة إيران يف الوطنية الثقافة تظل أم املعارص؟ باملعنى سياسية لثورة
ليست املتعالية الحكمة إن أخرى؟ ناحية من معارصة وثورة ناحية من تقليدي إرشاق
وعقالنية إرشاقية الوطنية، ثقافاتها بتعدد اإلسالمية األمة ملجموع بل وحدهم للفرس
بهذه قيامهم هو العرب الثوريني اإلسالميني الحكماء واجب فإن ثَم وِمن وطبيعية.2
منذ العربية والثورات السبعينيات أواخر يف اإلسالمية الثورة بني للعالقة توثيًقا املهمة

الخمسينيات. أوائل
وقد األنبياء. آخر أو الرسل أول واعتباره املتألهني بصدر اإلعجاب املهم وليس
باألئمة له إلحاًقا والتقديس والتبجيل والتعظيم التقليد درجة إىل به اإلعجاب حد يصل
يف حكيًما كان بهم». نقتدي وال منهم نتعلم رجال. ونحن رجال «هم املعصومني.
يف خاصة املرشق إىل وانتقلت رشد. ابن بعد املغرب يف الفلسفة عزت أن بعد عرصه
الدين نرص مثل املتأخرين والحكماء اح الرشَّ عند واألخالقية والطبيعية الرياضية العلوم
وجاء الزمن. وتغري قرون، أربعة انقضت ثم وغريهم. الشريازي الدين وصدر الطويس
حتى منها الكثري تعثر التي الحديثة الدول وبناء التحرر بحركات وانتهى االستعمار
األمريكي أو القديم األوروبي االستعمار ملراكز تابعة دوًال وأصبحت استقاللها فقدت
والتفتيت بالحصار مهدد اإلسالمي والعالم محتلة. زالت وما فلسطني، واحتُلت الجديد.
اإلرشاق حكمة قراءة إعادة كله هذا يحتم أال العوملة. عرص ويف واحد قطب ذي عالم يف
إيران يف اإلسالمية الثورة وبعد الجديدة، الظروف ظل يف إنتاجها إلعادة قرون أربعة بعد
لبنان جنوب يف الفلسطينية واملقاومة آسيا، أواسط يف اإلسالمية الجمهوريات واستقالل
أوروبا من املسلمني استئصال ومحاوالت مكان، كل يف اإلسالمية والصحوة فلسطني، ويف
مقومات أحد املوروثة الثقافة تصبح حتى وكوسوفو والهرسك البوسنة من الرشقية،
وأيهما املستقبل؟ نحو التوجه أو املايض نحو االتجاه أفضل وأيهما الوطني؟ النضال
األبناء صنع من جديد تراث إبداع يف املساهمة أم واألجداد اآلباء برتاث اإلعجاب أجدى
ال التجديد فإن اإلسالمية» الفلسفة «مجدد الشريازي الدين صدر كان وإذا واألحفاد؟
هللا «إن العصور عرب األمة. علماء عند يستمر بل بعرص ينتهي وال شخص عند يتوقف

دينها».3 لها يجدد من سنة مائة كل رأس عىل يبعث

الدين صدر الرباني والفيلسوف اإللهي الحكيم ملؤلفه األربعة العقلية األسفار يف املتعالية الحكمة 2
بريوت. العربي، الرتاث إحياء دار ١٠٥٠ه، املتويف اإلسالمية، الفلسفة مجدد الشريازي، محمد

.٧ ج١، السابق، 3
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املتدانية الحكمة إىل املتعالية الحكمة من

مصدر واالجتهاد يجوز. ال املقلد وإيمان العلم. مصادر من مصدًرا ليس التقليد إن
األمة علماء واجب من وإن ألحد.4 اعتماد وال موىل وال سيد وال الترشيع. مصادر من

القدماء. سنة العلماء بني والتواصل األنبياء. ورثة فالعلماء االجتهاد،
إىل املتعالية» «الحكمة من التحول وهذا النقد، بهذا يسمح نفسه املتألهني صدر إن
املتكلمني، ضد واملحاجة واالعرتاضات بالنقد مملوءة املتعالية فالحكمة املتدانية». «الحكمة
اإلرشاق وحكماء األول املعلم فيهم بما اليونان حكماء الحكماء، وضد ومعتزلة، أشاعرة
و«التزييف» «النقد» بألفاظ النقدي املوقف بهذا ويرصح الغزايل. السنة، أهل عند وممثلهم
وعلوم األرسار قدر يعرف عمن الديار «خلو املتألهني صدر ويرى والرتصيف».5 و«الهدم
التي األرسار علوم من التحول هو والثوريني الحكماء مسئولية تكون ثَم وِمن األحرار».

املتدانية».6 «الحكمة تؤصلها التي األحرار» «علوم إىل املتعالية» «الحكمة عنها عربت
وال املذهب، فهو لإلمامية وال املفضل، االختيار فهو لإلرشاق، نقد يوجد ال قد
املتكلمني نقد قدر ومحيطه، اإلرشاق بحر للصوفية وال اإلرشاق، نظري لإلسماعيلية

واضحة. القدماء تجاوز ومحاولة موجود، فاالجتهاد ذلك ومع والحكماء.
بنية زالت فما بناء. إعادة إىل حاجة يف ذاتها املتعالية» «الحكمة بنية إن
األربعة. للعلوم أو األربعة لألسفار الرباعية القسمة سواء أقسامها يف مضطربة
والطرف، والفن، واملطلب، واملنهج، واملرحلة، السفر، إىل القسمة يف الرتدد هذا ويبدو
إرشاقية بفواصل للفقرات الجزئية األقسام إىل باإلضافة والفصل. والباب، واملسلك،
أخرى.7 ناحية من والتحصيل والبحث ناحية من واإللهام اإلرشاق بني ترتاوح باملئات

.٧ ج١، السابق، 4
ج٥، املعتزيل النظام مذهب بإبطال يختص ما ذكر .٧٨ ،٣٦١–٣٦٥ ج١، السابق املتكلمني، انتقادات 5
بعض كالم .٢٥٦–٢٦٣ ج١، السابق الصوفية انتقادات .١–٦ ج٩، بالتناسخ القول بطالن .٢٦–٢٨
٤٠٠–٤٠١ ج١، أخرى كثرية وانتقاضات انتقادات .٣٤٥–٣٤٧ ج٢، التوحيد يف املتصوفة من الجهلة

.٦ ج٢،
.١١ ج١، السابق، 6

نقاوة مرشقية، حكمة مرشقية، نكتة عرشية، حكمة إرشاقية، قاعدة إرشاقية، حكمة مثل: اإلرشاقيات 7
إلخ. … عرشية

شك وتفصيالت، إشكاالت تنبيهي، ترتيل تفصيلية، إفادة وتنبيه، إيضاح وفهم، وهم مثل: والبحوث
تحقيق وتنبيه، توضيح تحصييل، وضع وتنبيه، إحصاء تحصييل، تنبيه وتحصيل، تعقيب وتحقيق،
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(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

وموسيقى الكلمات إليقاع طبًقا أربعة أو لفظني أو واحًدا لفًظا التعبري يكون قد
العبارات.8

وبامللك بالكتاب ارتبط قرآني.9 «الحكمة» لفظ قرآنيان. املتعالية» «الحكمة ولفظا
مستقلة ماهية لها الحكمة إن أي مستقالٍّ وأتى الخطاب. وبفصل الحسنة وباملوعظة
وتعني «عال».11 فعل صيغ كإحدى «متعايل» لفظ ورد كما عالقاتها.10 عن النظر برصف
عنه وتعويًضا الواقع، عىل تساميًا أعىل، إىل اتجاًها واملفارقة والعلو التجاوز الصيغ كل
العكيس، املعنى تعني كانط من ابتداءً الحديثة الغربية الفلسفة يف أنها ولو ورفعة سموٍّا

العالم. يف ما وليس الذهن يف ما الداخيل، الجواني، املباطن، املحايث،
يف ولكنه «التدني»، معنى به يوحي قدحيٍّا معنًى يفيد فقد «املتدانية» لفظ أما
أيًضا قرآني وهو اللفظ. عن النظر برصف للمتعايل املقابل العكيس املعنى يؤيد الحقيقة
للجنان سمة وهي أَْدنَى﴾. أَْو َقْوَسنْيِ َقاَب َفَكاَن * َفتََدىلَّ َدنَا ﴿ثُمَّ واملعراج اإلرساء ليلة يف

ومخلص، بحث وتحصيل، بحث وتنقيح، بحوث تفصييل، ذكر تفصييل، تنبيه وتعقيب، بحث وتحصيل،
وتحقيق، هدم وإزالة، وهم وفك، عقدة وإزاحات، شكوك وتحقيق، شك وقع، شك شك، دفاع ريب، إزالة
تلويح مثل: االثنني بني تجمع وتعبريات ألفاظ وهناك إلخ، … وإزاحة وهم وتنبيه، وهم وتقويم، بحث
رحماني، تنوير وتلويح، ذكر عريش، تنبيه تلويح، فيه توضيح عريش، برهان عقيل، إيقاظ استناري،

إلخ. … تقدييس تنبيه تبرصة، زيادة عريش، نقد
تعقيب، تفريع، تمثيل، تلويح، تنبيه، تسجيل، نتيجة، تذكرة، إفادة، نكتة، هداية، مثل: مفرد لفظ 8

عقلية وإزاحة وهمية غشاوة مثل: رباعية ألفاظ سابًقا. املذكورة مثل مزدوجة ألفاظ إلخ، … تبرصة
كالم نقل تحصييل، وتعقيب تنبيهي ذكر حال، لتوضيح مثال تفصيل تنقيح، إلفادة توضيح زيادة

إلخ. … مرام لتقريب
والحكمة، امللك ،(٧) الحكمة ،(١٠) والحكمة الكتاب مرة، ٢٠ الكريم القرآن يف «الحكمة» لفظ ورد 9

.(١) الخطاب وفصل والحكمة الحسنة، واملوعظة الحكمة
إَِليَْك أَْوَحى ا ِممَّ ﴿ذَِلَك ،(٢٦٩ :٢) َكِثريًا﴾ َخرْيًا أُوتَِي َفَقْد اْلِحْكَمَة يُْؤَت َوَمْن يََشاءُ َمْن اْلِحْكَمَة ﴿يُْؤتِي 10

يُتَْىل َما ﴿َواذُْكْرَن ،(١٢ :٣١) هلِلِ﴾ اْشُكْر أَِن اْلِحْكَمَة لُْقَماَن آتَيْنَا ﴿َوَلَقْد ،(٣٩ :١٧) اْلِحْكَمِة﴾ ِمَن َربَُّك
بَاِلَغٌة ِحْكَمٌة ﴿ ،(٦٣ :٤٣) ِباْلِحْكَمِة﴾ ِجئْتُُكْم َقْد ﴿َقاَل ،(٣٤ :٣٣) َواْلِحْكَمِة﴾ ِهللا آيَاِت ِمْن بُيُوتُِكنَّ ِيف

.(٥ :٥٤) النُّذُُر﴾ تُْغِن َفَما
عاليها، عالية، تعلوا، عال، ،(٣) عليٍّا ،(٤) علوٍّا ،(٨) العيل ،(٩) األعىل ،(١٤) تعاىل هي: الصيغ هذه 11

علِّيني علِّيون، املتعال، األعىل، العليا، عاليهم، عاليًا، لعاٍل، استعىل، لتعلن، علوٍّا، ،(٢) األعلون عالني، العيل.
.(١)
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للنخيل ووصف َداٍن﴾. اْلَجنَّتنَْيِ َوَجنَى إِْستَْربٍَق ِمْن بََطاِئنَُها ُفُرٍش َعَىل ﴿ُمتَِّكِئنَي بلفظ
ُقُطوُفَها * َعاِليٍَة َجنٍَّة ﴿ِيف ولقطوفها َداِنيٌَة﴾، ِقنَْواٌن َطْلِعَها ِمْن النَّْخِل ﴿َوِمَن الجنة يف
املسلمني نساء عىل الجلباب دنو يف إيجابي معنًى له «يدني» الفعل إن بل َداِنيٌَة﴾.
ومما .﴾ َجَالِبيِبِهنَّ ِمْن َعَليِْهنَّ يُْدِننَي اْلُمْؤِمِننَي َونَِساءِ َوبَنَاِتَك ِألَْزَواِجَك ُقْل النَِّبيُّ أَيَُّها ﴿يَا
اللفظ أن مع القرآنية.12 معانيها وبعض «أدنى» صيغة للفظ السلبي املعنى عىل ساعد
ويظل األقل. معنى تفيد وقد واألقرب. القريب القرآنية االستعماالت باقي يف أيًضا يعني
البعد. يفيد الذي التعايل مقابل يف القرب هو الذهن إىل يتبادر الذي اإليجابي املعنى
تفيد سلبية كلها معانيه أن إال الجذر نفس من مشتق أنه من بالرغم «الدنيا» لفظ إن

الهبوط.13
معنًى له «داٍن» اللفظ ألن أفضل وهو الدانية» «الحكمة يقال أن يمكن وكان
تفضيل تم لذلك «متعالية». مقابل يف اإليقاعي والوزن املقابل النغم ينقصه ولكن إيجابي

مألوًفا. املعنى يكن لم وإن حتى اللفظ موسيقى عىل حرًصا «املتدانية»
إىل املتعالية الحكمة «من العنوان عليه يدل كما مرحلة إىل مرحلة من واملمر
أصبح إنه بل والغربية. الرشقية الفلسفية الدراسات يف شائع عنوان املتدانية» الحكمة
القدماء مرحلة من االنتقال عىل يدل وهو والتجديد».14 «الرتاث ملرشوع املميز العنوان
الغربية الفلسفة يف هورسل استعمله الذي العنوان نفس وهو املحدثني، مرحلة إىل
املمر هذا واصًفا الرتنسندنتا»، املنطق إىل الصوري املنطق «من الشهري كتابه يف املعارصة
وهو الخالصة الشعورية الفلسفة إىل املادة والوضعية املجردة الصورية الفلسفة من

«الفينومينولوجيا».

:٧) اْألَْدنَى﴾ َهذَا َعَرَض ﴿يَأُْخذُوَن ،(٦١ :٢) َخرْيٌ﴾ ُهَو ِبالذي أَْدنَى ُهَو الذي ﴿أَتَْستَبِْدلُوَن مثل 12

.(١٦٩
أَْدنَى تَُقوُم أَنََّك يَْعَلُم َربََّك ﴿إِنَّ ،(٢١ :٣٢) اْألَْكَربِ﴾ اْلَعذَاِب ُدوَن اْألَْدنَى اْلَعذَاِب ِمَن ﴿َوَلنُِذيَقنَُّهْم مثل 13

.(٢٠ :٧٣) َوثُلُثَُه﴾ َونِْصَفُه اللَّيِْل ثُلُثَِي ِمْن
إىل العقيدة من (١) ويشمل: القديم، الرتاث من موقفنا األوىل: ثالث: جبهات من املرشوع هذا يتكون 14
أصول (علم الواقع إىل النص من (٣) الحكمة). (علوم اإلبداع إىل النقل من (٢) الكالم). (علم الثورة
والثاني، النقلية. العلوم العقل إىل النقل من (٥) التصوف). (علوم البقاء إىل الفناء من (٤) الفقه).

التفسري). (نظرية الواقع من موقفنا والثالث، الغربي، الرتاث من موقفنا
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صدر عىل غريبًا ليس املتدانية» «الحكمة إىل املتعالية» «الحكمة من التحول هذا
وهلة ألول اللفظ بذلك يوحي كما الكتاب فر السِّ يعني فال األربعة»، «األسفار يف املتألهني
الطبيعي، العلم (الوجود)، العامة األمور أربعة: الحكمة أقسام أيًضا يعني وال حق. وعن

املمرات: أو املسارات إىل أقرب هي أسفار أربعة يعني بل النفس. علم اإللهي، العلم

إىل الصعود التأويل، الصوفية وأسماه الصاعد، املمر وهو الحق، إىل الخلق من (١)
والتعايل. والعلو االرتقاء أعىل،

بقربه، واألنس فيه، والدوران به والنعيم الحق، يف املكوث وهو الحق، يف بالحق (٢)
إليه. الصعود بعد السطح فوق االستقرار ملكوته، يف والعيش رحابه، يف والتجوال

الصعود بعد إليه والعودة العالم، إىل النزول وهو بالحق، الخلق إىل الحق من (٣)
«التنزيل». األصوليون سماه ما وهو منه،

الداني، الحق بل املعايل الحق ليس الخلق، يف بالحق النعيم أي الخلق يف بالحق (٤)
الخلق. يف يتجىل كما الحق

يف املتعالية» «الحكمة من االنتقال الحقيقة يف هي األربعة العقلية األسفار هذه
الحق إىل الخلق من الصعود من الرابع، السفر يف املتدانية» «الحكمة إىل األول السفر
الثالث السفرين اح الرشَّ وينىس فيه. والكد الخلق إىل الحق من النزول إىل به واألنس

«التأويل».15 األولني فرين بالسِّ النعيم نشوة يف وهم «التنزيل»، والرابع،
األربعة «األسفار هي بل عرفانية نظرية مسالك ليست األربعة» «األسفار إن
طرًقا وليست لدنية وعلوم ربانية، معارف اإلرشاق أن الشائع ولكن العملية». السلوكية
التحول العلماء مهمة تكون وبالتايل الصوفية. عند الحال هو كما طريق ومراحل سلوكية
املعرفة ومن العمل، إىل النظر من واالنتقال الثوريني، الحكماء إىل اإللهيني الحكماء من

االجتماعية. القيم إىل الفردية األخالق ومن السلوك، إىل
والعمل املوارد، تنمية والتنمية، األرض، تحرير التحرر، رشط هو الرابع السفر إن
أَيَُّها ﴿يَا تُْرَجُعوَن﴾، َال إَِليْنَا َُّكْم َوأَن َعبَثًا َخَلْقنَاُكْم ََّما أَن ﴿أََفَحِسبْتُْم الدنيا. يف والكدح والكد
األول السفر يف ليست اليوم املسلمني ومشاكل َفُمَالِقيِه﴾. َكْدًحا َربَِّك إَِىل َكاِدٌح إِنََّك اْإلِنَْساُن
االحتالل أمام الدنيا هزائم عن تعويًضا ذلك أسهل يف الحق إىل الخلق من الصعود يف

ص١٣. ج١، السابق، 15
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الحق من النزول يف الرابع، السفر يف مشاكلهم إنما ورضا. نرص كله عالم يف والتخلف،
والظلم.16 القهر رفع يف والعدل، الحرية يف الخلق، إىل

والعرش، القلم زالت ما املتعالية» «الحكمة موضوعات تكون أن املعقول من ليس
والجنة واملالئكة، والزبانية طوبى، وشجرة الزقوم، وشجرة والصور، والكريس، واللوح،
تكون أن املعقول من وليس «التعايل»؟ معنى هو هذا فهل والحوض. واألعراف، والنار،
وبعذاب باملوت التذكري إىل حاجة يف املسلمني وكأن والقرب املوت املتعالية» «الحكمة خاتمة
أو والهند وبنجالدش وتشاد ومايل السودان يف وقحًطا جوًعا يوم كل يموتون وهم القرب

والبلقان.17 وكوسوفو والهرسك البوسنة يف واغتصابًا وتذبيًحا وتقتيًال وتعذيبًا طرًدا
ألنه هل الريادة؟ هذه كل له وتكون الصدور، هذا كل سينا البن يكون وملاذا
صاحب يثبت كما عرشية االثني اإلمامية من ألنه هل فارس؟ أهل من ألنه هل إرشاقي؟
وكأنه األربعة» «األسفار يف وتردًدا ذكًرا األعالم أكثر هو سينا ابن التطبيق»؟18 «توفيق
اإلرشاقي؟ سينا ابن مذهب عىل كلها اإلسالمية الفلسفة وهل غريه. فيلسوف يوجد ال
والطبيعة؟ العقل عىل تقوم إسالمية فلسفة أصحاب وهما رشد، وابن الكندي عن وماذا
األنبياء أول آدم هو غريه، شيخ ال الذي «الشيخ» هو نموذج. إىل يتحول سينا ابن إن بل
موقف عن ناتج الحد هذا إىل النموذج سينا ابن تعظيم إن األنبياء.19 خاتم ومحمد
عليه». مردود وكلكم راد «كلكم التقليد. حد إىل والتعظيم اإلعجاب، القدماء، من اإلمامية

من اإللهي العالم من الطبيعي العالم يتسلمه فيما السادس، الفن ص٢٣٨–٣٢٢، ج٥، السابق، 16
املبادئ.

.٣٧٧–٣٨٠ ص٢١٨–٢٢٤، ج٩، السابق، 17
عرشية، االثني اإلمامية من الرئيس الشيخ أن إثبات يف التطبيق توفيق الجيالني: هللا فضل بن عيل 18

١٩٥٤م. القاهرة، الحلبي، حلمي، مصطفى محمد د. وتعليق وتحقيق تقديم
،(٣٨) الطويس ،(٥٥) الدين) (فخر الرازي ،(٥٦) السهروردي ،(٢٠٢) سينا ابن الحكماء: ترداد 19

،(١٥) الشريازي ،(٢٠) الفارابي ،(٢١) بهمنيار ،(٢٣) عربي ابن الدواني، ،(٢٨) الرسول محمد
،(٥) الشريازي الدين صدر الربكات، أبو ،(٧) الغزايل محمد إبراهيم، طالب، أبي بن عيل ،(٩) القونوي
الدين جالل ،(٣) كمونة ابن اإليجي، بوذا، الكندي، الجرجاني، األشعري، آدم، ،(٤) عباس بن هللا عبد
،(٢) عمر بن هللا عبد الالهجي، الرزاق عبد البسطامي، النيسابوري، عطاء األنصاري، هللا عبد الرومي،
والخامس الرابع األجزاء تشمل ال اإلحصائية هذه واحدة. مرة منهم كل يذكر َعَلًما. أربعني وحوايل

والسابع.
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قبلهما ووجد الهيثم، وابن البريوني أيًضا وجد الشيخ، فيه كان الذي الوقت نفس ويف
النفس وعلم العقل، عىل والقلب العلم، عىل اإلرشاق إيثار فلماذا والخوارزمي. الرازي
عىل املرشقيني» و«منطق املناظر، علم عىل الرؤية وعلم والطبيعية، الرياضية العلوم عىل

املنطقيني»؟ عىل «الرد
اإلسالمية للفلسفة والوحيد األوحد النموذج هي إذن اإلرشاقية الفلسفة تكون ملاذا
مقاومة عن والعجز االضطهاد ظروف يف نشأ واحد نوع هي إنما تجديدها؟ وطريق
استعىص أن بعد النفس إنقاذ ومحاولة البيت، آل من األئمة استشهاد بعد الطغيان
للمقاومة أيديولوجية وظهور التصوف بسببه نشأ الذي الدافع نفس وهو العالم إنقاذ
هو الهدف ويكون الفناء. الرضا، الخوف، الخشية، الورع، التوكل، الصرب، السلبية:
الخلق، إىل الحق من وليس الحق إىل الخلق من فيه، الدخول وليس العالم من الخروج
وماذا منه؟ ميئوس أمر املقاومة وهل اآلن: والسؤال أفقيٍّا. محوًرا وليس رأسيٍّا محوًرا
جنوب يف ونجاحاتها الغربي االستعمار من الوطني التحرر حركة أثناء نجاحها بعد
أحوال عىل تقوم جديدة إسالمية أيديولوجية تنشأ أن يمكن أال فلسطني. ويف لبنان
حينئٍذ والرفض؟ والغضب، والنضال، والتحرر، والثورة، املقاومة مثل جديدة ومقامات
من وليس الخلق إىل الحق من منه، الخروج وليس العالم يف الدخول هو الهدف يكون
إىل املسلمون يعود النحو هذا وعىل رأسيٍّا. محوًرا وليس أفقيٍّا محوًرا الحق، إىل الخلق
واالستعمار. التخلف عرص يف منه خرجوا أن بعد الفتوحات عرص يف كانوا كما التاريخ
عصوره يف األوروبي للمركز أطراًفا بقائهم من بدًال األطراف وغريهم املركز ويصبحون

الحديثة.20

للرازي، املرشقية املباحث ،(١٥) التعليقات ،(٦١) الشفاء كاآلتي: املذكورة الكتب أسماء ترداد 20

.(١٢) للسهروردي التلويحات املطارحات، ،(١٣) للسهروردي اإلرشاق حكمة للطويس، اإلشارات رشح
،(٦) املكية الفتوحات سينا، البن املباحثات ،(٩) أرسطوطاليس أثولوجيا ،(١٠) سينا البن اإلشارات
عوارف ،(٣) للطويس االعتقاد تجريد الدين، علوم إحياء ،(٤) التحصيل النجاة، ،(٥) لبهمنيار املحصل
يذكر كتابًا، ستني وحوايل ،(٢) وامللخص للداماد. املبني األفق ألفالطون، فإذن الطبيعي، السماع املعارف،
لبهمنيار، والسعادة البهجة الطبيعي، السماع سينا، البن العشقية الرسالة منها: واحدة مرة منها كل
املشارعات املواقف لفيثاغورس، الذهبية الرسالة ألرسطو، التفاحة املواقف، للجيالني، الحدوث رسالة
والنحل، امللل املعترب، عربي، البن الحكم فصوص للفارابي، الحكم وفصوص الفصول للسهروردي،
عيون رشح للهمذاني، الزبدة للقونوي، الغيب مفتاح للسهروردي، الهياكل لألنصاري، السائرين منازل

الشريازي. الدين لصدر مؤلفات وستة للشهرستاني، الفالسفة مصارع للرازي، الحكمة
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الفلسفة فيه سارت الذي األفالطوني االختيار مع أرسطي اختيار هناك كان
وقد اإلرشاق». «حكمة صاحب يقول كما والنور» األيد «صاحب أفالطون وراء اإلرشاقية
عند الطبيعية العقلية الفلسفة نشأة إىل والفالسفة املتكلمني عند األرسطي االختيار أدى
الحكماء. من وغريهم والنظَّام والجاحظ وثمامة معمر املعتزلة، من الطبائع أصحاب
االختيار إن بل األول؟ املعلم هو وأرسطو أرسطو من أفضل أفالطون يكون فلماذا
وفيثاغورس التفاحة وكتاب «أثولوجيا» أرسطو املنحول، أرسطو هو كان األرسطي

الذهبية. الوصية فيثاغورس املنحول،
العلم، إىل العرفان من التحول اآلن اإلسالمية لألمة واألنفع واألفضل األجدى أليس
االكتساب إىل اإللهام ومن اإلنساني، العلم إىل اللدني العلم ومن النظر، إىل اإلرشاق ومن
العرش من االنتقال األفضل من أليس اإلنسانية»؟ «شواهد إىل الربوبية» «شواهد ومن
واللوح اإللهي القلم ومن وأمرائها، ملوكها يف األمة ومأساة امللكي العرش إىل اإللهي
اإلرشاق حكمة توظيف إعادة األفيد من أليس املصادر؟ والكتاب الكاتب قلم إىل املحفوظ

اإلسالمية؟ الثورة داخل
الحديث. الغرب إىل القديم اليونان من اآلن، تغريت قد كلها التاريخية املرحلة إن
الثقافة أسرية املتعالية» «الحكمة تظل فلماذا وهدًفا. ومضمونًا لغة الحكمة تغريت
الثقافة إىل واملقصد واملضمون اللغة يف وتتغري تتطور أن دون القديمة اليونانية
منظور من عرضها وإعادة إلكمالها بل «التغريب» يف الوقوع دون الحديثة الغربية
االستمرار وملاذا اليونان؟ حكماء مع اإلرشاق حكماء فعل كما اإلسالمية الثقافة
وأغاثاذيموس، وأبرخس، وفيثاغورس، وأفالطون، أرسطو، منظومات مع التعامل يف
وإنكساجوراس، واإلسكندر، وثاسطيوس، وفرفوريوس، وديمقراطيس، وأنباذقليس،
الفلسفية املذاهب تغريت لقد وغريهم؟ وسقراط وروفس، وثاليس، وجالينوس، وبقراط،
ديكارت، أسماء وتواترت الزمان. من قرنني من أكثر منذ غازية أيًضا وأصبحت اآلن
وباور، وماركس، وهيجل، وشلنج، وفشته، وكانط، ومالربانش، وليبنتز، واسبينوزا،
املحاوالت أهمية تربز وهنا ونيتشه. وياسريز، وهيدجر، وهورسل، وشرتنر، وفيورباخ،
لالستقراء» املنطقية و«األسس و«اقتصادنا» «فلسفتنا» يف الصدر باقر ملحمد التجديدية

العرص. ثقافة عىل بناءً اإلسالمي الفكر بناء إعادة أجل من وغريها
السائدة هي ومناهجها وموضوعاتها بألفاظها القديمة اإلسالمية العلوم زالت ما
له وجود ال الفقه أصول وكان والتصوف والفلسفة الكالم يف املتعالية» «الحكمة يف

629



(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

باقر محمد اإلمام فعل كما اإلسالمية الفلسفة تجديد خالله من يمكن كان الذي وهو
الخوارج وكان وأشاعرة معتزلة من القديمة الفرق يف الكالمية الفرق زالت وما الصدر.21
هي املوضوعات زالت ما الظالم. الحاكم عىل الخروج أهمية من بالرغم لهم وجود ال
وغابت واملعاد، والقدر، والقضاء واألفعال، والصفات الذات القديمة، الكالمية املوضوعات
التي السياسية املوضوعات وهي واإلمامة والعمل، واإليمان والنقل، العقل موضوعات
الحكمة قسمة زالت ما الحتياجاته. وتلبية العرص لظروف طبًقا قراءتها يعاد أن يمكن
أخرى بنية إىل قراءتها إعادة دون السائدة هي ونفسانيات وإلهيات طبيعيات إىل القديمة
والطبيعة العامة النظرية األمور هي العام فالوجود العالم. يف اإلنسان وجود عىل تقوم
واالجتماعية. اإلنسانية العلوم هي والنفسانيات القيم، عالم هي واإللهيات العالم، هي

واإللهيات، والطبيعيات، العامة) (األمور الوجود أربعة: إىل تنقسم العلوم كانت وإذا
واإللهيات والطبيعيات املنطق، الصفا، إخوان عند رباعية القسمة وهي والنفسانيات،
الذي سينا ابن إىل منه الصفا إخوان إىل أقرب الشريازي الدين فصدر واإلنسانيات،
املتألهني؟ صدر عند املنطق فأين واإللهيات. والطبيعيات، املنطق، ثالثيٍّا، الحكمة يقسم
عند الوجود نظرية إىل أقرب وهي املنطق عن تغني الوجود مباحث العامة األمور وهل
نظرية يف أعلم؟» «كيف سؤال عىل اإلجابة بعد أعلم؟» «ماذا سؤال عىل إجابة املتكلمني
منطق يف الحال هو كما القديم الصوري املنطق املنطق بالرضورة يعني وال العلم؟
والخربات الذاتية التجارب وتحليل النفس منطق الشعوري، املنطق يعني قد بل «الشفاء»
األقرب التاريخي واملنطق االجتماعي، املنطق يعني قد الشعوب. خربات وتراكم الجماعية
التقدم منطق والحركة، القوة منطق يعني قد املجتمعات. وتغري الشعوب حركات فهم إىل

والرصاع.22

لجماعة التابعة اإلسالمي النرش مؤسسة (جزءان)، األصول علم يف دروس الصدر: باقر محمد 21

املرشفة. بقم املدرسني
(د.ت). الفريوزآبادي منشورات الفقه، أصول •

(د.ت). الرفاعي الجبار عبد تحقيق األصول، علم يف موجز •
١٩٨٥م. بريوت، (جزءان)، النظر دار األصول، علم يف درس •

١٩٨١م. بريوت، لألصول، الجديدة املعالم •
مدبويل، الوجود، نظرية الرابع، الفصل النظرية، املقدمات األول: املجلد الثورة، إىل العقيدة من 22

١٩٨٧م. القاهرة،
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اإللهي العلم أي األعم باملعنى اإللهي العلم من نوع العامة» «األمور األول والقسم
إىل منه الحكمة علوم وإىل اإللهيات، إىل منه امليتافيزيقا إىل األقرب املجرد العام العقيل
كما الذاتية وعوارضه الوجود طبيعة يف وبالنظر الحق، إىل الخلق من يبدأ الكالم.23 علم

اإللهيات. عىل الطبيعيات أسبقية يف املتكلمني عند الحال هو
نضالها يف اآلن األمة وحال عرصي منظور من العامة األمور هذه قراءة إعادة ويمكن
الوجود العامة، األمور هذه نشأت واالنكسار. الهزائم عرص يف والصهيونية االستعمار ضد
مجردة، مستقرة، فجاءت األول. الفتوحات عرص يف واملمتنع واملمكن الواجب واملاهية،
إىل اإلمكان يتحول بحيث األمور، هذه توظيف إعادة يمكن العرص هذا يف واآلن ثابتة.
لروح درءًا املستحيل أو املمتنع وإزاحة الواجب، وهو يكون أن ينبغي ملا تتحقق نشاط
َوأَنْتُُم تَْحَزنُوا َوَال تَِهنُوا ﴿َوَال بالنرص وثقة بالنفس، بالثقة اعتزاًزا والهزيمة، اإلحباط

والبقاء.24 واألمانة الرسالة هو واملرجح ُمْؤِمِننَي﴾ ُكنْتُْم إِْن اْألَْعَلْوَن
هو كما اإليجاد فعل إىل أي صريورة إىل أي إيجاد إىل الوجود يتحول أن ويمكن
يقابل وال األوىل. وعقيدتها األمة شعار وهو د»، «وحَّ من فعل اسم «التوحيد» يف الحال
مجرد التحقيق، عن وعجز اإلرادة، يف نقص العدم له، وجود ال فالعدم العدم، الوجود
معرفة العدم خالءً. وليس مالء فالوجود وإرهاق. وإحباط ضعف حالة نفسية، حالة
بقضاء الكون يف ليست الرشور حقيقة. وليس وْهم واقًعا، وليس رؤية وجوًدا، وليس

الحر. واختياره اإلنسان إرادة صنع من هي بل وقدره هللا
الوجود تحقق هي بل محتًما قدًرا أو مسبًقا تصوًرا سلًفا، معطاة ليست واملاهية
ومرشوع إمكان مجرد املاهية املاهية. يحقق الوجود بل الوجود تسبق ال فاملاهية بالفعل.
يسعى أقىص هدف وغاية، طموح املاهية الفعيل. الوجود عىل مسبًقا وجوًدا وليست تحقق
ليست الصورية.25 أو الفاعلة العلة إىل منها الغائية العلة إىل أقرب هي إليه. الوجود
والعرض والخاصة والفصل والنوع «الجنس الخمسة األسماء يف مادة مجرد املاهية
ويمكن اإلنساني. بالفعل يتحقق أن قبل الكمون حالة يف أعىل مثل هي بل العام»،
أن مثل املثال األمة، مرشوع كمون، حالة يف بالقوة، الوجود يكون أن الذهني للوجود

.٢٩–٣٠ ج١، املتعالية، الحكمة 23
.٣٤٧–٣٥٦ ،٣٨٣–٣٨٨ ،٣٥٢–٣٧٠ ،٩٣–٢٦٣ ج١، السابق، 24

.٢–٤٦ ج٢، السابق، 25
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العام الوجود صفات من يتحوال أن يمكن والضعف الشدة أن كما بالفعل.26 يتحقق
بل صورية ميتافيزيقية مسألة والكثرة الوحدة وليست اإلنساني.27 الفعل صفات إىل
َوَقبَاِئَل ُشُعوبًا ﴿َوَجَعْلنَاُكْم والتنوع الوحدة والشعوب، الثقافات بني العالقات جوهر هي

َواِحَدًة﴾.28 ًة أُمَّ النَّاَس َلَجَعَل َربَُّك َشاءَ ﴿َوَلْو ِلتََعاَرُفوا﴾،
بل طبيعية علمية أو مجردة ميتافيزيقية مباحث واملعلول العلة مباحث وليست
إبطال إثبات القضية وليست العالم.29 يف وأثره اإلنساني الفعل يف إنسانية مباحث هي
الخطي الطويل الفكر يف الحال هو كما األوىل العلة إلثبات نهاية ال ما إىل التسلسل
آن يف ومعلوًال علة اليشء يكون أن العلمي، الدائري الفكر إثبات بل القديم، املرتاجع
العلة هي الغائية العلة تبدو وقد بغريها. معلولة ليست أوىل علة إىل حاجة ما دون واحد
حركته. عىل والباعث الدافعة القوة وهي غاية نحو يتحرك فاإلنسان باألصالة. الفاعلة

واحد.30 آن يف وطبيعية اختيارية غايات وهي
ألسباب فعيل تحليل هو بل طبيعيٍّا علميٍّا حديثًا والفعل القوة عن الحديث وليس
تجريد الخالصة امليتافيزيقية فاملفاهيم املسلمني.31 عند والعجز والفعل والضعف، القوة
بل طبيعيٍّا حديثًا ليس والسكون الحركة عن الحديث وكذلك الفعلية. املمارسة عن وعجز
الحكمة وأن مرحلة، وأنها خاصة التاريخ، يف وسكونها املجتمعات حركة اجتماعيٍّا، حديثًا
إن بل تصورية.32 مراحل مجرد وليست فعيل تحقق خطوات وهي مراحل، عىل املتعالية
القديم إلثبات استبعاده أي الحارث استعمال أجل من يكون ال والقديم الحادث تحليل
األقرب القديم واستبعاد وابتكار جدة من إليه يرمز بما الحدوث عىل اإلبقاء أجل من بل
تقدم ملراحل وصف هي بل تصنيفات مجرد ليست التقدم وأنواع والسلف.33 التقليد إىل
يف ملعرفة ولكن الحركة إىل بالقياس فقط الزمان تحليل يكون وال التاريخ يف املجتمعات

.٢٦٣–٢٧٦ ج١، السابق، 26

.٤٢٣–٤٤٦ ج١، السابق، 27
.٨٢–١٤٥ ج٢، السابق، 28
.١٢٧–٢٢٣ ج٢، السابق، 29
.٢٦٥–٢٨٦ ج٢، السابق، 30

.١–٢١ ج٣، السابق، 31
.٢٨٤–٢٤٤ ،٢١–١٢٨ ج٣، السابق، 32
.٢٤٤–٢٧٨ ،١٢٨–١٤١ ج٣، السابق، 33
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األفراد.35 زمان هو ما بقدر التاريخ زمان فهو األمة. تعيش التاريخ.34 من مرحلة أي
األمة عقالنية لدرجة بل ثابتة جواهر بتحليل فقط يكون ال واملعقول العقل وتحليل

وسحر.36 خرافة من الالمعقول صنوف كل تجاوز عىل وقدرتها أميتها ومحو
تمثلهم يف القدماء عن املوروث القديم العلم هذا بالرضورة الطبيعي العلم يعني وال
ثنائية طبيعيات فهي العرش. املقوالت علم واألعراض. الجواهر علم اليونان، لثقافات
فهي اإللهيات. بوجود يسمح الطبيعي، العقيل التنزيه من نوع عن تعرب صورية عقلية
يرتكز الطبيعة.37 دين إىل أقرب طبيعية، عقلية إيمانيات أسفل، إىل مقلوبة إلهيات
إيمانية دينية مثالية عقلية قسمة وهو واألعراض الجوهر مبحث عىل كله الطبيعي العلم
وفرع.38 أصل إىل الترشيع ويف وصفات، ذات إىل اإللهيات يف القسمة عن تختلف ال
تكون وال اإلمكانيات حساب يف اجتماعية بل صورية تكون ال والكيف الكم وتحليالت
البرشية. الطاقة وإمكانيات االنفعالية القدرات بل الحسية املدركات فقط الكيفيات
أما والدولية.39 االجتماعية العالقات إىل املنطقية العالقات يف البحث املضاف ويتجاوز
حقيقة هو بل األعراض حوله تدور الذي املادي الجسم بالرضورة ليس فهو الجوهر
التاريخ وقوانني الطبيعة جدل عىل التعرف إىل الطبائع إثبات يؤدي وقد وأصله.40 اليشء
التجدد، سبيل عىل توجد األجسام كانت وإذا والدينية.41 العقلية الثنائيات عن بعيًدا

البرش.42 وحياة املجتمعات وجود فاألوىل
والصورة األول، واملحرك األوىل، والعلة الواحد، علم بالرضورة اإللهي العلم يعني وال
أيًضا فهذه الوجود. وواجب الخالصة، واملاهية املطلق، والوجود األول، والعقل املحضة،
طبيعيات أيًضا اإللهيات العقلية. الطبيعيات طريق عن اآلخر الوجه عقلية، إيمانيات

.٢٤٤–٢٧٨ ،١٢٨–١٤١ ج٣، السابق، 34
.١٤١–١٨٤ ج٣، السابق، 35

.٢٧٨ ج٣، السابق، 36
.٢٨١–٣٣٥ ج١، املتعالية، الحكمة 37

.٢–٨٧ ج٤، السابق، 38
.١٨٨–٢٢٨ ج٤، السابق، 39

.٣–١٥٢ ج٥، .٢٢٨–٢٨٥ ج٤، السابق، 40
.١٥٢–١٩٢ ج٥، السابق، 41

.١٩٣ ج٥، السابق، 42
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النسبي بلغة الطبيعيات فهي أسفل إىل مقلوبة مرة العلم، نفس هي أعىل. إىل مقلوبة
نفس ولكنها الالنهائي. املطلق بلغة اإللهيات فهي أعىل إىل مقلوبة ومرة املحدود،
واملتحرك، الثابت واملادة، الصورة واملعلول، العلة املتضادة، الثنائية واللغة املقوالت،
والفاني. الخالد والنهائي، الالنهائي واملكان، الزمان والكم، الكيف والعرض، الجوهر
الكمال وصفات يكون أن يجب ما «هللا» إعطاء اإليمان، طريق عن مرة اللغة نفس هي
من يكون أن ينبغي ال ما «هللا» سلب السلب، طريق عن ومرة «العالم»، عن وسلبه

للعالم.43 وإعطائه النقص مظاهر
املثال اقتضاء هو بل خارجيٍّا واقًعا وال عقليٍّا تصوًرا ليس الوجود واجب إن
وصفاته واقع.44 إىل املثال يتحقق أن قبل الكمون مرحلة يف نعل حالة هو وواقعيته.
تتحقق عليا إنسانية أهداف هي بل لعبادته العقيل بالصنم أشبه عليه، تعلق مثًال ليست
والسمع واملوت، العجز الجهل ضد والحياة والقدرة العلم مثل االجتماعي الواقع يف
تريد.45 وال تتكلم وال تبرص وال تسمع ال فهي األمة، أحوال ضد واإلرادة والكالم والبرص

وجود.46 أو ذات يف خارجية صفة وليس إعالن، والقراءة قراءة، الكالم
وقدرة الطبيعة نمائية هي بل خارجية إرادة بتدخل تتم ال اإللهية العناية أن كما
اإلنسان وعىل نفسه عىل يفيض موجود، والعالم وإكمالها.47 معها االتحاد عىل اإلنسان

غريه.48 عىل فياض اإلنسان أن كما اإلنسان عىل فياضة الطبيعة والكرم. بالخري
الذات نظرية الكالم، إلهيات من للخروج محاولة املتعالية» «الحكمة يف اإللهيات إن
مشخصة إلهيات تظل ولكنها الوجود. واجب الحكمة، إلهيات إىل واألفعال الصفات
واألطراف. املركز الطبيعيات، يف واألعراض الجوهر تصور عىل تقوم التنزيه، من بالرغم

أعراض. والصفات جوهر، فالذات
عىل يقوم الذي القديم السينوي النفس علم هو بالرضورة فليس النفس علم أما
املعاد ثم الثاني وفناء األوىل وخلود الثاني، عن األوىل وانفصال والبدن، النفس ثنائية

.١١–١١١ ج٦، السابق، 43

.١١–١١١ ج٦، السابق، 44
.١٧٩–٣٢٠ ج٦، السابق، 45

.٢–٥٥ ج٧، السابق، 46
.٥٥–١٩٢ ج٧، السابق، 47
.١٩٢–٢٨٢ ج٧، السابق، 48
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فيه وحلولها البدن قبل النفس وجود بالرضورة يعني ال الجزاء. منتظرة لألول املكاني
الشهرية. العينية» «القصيدة يف الحال هو وكما التناسخ أهل يقول كما له مغادرتها ثم
إال تبدو وال بمفردها. ظاهرة ليست فالنفس النفس، جوهر تعريف املهم ليس
وال يُعرف ال املحض الكيف البدن. خالل من وحركاتها ونشاطها قواها خالل من
واحدة مظاهر لها فالحياة تقليدية، قسمة واإلنسانية والديوانية الربانية وقواها يُعرَّف.49
بذاته.51 ووعيه اإلنسان بوجود باطني داخيل إحساس النفس النطق.50 ذلك يف بما
ومغادرتها عنه وانفصالها البدن عن وتميزها الناطقة النفوس تجرد إثبات املهم وليس
جديد من البدن يبعث فلماذا وإال معها. بالبدن بل بمفردها للنفس خالص فال إياه.
وإذا البدن. مثل فإنها حادثة النفس كانت وإذا والنهاية.52 البداية يف له تكريًما إال
املعاد دون الروحاني املعاد يكفي فال األجساد. بحرش يعود البدن فإن تعود كانت

الجسماني.53
كانت فإذا بالبدن. النفس لعالقة الثنائي للتصور طبيعية نتيجة بالتناسخ القول إن
وملكات إليه؟54 تعود ال فلماذا تغادره. ثم فيه، تحل ثم البدن قبل موجودة النفس
معرفية ملكات ليست فهي اإلنسان. وأفعال البدن إمكانيات عن مستقلة ليست النفس
املكاني، املعاد بالرضورة يعني ال الجسماني واملعاد الروحاني.55 باملعاد تنتهي خالصة
يف الفكرية اآلثار طريق عن عقيل األول خلودين، لإلنسان وأن املادة بقاء إىل يشري بل

تتبدد.56 وال تفنى ال التي املادة بقاء طريق عن مادي والثاني الحضارة، روح
النفس صفاء يف ليست البدن، يف بل النفس يف ليست اليوم املسلمني قضية إن
وحسن ومعادها وخلودها الفعال بالعقل واتصالها وإرشاقياتها البدن عن وتميزها
وفقره وعطشه جوعه وفناؤه، البدن هي القضية ولكن بخري. املسلمني فنفوس ثوابها.

.١–٧٨ ج٨، السابق، 49
.٧٨–٢٠٥ ج٨، السابق، 50
.٢٠٥–٢٦٠ ج٨، السابق، 51
.٢٦٠–٣٢٥ ج٨، السابق، 52
.٣٢٥–٤٠٠ ج٨، السابق، 53

.١–٧٨ ج٩، السابق، 54
.٧٨–١٨٥ ج٩، السابق، 55
.١٨٥–١٧٣ ج٩، السابق، 56
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إن البدن؟ يبقى كيف للعرص: بالنسبة السؤال يكون وبالتايل وقذارته. ومرضه وعريه
القديم النفس علم يف الحال هو كما البدن يف السلب وكل النفس يف اإليجاب كل وضع
االجتماعية. األخالق وسوء املسلمني عند الفردية األخالق حسن يف السبب هو يكون قد

املحظورات». تبيح و«الرضورات الرضورة. أخالق والثانية التطهر، أخالق األوىل
ربما األخرى؟ النفوس عن منعزلة النفس وهل والتاريخ؟ والسياسة االجتماع وأين
املجتمعات. وأنواع الفاضلة» «املدينة عن حديثه يف سينا ابن من أفضل هنا الفارابي كان
تطور دراسة نحو بتوجيهه اإلسالمي للفكر حقيقية إضافة خلدون ابن مثل وربما

وانهياًرا. نهضة املجتمعات،
السجستاني يعقوب أبي عند الهجري الرابع القرن يف الشيعي الفكر أهمية إن
ضد األوىل اإلسالمية للثورة نظروا الذين األوائل الحكماء من وغريهم الرازي وحاتم
يف فلسفة إىل «الينابيع» يف األنبياء قصص وتحويل السلطان وفقهاء الدولة طغيان
القادم النرص يف واألمل الدين، أصول علم يف فرًعا وليست أصًال اإلمامة وجعل التاريخ،
تأمل من اإلرشاق حكمة تحويل خاللها من يمكن عنارص هذه كل املهدية. طريق عن
إىل املتألهني صدر من سياسية، ثورة إىل باطني عرفان ومن عملية، ممارسة إىل نظري

الخميني. اإلمام إىل صدرا مال من هللا، روح
ووراءه متأخر، عرص يف الهجري، عرش الحادي القرن يف املتألهني صدر ظهر لقد
التاريخي الوعي عقب التاريخ يف فلسفة إىل يتحول أن عىل قادر طويل إسالمي إرث
عرص الهجري، الرابع القرن يف الذروة بلغ الذي األول الذهبي العرص من اإلسالمي
قيامه أسباب مبينًا خلدون ابن له خ أرَّ والذي الهيثم وابن واملتنبي والبريوني سينا ابن
والريايض العلمي واإلبداع السنة أهل عند وامللخصات الرشوح عرص ثم وسقوطه،
تنتهي أن وكادت املتألهني. صدر عند ربما الذروة بلغ والذي الشيعة، عند والفلسفي
والكواكبي األفغاني عند الديني اإلصالح عرص ثالثة، مرحلة وتبدأ الثانية املرحلة هذه
يف اإلسالمية الثورة يف الذروة بلغ والذي إقبال ومحمد والسنويس واملهدي الفايس وعالل
كيفية هو التحدي يكون وبالتايل اإلسالمي. العالم أرجاء يف اإلسالمية والصحوة إيران

الثوريني. إمام إىل املتألهني صدر من التحول
حتى الحوار يف كأطراف عليهم واالعتماد القدماء رشح يف نفسه املتألهني صدر يغرق
عىل وتخريجات رشوح، عىل وحواٍش متون، عىل رشوح وكأنها املتعالية» «الحكمة ولتبدو
األسفار يف املذكورين القدماء املسلمني فالسفة من الكبري العدد ذلك عىل ويدل حواٍش.
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بني التاريخية باملرحلة إحساًسا يعطي مما املحدثني مقابل يف القدماء ويذكر األربعة.57
إحساًسا املتأخرين عن يتحدث كما واملستقبل.58 املايض بني آٍت، هو وما انقىض ما

والتاريخ. الزمن بتقدم
قرون، أربعة من يقرب ما ميض بعد اآلن الثوريني الحكماء مسئولية إنها
و«الكايف» املرشقية» و«األصول الربوبية» و«شواهد املتعالية» «الحكمة قراءة إعادة
يمكن بحيث املتألهني صدر أعمال وباقي واملعاد» و«املبدأ و«العيون» و«التوحيد»
والنهضة اإلسالمية والصحوة اإلسالمية للثورة ثورية إسالمية بأيديولوجية توظيفها
البرش». سعادة تتحقق وبكليهما البدن. هناء والثورة الروح «نعمة اإلرشاق إن اإلسالمية.

عالم توجيه السيد عىل الدواني العالمة اعرتاض الدواني، العالمة رأي اإلرشاقي الشيخ رأي تزييف 57

الراماد، املحقق جواب الطويس، املحقق جواب ،٣٠٣–٣٣٢ ج١، الدواني، العالمة عىل اعرتاض الشيد،
.٣٧٦–٣٧٨ ج١، شريازي، الدين القطب جواب

.٣٠٩ ج٨، ،١٢١ ج٥، ،٣٣٧–٣٤٦ ج٣، ،٣٣٥ ،١٥٨–١٤٢ ج٢، ،١٧١ ج١، املتعالية، الحكمة 58

637





وعالقتها املعارصة السلفية التيارات
التارخيي1 السلفي بالتيار

تسمي والتي العقائدية الفرقة تجاوز املعارصة السلفية الحركة توجهات ضمن من كان
وحدة عىل حفاًظا وتيارات ومدارس ومذاهب فرق إىل األمة وقسمة الطائفية، اصطالًحا
األفغاني، فعند ولغاتها. وأقوامها شعوبها بني تربط التي الدينية األخوة عىل وتأكيًدا األمة
استعمال من يغضبون عمان يف «اإلباضية» إن بل شيعة. وال سنة ال واحدة، أمة املسلمون
للتقريب جديدة محاوالت ونشأت «الخوارج». السنة أهل كتب يف لهم القديمة التسمية
مجلتها ولها املذاهب. بني للتقريب إيران من القمي والشيخ مرص من شلتوت الشيخ منذ
مسلمون اآلن وكلنا العرص. تجاوزها قديمة. فالقضية ودعاتها. ومؤتمراتها ونرشاتها
بعض عند املذهبية بقيت وإن األمة. جمهور حال هو وهذا وطوائف. وفرق مذاهب بال
والقيادة الداخل يف والسلطة الجاه عىل رصاًعا أيًضا وربما التخصص، عىل حرًصا العلماء
بني السلطة عىل رصاع نشأ عندما القديم بالتاريخ القضية ارتبطت الخارج. يف والسيادة
وقد والعلمانيني. السلفيني بني وحديثًا والخوارج، والشيعة السنة القديمة، األمة فرق
وتخلفها. وتشتتها لضعفها قديًما الخالفة دولة خرست الحالتني، كلتا يف األمة خرست

للخارج. وتبعيتها الداخل يف لقهرها حديثًا الوطنية الدولة خرست ثم
بني الغرب من وافدة حديثة وأيديولوجيات مذاهب إىل األمة قسمة زاد وقد
وبنيويني واجتماعيني الفلسفة، يف ووجوديني وعقالنيني السياسة، يف واشرتاكيني ليرباليني
أوائل سلفيني إىل األمة انقسمت لقد بل البحث. منهجية يف وتحليليني وماركسيني
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يف األهلية الحرب لدرجة فريًقا يخون وفريق فريًقا، يكفر فريق أواخر، وعلمانيني
واختيارها فيها، العلمانية لسيادة نظًرا الدول معظم يف اإلسالميني نشاط وحرم الجزائر.
فغاب أخرى. دول يف اإلنسان حقوق وأنصار العلمانيني نشاط حرم كما للحكم. كنظام

القلب. أجهدت حتى واحدة برئة تتنفس وأصبحت األمة. جناحي بني الحوار
دويالت إىل وتحويلها والترشذم والتشتت التفتت من مزيًدا اآلن لألمة ويخطط
دويالت إىل وتتحول إسالمية. أو عربية األمة، وحدة تنتهي حتى وعرقية طائفية
السودان، يف وعربية وزنجية والخليج، العراق يف وشيعية وسنية وبربرية وعربية كردية
سوريا، يف ونصريية وعلوية لبنان، يف ومارونية وسنية مرص، يف وقبطية وإسالمية
املنطقة. يف طائفية عرقية دولة أكرب هي إرسائيل تصبح حتى األردن يف وحرضية وبدوية
الرشعية من بدًال للمنطقة السياسية الجغرافيا طبيعة من لها جديدة رشعية تستمد
عرش، التاسع القرن أواخر يف اليهودية» «الدولة يف هرتزل لها أعطاها التي القديمة
وأرض املختار، هللا شعب إرسائيل، وبني هللا بني الطرف آحادي املادي األبدي العهد

األعداء. عىل والنرص املعاد،
قرون ثالثة بني تمتد فقد «املعارصة». تعنيها التي الزمنية الفرتة تحديد ويصعب
وقد الوهاب. عبد بن محمد يدخل وبالتايل اآلن. حتى عرش الثامن القرن من الزمان من
وبالتايل والعرشون. عرش التاسع فقط، الزمان من قرنني مدى عىل ذلك من أقرص يكون
والجماعات قطب وسيد البنا وحسن رضا ورشيد عبده محمد وتالميذه، األفغاني يشمل
والقاسمي، الكواكبي الشامية، املدرسة يشمل كما املرصية. املدرسة املعارصة، اإلسالمية
الفايس، وعالل والسنويس، اإلبراهيمي، والبشري باديس، بن الحميد عبد املغربية، واملدرسة
منذ فقط، العرشين القرن يف اآلن يحدث ما املعارصة تعني وقد السودان. يف واملهدية
قوى احتلتها صغرية دول إىل األمة وتمزيق الخالفة، دولة وسقوط األوىل، العاملية الحرب
تعني وقد وأملانيا. وبلجيكا وإسبانيا والربتغال وهولندا وإيطاليا وإنجلرتا فرنسا الغرب،
التي املسلمني اإلخوان جماعة نشاط وازدياد فقط، الثاني العاملية الحرب بعد ما املعارصة
بعد اإلخوان جبة من خرجت التي املعارصة اإلسالمية الجماعات ثم الثالثينيات، يف نشأت
قطب سيد وشهيدها مفكرها وشنق ١٩٤٨م، فرباير ١٢ يف البنا حسن مرشدها اغتيال
وتبني. وقف والقطبيني، والهجرة، والتكفري الجهاد، جماعة مثل ١٩٦٥م، أغسطس يف

تيمية ابن يتلو ما كل الحديث يضم واملعارص. الحديث بني تمييز يحدث وقد
يف واأللوسيان اليمن، يف الشوكاني عرش، السابع القرن منذ اإلصالحية الحركات وكل

640



التاريخي السلفي بالتيار وعالقتها املعارصة السلفية التيارات

واملغرب الشام ومدارس مرص، يف األفغاني ومدرسة السعودية، يف الوهابية ثم العراق،
وتركيا وإيران آسيا وأواسط والهند وماليزيا إندونيسيا أيًضا األمر ويشمل والسودان.
العاملية الحرب بعد ما إىل فقط فيشري املعارص أما أفريقيا. وجنوب الرشقية وأوروبا

السياسية. العلوم يف السائد التمييز وهو اآلن. حتى الثانية
بينها. واالختالف وتشعبها لكثرتها املعارصة السلفية التيارات حرص ويصعب
وسلفية محافظة، نصية سلفية بني وترتاوح سلفية. املعارصة اإلسالمية التيارات فمعظم
الحديثة اإلصالحية الحركة مؤسس األفغاني إن بل جهادية. وسلفية إصالحية، جديدة
وهابي. سلفي رضا رشيد وتلميذه عقالني. سلفي عبده محمد وتلميذه مستنري، سلفي
باديس بن الحميد وعبد وطني. سلفي الفايس وعالل صويف. سلفي البنا حسن وتلميذه
بكل السيايس اإلسالم مثل الجديدة اإلصالحية الحركات من كثريًا إن بل عرصي. سلفي
املستنري، واإلسالم اإلسالمي، اليسار أو االشرتاكي واإلسالم الليربايل، واإلسالم أطيافه،
فالحركة الجديدة. األصولية وأحيانًا الجديدة، السلفية كلها عليها يطلق العقالني واإلسالم
منذ القديم الرتاث يف السائد التيار هي أصبحت السلفية ألن نظًرا السلفية بنت اإلصالحية
العقيدة، يف ناجية واحدة كفرقة األشعرية الغزايل اختار أن بعد الهجري الخامس القرن
«فضائح يف الرسية املعارضة فرق وأقىص الفقه. يف صحيح واحد كمذهب والشافعية
االعتقاد». يف «االقتصاد يف العقليني والقبح والحسن املعتزلة مثل والعلنية الباطنية»،
العلم السلطان، وصفات هللا صفات بني موحًدا السلطة، أيديولوجية السلطان وأعطى
أيديولوجية الناس أعطى املقابل ويف واإلرادة. والكالم والبرص والسمع والحياة، والقدرة
والخوف، والزهد، والتقوى، والورع، والتوكل، الصرب، الدين»، علوم «إحياء يف الطاعة
سلفي فالكل وأحوالهم. الصوفية مقامات من معروف هو ما آخر إىل والرضا والخشية،
أكثر األذهان يف حارضة األعالم األئمة أسماء وأصبحت القديم. املوروث عىل الحفاظ أي

السالم. عبد بن والعز القيم، وابن تيمية، وابن حنبل، بن أحمد مثل غريهم، من
والضياع. االنهيار من نجاة كطوق بالسلفية التشبث ازداد العرص أزمة زادت وكلما
الرشق. من واملغول والتتار الغرب من الصليبيون اإلسالمي، العالم عىل غارات مرت فقد
خاصًة اآلخر مواجهة يف والصمود الذات إثبات أجل من لألمة عون أكرب السلفية وكانت
والدين. بل والحضارة والثقافة والذاتية والشخصية الهوية نحو يتجه الغزو كان إذا
االستعمار الغرب، من جديدة غارة بدأت عليها الغارتني صد يف األمة نجحت أن وبعد
آسيا أواسط يف االشرتاكية الثورة ثم القيرصية روسيا تحت الرشق ومن بل الحديث،
إىل األمة عادت أخرى ومرة وطشقند. وسمرقند بخارى يف اإلسالمية املمالك عىل والقضاء
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عىل عون خري اآلخر، مواجهة يف األنا السلفية، يف لتجد وتراثها وثقافتها وتاريخها روحها
العرص. ابنة أيًضا هي بل التاريخ بنت فقط ليست فالسلفية الجديد. التهديد مواجهة

ضعفها. عىل لها معني خري قوتها يف األمة ووجدت ضعف، والعرص قوة، التاريخ
األلويس تأثري تحت الحجاز وسط نجد يف الوهابية بالحركة املعارصة السلفية بدأت
فالنص الواقع. مواجهة يف النص حنبل. بن وأحمد تيمية ابن مثل نصية كانت العراق. يف
البدع ومظاهر الواقع مواجهة يف بل والتنظري والفكر العقل يف تنرصف ال وحركة طاقة
واألولياء املقدسة واألشجار الحيوان بعظام وهللا اإلنسان بني التوسط رأسها وعىل فيه،
«أعنا هللا»، رسول يا «أغثنا النبوية األدعية يف ظهر كما بالرسول. وأيًضا بل والقديسني
«فلسفة إقبال سماه ما وهو الفعل. وتركوا الدعاء عىل الناس فاتكل هللا». رسول يا
مقدمة العقيدة إصالح الواقع. يف اجتماعية وحركية الفكر، يف نصية سلفية السؤال».

الخارج. تغيري قبل الداخل وتغيري املجتمع، إلصالح
واإليمان دولة، إىل الرشيعة وتحتاج رشيعة، العقيدة من تنبثق الوقت نفس ويف
التاريخ. يف السياسية اإلسالمية الحركات وكل واملرابطني باملوحدين أسوة فارس، إىل
فالتوحيد العربية. الجزيرة شبه قبائل بتوحيد وقام الحركة. سعود آل العزيز عبد وتبنى
ذلك عن عرب كما العبيد عىل هللا حق هو التوحيد كنظام. التوحيد يف ينعكس كعقيدة
حق عن النظر برصف العبيد» عىل هللا حق هو الذي التوحيد «كتاب الرئييس كتابه يف
واجب العقلية»، «الواجبات املعتزلة سماه وهو للعبد، بالنسبة هللا وواجب هللا، عىل العبيد
التعويض وواجب األصلح، رعاية وواجب املنعم، شكر وواجب التكليف، وواجب الخلق،
العالم كل يف منترشة اآلن حتى زالت ما سياسية، حركة إىل الوهابية وتحولت اآلالم. عن

األحزان. كاهله وأثقلت املآيس، عليه اشتدت كلما إليها يهرب اإلسالمي.
العلم باسم الهند يف خان أحمد عند تماًما مختلفة أخرى بداية هناك وكانت
السلفية املعارصة الوهابية تقلد بتقليد. تقليًدا الحديثة، واملدنية الغربية والحضارة
الظاهر، يف نقيض إىل نقيض من الغربية، الحضارة الحديثة العلمانية وتقلد القديمة،
أم القدماء األواخر، أم األوائل مصدره، عن النظر برصف النقل وهو واحدة، والبنية
بل ومتخاصمني متباعدين تيارين إىل الثقافة وانشقت العجم. أم العرب املحدثون،
بقرن. بعدها العلمانية تركيا واختارت السلفية. السعودية اختارت لدودين. وعدوين
أنفسهم، عىل الناس انطوى «التغريب» زاد كلما اآلن. حتى قائًما االستقطاب زال وما

األمة. وثقافة التاريخ الوعي يف ينضب ال الذي املعني بالسلفية، أزرهم وشدوا
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والتي اللدودين، الخصمني األعداء، اإلخوة بني التوسط األفغاني مدرسة وحاولت
يف االستعمار مواجهة يف «اإلسالم شعار ورفعت اإلصالحية. للحركة نموذًجا أصبحت
والعدالة واملساواة والعقل والوحدة بالعلم ذلك ويتحقق الداخل». يف والقهر الخارج،
اإلخالص عىل تقوم التي وحركته للتاريخ ورؤيته اإلسالم من تنبع قيم وهي االجتماعية.
و«السوسياليست» و«العدميني» «النيترشيني» عند املادية عىل وليس واألمانة والوفاء

و«الكومنيست».
كما سياسة إىل لإلصالح تحويًال مرص يف العرابية الثورة قامت األفغاني تعاليم ومن
يخلقنا ولم أحراًرا خلقنا هللا «إن توفيق: الخديوي وجه يف عابدين قرص يف عرابي قال
وحي الصفا إخوان عىل يعتمد للعلم تصوره يف وكان اليوم». بعد نورث لن وهللا عقاًرا.
اإلصالح كبا ١٨٨٢م يف مرص واحتالل العرابيني هزيمة وبعد برشون. وابن يقظان بن
بالسلطان. واالصطدام السياسة من خيش الذي عبده محمد تلميذه عند املنتصف إىل
واللغة، التعليم، بإصالح بداية عارمة، ثورة وليس متدرج اجتماعي كتغري اإلصالح وآثر
لطرد املقاومة يف االستمرار آثر اآلخر تلميذه النديم هللا عبد أن إال الرشعية. واملحاكم
يشء والوطن فالدين الصحف. ونرش الناس. بني ى وتخفَّ والوطن. الجهاد باسم املحتل
بني فرق فال الفرنسية. بالثورة إعجابًا إسحاق أديب األثري تلميذه فعل وكذلك واحد.

األوطان. واستقالل الفرد حرية يف ومسيحي مسلم
واختارت ١٩٢٥م، يف الخالفة وألغت ١٩٢٣م، يف تركيا يف الكمالية الثورة قامت وملا
وخيش عبده. محمد تلميذ رضا رشيد عند فعل رد حدث حياة وأسلوب طريًقا العلمانية
اإلمامة أو «الخالفة وكتب سلفيٍّا. فارتد اإلسالمي. العالم أنحاء يف التجربة تتكرر أن
لتكرار الحكم» وأصول «اإلسالم الرازق عبد عيل كتب حني يف ١٩٢٥م. يف العظمى»
السلطان من بدًال للمسلمني خليفة نفسه تنصيب فاروق امللك رغبة ضد الرتكية التجربة
إىل رده الذي الوهاب عبد بن ملحمد الكاملة األعمال لينرش رضا رشيد وعاد الحميد. عبد
ووجدت حنبل. بن أحمد األول السلفية مؤسس إىل رداه واللذين القيم وابن تيمية ابن
رشيد دروس إىل البنا حسن واستمع القديمة. السلفية يف عون خري املعارصة السلفية
ثم ١٩٣٥م. يف رضا رشيد موت بعد توقفت أن بعد «املنار» نرش وأعاد العلوم دار يف رضا
مرص يف الربيطاني االحتالل قوات لوجود نظًرا جهادية سلفية إىل النظرية السلفية ل حوَّ
الهند والحتالل ١٩٤٨م، يف فلسطني والحتالل الرشقية، ويف السويس قناة ضفاف عىل
االستقالل. أجل من العربي املغرب يف الوطني التحرر حركات ولبداية كشمري، نصف
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األيديولوجية بتحقيق يقوم ثوري إسالمي حزب بإنشاء األفغاني حلم تحقيق وأراد
وإيران أفغانستان يف السياسية النظم طريد كان ألنه يستطع ولم الثورية اإلسالمية
اإلسماعيلية. يف ١٩٢٧م يف املسلمني» «اإلخوان جماعة فأسس وتركيا. والسودان ومرص
يضاهي اإلسالمي العالم يف سيايس إسالمي تنظيم أقوى أصبحت عاًما عرشين وبعد

باكستان. يف اإلسالمية والجماعة إيران يف إسالم فدائيان
املركزية. شخصيتها الجماعة فقدت ١٩٤٨م، فرباير يف البنا حسن اغتيال وبعد
األطفال، قصص وكاتب الشاعر، قطب سيد يف وجدته أن إىل بديل عن تبحث وظلت
كتب ثم رومانسيٍّا. وطنيٍّا شاعًرا قطب سيد بدأ فقد اإلسالمي. واملفكر األدبي، والناقد
الجديد ونرص للحياة. الفن مدرسة ضمن األدبي بالنقد انشغل ثم لألطفال. قصًصا
ومناهجه» أصوله األدبي، «النقد يف األدبي جانبه من اإلسالم اكتشف ثم القديم. عىل
االجتماعي الجانب اكتشف ثم القرآن». يف القيامة و«مشاهد القرآن» يف الفني و«التصوير
واإلسالم» العاملي و«السالم اإلسالم» يف االجتماعية «العدالة يف اإلسالم يف السيايس
التصور «خصائص يف إسالمية أيديولوجية وضع وحاول الدين». لهذا و«املستقبل
بني من وكان ١٩٥٢م. يف اندالعها عند املرصية الثورة به وفرحت ومقوماته». اإلسالمي
بني الصدام وقع وملا إسالمية». «دراسات يف اإلذاعية وأحاديثه مقاالته ونرش دعاتها.
أسوأ فكتب وأُهني، وُعذِّب ُسجن الضحية. هو قطب سيد كان ١٩٥٤م يف والثورة اإلخوان
اإلسالم قسمني، العالم ويقسم السجني. نفسية عن يعرب الطريق». يف «معالم كتب ما
يف الدن بن أسامة يفعل كما والكفر، اإليمان والظلمة، النور والطاغوت، هللا والجاهلية،
ولن الكفر. وفسطاط اإليمان فسطاط فسطاطني، إىل العالم تقسيم مشابهة، ظروف
يتحقق ولن الباطل. عىل الحق قضاء اآلخر، عىل الطرفني أحد قىض إذا إال العالم يتغري
نظام لقلب تنظيم بتأسيس فاتُّهم هللا». إال إله «ال شعار تحت فريد، قرآني بجيل إال ذلك

١٩٦٥م. أغسطس يف شنًقا وأُعدم الحكم.
من وظهرت السجون. اإلخوان جماعة دخلت أن بعد السلفية الحركة واشتدت
واغتيال مصطفى، شكري جماعة مثل العنف تمارس والهجرة التكفري جماعات داخلها
االستيالء حاولت والتي للنبهاني اإلسالمي الجهاد وجماعة ١٩٧٦م، يف الذهبي الشيخ
يف الثانية الجمهورية رئيس اغتيال لها حدث أهم وكان ١٩٧٤م. يف العسكرية الفنية عىل
وارتمى إرسائيل، بني مع صلًحا وعقد األخيار»، وأبعد األرشار «قرَّب ألنه ١٩٨١م أكتوبر
باسم الرأسمالية إىل االشرتاكية من وتحول األمريكية، املتحدة والواليات الغرب أحضان يف

فريقني. األمة م وقسَّ االنفتاح،
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مفاهيم، وصاغت قطب سيد إليه انتهى حيث من اإلسالمية الجماعات بدأت
و«العبودية». و«األلوهية» و«الربوبية» «الحاكمية» مثل املفاهيم كانت شعارات. ورفعت
إىل ب ُرسِّ الذي املودودي األعىل ألبي القرآن» يف األربعة «املصطلحات كتاب ومصدرها
يف املسلمني لدى «املفاصلة» أحوال عن تعرب وهي به. فتأثر السجن، يف قطب سيد
للهنود، هندوستان إىل الهند تقسيم إىل أدى مما الهندوس، مع تعايشهم واستحالة الهند
واملصري. املبتغى هو والنهاية. البداية هو فاهلل باأللوهية. البداية للمسلمني. وباكستان
الوجود. وحدة نظريات يف الحال هو كما هللا إال يشء كل تلغي خالصة إلهية نظرة وهي
وتعني ربٍّا. بل إلًها فقط ليس هللا وأن العالم، يف فاعلة األلوهية أن الربوبية وتعني
تنشأ لذلك ونتيجة العبودية. إال ذاته يف له كيان ال هللا، عبد اإلنسان أن العبودية
َوَمْن ﴿ للبرش وليس هلل فالحكم والعبودية. والربوبية األلوهية عىل كشاهد «الحاكمية»
ُهُم َفأُوَلِئَك هللاُ أَنَْزَل ِبَما يَْحُكْم َلْم ﴿َوَمْن اْلَكاِفُروَن﴾، ُهُم َفأُوَلِئَك هللاُ أَنَْزَل ِبَما يَْحُكْم َلْم

اْلَفاِسُقوَن﴾. ُهُم َفأُوَلِئَك هللاُ أَنَْزَل ِبَما يَْحُكْم َلْم ﴿َوَمْن الظَّاِلُموَن﴾،
هو «اإلسالم الحل»، هو «اإلسالم مثل: «الحاكمية» ترشح أخرى شعارات ورفعت
بلورة عىل واالجتماعية النفسية الظروف وساعدت اإلسالمية». الرشيعة «تطبيق البديل»،
«اإلسالم النفسية. والبنية التاريخي الوعي والحارض، املايض فخاطبت الشعارات هذه
مثل التحديث أيديولوجيات يف املمثلة املمكنة الحلول كل جربت أن بعد الحل» هو
تعقيًدا. األمور ازدادت بل يشء. يحل فلم والقومية، واملاركسية واالشرتاكية الليربالية
البديل إال الوافدة البدائل وُجرِّبت األزمات، تفاقمت أن بعد البديل» هو «اإلسالم فأصبح
وإنشاء دول وإقامة حضارة تأسيس املايضيف يف نجح اإلسالم كان وإذا خاصة املوروث.
وتنوير الجماهري تحريك عىل قادر واإلسالم الحارض؟ يف ينجح ال فلماذا إمرباطوريات
أواسط ويف الرشقية أوروبا يف الهوية عىل والحفاظ إيران، يف اإلسالمية الثورة يف الناس
والصهيونية العوملة يف املمثلة الثانية الغربية االستعمارية املوجة مواجهة ويف آسيا،
وأفغانستان والعراق فلسطني يف اإلسالمية واملقاومة وحماس الجهاد حركات بربوز
الرشيعة «تطبيق لزم لذلك العنرصي. النظام ضد أفريقيا وجنوب وكشمري والشيشان
فالقانون وفقًرا. قهًرا املواطنني تزيد التي السائدة الظاملة القوانني من خري اإلسالمية»
وكي حاكم. إرادة عن تعبريًا أو فئة أو طبقة لصالح نشأ بل الناس لصالح يعمل ال
الناس فأصبح والعصيان. بالرشوة القانون عىل التحايل من بد ال الناس مصالح تتحقق
يجدون اإلسالم يف فلعلهم وظلمه. الواقع مآيس من هربًا اإلسالم شعارات يرفعون
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التاريخي، وعيهم ومن الناس ثقافات من ونابعة فاعلية، أكثر شعارات وهي الفرج.
املجتمع األقليات. حقوق املرأة، حقوق اإلنسان، حقوق مثل: وافدة شعارات من وخري
العامة امللكية القيمة، فائض املال، رأس الربوليتاريا، ديكتاتورية الديموقراطية، املدني،
واألمة القوة، فوق الحق السلطات، مصدر األمة القيمة، مصدر العمل اإلنتاج، لوسائل

الحكومة. فوق
والطقوس بالشعائر التمسك تم العرص عواصف أمام الذات تأكيد من وملزيد
والرباءة والعيدين، الجمعة صالة يف الجهرة للصلوات، العلني األداء الخارجية: واملظاهر
النساء مصافحة وعدم األبيض، الجلباب ولبس اللحى، وإطالة املرتفع، واألذان الحج، يف
العامة، املواصالت يف القرآن وقراءة والسكنات، الحركات كل يف والدعاء مجالستهن، أو

الطرقات. يف بالشفتني والتمتمة
الرشيعة واضح. بنيِّ فالنص تخريج. أو تأويل دون حرفيٍّا تفسريًا القرآن ويفرس
والتشبيه التجسيم يف خطر وال لفعل. التأويل هللا شاء ولو بيضاء. ناصعة كنهارها، ليلها
ال العرش عىل يستوي فاهلل اللغة. يف باملجاز تمحك دون عالتها عىل الصفات أخذ يف
والكيف معلوم، فاالستواء الحريف. االستواء بمعنى بل والعظمة القدرة إىل يستوىل بمعنى
وال قائمة. والحدود ثابتة، والرشيعة بدعة. عنه والسؤال واجب، به واإليمان مجهول،
السارق حد تأويل يف عمر فعل كما األحوال وتبدلت الظروف تغريت ما إذا لتأويلها مجال

اإلسالم. انتشار بعد قلوبهم املؤلفة وتأويل املجاعة، عام يف
اْليَُهوُد َعنَْك تَْرَىض ﴿َوَلْن ِديِن﴾، َوِيلَ ِدينُُكْم ﴿َلُكْم املوالة تحريم يف رصيح والنص
الذي الجبار املستعيل مع الحوار يستحيل ثَم وِمن ِملَّتَُهْم﴾. تَتَِّبَع َحتَّى النََّصاَرى َوَال
مع حوار ال طوًال. الجبال بلغ وأنه األرض خرق قد أنه يظن مرًحا األرض يف يسري
وهو العقل عن يغني والنص باالستعالء. إال معه مواجهة وال الجهاد، إال املغتصب اآلخر
أهل من ليس واآلخر والكفر. اإليمان بني والباطل، الحق بني حوار وال عليه. الحاكم

وأخفاه. وخبأه ه وغريَّ وبدله حرفه ألنه الكتاب
وجهات ال معرفتها. عىل قادر واإلنسان تعدد. وال فيها نسبية ال مطلقة والحقيقة
فيه. اجتهاد ودون له املستقبلة اإلنسانية للمعرفة ملزم الحق. هو الحق الحق. يف نظر
ال واحد كل وهو وطاعة وتسليم إيمان من لها بما معرفته عىل األقدر هي والسلفية

االحتمال. قوانني وخارج وصواب خطأ فيه فيه. تدرج وال واحدة مرة يعرف يتجزأ.
النقل األرض. من صاعدة وليست السماء من نازلة إنسانية، وليست إلهية والحقيقة
الرسول. إال عليه مردود والكل راد والكل مطلقة. إنسانية معرفة والوحي العقل، أساس
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والكفارات والحدود كله. يرتك أو كله يطبق أن إما يتجزأ، ال اإلسالم التطبيق، ويف
وليس بالعقيدة، تسليم الرشيعة فتطبيق التطبيق. يف تدرج وال والواجبات الحقوق قبل

الناس. ملصالح طبًقا فقط
بالسلطان يزع هللا «إن الفقيه. ولوالية الحكم، نظام ولتغيري للسياسة، واألولوية
هللا طاعة من الرسول وطاعة الرسول، طاعة من األمر أويل فطاعة بالقرآن». يزع ال ما
واالنقالب االنقالب. يف ضري ال لذلك ِمنُْكْم﴾. اْألَْمِر َوأُوِيل الرَُّسوَل َوأَِطيُعوا هللاَ ﴿أَِطيُعوا
اإلسالمي». االنقالب «منهاج يف املودودي األعىل أبو بنيَّ كما التغيري يعني الفارسية يف

لالنقضاض استعداًدا األرض تحت خاليا وتنظيم الرسية، بالدعوة البداية يف ضري وال
قبل مكة يف علنية، إىل تتحول أن قبل رسية اإلسالمية الدعوة بدأت فقد الحكم. سدة عىل

واحدة. قهر لظروف كالهما يخضع إذ وشيعة. سنة بني ذلك يف فرق وال املدينة.
ِمْن اْستََطْعتُْم َما َلُهْم وا ﴿َوأَِعدُّ شهادة هللا يف فالعنف العنف. ممارسة يف حرج وال
املؤمن من خري القوي و«املؤمن وََعُدوَُّكْم﴾، ِهللا َعُدوَّ ِبِه تُْرِهبُوَن اْلَخيِْل ِربَاِط َوِمْن ُقوٍَّة
والعنف العمرين». بأحد اإلسالم أعز «اللهم دائًما يدعو الرسول كان وقد الضعيف».
عنف مواجهة يف الفرد عنف الحديد، إال الحديد يفل وال مضاد. عنف هو الحقيقة يف
َكَما يَأَْلُموَن َفِإنَُّهْم تَأَْلُموَن تَُكونُوا ﴿إِْن الباطل. عنف مواجهة يف الحق وعنف الدولة،

يَْرُجوَن﴾. َال َما ِهللا ِمَن َوتَْرُجوَن تَأَْلُموَن
حماس مثل جهادية حركات إىل الظروف ضغط وتحت اآلن السلفية الحركة تحولت
وليس أسمائها. مختلف عىل وكشمري وأفغانستان والشيشان والعراق فلسطني يف والجهاد
األوطان دامت ما منهجية ملداخل أو عقلية لصياغات أو نظري لبيان متسع الوقت يف
فرق هناك يعد ولم مستباح. والعرض مطعونة، والكرامة مقهورة، والشعوب محتلة،
العلمانية والحركات اإلسالمية الحركات بني والوطنية، السلفية بني العمل مستوى عىل
األخري. حوارهم يف والشيوعيني اإلخوان بني أي االستعمار ومقاومة الوطن يف املتألفني

االستقالل حزب مثل التحرر معارك أتون يف السلفية الحركات معظم نشأت وقد
اإلخوان ثم الوطني والحزب الجزائر، يف املسلمني علماء وجمعية العربي، املغرب يف
وفدائيان خلق ومجاهدي السودان، يف واملهدية ليبيا، يف والسنوسية مرص، يف املسلمني
عىل األولوية له فالعمل وإندونيسيا. باكستان يف اإلسالمية والجماعة إيران، يف إسالم
تكتفي التي الصوفية الدعوات عىل طبيعي فعل رد وهو التنظري. يتقدم والتحرر النظر.

بالقول. تكتفي التي اليسارية املعارضة أو بالعبادة
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عثرته، من وإقالته الديني، اإلصالح الستئناف محاولة اآلن الجديدة السلفية إن
وتعددت واحدة. سلفية حركة هناك تعد لم بحيث الرؤى تعددت فقد كبوته. وتجاوز
تفسري وهو اإلسالمي» «اليسار هناك الوحيد. املعرب هو الجهاد يعد لم بحيث املناهج
استئناًفا والقهر، الفقر للعرصخاصًة الرئيسية للتحديات طبًقا لإلسالم سيايس اجتماعي
أخريًا ده جسَّ وقد االجتماعية. للقضية وإبراًزا رضا، ورشيد عبده ملحمد «املنار» لتفسري
السودان–دارفور، يف واملساواة العدالة وحزب واملغرب، تركيا يف والتنمية العدالة حزب
الغفاري، ذر بأبي يتأىس إندونيسيا. يف إسالم ورشكة مرص، يف االشرتاكي العمل وحزب
اإلنتاج، لوسائل العامة وامللكية األغنياء، أموال يف الفقراء حق ويؤكد نهجه، عىل ويسري

القيمة. مصدر والعمل املال، رأس وتداول املشاع، واإلقطاع والركاز،
التوحيد»، «رسالة يف عبده محمد إىل ينتسب زال ما الذي املستنري اإلسالم وهناك
األفعال، وبخلق العقليني، والقبح بالحسن والقول االعتزال، إىل األشعرية من والتحول
عدل بال فالتوحيد والعدل. التوحيد بأصَيل ويقول املنكر. عن والنهي باملعروف وباألمر
العقالني اإلسالم أو الجديدة» «الرشدية أيًضا ويسمى نسبية. توحيد بال والعدل ظلم،
الغربية العقالنية دعاة مع ويلتقي والحنفية. رشد وابن املعتزلة عقل بني يجمع الذي

املصدر. اختلف وإن
«ملاذا عمر: بقول تأسيٍّا الحرية قيمة عىل يؤكد الذي الليربايل اإلسالم وهناك
يبدأ الحرية. عن إعالن فالتوحيد أحراًرا؟» أمهاتهم ولدتهم وقد الناس استعبدتم
هللا». «إال باإلثبات ثم إله» «ال بالنفي ويبدأ بالوحدانية. العرص عىل الشهادة بالشهادة،
كلمة شهادة وأعظم الشهادة، حق بالقول: والجهر أخرس. شيطان الحق عن والساكت
إِنَّ النَّاُس َلُهُم َقاَل ﴿الذيَن السلطان من وليست هللا من والخشية جائر، إمام عند حق
والدين اْلَوِكيُل﴾، َونِْعَم هللاُ َحْسبُنَا َوَقالُوا إِيَمانًا َفَزاَدُهْم َفاْخَشْوُهْم َلُكْم َجَمُعوا َقْد النَّاَس

الناس. ولعامة األمر ألويل النصيحة
الغرب يستأثر ال حتى اإلنسان حقوق أهمية عىل يركز الذي اإلنساني اإلسالم وهناك
وهو األرض. يف هللا خليفة آدم، رمزه الكون. يف ما أفضل واإلنسان كله. بالفضل وحده
َواْلِجبَاِل َواْألَْرِض َمَواِت السَّ َعَىل اْألََمانََة َعَرْضنَا ﴿إِنَّا واختياًرا. طوًعا األمانة حمل الذي
عربي، ابن الصوفية، روج وقد اْإلِنَْساُن﴾. َوَحَمَلَها ِمنَْها َوأَْشَفْقَن يَْحِمْلنََها أَْن َفأَبنَْيَ
فرق وال وهللا. اإلنسان بني الفرق فيها يمحى التي الكامل» «اإلنسان عقيدة إىل والجييل

الشعوب. وحقوق اإلنسان حقوق بني

648



التاريخي السلفي بالتيار وعالقتها املعارصة السلفية التيارات

عند املعارصة السلفية الحركة سمات من أصبح الذي الوطني اإلسالم وهناك
كان وقد واإلسالم. والعروبة الوطن بني فرق ال البنا وحسن الفايس وعالل األفغاني
دينًا العرب جزيرة شبه يجعل أن يريد عمر وكان الهجرة. بعد مكة إىل يحن الرسول
«حب الطهطاوي وروى األوطان» إىل «الحنني حيان أبو وكتب واحد. وطن يف واحًدا

اإليمان». من الوطن
أصول من درس وهو النظر. وجهات بتعدد يسمح الذي التعددي اإلسالم وهناك
يتعدد النظري الحق أجران». وللمصيب أجر «للمخطئ متعدد. الصواب أن القديم، الفقه
حضارة اإلسالمية والحضارة الناس. مصالح تحقيق وهو واحًدا، العميل الحق كان وإن
حضارة هو وحده الغرب فليس فقهية. ومذاهب صوفية، وطرق كالمية، فرق تعددية،
الصواب إن القديم، املوروث ضد وذلك والعدمية. والالأدرية النسبية يعني الذي التعدد

الناجية. الفرقة هي واحدة فرقة تمثله واحد،
وتقبل العنف، تنبذ االعتدال. نحو تميل املعارصة السلفية الحركة بدأت لقد
إىل والنزول االقرتاع، صناديق إىل واالحتكام املخالفني، مع والحوار السياسية، بالتعددية
وتمت دينية. وليست وسياسية اجتماعية برامج أساس عىل السياسية الحياة معرتك
واستقلت الداخل، يف األوضاع تحسنت وكلما الخصوم. تكفري ورفض النفس، مراجعة
تصح للخارج، التبعية وزالت الداخل يف واإلحباط والعجز والفقر القهر زال األوطان،
أو منها نقًصا وليس التاريخ يف ومسارها األمة وعي إىل إضافة وتصبح السلفية الحركة
واتجاه للسلف اتباع من يوحيه ملا نظًرا االسم يتغري قد الحالة هذه ويف عنه. انحراًفا
يصبح وقد َهَواِت﴾. الشَّ َواتَّبَُعوا َالَة الصَّ أََضاُعوا َخْلٌف بَْعِدِهْم ِمْن ﴿َفَخَلَف املايض نحو
خطوات الوراء إىل يتأخر خطوات األمام إىل قفز إذا الذي كاألسد التقدمي السلفي معنى

َر﴾. يَتَأَخَّ أَْو َم يَتََقدَّ أَْن ِمنُْكْم َشاءَ ﴿ِلَمْن اِبُقوَن﴾، السَّ اِبُقوَن ﴿َوالسَّ
عن بعيًدا منها، جزء وهو لألمة، العامة التجارب يحلل عقيل اجتهادي بحث هذا
حية، ظواهر مع ويتعامل املعركة، أتون من يخرج حي بحث وهو التاريخي. االسترشاق

التاريخ. أقبية من يخرج ميتًا بحثًا وليس
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الدين؟1 لفهم موحد منهج هناك هل

النفسية الجوانب، متعددة اجتماعية ظاهرة فالدين الدين، لفهم موحد منهج يوجد ال
فهمه ارتبط ثَم وِمن والتاريخية، واللغوية والقانونية والسياسية واالجتماعية واألخالقية
بتغري ومرتبطة ثابتة وليست متغرية ظواهر االجتماعية الظواهر وكل اإلنسانية. بالعلوم
العلوم مناهج وهي ثابت املنهج وال الدين، وهو ثابت، املوضوع فال وتطوره. املجتمع
تاريخ طبق الخاص. بمنهجها منها كل االجتماعية العلوم تناولته لذلك االجتماعية.
بني وللمقارنة متطورة تاريخية كظاهرة الدين لدراسة التاريخي املنهج املقارن األديان
الدين نشأة كيفية ملعرفة االجتماعي املنهج الديني االجتماع علم وطبق ومساراتها. أبنيتها
اللسانيات علوم وطبقت والفلسفة. والفن كاألدب «الفوقية» الظواهر كأحد املجتمع يف
خطاب أم خربي خطاب هو حد أي إىل ومعرفة الديني الخطاب لتحليل اللغوي املنهج
كظاهرة الدين لدراسة أبعاده بكل النفيس املنهج الديني النفس علم وطبق إنشائي.
الدين ظاهريات أيًضا به وارتبط وإحباطاته. نجاحاته الفرد، بأزمات مرتبطة نفسية
األنثروبولوجية املناهج الدين أنثروبولوجيا وطبقت شعورية. كظاهرة الدين لوصف
علوم يف كله ذلك أدمج ثم اإلنسان. بتطور متطورة إنسانية كظاهرة الدين لدراسة
أبعادها كل يف الدين ظاهرة لفهم املناهج هذه كل بني تجمع التي النص علوم أو التأويل
والجمالية. واللغوية والنفسية واألخالقية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية التاريخية
الدينية. الظاهرة جوانب بتعدد املناهج تتعدد بل الدين لدراسة موحد منهج يوجد فال
ومتعددة املناهج، ومتعددة الجوانب متعددة بل الجانب أحادية ظاهرة ليس فالدين

تكاملها. إىل طريق املناهج وتعدد النتائج. ومتعددة الرؤى

بريوت. الحكمية، املعارف معهد ٢٠٠٤م، أكتوبر ١–٢ الدين»، لفهم موحد فهم «نحو 1
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الدين فهم يف املوحد املنهج عيوب أوًال:

محافظ تصور عىل يقوم منها كل عيوب. عدة له الدين لفهم موحد منهج تطبيق
وأهمها: للدين. نيص عقائدي سلطوي

التفسري تحتكر التي الدينية السلطة لوجود تربير هو الدين لفهم املوحد املنهج (١)
ضد الربوتستانتية مثل الديني اإلصالح حركات قامت لذلك تصيب. مما أكثر فتخطئ
يف الدينية السلطة حاولت كما البابوات. وعصمة الكنيسة، سلطة الدينية، السلطة
اسبينوزا مثل اليهودية يف األحرار املفكرين كل تكفري «السنهادرين» سلطة اليهودية،
الدين. عىل والخروج بالكفر له اتهاًما الحالج بصلب الفقهاء حكم كما اغتياله. ومحاولة
ابن وُقطع املعتزلة. أوائل من وهو النحر عن بدًال العيد صالة بعد درهم بن الجعد وذبح
روما يف برونو جيوردانو حرق الحديث العرص ويف بالزندقة. له اتهاًما إربًا إربًا املقفع
جاليليو وُسجن الكون. يف جديدة بنظرية قال ألنه التفتيش ومحاكم الكنيسة من بقرار
منهًجا هناك أن ترى التي هي الدينية فالسلطة الشمس. حول األرض بدوران قال ألنه
يف وهي للسلطة. وطلبًا للتفسري احتكاًرا غريها، دون هي فهمها هو الدين لفهم موحًدا
الهالكة. الضالة الفرق وسواها الناجية الفرق هي سياسية. حقيقتها ويف دينية ظاهرها
الدين. رجال سلطة من بوذا هرب فقد الغرب، يف الدين عن الرشقي الدين يفرتق ولم
فال املؤسسية. الحقيقة من بدًال الطبيعية الحقيقة عن بحثًا الصحراء يف وجهه عىل وهام
االتجاهات. وتختلف املنظور، يتعدد بل إلمام. عصمة وال «مرجعيات». الدين يف يوجد
أجر وللمخطئ الناس. مصالح تحقيق هو واحد، العميل والحق متعدد، النظري فالحق
سلطة غري جديًدا دينيٍّا وفهًما بديلة دينية سلطة يمثلون األنبياء وكان أجران. وللمصيب
نفاق إىل انتهى الذي الخارجي الشعائري الحريف الفهم عىل املسيح السيد فثار األحبار.
دكان. إىل هللا معبد يتحول أن بدل للدين إنسانيٍّا أخالقيٍّا روحيٍّا فهًما وأعطى الفرسيني
السياسية السلطة صالح من فإن والسياسية الدينية السلطتني لتداخل ونظًرا (٢)
السلطة صالح من أن كما السياسية. املعارضة ملنع للدين موحد فهم فرض أيًضا
والرأي الدينية املعارضة ضد الدينية السلطة لصالح للدين موحد فهم فرض الدينية
الطاعة إىل يدعو كالهما السيايس. للتحكم وسيلة خري فالدين البديل. والفهم اآلخر،
اإللهي األمر، عصيان يعترب وكالهما ِمنُْكْم﴾. اْألَْمِر َوأُوِيل الرَُّسوَل َوأَِطيُعوا هللاَ ﴿أَِطيُعوا
الوسيط العرص يف الكنيسة كانت الحكم. لنظام وقلب ردة وتمرًدا، كفًرا السيايس، أو
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النزاع حدث ثم واإلمرباطور. البابا بني فرق ال والسياسية، الدينية مًعا، السلطتني تمثل
«أعِط املسيح لوصايا تنفيذًا بينهما بالفصل الحديثة العصور ونشأت السلطتني، بني
كفقهاء الدين رجال يستخدم العربي الوطن يف زال وما هلل». هلل وما لقيرص لقيرص ما
َوِمْن ُقوٍَّة ِمْن اْستََطْعتُْم َما َلُهْم وا ﴿َوأَِعدُّ آية تأتي ما فرسعان حربًا أراد إذا للسلطان
﴿َوإِْن أخرى آية تخرج سالًما أراد وإن وََعُدوَُّكْم﴾. ِهللا َعُدوَّ ِبِه تُْرِهبُوَن اْلَخيِْل ِربَاِط
ثالث: يف رشكاء «الناس حديث يخرج اشرتاكية أرادها إذا َلَها﴾. َفاْجنَْح ْلِم ِللسَّ َجنَُحوا
ِتَجاَرًة تَُكوَن أَْن ﴿إِالَّ للربح مصدر فالتجارة رأسمالية أرادها وإذا والنار». والكأل املاء
التي الدينية الربامج خالل من الناس يف السيايس النظام ويتحكم ِمنُْكْم﴾. تََراٍض َعْن
التي السلبية القيم وكل والزهد، والتوكل والرضا والخشية والخوف الصرب عىل تحث
عن واإلعراض يشء، كل وقبول الغيب، لقوى واالستسالم والرضوخ االستكانة إىل تدعو
«املكتوب االتجاه نفس يف العامية األمثال من عدًدا الوضع هذا أفرز وقد االعرتاض،
«الباب الفرج»، مفتاح «الصرب نجاني»، العرش ورب صابتني «العني مهروب»، مامنوش
… سيد» يا له قول حاجة الكلب عند ليك كان «إن واسرتيح»، سده الريح منه يجيلك اليل
الغزايل ورشع والقدر القضاء عقائد السياسية السلطة أفرزت األموي الحكم ومنذ إلخ.

الجماعة. أو اإلمام عىل خرج من وتكفري بالشوكة. السلطة عىل االستيالء
والزمان والتاريخ املجتمع من وخرج تكلس الذي الرتاث سلطة أيًضا هناك (٣)
من فالرتاث ومكان. زمان كل يف مجتمع لكل صالح التاريخ، خارج مطلق إىل واملكان
أوقات يف وتقليده االنتصار، لحظات يف إبداعه يتم الرجال. خلق ومن البرش، صنع
حدث كما للدين األول املصدر هو يصبح بل واحًدا. شيئًا واملقدس هو ويصبح الهزيمة.
نفسه الكتاب إن بل سلطة. مصدر إىل اآلباء أقوال تحولت عندما الوسيط العرص يف
األوىل. املسيحية الجماعة إيمان عن تعرب التي األناجيل يف الحال هو كما الرتاث من خرج
املصدر بأحادية وقالت والرتاث. الكتاب املصدر، ازدواجية عىل الربوتستانتية ثارت لذلك
من االجتهاد وتوقف واآلباء. الكنيسة وسلطة البابوات، عصمة وأنكرت وحده». «الكتاب
النظر وإعمال التقليد لنبذ املصلحني دعوات تنفع ولم التقليد. وعم العثماني العرص
يف والطهطاوي والتقليد»، االجتهاد «أدلة يف الشوكاني عند الحال هو كما واالجتهاد
من مصدًرا ليس وهو يجوز. ال املقلد فإيمان والتقليد». االجتهاد يف السديد «القول
َعَىل َوإِنَّا ٍة أُمَّ َعَىل آبَاءَنَا َوَجْدنَا ﴿إِنَّا واملقلدين التقليد يهاجم والقرآن العلم. مصادر
ترابه». يف اتمرغ املريي فاتك «إن مثل عامية أمثال إىل ذلك وتحول ُمْقتَُدوَن﴾. آثَاِرِهْم
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هللا وصف بل «املعتقة». والخمر «القديم»، الجبن مثل قيمة القديم صفة وأصبحت
يعني قد «قدم» لفظ أن مع واملصور. واملبدع الخالق أيًضا أنه مع «القديم» بصفة

املستقبل. نحو والتقدم املايض يف القديم
وأمثال شعبية وممارسات تقاليد إىل سلطة كمصدر القديم الرتاث وتحول (٤)
الدين قيم واختلطت للسلوك. قيمهم وتعطيهم للعالم، تصوراتهم للناس تحدد عامية،
السن، كبار وتعظيم القدماء، احرتام مثل والتقاليد العادات قيم مع الرتاث قيم مع
فنشأ الصغري. األخ عىل الكبري واألخ األرسة، أعضاء جميع عىل األرسة رب وتفضيل
الطاعة «البطريركي». أو األبوي املجتمع االجتماع علماء سماه الذي السيد» «يس مجتمع
املألوف، غري من مخاطرة أقل واملألوف الجديد، من أفضل والقديم العصيان، من خري
جرائم مثل الدين قيم مع التقاليد قيم تتعارض وقد الوافد. عىل األولوية وللموروث
بني فرق ال شعبية وتقاليد اجتماعية أعراف إىل الدين تحول واالنتقام. والثأر الرشف
املولد، وعرائس والقديسني، األولياء، أرضحة زيارة مثل الشعبي والدين الرسمي الدين
وإنارة النبوية، واالبتهاالت واألدعية الديني، واإلنشاد العيد، وكعك رمضان، وأطعمة
وإطالة بالحصا، والتسبيح باألولياء، والتوسط األرضحة، وتقبيل املساجد، وتشييد املآذن،
وتجليد الرأس، عىل العقال ووضع األصفر، والخف األبيض الجلباب ولبس اللحى،
أكرب» «هللا وتعليق به، الناس وتهادي بالذهب، وتطعيمه والحرير، بالقطيفة املصاحف
كإرشادات الطريق قارعة عىل أو العربات يف البالستيك من كتعاويذ هللا» إال إله «ال أو
وأسماء الرشكات وإعالنات والطرق املدن واسم بالكيلومرتات املسافات تحديد للمرور

السياحية. القرى
بذاتها مستقلة مطلقة حقائق تكون ما وعادة واحدة. بطريقة العقائد وتفهم (٥)
الحياة لتحقيق وسائل وليست ذاتها يف غايات األوىل، صياغاتها منذ وثابتة العالم، عن
حدثت مادية تاريخية وقائع أشياء، أنها عىل العقائد تصور يتم أخرى وأحيانًا الفاضلة.
والحقيقة كامًال. مؤمنًا اإلنسان يصبح كي بها اإليمان يكفي والخالص. كالتجسد بالفعل
اإلنسانية، للشخصية توحيًدا التوحيد، مقدمتها ويف الفاضل السلوك عىل بواعث العقائد أن
بني والفعل، القول بني والعمل، النظر بني التوحيد والفعلية، القولية وطاقاتها قواها،
يثري منها والبعض له. واإلعداد املستقبل بعد اإلنسان يعطي واملعاد والخارج. الداخل
والعالم امللموس، الحيس العالم من اإلنسان إلخراج الفني التصوير عىل ويقوم الخيال
وميزان وعقاب، وثواب وعذاب، ونعيم ونار، جنة من املعاد أمور مثل املجرد الصوري
متعددة «الهوتية» تيارات وخرجت العقائد دراسة يف املناهج تعددت وقد ورصاط.
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الذي العقائدي والالهوت التاريخ، يف العقائد نشأة يبني الذي التاريخي الالهوت مثل
يبني الذي السلبي والالهوت التاريخ، خارج داخلية منطقية كبنية العقائد تماسك يبني
األحكام وتكفي والتشبيه، التجسيم من خشية هللا عىل إيجابية أحكام إطالق استحالة
والطبيعة بالعالم هللا عالقة يبني الذي الجديل والالهوت التنزيه، عن دفاًعا السلبية
الفعل، يف ومسئوليته اإلنسان حرية عن يدافع الذي الليربايل والالهوت واإلنسان، والكون
األخالقية الداللة يبني الذي الرعوي األخالقي والالهوت الفهم، عىل وقدرته اإلنسان وعقل
الذي اإلله» «موت الهوت أو العلماني والالهوت والعبادات، والطقوس والرشائع للعقائد
وحدهم. العلمانيون بذلك يستأثر أن دون الناس وحياة والدنيا العالم بشئون يهتم
يف القهر الطغيان، ضد هللا باسم الشعوب تتحرر كيف يبني الذي التحرير الهوت وأخريًا

الخارج. من والهيمنة واالحتالل الداخل
املحافظة بدعوى الحريف النيص املنهج هو واحد بمنهج النص يفهم ما وعادة (٦)
العقل يف والواقع، الذهن يف عنه، مستقالٍّ وليس اللفظ يف املعنى وكأن النص معنى عىل
الذي وهو والواقع. للعقل وإنكار للنص وإنكار نظري تضييق الحريف الفهم والتاريخ.
وجعل الطبيعة، عىل الخناق وتضييق السلوك، يف تشديد أنه كما الخصوم. تكفري إىل أدى
واحد لبعد إيثار وهو اإلباحة. عىل األصل يف األشياء أن مع مكروًها أو حراًما يشء كل
معنًى يفيد اللسان، يف لفظ ويشء. ومعنًى لفظ اللغة أن مع اللفظ. وهو اللغة يف فقط
والوحي السلوك. يف وفعل قصد خالل من الواقع يف يشء إىل يحيل واملعنى العقل، يف
وزمان النزول»، «أسباب يف مكان له بل واملكان الزمان خارج كالم مجرد ليس نفسه
الكلمة دت تجسَّ املسيحية ويف التاريخ. يف ترسي األئمة وروح واملنسوخ». «الناسخ يف
تحتاج املجاز، يف فنية صورة أيًضا هي بل حرًفا فقط ليست واللغة جسًدا، الروح وأصبح
واملجاز، الحقيقة يف: األصوليني عند التفسري يف اللغة ألفاظ ازدوجت لذلك تأويل. إىل
ال والخاص. والعام واملقيد، املطلق واملتشابه، املحكم واملبني، املجمل ل، واملؤوَّ الظاهر
النفس، يف النص يثريه بما أيًضا بل اللغة قواميس طريق عن فقط الديني النص يفهم
الباطني التفسري أو الحريف التفسري يف يوقع التفسري يف املوحد فاملنهج الخيال. ويحرك
«التنزيل» بني والصوفية، الفقهاء بني الرصاع نشأ لذلك األول. التفسري عىل فعل كرد
قضية الشعر ويف القانون وفلسفة الدين وفلسفة العامة الفلسفة يف ونشأت و«التأويل».

والحرف». «الروح
بالدونية اإلحساس ويعطي الخوف عىل يبعث الدين فهم يف املوحد واملنهج (٧)
العلم، أهل وسؤال الفتيا أهل باستشارة إال الدين فهم عىل قادر غري العادي اإلنسان وبأن
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عن ومتخليًا لعقله، منكًرا البسيط اإلنسان ويجعل االختصاص. أهل برأي واالسرتشاد
رسالة، وليس مهنة فالتفسري الخربة. أهل استشارة أجل من بداهته وتارًكا إحساسه،
بالعرشات، ومجلدات أجزاء التفاسري وكتب طبيعة. وليس صنعة قضية، وليس حرفة
يفهمه؟ أو ذلك كل يعي أن العامي لإلنسان وكيف إنجازها. يف حياتهم العلماء يقيض
ويخاطب يستهويه، الذي البديل والفهم املغاير، التفسري إىل يلجأ ما رسعان لذلك ونتيجة
رسي تنظيم يف االنخراط إىل دعوة كان ولو حتى مصالحه ويلبي ووجدانه، مشاعره
واستثار املشاعر، وحرك الذهن، وأثار القلب، إىل وصل قد النص فمعنى األرض. تحت
االنقالبات تقع أو الشعبية الثورات تندلع عندما أفضل واقع إىل الواقع وغري الفعل،
بالكل يهتم العمق. وينىس السطح يلمس الدين لتفسري املوحد املنهج املضادة. الدينية
وأبدي وكيل وشامل عام فهم هو النسبي. وليس املطلق مع ويتعامل األجزاء. وليس
منه أكثر وتسرت وتعمية تغطية هو وتموت. وتقتل وتعرى وتعطش تجوع والناس
الشمولية األنظمة يف الحال هو كما «توليتاري» شمويل فهم هو وبيانًا. وفتًحا كشًفا
وتلغي تحرر، مما أكثر تقهر السياسية، واأليديولوجيات واملذاهب العامة، واألنساق

َفْرًدا﴾. اْلِقيَاَمِة يَْوَم آِتيِه ﴿َوُكلُُّهْم يقول والوحي والتفرد الفردية

الدين فهم يف املناهج تعدد ثانيًا:
بنشأة نشأ متطورة ظاهرة الدين ألن الدين فهم يف موحد منهج إذن يوجد ال (١)
البرشي. للعمران مظاهر وكلها الفلسفة، ونشأت الفن نشأ كما األرض عىل اإلنسان
الديانات يف عنها والطبيعة هللا بتوحيد الرشقية الديانات يف اآللهة تصورات تغريت
تصور تطور كما واملخلوق. الخالق ثنائية عىل تقوم التي والغرب الرشق يف اإلبراهيمية
وتغريت التنزيه. إىل والتشبيه التجسيم ومن الواحد، اإلله إىل املتعددة اآللهة من األلوهية
والعادل املسيحية، يف الغفور والرحيم اليهودية، يف الجبار املنتقم الصفات، أولوية
التخفيف من مرة والحرام الحالل عن السؤال بكثرة الرشائع وتتغري اإلسالم. يف املقسط
كما التخفيف إىل التشدد من ثانية ومرة اليهودية، الرشائع يف الحال هو كما التشدد إىل
الرشيعة يف الحال هو كما الوسطية عىل ثالثة ومرة املسيحية، الرشيعة يف الحال هو

اإلسالمية.
الجليدي، العرص الشامل: التاريخ يقرر كما واألزمان العصور وتختلف (٢)
االجتماعية والنظم والتقاليد العادات تختلف كما الربونزي. والعرص الحجري، والعرص
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الحضارة روح الحضارات، روح وتختلف األبوي. العرص إىل األموي العرص من مثًال
الرشق حضارات يف الطبيعة بؤرتها، حضارة ولكل الحديثة. الحضارة وروح القديمة،
الحضارة يف واملحبة اليهودية، الحضارة يف والقانون اليونان، حضارة يف والعقل القديم،
﴿ِلُكلٍّ واالختيارات واملناهج املشارب وتختلف اإلسالمية. الحضارة يف والعدل املسيحية،
التنوع، يف فالوحدة واألقوام. والشعوب القبائل وتتعدد َوِمنَْهاًجا﴾. َعًة ِرشْ ِمنُْكْم َجَعْلنَا
عىل إال يبقى وال التنوع عىل يقيض الدين لفهم املوحد واملنهج الوحدة. يف والتنوع
صورة. بال مضمون وحدة بال والتنوع مضمون. بال صورة تنوع بال والوحدة الوحدة،
عن تعبري وهو الخالق». «التنوع الدولية الثقافية املنظمات لغة يف اآلن يسمى ما وهو

ِلتََعاَرُفوا﴾. َوَقبَاِئَل ُشُعوبًا ﴿َوَجَعْلنَاُكْم الكريمة اآلية
وسقوطه بابل برج أسطورة يف معروف هو كما واأللسنة اللغات وتختلف (٣)
تعبريها وطرق وتراكيبها وأساليبها وبنيتها منطقها لغة ولكل اللغات. لتعدد رمًزا
مدون الديني النص ألن الدين لفهم محدد منهج وضع يمكن ال ثَم وِمن وبالغتها.
واآلشورية. والبابلية والفارسية والصينية بالسنسكريتية الرشقية الديانات عديدة، بلغات
بلسان نزل واإلسالم والالتينية. واليونانية واآلرامية بالعربانية مدونة إبراهيم وديانات
املسيح السيد تكلم فقد التفسري. منهج عىل نفسه يفرض اللغة ومنطق مبني. عربي
لغتها يف األقوال تحفظ ولم الالتينية. إىل ترجمت ثم باليونانية أقواله وُدوِّنت اآلرامية
يمكن وال العربية. باللغة إال به يتعبد وال العربية، باللغة إال يفرس ال والقرآن األصلية.
علم نشأ لذلك الرئيسية. املعاني أفادت وإن الثانوية األلفاظ معاني تفيد أن للرتجمة

الديني. اللسانيات وعلم الديني، الخطاب وتحليل الديني، النص تحليل
بالفطرة إما والتأويل والتفسري الفهم درجات يف البرش بني العقول وتختلف (٤)
النص أغوار سرب عىل االختالف هذا ويساعد بالتعليم. أو بالطبيعة باالكتساب، أو
بالحدس املرتبطة الشعور ألعماق طبًقا مستوياته عىل والتعرف أبعاده واستكشاف
فرد، كل يجتهد أن بعد املنظور يتكامل حتى رحمة واألفهام العقول واختالف والتعلم.
املوحد املنهج الواحد. لليشء املتعددة الجوانب تغطي متكاملة رؤية عىل إجماع ويحدث
وال األفراد. باقي عىل لفرد وصايا ووضع العقول، باقي عىل عقل فرض الدين لفهم
َلَجَعَل َربَُّك َشاءَ ﴿َوَلْو الرؤى تتعدد حتى رحمة االختالف ألن العقول توحيد يمكن
يوجد وال َخَلَقُهْم﴾. َولِذَِلَك َربَُّك َرِحَم َمْن إِالَّ * ُمْختَِلِفنَي يََزالُوَن َوَال َواِحَدًة ًة أُمَّ النَّاَس
االجتهاد أساليب أي متعدد النظري فالحق الصواب. يتعدد بل الفهم يف وصواب خطأ
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رسول إىل والكل العامة. املصالح تحقيق أي واحًدا العميل الحق كان وإن القياس وطرق
منتسب. هللا

مستقلة. شخصية له فرد إنسان فكل والرغبات. وامليول األهواء وتختلف (٥)

أمني. صادق ومحمد رحيم، وعيىس منتقم، ونوح غاضب، وموىس حليم، أواه فإبراهيم
يتلقون البرش باقي مثل برش فهم ومزاجه. طبعه منهم لكل متفردة. شخصيات فاألنبياء
وقد وللرسالة. للرسول وتقديره رؤيته منهم لكل أفراًدا. كانوا أيًضا والصحابة وحيًا،
وعدل بكر، أبي إيمان الشخصية بمفتاح يسمى فيما «العبقريات» يف العقاد ذلك وصف
انعكست وقد الجراح. ابن وأمانة وخالد، حمزة وشجاعة عباس، وابن عيل وعلم عمر.
ووسطية حنيفة، أبي وعقالنية نبي، بن مالك واقعية يف الفقهي، املذهب يف الشخصية
والرازي، الكندي علمية يف الفالسفة، لدى انعكس كما حنبل. ابن ونصية الشافعي،
زهد بني الصوفية شخصيات وتعددت رشد. ابن وعقالنية سينا، وابن الفارابي وإرشاقية

رابعة. ومحبة البرصي، وخوف والبرصي، رابعة
طبقة أو طائفة أو عشرية أو قبيلة أو فئة أو جماعة يف جزءًا الفرد كان وملا (٦)
بل واألرسية. والطائفية والعرقية االجتماعية لالنتماءات طبًقا املصالح تعددت اجتماعية
طبقة أو جماعة ولكل املصالح، لتعدد طبًقا مجتمع كل داخل اجتماعي رصاع نشأ
الحاكم بني الطبقي للرصاع طبًقا للعالم ورؤيتها بل للنص، وتأويلها للدين، تفسريها
والرشفاء والضعفاء، واألقوياء واملحرومني، واملورسين والفقراء، واألغنياء واملحكوم،
والشعوب. والقبائل واألقوام للجماعات طبًقا واملنافع املصالح تختلف كما والحقراء.
عىل السيادة عىل الحروب كانت وطاملا الحروب. تنشأ لذلك متعارضة. الشعوب فمصالح
يف فاالختيار والحضارة. والثقافة للدين فهمه شعب ولكل والثروات. واألرايض البحار
يف األوروبية واملركزية والعنرصية والرومانية، اليونانية الحضارة يف والتفوق اليهودية،
الرشق مصالح األرض. وجهات بل واألحالف التكتالت مصالح وتتعدد الغربية. الحضارة
شمال حلف وأهداف الرأسمالية. مصالح غري االشرتاكية ومصالح الغرب مصالح غري

القديم. وارسو حلف أهداف غري األطلنطي
والجبال والطري، والحيوان النبات يف األلوان، متعددة مختلفة والطبيعة (٧)
أساًسا فاالختالف واألحمر. واألخرض واألصفر واألبيض األسود بني والصحارى والسهول
األلوان، واختالف والنهار، الليل اختالف هناك البرش. يف يكون أن قبل الطبيعة يف
األقوام اختالف يف البرش عىل انعكس والكون، الطبيعة سنة فاالختالف األكل. واختالف
الشجرة جذع واالعتقادات. واملذاهب والديانات واملناهج واملشارب واأللسنة والشعوب
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الطبيعة. وقانون الكون، سنة والتعدد السماء. يف متشعبة وفروعها األرض يف واحد
«مرشوع يسمى ملا طبًقا حيٍّا كائنًا تصبح حتى تتكاثر واحدة خلية من الحياة وتنشأ

البرشي». الجينوم

الدين؟ فهم يف ثوابت هناك هل ثالثًا:

لها طبًقا الفهم يتم ثوابت توجد ال أنه الدين لفهم موحد منهج وجود نفي يعني وال
املنهج يف االختالف املطلقة. والعدمية بل والالأدرية والشك النسبية يف الوقوع تم وإال
وليس الصياغات يف واالختالف اليشء، يف وليس املنظور يف والتعدد املوضوع، يف وليس

القصد. يف

عدد عن باللسان شهادة التوحيد وليس التوحيد. العقيدة، روح الدين يف الثابت (١)
الشخصية، بتوحيد يبدأ باألركان. وعمل بالوجدان شعور هو بل هللا» إال إله «ال اآللهة
أخرى ناحية من والفعل والقول ناحية، من والوجدان الفكر بني والخارج، الداخل بني
للقول يكون حتى والوجدان الفكر بني الداخل يتوحد ثم والجبن. الخوف من منًعا
والفعل القول بني الخارج يتوحد ثم الفكر. يف دليل للوجدان ويكون الوجدان، يف رصيد
َكُربَ * تَْفَعلُوَن َال َما تَُقولُوَن ِلَم آَمنُوا الذيَن أَيَُّها ﴿يَا سلوك بال مجانيٍّا الكالم كان وإال
أو متصارعة طبقات بال املجتمع توحيد يأتي ثم تَْفَعلُوَن﴾. َال َما تَُقولُوا أَْن ِهللا ِعنَْد َمْقتًا
ويعلو بعًضا، بعضها يستبعد وأعراق طوائف أو متضاربة فئات أو ضاغطة جماعات
لإلله انعكاس واحدة واألمة األكرب، األمة بداية هو الصغري واملجتمع بعض. فوق بعضها
الشعوب، فيها تتساوى واحدة إنسانية واألعراق، واأللوان األجناس بني تمييز بال الواحد

حضارتها. صنع يف وتساهم
وفرائضها ورشائعها وطقوسها أعمالها وليس الرشيعة أيًضا، الثوابت من (٢)
نواقض أهم كان لذلك الصالح. والعمل التقوى يف الرشيعة روح وتتمثل ومحرماتها.
به. يؤمن ال ما وفعل يعتقد، ال ما اإلنسان وقول باطنية، تقوى دون النفاق الرشيعة
الفعيل اإليمان هي الباطنية التقوى للمداهنة. والحياة للتقرب، والفعل للتزلف، القول
والصالة اليسار، يعلمه ال مما باليمني اإلنفاق شعائر. وال طقوس وال جزاء، وال إلزام بال
الصالح والعمل ومديحهم. الناس ثواب ينال حتى الناس أمام وليس مغلق مكان يف
األديان تعدد وراء ثابت هذا املنافع. وزيادة املضار، تخفيف للناس، النافع العمل هو
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للناس الخري حب بدافع فقط يتم بل الرشائع أو بالعقائد إيمانًا يتطلب ال والنحل. وامللل
النية. صدق هو الفعل صحة رشط وأن بالنيات األعمال أن هو الثابت مصالحهم. وقضاء
الرشيعة وضع خاصة األصوليون، حددها كما الرشيعة مقاصد هي والثابت (٣)
خمس: وهي يتغري ال ثابت العامة املصالح تحقيق العامة. املصالح عن دفاًعا ابتداءً
والعري واملرض كالجوع استمرارها تهدد التي املخاطر كل ضد الحياة عن الدفاع األوىل
قتل ومن اإللهية الذات صفات من صفة والحياة والتلوث. والفتك والقتل والعطش
والثانية جميًعا. الناس أحيا فكأنما نفًسا أحيا ومن جميًعا، الناس قتل فكأنما نفًسا
والعقل العقل. خلق هللا خلق ما وأول البهائم. حياة عقل بال فالحياة العقل. عن الدفاع
واتفاق جميًعا. الناس فيه ويشارك الربهان. وأداة املسئولية ورشط التكليف، مناط
التي العامة القاعدة أو املعيار أو القيمة والثالثة التصديق. إىل يؤدي العقالء جمهور
األشبه البديهية القيم مجموع وهي الدين. األصوليون سماها جميًعا. فيها الناس يشارك
سميت والتي به» يعاملوك أن تحب ما بمثل الناس «عامل مثل واألوليات باملصادرات
والتي اإلنسان، وحقوق والرشف الكرامة والرابعة الذهبية». «القاعدة الفكر تاريخ يف
بل باملرأة، الرجل عالقة يف الشعبي باملعنى الرشف يعني وال الِعرض. القدماء سماها
القايض، عند النزاهة وهو املواطن، عند االستقالل وهو الفالح، عند األرض هي الِعرض
وال املال. والخامسة الطالب. عند والتحصيل العامل، عند واإلتقان العالم، عند واألمانة
السيادة يف الشعوب وحقوق الوطنية، والثروة العام، املال بل الخاص املال فقط يعني
الرشيعة مقاصد هي هذه والنهب. واالحتكار االستغالل ضد واستثمارها ثرواتها عىل
األهواء، وتضاربت املشارب، تعددت ولو حتى النص فهم عليها يتوحد التي الثابتة

الخاصة. املصالح واختلفت
للفرد، الحرية والعدل. الحرية البرش: حياة يف أساسيتان قيمتان أيًضا والثابت (٤)
«ال» يقول الفرد تجعل التي هي الحرية جماد. حرية بال والفرد للجماعة. والعدل
هي الحرية الناقص ويكمل ويصحح يراجع تجعله التي هي البديل. ويقدم ويعرتض،
موجود». إذن فأنا أفكر «أنا فقط وليس موجود»، إذن فأنا حر «أنا الوجود. إثبات
من التفرد أساس هي الحرية نظري. الغربي والكوجيتو عميل، اإلسالمي الكوجيتو
بفعل بالوجود اإلنسان يتفرد ثم سواه. موجود يشء وال موجود هللا اإللهي. الوجود
خاطئ وقياس ورفض اعرتاض صورة يف خاطئًا كان ولو حتى الحر واالختيار الحرية
إن بل ِطنٍي﴾. ِمْن َوَخَلْقتَُه نَاٍر ِمْن ﴿َخَلْقتَِني آلدم السجود رفضه يف إبليس فعل كما
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طبيعية هبة الحرية الحرية. قصة هو كروتشه مثل الفالسفة بعض رأي يف كله التاريخ
طغيان، إىل تؤدي قد عدل بال والحرية بسببها. ويتحركون لها، يثورون البرش يف
وهنا العبد. عىل السيد وهيمنة للفقري، الغني واستغالل الضعيف، عىل القوي وسيطرة
والرزق والعمل القول يف األفراد، جميع عىل الحرية لتعميم واملساواة العدالة تأتي
والفلسفات واملذاهب الديانات جميع يف والعدل الحرية قيمتا ظهرت وقد الثروة. واقتسام
الهوية واآلخر، األنا واإليثار، األثرة والجماعة، الفرد واإلحسان، املحبة مثل عديدة بصيغ

واالختالف.
آخر تنويع وهو الشعوب وحقوق اإلنسان حقوق البرش حياة يف أيًضا والثابت (٥)
وحرية الفكر، وحرية اإليمان، حرية الحرية: هو لإلنسان حق فأول والعدل. الحرية عىل
الحريات جميع وباختصار املواطنة، وحرية العمل، وحرية الحركة، وحرية التعبري،
يف واملساواة إدانته، تثبت حتى بريء فاملواطن النفس. عن الدفاع حق ومنها املدنية
أو البدني واإلكراه التعذيب العقوبات تشمل وال القانون، أمام والواجبات الحقوق
اإلنسان حقوق تتحول مطلق فردي أساس عىل الحق مفهوم يبقى ال وحتى النفيس.
والسيطرة االستقالل يف وحقه مصريه، تقرير يف شعب كل حق الشعوب، حقوق إىل
وحقه الدولية، املنظمات يف الشعوب باقي مع املساواة يف وحقه القومية، ثرواته عىل
أعطى قد الغرب كان وإذا تهديد، أو عدوان دون األخرى الشعوب مع سالم يف العيش
توالت ثم الشعب. حقوق العالم أعطى قد الثالث العالم فإن اإلنسان حقوق العالم
وحقوق الالجئني، وحقوق املسنني، وحقوق املرأة، وحقوق الطفل، حقوق مثل الحقوق
الحق مفهوم انتقل ثم شني. املهمَّ وحقوق العاطلني، وحقوق األقليات، وحقوق امللونني،
من والطبيعة التلوث من البيئة حماية والطبيعة، البيئة إىل وجماعة، فرًدا اإلنسان، من

كالتصحر. االستغالل سوء
كمرشوع الجميع عليها ويتفق ومتطلباته. العرص تحديات عرصنا يف والثابت (٦)
فهم يف املداخل وتعددت النص تفسري يف املناهج اختلفت ولو حتى قومية وأهداف عميل
يف املبارش االحتالل من العربي التحرر حركة واستكمال األرض، تحرير األول الدين.
العربي الوطن وإخالء ومليلية، وسبتة وكشمري والشيشان وأفغانستان والعراق فلسطني
والثاني الشامل. الدمار وأسلحة واألحالف العسكرية القواعد من اإلسالمي والعالم
االستثنائية والقوانني العرفية واألحكام والرقابة واملنع القهر صنوف ضد املواطن حرية
ممثليه واختيار اآلخر، والرأي الرأي وسماع السياسية التعددية يف وحقه الليل، وزوار
بني الفوارق وتذويب االجتماعية العدالة والثالث السلطة. وتداول النيابية املجالس يف
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(علوم) واملستقبل املايض الزمن: حصار

فقراء وأفقر منا، العالم أغنياء فأغنى والفقراء. األغنياء بني املسافة وتقريب الطبقات
عمل بال الكسب الربا، تحريم بدليل القيمة مصدر وحده العمل ويكون فينا. العالم
طاٍو». وجاره شبعان بات من منا «ليس األديان كل يف اآلخرين، حاجة باستغالل بل
فقد وطائفية. عرقية فسيفساء إىل والتفتيت التجزئة مخاطر ضد األمة وحدة والرابع
القومية ومنها ١٩١٨م، يف العثمانية الدولة هزيمة بعد قوميات إىل الخالفة دولة تفككت
واآلن القطرية. الدولة لحساب ١٩٦٧م هزيمة بعد العربية القومية انهارت ثم العربية.
وشيعة وسنة وتركمان، وأكراد وبربر، عرب وطوائف، أعراق إىل القطرية الدولة تتفتت
التنمية والخامس الكربى. وإرسائيل األمريكية اإلمرباطورية جديدة، إمرباطوريات أمام
وقيم السوق وقوانني العوملة مواجهة يف املتبادل واالعتماد اإلقليمية، والتجمعات املستقلة،
عن الدفاع والسادس الوطني. االستقالل وتدعيم الوطنية، الصناعات لحماية االستهالك
الفضائية القنوات خالل من الرأسمالية القيم وسيادة التغريب، مظاهر ضد الهوية
وتجنيد الجماهري حشد واألخري والسابع واحدة. قرية والعالم املعلومات، ثورة بدعوى
املعرتك يف بثقلها الجماهري ونزول سيايس كيف إىل الهائل السكاني الكم وتحويل الناس،
يف األوروبية الجماهري تنزل أن من بدًال بأيديها حقوقها وأخذ واالجتماعي السيايس

قضاياها. عن وتدافع أوطانها. أعالم تحمل عنها، نيابة الغربية العواصم
فلكل اإلنسانية. أو البرش وروح التاريخ وروح العرص روح هو أيًضا والثابت (٧)
كنوع الوطنية والقوى السياسية واألحزاب املذهبية الفرق كل حوله تلتف روح عرص
ومتطلبات العرص روح عن تعبري فالدين األساسية. القضايا حول الوطني اإلجماع من
وإبراهيم املؤمنني، وقلة نوح عرصه، روح عن تعبريًا كان نبي وكل التاريخية. املرحلة
فرعون، من والخالص الرشيعة وقوة وموىس األصنام، عبادة ضد العقل إعمال ورضورة
أو مذهب وكل العدل. ورضورة واإلسالم السموات، ملكوت اكتشاف ورضورة وعيىس
التاريخ. روح يأتي العرص روح ومع عرصها. روح عن تعبريًا كانت إنما طائفة أو فرقة
الرابع القرن يف القديمة اآلداب إحياء روحها، لها مرحلة وكل بمراحل. يمر فالتاريخ
عرش، السابع يف والعقالنية عرش، السادس يف والنهضة عرش، الخامس يف واإلصالح عرش،
واألزمة، والربجماتية والوجودية عرش، التاسع يف والوضعية عرش، الثامن يف والتنوير
التقدم هو التاريخ روح العرشين. القرن يف الحداثة بعد وما التفكيكية يف النهاية وبداية
وهي اإلنسانية روح أيًضا وهناك جديد. من للتقدم يعود ثم ينكص قد الذي املستمر
عليها اجتمعت التي الثوابت هي التاريخ. ومراحل العصور عرب ترسي التي الروح
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الدين؟ لفهم موحد منهج هناك هل

ففي الحب. وقصص األبطال، وسري العامية األمثال خلدتها والتي العصور عرب اإلنسانية
حضارة كل يف واملسيح. وجولييت، وروميو وسبارتاكوس، سقراط، هناك حضارة كل
هو فالنضال جمعاء. لإلنسانية وشهيد الرومانيس، للحب وشهيد للحرية، شهيد هناك
أَيَُّها ﴿يَا فيها ويسعى األرض يف ليكد اإلنسان خلق فقد أداته. واملقاومة اإلنسانية، روح
تعمريها األرض يف رسالة لتحقيق وذلك َفُمَالِقيِه﴾. َكْدًحا َربَِّك إَِىل َكاِدٌح إِنََّك اْإلِنَْساُن
اإلنسان يف فالغائية تُْرَجُعوَن﴾. َال إَِليْنَا َُّكْم َوأَن َعبَثًا َخَلْقنَاُكْم أَنََّما ﴿أََفَحِسبْتُْم وإكمالها
الغائي الدليل كانط مثل الفالسفة جعل لذلك الكون يف والغائية الطبيعة يف الغائية مثل

هللا. وجود عىل الوحيد الدليل هو
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