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الرتاث  كتب  اإ�صدار  »اإع�دة  عليه  اأُطِلق  الذي  امل�صروع  هذا  فكرة  اإن 
/ الت��صع ع�صر  ِ الإ�صالمي احلديث يف القرنني الث�لث ع�صر والرابع ع�صر الهجريَّنينْ
والع�صرين امليالِديَّني«، قد نبعت من الروؤية التي تتبن�ه� مكتبة الإ�صكندرية ب�ص�أن 
املعرفة،  جم�لت  خمتلف  يف  والعلمي  الفكري  الرتاث  على  املح�فظة  �صرورة 
بني  التوا�صل  لأهمية  ت�أكيًدا  املتع�قبة  لالأجي�ل  الرتاث  هذا  نقل  يف  وامل�ص�همة 
اأجي�ل الأمة عرب ت�ريخه� احل�ص�ري؛ اإذ اإن الإنت�ج الثق�يف -ل �صكَّ - تراكمي، 
واإن الإبداع ينبت يف الأر�ش اخل�صبة بعط�ء ال�ص�بقني، واإن التجديد الفع�ل ل 
يتم اإل مع الت�أ�صيل. و�صم�ن هذا التوا�صل يعترب من اأهم وظ�ئف املكتبة التي 

ا�صطلعت به�، منذ ن�ص�أته� الأوىل وعرب مراحل تطوره� املختلفة.

غري  �ص�ئد  انطب�ع  وجود  هو  القرنني  هذين  لختي�ر  الرئي�صي  وال�صبب 
�صحيح؛ وهو اأن الإ�صه�م�ت الكبرية التي ق�م به� املفكرون والعلم�ء امل�صلمون قد 
توقفت عند فرتات ت�ريخية قدمية، ومل تتج�وزه�. ولكن احلق�ئق املوثقة ت�صري اإىل 
غري ذلك، وتوؤكد اأن عط�ء املفكرين امل�صلمني يف الفكر النه�صوي التنويري - واإن 

مقدمة ال�سل�سلة
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مر مبدٍّ وجزر - اإمن� هو توا�صل عرب الأحق�ب الزمنية املختلفة، مب� يف ذلك احلقبة 
احلديثة واملع��صرة التي ت�صمل القرنني الأخريين. 

يهدف هذا امل�صروع - فيم� يهدف - اإىل تكوين مكتبة متك�ملة ومتنوعة، 
اأهم الأعم�ل الفكرية لرواد الإ�صالح والتجديد الإ�صالمي  ت�صم خمت�رات من 
املخت�رات  هذه  لإت�حة  ت�صعى  اإذ  واملكتبة  املذكوَرينْن.  الهجريَّنينْ  القرنني  خالل 
على اأو�صع نط�ق ممكن، عرب اإع�دة اإ�صداره� يف طبعة ورقية جديدة، وعرب الن�صر 
الإلكرتوين اأي�ًص� على �صبكة املعلوم�ت الدولية )الإنرتنت(؛ ف�إنه� ت�صتهدف يف 

املق�م الأول اإت�حة هذه املخت�رات لل�صب�ب ولالأجي�ل اجلديدة ب�صفة خ��صة. 

وي�صبق كلَّ كت�ب تقدمٌي اأعده اأحد الب�حثني املتميزين، وفق منهجية من�صبطة، 
ب�ل�صي�ق  والتعريف  جهة،  من  واجته�داتهم  الرواد  ب�أولئك  التعريف  بني  جمعت 
مب�  اأخرى؛  الجته�دات من جهة  تلك  فيه  الذي ظهرت  الجتم�عي  الت�ريخي/ 
املوؤلف  اآراء  اأ�ص��ًص� على  الت�أكيد  نه�صوية كربى، مع  فيه من حتدي�ت وق�ص�ي�  ك�ن 
واجته�داته والأ�صداء التي تركه� الكت�ب. وللت�أكد من توافر اأعلى مع�يري الدقة، 
ف�إن التقدمي�ت التي كتبه� الب�حثون قد راجعته� واعتمدته� جلنة من كب�ر الأ�ص�تذة 
املتخ�ص�صني، وذلك بعد من�ق�ص�ت م�صتفي�صة، وحوارات علمية ر�صينة، ا�صتغرقت 
جل�ص�ت متت�لية لكل تقدمي، �ص�رك فيه� ك�تب التقدمي ونظراوؤه من فريق الب�حثني 
الذين �ص�ركوا يف هذا امل�صروع الكبري. كم� ق�مت جمموعة من املتخ�ص�صني على 

تدقيق ن�صو�ش الكتب ومراجعته� مب� يوافق الطبعة الأ�صلية للكت�ب.

اإ�شماعيل �شراج الدين
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هذا، وتقوم املكتبة اأي�ًص� - يف اإط�ر هذا امل�صروع - برتجمة تلك املخت�رات 
اإىل الإجنليزية ثم الفرن�صية؛ م�صتهدفة اأبن�ء امل�صلمني الن�طقني بغري العربية، كم� 
اأنح�ء  الراأي يف خمتلف  البحث واجل�مع�ت وموؤ�ص�ص�ت �صن�عة  �صتتيحه� ملراكز 
الع�مل. وت�أمل املكتبة اأن ي�ص�عد ذلك على تنقية �صورة الإ�صالم من الت�صويه�ت 
التي يل�صقه� البع�ش به زوًرا وبهت�نً�، وبي�ن زيف كثري من الته�م�ت الب�طلة التي 

هم به� امل�صلمون يف جملتهم، خ��صة من ِقَبل اجله�ت املن�وئة يف الغرب. ُيتَّ

الإ�صالمي  الفكر  والإ�صالح يف  التنوير  رواد  كت�ب�ت  كبرًيا من  ق�صًم�  اإن 
خالل القرنني الث�لث ع�صر والرابع ع�صر الهجريني، ل يزال بعيًدا عن الأ�صواء، 
ومن ثم ل يزال حمدود الت�أثري يف مواجهة امل�صكالت التي تواجهه� جمتمع�تن�. 
اأ�صب�ب  النه�صوي الإ�صالمي �صبًب� من  الق�صم من الرتاث  ورمب� ك�ن غي�ب هذا 
تكرار الأ�صئلة نف�صه� التي �صبق اأن اأج�ب عنه� اأولئك الرواد يف �صي�ق واقعهم 
الأزم�ت  تف�قم  اأ�صب�ب  من  �صبًب�  اأي�ًص�  الغي�ب  هذا  ك�ن  ورمب�  ع��صروه.  الذي 
الفكرية والعق�ئدية التي يتعر�ش له� اأبن�وؤن� من الأجي�ل اجلديدة داخل جمتمع�تن� 
العربية والإ�صالمية وخ�رجه�. ويكفي اأن ن�صري اإىل اأن اأعم�ل اأمث�ل: حممد عبده، 
والأفغ�ين، والكواكبي، وحممد اإقب�ل، وخري الدين التون�صي، و�صعيد النور�صي، 
ل الف��صي، والط�هر ابن ع��صور، وم�صطفى املراغي، وحممود  وم�لك بن نبي، وعالَّ
�صلتوت، وعلي �صريعتي، وعلي عزت بيجوفت�ش، واأحمد جودت ب��ص� - وغريهم- 
ل تزال مبن�أًى عن اأيدي الأجي�ل اجلديدة من ال�صب�ب يف اأغلبية البلدان العربية 

مقدمة ال�شل�شلة
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اأو  اأوروبية  جمتمع�ت  يف  يعي�ش  الذي  امل�صلم  ال�صب�ب  عن  ف�صاًل  والإ�صالمية، 
هذه  ترجمة  اأجل  من  م�ص�عًف�  عبًئ�  املكتبة  على  يلقي  الذي  الأمر  اأمريكية؛ 
 � )ورقيًّ عليه�  احل�صول  وتي�صري  ب�لعربية  ن�صره�  اإع�دة  فقط  ولي�ش  الأعم�ل، 

.)� واإلكرتونيًّ

والإبداع،  والتجديد،  الإحي�ء،  بني  للجمع  ي�صعى  امل�صروع  هذا  اإن 
والتوا�صل مع الآخر. ولي�ش اهتم�من� بهذا الرتاث اإ�ص�رة اإىل رف�ش اجلديد الوافد 
علين�، بل علين� اأن نتف�عل معه، ونخت�ر منه م� ين��صبن�، فتزداد حي�تن� الثق�فية ثراًء، 
والوافد،  املوروث  بني  واجلديد،  القدمي  بني  البن�ء  التف�عل  بهذا  اأفك�رن�  وتتجدد 
امل�صرتك،  الإن�ص�ين  الرتاث  اإ�صه�ًم� يف  اجلديد،  اجلديدة عط�ءه�  الأجي�ل  فتنتج 

بكل م� فيه من تنوع الهوي�ت وتعدده�. 

العلم  لطالب  وثرية  اأ�صيلة  معرفية  م�ص�در  اإت�حة  يف  ن�صهم  اأن  هو  واأملن� 
والثق�فة داخل اأوط�نن� وخ�رجه�، واأن ت�صتنه�ش هذه الإ�صه�م�ت همم الأجي�ل 
اجلديدة كي تقدم اجته�داته� يف مواجهة التحدي�ت التي تعي�صه� الأمة؛ م�صتلهمة 
املنهج العلمي الدقيق الذي �ص�ر عليه اأولئك الرواد الذين ع��صوا خالل القرنني 
الهجريني الأخريين، وتف�علوا مع ق�ص�ي� اأمتهم، وبذلوا ق�ص�رى جهدهم واجتهدوا 

يف تقدمي الإج�ب�ت عن حتدي�ت ع�صرهم من اأجل نه�صته� وتقدمه�. 

مكتبة  يف  م�صئولي�تن�  اأوىل  ومن  مهم�تن�  اأوجب  من  اأن  وجدن�  لقد 
ويف  م�صر،  ال�صب�ب يف  من  اجلديدة  الأجي�ل  توعية  يف  ن�صهم  اأن  الإ�صكندرية، 

اإ�شماعيل �شراج الدين
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غريه� من البلدان العربية والإ�صالمية، وغريهم من ال�صب�ب امل�صلم يف البالد غري 
الإ�صالمية  ب�لعط�ء احل�ص�ري للعلم�ء امل�صلمني يف الع�صر احلديث، خالل القرنني 
خ النطب�ع ال�ص�ئد اخل�طئ، الذي  امل�ص�ر اإليهم� على وجه التحديد؛ حتى ل يرت�صَّ
�صبق اأن اأ�صرن� اإليه؛ فلي�ش �صحيًح� اأن جهود العط�ء احل�ص�ري والإبداع الفكري 
للم�صلمني قد توقفت عند فرتات زمنية م�صت عليه� عدة قرون، وال�صحيح هو 
اأنهم اأ�ص�فوا اجلديد يف زم�نهم، واملفيد لأمتهم ولالإن�ص�نية من اأجل التقدم واحلث 

على ال�صعي لتح�صني نوعية احلي�ة لبني الب�صر جميًع�.

واإذا ك�ن العلم ح�ص�د التفكري واإعم�ل العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة، 
ف�إن الكتب هي اآلة توارثه يف الزمن؛ كي يتداوله الن��ش عرب الأجي�ل وفيم� بني 

الأمم.

إمساعيل سراج الدين
مدير مكتبة الإ�صكندرية

وامل�صرف الع�م على امل�صروع

مقدمة ال�شل�شلة



وجهة  عن  بال�شرورة  تعبرِّ  ل  الكتاب  هذا  يف  الواردة   الآراء 
موؤلفيها. نظر  وجهة  عن  فقط  تعبرِّ  اإمنا  الإ�شكندرية،  مكتبة  نظر 



»زارين ذات يوم واأن� يف اأك�صفورد من بالد الإجنليز لفيف من جنب�ء طلبة 
اأخذن� نتح�دث يف  العلم يف كليته� اجل�معة، فم� ك�د ي�صتوي بهم املجل�ش حتى 
اأمر ال�صرق وال�صرقيني وم� لهم من الأخالق والع�دات والأحوال التي تب�ين يف 
كثري من الوجوه م� عليه اأهل اأوروب� حتى اأف�صى بن� املق�م اإىل الكالم يف الإ�صالم 
فوجدت من خالل حديث القوم اأنهم ل يك�دون يفقهون لالإ�صالم معنى �صوى 
اأنه ال�صرتق�ق والطالق وتعدد الزوج�ت، واأن امل�صلمني يعبدون حممًدا كم� يعبد 
الن�ص�رى امل�صيح ابن مرمي، وم� زادوين فيهم ب�صرية، فلط�مل� ق�بلت من اأمث�لهم م� 
اأبني  اإذ ذاك  ف�أخذت  الدين احلنيف.  بهذا  القوم  اأوقفني على مبلغ علم معظم 

لأولئك الأف��صل، اأ�صول الدين الإ�صالمي وقواعده وحكم بع�ش تك�ليفه«)1(.

جمدي سعيد

)1(   عبد العزيز ج�وي�ش، الإ�صالم دين الفطرة واحلرية، الطبعة احل�لية، �ش 51.

تقدمي
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بهذه احلك�ية ا�صتفتح عبد العزيز ج�وي�ش )1293 - 1347هـ/ 1876-
1929م( كت�به »الإ�صالم دين الفطرة«، وهي احلك�ية التي ت�صعن� اأم�م ملمح من 
حي�ة ال�صيخ ج�وي�ش ومرحلة من مراحل تلك احلي�ة احل�فلة، كم� اأن احلك�ية تنم 
هذا  كت�به  فيه�  و�صع  التي  والظروف  فيه  ع��ش  الذي  الع�صر  بع�ش مالمح  عن 
والذي بدا فيه مت�أثًرا يف اآرائه وتوجه�ته ب�أ�صت�ذه يف الإ�صالح الإ�صالمي ال�صيخ 
حممد عبده )1265-1322هـ/ 1849- 1905م(، ويف ال�صطور الت�لية نف�صل 
يف كل دللت احلك�ية ومو�صعه� من حي�ة ال�صيخ ج�وي�ش والظروف واملالب�ص�ت 
التي مرت به� حي�ته تلك، ويف اأي طور من اأطوار تلك احلي�ة ج�ء الكت�ب، كم� 
�صنح�ول ر�صم مالمح ذلك الكت�ب وم� فيه من اآراء واأفك�ر و موقعه� من جهود 

النه�صة الإ�صالمية احلديثة.

جمدي �شعيد
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حياة جاوي�ش يف حياة وطنه واأمته

مرت حي�ة ج�وي�ش مع حي�ة الوطن والأمة خالل ثالثة وخم�صني ع�ًم�، وخالل 
تلك الفرتة �صهد الوطن امل�صري، والأمة ممثلة يف الدولة العثم�نية تقلب�ت خطرية، كم� 
�صهدت حي�ة ج�وي�ش الكثري من التقلب�ت واملراحل ا�صتبك خالله� مع اأحداث وطنه 
واأمته وك�ن له منه� وفيه� مواقف، وعليه ف�صوف ن�صرب اأغوار حي�ة �ص�حب الكت�ب)1( 

)ج�وي�ش( يف مراحله� املختلفة وعالقته� مبراحل حي�ة الوطن والأمة. 

)1(    هن�ك العديد من الكتب واملق�لت وف�صول الكتب التي دونت عن حي�ة ال�صيخ عبد العزيز ج�وي�ش والتي 
ميكن الرجوع اإليه� لال�صتزادة، فمن ف�صول الكتب: 

          -   حممد عبد املنعم خف�جي، ق�ص�ش من الت�ريخ، الق�هرة، املطبعة املنريية، الطبعة الأوىل، 1956م، 
�ش 49 - 87.

           -   عب��ش حممود العق�د، رج�ل عرفتهم، الق�هرة، دار الهالل، الطبعة الأوىل، 1963م، �ش 175 - 180.
-   جم�ل الدين ال�صي�ل، اأعالم الإ�صكندرية يف الع�صر الإ�صالمي، دار املع�رف مب�صر، 1965م، �ش 258- 270.

-  نقول يو�صف، اأعالم من الإ�صكندرية، من�ص�أة املع�رف ب�لإ�صكندرية، 1969م، �ش 249 - 250.
اأكتوبر   ،27 العدد  اليوم  كت�ب  �صل�صلة  اليوم،  اأخب�ر  دار  الق�هرة،  من�صيون،  م�صهورون  ر�صوان،  -   فتحي 

1970م، �ش 25 - 54.
الأوىل،  الطبعة  العربي،  الزهراء لالإعالم  الق�هرة،  ت�ريخ م�صر احلديث،  العم�ئم يف  -   فتحي ر�صوان، دور 

اإبريل 1986م، �ش 107 - 129.
    ومن الكتب: 

-   ح�صن ال�صيخة، عبد العزيز ج�وي�ش، الق�هرة، املوؤ�ص�صة العربية للطب�عة والن�صر، الألف كت�ب، عدد 357، 
1961م.

-   اأنور اجلندي، عبد العزيز ج�وي�ش من رواد الرتبية وال�صح�فة والجتم�ع، املوؤ�ص�صة امل�صرية الع�مة للت�أليف 
والأنب�ء والن�صر، �صل�صلة اأعالم العرب عدد 44، بدون ت�ريخ.

-   ح�صني فوزي النج�ر، ال�صيخ عبد العزيز ج�وي�ش معلًم� ومربًي� 1876 – 1929م، الق�هرة الهيئة امل�صرية 
الع�مة للكت�ب، �صل�صلة املكتبة الثق�فية، العدد 442، 1988م.

تقــدمي
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املرحلة الأوىل: ميالد يف رحم امل�شاألة امل�شرية )1293 - 1310هـ/ 1876 – 1892(

اأكتوبر 1876م(  �صوال 1293هـ/ 31   13( العزيز ج�وي�ش يف  عبد  ولد 
ب�لإ�صكندرية، لأ�صرة قدمت من بنغ�زي يف ليبي� وك�نت تعمل ب�لتج�رة يف �صوق 
املغ�ربة، وقد قيل اإن جده ح�صن ج�وي�ش قد م�صى من جنوب تون�ش)1(مع غريه 
اأهله� حيث  اإىل  واأ�صهروا  فيه�  ف��صتقروا  »بنغ�زي«  بلغوا  ب�لتج�رة حتى  متنقلني 
ولد به� والده خليل ج�وي�ش �صنة )1250هـ/ 1834م( الذي قدم الإ�صكندرية 
وعبد  واأحمد  )حممد  واإخوته  العزيز  عبد  ولده  واأجنب  منه�  وتزوج  به�  ف��صتقر 
اللطيف( الذين اخت�رهم للتج�رة بينم� اخت�ر عبد العزيز طريق العلم حيث حفظ 
القراآن وتعلم اأ�صول اللغة العربية واأخذ من الثق�فة الإ�صالمية، ومل� اأراد اأهله اأن 
يثنوه عن موا�صلة م�صرية التعليم اأق�م يف م�صجد ال�صيخ اإبراهيم الذي ك�ن يتعلم 
فيه اإىل اأن �صمح له والده ب�ل�صفر اإىل الق�هرة ليج�ور يف الأزهر ال�صريف ف�ص�فر يف 
�صحبة �صديق �صب�ه ح�صن من�صور – اأحد اأ�ص�تذة دار العلوم فيم� بعد – فو�صل 

الق�هرة ع�م )1309هـ/ 1892م( حيث بداأ حي�ته اجلديدة)2(. 

)1(    هن�ك خالف بني من كتبوا عن ج�وي�ش عن مك�ن ولدته واأ�صل اأ�صرته، اإذ اأ�ص�ر اأغلب من كتبوا اإىل اأنه قد ولد 
ب�لإ�صكندرية )خف�جي، ال�صي�ل، نقول، اجلندي، ال�صيخة، النج�ر( بينم� اأ�ص�ر فتحي ر�صوان منفرًدا يف كت�بيه 
اإىل اأن ولدته ك�نت يف بنغ�زي بليبي� ع�م 1872 اإل اأنه ع�د و�صحح تلك املعلومة يف مقدمته لطبعة الزهراء 
لكت�ب ج�وي�ش »الإ�صالم دين الفطرة«، اإل اأنه اأكد يف تلك امل�ص�در جميًع� اأن اأ�صرته تنتمي لهذا البلد )ليبي�(، 
ونفى يف كت�به »دور العم�ئم..« الأ�صل التون�صي لالأ�صرة ق�ئاًل: »قد ك�ن الذائع بينن� اأن ال�صيخ »تون�صي« ومل 
نعرف اأنه ليبي اإل حينم� اأرخ له املوؤرخون قريًب�« )دور العم�ئم، مرجع �ص�بق، �ش 113(، اإل اأن ر�صوان مل 

يذكر هوؤلء املوؤرخني ومن هم واأين كتبوا ت�صحيح هذا اخلط�أ ال�ص�ئع.
)1(   اأنور اجلندي،  عبد العزيز ج�وي�ش من رواد الرتبية وال�صح�فة والجتم�ع، مرجع �ص�بق، �ش 36 – 39.
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هذا هو الدور الأول من حي�ة ج�وي�ش، فم�ذا ك�ن يجري يف حي�ة الوطن؟

يف نف�ش تلك الفرتة جتمعت عوامل عدة تداخلت فيه� �صي��ص�ت الدول 
الأوروبية جت�ه م�صر ب�عتب�ره� جزًءا من الدولة العثم�نية وب�عتب�ر مك�نه� اجلغرايف، 
والقت�ص�دية  ال�صي��صية  الداخلي  التغري  عوامل  بع�ش  فيه�  تداخلت  كم� 
والجتم�عية لت�صنع م�صتقبل م�صر يف الفرتات التي تلت ذلك والتي متثل ت�ص�عد 
ال�صعيد  من  كل  على  والعثم�ين  امل�صري  الواقع  مع  التف�عل  يف  ج�وي�ش  دور 
ال�صي��صي والجتم�عي والتعليمي، وتتمثل مفردات تلك العوامل املتداخلة يف 

تلك املرحلة يف الت�يل:

اأهمه�  وك�ن  )1293هـ/1876م(  ع�م  وقعت  التي  الأحداث  كرثة    -
ت�ص�عد اأزمة الديون امل�صرية التي تورط فيه� اخلديو اإ�صم�عيل )1279-1296هـ/ 
1863-1879م( وورط فيه� البالد: و »م�ص�ألة الديون هي اجل�نب املظلم من ت�ريخ 
اإ�صم�عيل، لأنه� امل�أ�ص�ة التي انتهت بت�صدع بن�ء ال�صتقالل، وتدخل الدول يف 
�صئون البالد امل�لية وال�صي��صية«)1(، وقد توالت الأحداث يف هذا امللف وت�ص�عد 
تدخل بريط�ني� وفرن�ص� يف �صئون م�صر، اإىل اأن انتهى الأمر بخلع اخلديو اإ�صم�عيل 
يف )7 رجب 1296هـ/ 26 يونية 1879م( وتولية ابنه توفيق بن�ء على فرم�ن من 

الدولة العلية ب�إيع�ز من الدولتني.

)1(    عبد الرحمن الرافعي، ع�صر اإ�صم�عيل، اجلزء الث�ين، دار املع�رف، الطبعة الرابعة، 1987، �ش 33.

تقــدمي
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الني�بية  الهيئة  ب�نتخ�ب  طور جديد  اإىل  م�صر  الني�بية يف  احلي�ة  -  دخول 
الث�لثة، وذلك بعد اأن م�صى على احلي�ة الني�بية ع�صرة اأعوام منذ ت�أ�صي�ش »جمل�ش 
العمل يف  النواب« ع�م )1282هـ/ 1866م(، تخلله� ع�م�ن من توقف  �صورى 
ع�مي )1291هـ/1874م( و)1292هـ/ 1875م(، وب�نتخ�ب تلك الهيئة الث�لثة 
»دخلت احلي�ة الني�بية ع�صًرا جديًدا ميت�ز بظهور روح النه�صة واملع�ر�صة يف نفو�ش 
مظ�هر  واأخذت  ومواقفهم،  واأعم�لهم  من�ق�ص�تهم  الروح يف  هذه  وبدت  النواب، 
الأدوار  يف  عليه  يخيم  ك�ن  اأن  بعد  املجل�ش  اأفق  يف  ترت�صم  والن�ص�ط  احلي�ة 

ال�ص�بقة �صيء من اخلمول واجلمود«)1(. 

التي  النيل«  »وادي  �صحيفة  ك�نت  م�صر:  يف  العربية  ال�صح�فة  ن�صوء   -
اأن�ص�أه� اأبو ال�صعود اأفندي ع�م )1283هـ/ 1866م( هي اأول ال�صحف ال�صي��صية 
غري الر�صمية، كم� ك�نت جريدة »الوطن« مليخ�ئيل عبد ال�صيد ع�م )1294هـ/ 
ع�م )1292هـ/ 1875م( �صدرت جريدة  قبطية)2(، ويف  اأول جريدة  1877م( 
الأهرام ك�أحد اأهم ال�صحف ال�صورية ال�صي��صية ال�ص�درة يف م�صر ل�ص�حبيه� �صليم 
وب�ص�رة تقال، وتلته� جريدة املحرو�صة ل�ص�حبيه� اأديب اإ�صحق و�صليم نق��ش ع�م 
)1293هـ/ 1876م(، وبعد الحتالل الربيط�ين مل�صر و�صدور ق�نون املطبوع�ت 
ع�م )1298هـ/ 1881م( انق�صمت ال�صحف العربية ال�ص�درة اإىل اأق�ص�م حَتَزَّب 

)1(     املرجع ال�ص�بق، �ش 138.
)2(    جرجي زيدان، ت�ريخ اآداب اللغة العربية، اجلزء الرابع، مراجعة وتعليق �صوقي �صيف، الق�هرة، دار الهالل، 

بدون ت�ريخ، �ش 51 – 55.
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والبع�ش  الإجنليز،  على  لفرن�ص�  والبع�ش  الإجنليز،  على  العثم�نية  للدولة  بع�صه� 
مب�صر  الإجنليز  ج�نب  اأخذت  التي  ال�صحف  واأول  الإجنليز،  ج�نب  اأخذ  الآخر 
»املوؤيد«  ف�أن�ص�أوا جريدة  الوطنيون منه�،  »الزم�ن« ثم »املقطم«)1( ف�متع�ش  جريدة 
كبرية  املوؤَيَّد خطوة  ظهور  و)ك�ن(  يو�صف،  علي  ال�صيخ  ملحرره�  الت�يل  الع�م  يف 
اأدوار  اأول اجلرائد الوطنية الكربى يف هذا الدور من  يف ال�صح�فة الوطنية لأنه� 

ال�صح�فة، وهي التي مهدت ال�صبيل لغريه� من اجلرائد الوطنية الإ�صالمية)2(.  

اإق�مة  على  م�صى  قد  ك�ن  ج�وي�ش  ولد  عندم�  الوعي:  ويقظة  - الأفغ�ين 
الأفغ�ين يف م�صر خم�صة اأعوام، وقد »تعرف اإليه يف ب�دئ الأمر ط�ئفة من طلبة 
العلم، ثم اختلف اإليه كثري من املوظفني والأعي�ن، ثم انت�صر عنه م� تخ�لفت اآراء 
الن��ش فيه من اأفك�ر وعق�ئد، فك�ن ذلك داعًي� اإىل رغبة الن��ش يف الجتم�ع به 
العقلية،  العلوم  بع�ش  بتدري�ش  بيته..ف��صتغل  م� عنده، وك�نت مدر�صته  لتعرف 
وك�ن يح�صر درو�صه كثري من طلبة العلم، ويرتدد على جم�ل�صه كثري من العلم�ء 
وغريهم، وهو يف جميع اأوق�ت اجتم�عه ب�لن��ش، ل ي�ص�أم من احلديث فيم� ينري 
العقل، ويطهر العقيدة، اأو يذهب ب�لنف�ش اإىل مع�يل الأمور، اأو يلفت الفكر اإىل 

� يف لبن�ن  )1(     اأن�ص�أه� كل من ف�ر�ش منر ويعقوب �صروف وهم� لبن�ني�ن من اأ�صول اأرثوذك�صية، تعلم� تعليًم� اأمريكيًّ
وحتول اإىل الربوت�صت�نتية واأ�ص�ص� جملة املقتطف ع�م )1284هـ/ 1876م( يف لبن�ن، ثم انتقال اإىل م�صر ع�م 
)1299هـ/ 1882م( واأع�دا اإ�صدار املجلة، واأ�ص�ف� اإليه� جريدة »املقطم« ع�م ) 1306هـ/ 1889م(، حول منر 

و�صروف ط�لع املرجع ال�ص�بق، �ش 203 – 207، ثم 213 – 216.
)2(  جرجي زيدان، ت�ريخ اآداب اللغة العربية، مرجع �ص�بق، �ش 56 – 58.
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النظر يف ال�صئون الع�مة مم� مي�ش م�صلحة البالد و�صك�نه� .. ف��صتيقظت م�ص�عر، 
وانتبهت عقول، وخف حج�ب الغفلة يف اأطراف متعددة من البالد«)1(، وال�صيخ 
روؤاه  الأفغ�ين خ��صة يف  مب��صر ملدر�صة  نبت غري  اإل  هو  م�  العزيز ج�وي�ش  عبد 

واآرائه يف التجديد الإ�صالمي كم� �صرنى. 

امل�صرية  الوطنية  الروح  ظلت  الربيط�ين:  والحتالل  العرابية  الثورة    -
ا�صتعم�رية  وقوى  احلكم،  يف  ب�ل�صتبداد  مت�صربة  بروح  ف��صطدمت  تت�ص�عد، 
مرتب�صة تنتظر وتختلق املربرات لتنفيذ �صي��ص�ته�، وهو م� جتلى يف م�صهد الثورة 
انتهت  والتي  1881م(   )1298هـ/  ع�م  بداية  اأحداثه�  بداأت  التي  العرابية 
املق�م  واإذا ك�ن  الربيط�ين مل�صر ع�م )1299هـ/ 1882م(،  ب�لحتالل  اأحداثه� 
لي�ش مق�م اخلو�ش يف تف��صيل حوادث الثورة والحتالل ف�إن املتيقن اأن امل�ص�ألة 

امل�صرية ك�نت »اأول م�ص�ألة حيوية للدولة العلية واخلالفة العثم�نية«)2(.

وهو م� يدعون� لإلق�ء ال�صوء على: املالمح الع�مة لالأفق الأكرب من حي�ة 
الأمة ممثلة يف الدولة العلية يف الفرتة الأوىل من حي�ة ج�وي�ش:

الهالل،  دار  الق�هرة،  الدهريني،  على  الرد  ور�ص�لة  الأفغ�ين  الدين  جم�ل  الإ�صالمي  الث�ئر  عبده،  )1(     حممد 
1999م،  �ش 8 - 9.

الق�هرة،  ال�صرقية،  امل�ص�ألة  الأول  اجلزء  ك�مل،  مل�صطفى  الك�ملة  املوؤلف�ت  ح�صن،  وعبري  عي�صى  الرازق  )2(   عبد 
العربي للن�صر والتوزيع، الطبعة الأوىل، 2001م، �ش 339، وميكن مط�لعة عر�ش لأحداث الثورة والحتالل 

يف نف�ش املرجع، �ش 283، 340.
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حي�ة  من  الأكرب  الق�صم  ك�ن  ال�صرقية:  وامل�ص�ألة  احلميد  عبد  ال�صلط�ن   -
ع�مي  بني  م�  للحكم  الث�ين  احلميد  عبد  ال�صلط�ن  تويل  لفرتة  موازًي�  ج�وي�ش 
)1293- 1327هـ/ 1876- 1909م(، وهي فرتة اختلف حكم املوؤرخني عليه�، 
اإل اأن القدر املتيقن حول تلك الفرتة، اأنه� ك�نت فرتة اإنف�ذ م� �صمي بـ »امل�ص�ألة 
العلية  الدولة  وبني  اأوروب�  دول  بع�ش  بني  الق�ئم  النزاع  م�ص�ألة  و»هي  ال�صرقية« 
ب�ص�أن البالد الواقعة حتت �صلط�نه�، وبعب�رة اأخرى هي م�ص�ألة وجود الدولة العلية 
يف  متن�هية  ظروف  يف  »العر�ش  توىل  قد  احلميد  عبد  ال�صلط�ن  وك�ن  نف�صه�«)1(، 
و�صط  احلكم  عثم�ن  اآل  �صالطني  من  �صلط�ن  توىل  اأن  ندر  اإذ  وق�صوته�  ظالمه� 
احلميد  عبد  له�  تعر�ش  التي  الأخط�ر  من  مركزه  على  خطورة  اأكرث  �صع�ب 
وبريط�ني�  وفرن�ص�  واملجر  والنم�ص�  رو�صي�  ت�ص�بقت  فقد  وي�ص�ر)2(،  ميني  من  الث�ين 
اأن تواجه خم�ش  العثم�نية .. فك�ن على الدولة  اقت�ص�م الولي�ت  واإيط�لي� على 
اإث�رة  � منه� كم� ت�ص�بقت تلك الدول يف  اأوروبية كربى وقفت موقًف� عدائيًّ دول 
رع�ي� الدولة العثم�نية عليه� بهدف اإ�صع�فه� يف تلك املواجهة ولول اأ�ص�لة الدولة 
الث�من  القرن  يف  �صفحته�  وطويت  منثوًرا  هب�ًء  لأ�صبحت  و�صموخه�  وعراقته� 
ع�صر اأو القرن الت��صع ع�صر، ولكنه� ظلت تق�وم عوادي الزمن وتكتالت اأوروبية 
اأكرث من قرنني من الزم�ن .. ونتيجة لهذا الزحف ال�صتعم�ري ال�ص�ري، ونتيجة 

)1(    املرجع ال�ص�بق، �ش 97.
)2(   عبد العزيز حممد ال�صن�وي، الدولة العثم�نية دولة اإ�صالمية مفرتى عليه�، اجلزء الث�ين، الق�هرة، مكتبة الأجنلو 

امل�صرية، 2004م، �ش 307.
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لل�صعف ال�صديد الذي انت�ب الدولة، وهو �صعف مل يكن عبد احلميد م�صئوًل 
عنه لأنه ورث العر�ش كم� ورث هذا املر�ش، غدت ممتلك�ت الدولة نهًب� بني الدول 

الأوروبية الكربى)1(.

املرحلة الثانية: ن�شوج بني احتالل ووطنية )1309- 1326هـ/ 1892- 1908م(

اأم�مه  وجد  ع�م )1309هـ/ 1892م(  الق�هرة  اإىل  و�صل ج�وي�ش  حينم� 
جم�ًل وا�صًع� ملط�حمه وتطلع�ته الثق�فية والوطنية، فقد ك�نت جريدة »املوؤيد« جم�ًل 
التحق  اأي�ًص�  الق�هرة  ويف  يو�صف،  علي  ال�صيخ  مورد  يردون  للمثقفني،  مفتوًح� 
ب�لأزهر لكن مل يطل مكثه فيه اإل ع�مني؛ حيث التحق مبدر�صة دار العلوم التي 
تخرج فيه� ع�م )1315هـ/ 1897م( بدرجة ع�لية اأهلته للبعثة اإىل الغرب بعد فرتة 
ق�صرية من التدري�ش يف مدر�صة الزراعة)2(. حيث �ص�فر اإىل بريط�ني� واأم�صى ثالث 
منه� ع�م  ع�د  منوعة)4(،  تربوية  درا�ص�ت  فيه�  تلقى  برودود)3(  �صنوات يف ج�معة 
)1325هـ/ 1907م(؛ حيث عني مفت�ًص� للكت�تيب يف وزارة املع�رف، وقد اأ�صدر 
ِجم«،  بني«، وث�نيهم�: »ُمر�صد املرُتنْ َيُة املُوؤَدِّ خالل فرتة عمله تلك كت�بني اأولهم�: »ُغننْ

)1(  املرجع ال�ص�بق، �ش 303 – 304.
)2(  اأنور اجلندي، عبد العزيز ج�وي�ش من رواد الرتبية وال�صح�فة، مرجع �ص�بق، �ش 41 - 46.

)3(   يبدو اأن هن�ك خط�أ �ص�ئًع� بني جميع من كتبوا عن حي�ة ج�وي�ش يف كت�بة ا�صم اجل�معة التي �ص�فر اإليه� حيث 
كتبوه� جميع� »برورود« حتى فتحي ر�صوان يف كت�بيه، اإل اأنه يف مقدمة كت�ب »الإ�صالم دين الفطرة« كتب 

ا�صم اجل�معة كم� دون�ه� يف املنت. 
)4(  املرجع ال�ص�بق، �ش 47.
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»وقد دل �صدور هذين الكت�بني عنه عقب عودته من لندن، وقبل اأن يطول عهده 
ب�لتعليم والتدري�ش، على مدى امتالء نف�صه ب�لرغبة يف اأن يحدث تغيرًيا يف وطنه، 
وعلى نف�د �صربه من عجز و�ص�ئل الرتبية يف مدار�ش م�صر«)1(، والتحق بعد عودته 
بندوة ال�صيخ حممد عبده يف منزله بعني �صم�ش والتي ك�نت ت�صم ع�صرات من 
تالميذه، غري اأن عمله ب�لرتبية والتعليم يف م�صر مل يطل حتى اختري ليعمل مدر�ًص� 
حيث  مرجليوث؛  امل�صت�صرق  من  بتو�صية  اأك�صفورد)2(  ج�معة  يف  العربية  للغة 
اأعوام )1320- 1324هـ/ 1902- 1906م()3(. وخالل  هن�ك خم�صة  اأم�صى 
فرتة عمله ب�أك�صفورد اختري ع�صًوا يف موؤمتر امل�صت�صرقني الذي عقد يف اجلزائر ع�م 
)1323هـ/ 1905م( وقد ق�م امل�صيو فولر�ش الأمل�ين الذي ك�ن يوًم� مديًرا لدار 
الكتب امل�صرية ف�ألقى خط�بً� عن اللغة الف�صحى واللغ�ت الع�مية تطرق فيه اإىل 
القول ب�أن القراآن الكرمي لي�ش بف�صيح، بل اإنه اأول كت�ب كتب ب�للغة الع�مية. فم� 
لبث ج�وي�ش اأن طلب الرد على فولر�ش ف�أعطيت له الكلمـة يف جل�صة 
بنى  التي  املقدم�ت  يفند  ف�أخذ  �صنة 1905م(  اإبريل  )18 �صفر 1323هـ/ 22 
عليه� فولر�ش كالمه ف�أب�ن ف�ص�ده� ب�ملرة من الوجهة اللغوية، ثم تكلم عن ت�ريخ 

)1(  فتحي ر�صوان، مقدمة الإ�صالم دين الفطرة واحلرية، مرجع �ص�بق، �ش 8.
كت�به  يذكر يف  اأنه  اإىل ج�معة كمربيدج، غري  قد ذهب  اأن ج�وي�ش  العم�ئم..«  »دور  كت�به  ر�صوان يف  يذكر     )2(
اأك�صفورد كم�  اإليه� ك�نت ج�معة  الآخر ويف مقدمته لكت�بن� هذا ت�صحيح هذا اخلط�أ، واأن اجل�معة التي �ص�فر 
يذكر ج�وي�ش نف�صه يف مقدمة كت�به هذا، وقد حقق حممد عبد املنعم خف�جي هذا الأمر يف كت�به �ص�بق الذكر 

فط�لعه، �ش 58 – 59.
)3(  اأنور اجلندي، عبد العزيز ج�وي�ش من رواد الرتبية وال�صح�فة والجتم�ع، مرجع �ص�بق، �ش 50.
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جمع القراآن وتوزيع ن�صخه يف البالد الإ�صالمية واإعج�زه وبالغته التي لوله� مل� 
اآمن به العرب ..  وقد بهر ج�وي�ش ال�ص�معني بحديثه الذي و�صفه حممد فريد – 
اأحد �صهود املوؤمتر – ببالغة العب�رة وجزالة املعنى ف�صفق له احل�صور مراًرا و�صهدوا 
له بقوة احلجة ومت�نة الربه�ن ... فلم� انتهى املوؤمتر حتدث حممد فريد اإىل م�صطفى 
ك�مل طوياًل عن ال�صيخ عبد العزيز، ومواهبه الف�ئقة، و�صخ�صيته الفريدة، ف�أحبه 
م�صطفى على البعد)1( ومن ثم را�صله الأخري وهو يف ب�ري�ش لزي�رته يف بريط�ني� فتم 
اللق�ء ع�م )1324هـ/ 1906م( والذي ح�صره كل من الدكتور حمجوب ث�بت 
وحممود اأبو الن�صر وفوؤاد املن�ص�وي، وعر�ش عليه خالل اللق�ء تويل حترير اللواء 
واعتزامه اإ�صدار �صحيفتني اأخريني ب�لإجنليزية والفرن�صية)2(، وبعد اأن ع�د ج�وي�ش 
من اأك�صفورد ع�م )1324هـ/ 1906م( عني مفت�ًص� يف وزارة املع�رف ع�ًم� وب�صعة 
حترير  لرياأ�ش  1326هـ(  )1908م/  ع�م  اإبريل  اأواخر  يف  ا�صتق�ل  حتى  �صهور 
اللواء)3(. وكم� نرى فقد تراوحت حي�ته يف تلك الفرتة بني التعلم والتعليم الذي 

اأ�صبح اأحد اأهم املح�ور التي ركز عليه� يف حي�ته. 

)1(    فتحي ر�صوان، »مقدمة الإ�صالم دين الفطرة واحلرية«، مرجع �ص�بق، �ش 17 – 18. ويف كت�به دور العم�ئم 
يف ت�ريخ م�صر احلديث يروي فتحي ر�صوان رواية اأخرى، اإذ يقول اإن حممد فريد حينم� التقى ج�وي�ش عقب 
كلمته عر�ش عليه »اأن يرتك وظيفته ويلحق بركب املج�هدين، الذي يتزعمه وي�صق له الطريق م�صطفى ك�مل 
اإىل لندن حيث ق�بال م�صطفى ك�مل«، ط�لع  اأن يقبل العر�ش، و�ص�فر مع حممد فريد  ومل يرتدد الرجل يف 

الكت�ب يف طبعته الأوىل، الزهراء لالإعالم العربي، 1986م، �ش 120 – 121. 
)2(   اأنور اجلندي، عبد العزيز ج�وي�ش من رواد الرتبية وال�صح�فة والجتم�ع، مرجع �ص�بق، �ش 62، يذكر ج�وي�ش 
ت�ريًخ� لهذا اللق�ء ع�م )1323هـ/ 1905م( غري اأن الأرجح اأن اللق�ء مت خالل زي�رة م�صطفى ك�مل لربيط�ني� 
يف يوليو من ع�م ) 1906م/ 1324هـ( بعد �صدور اأحك�م دن�صواي، وم� يوؤكد ذلك اأن �صدور ال�صحيفتني ك�ن 

اأوائل ع�م )1325هـ/ 1907م(، وعودة ج�وي�ش ك�نت يف نه�ي�ت )1324هـ/ 1906م(.
)3(  فتحي ر�صوان، دور العم�ئم يف ت�ريخ م�صر احلديث، مرجع �ص�بق، �ش 55 – 57.
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تلك  خالل  الفرتة؟  تلك  نف�ش  يف  والأمة  الوطن  ح�ل  ك�ن  م�ذا  ولكن 
الفرتة من عمر ج�وي�ش تبدت مالمح التغري يف الوطن يف عدة عن��صر:

اأوًل: ن�شوء احلركة الوطنية

ك�ن م�صطفى ك�مل هو ب�عث احلركة الوطنية بعد هزمية عرابي، وقد بداأ وعيه 
الوطني يربز منذ ع�م )1307هـ/1890م( لكنه كر�ش حي�ته من اأجل اإحي�ء روح 
والدف�ع عن  الدعوة  اأجل  ومن  الأمة،  نفو�ش  والنه�صة يف  وال�صتقالل  الوطنية 
والكت�بة يف  اخلط�بة  من  متخًذا  احلقوق،  �صه�دة  على  بعد ح�صوله  بالده  ق�صية 
الداخل واخل�رج ومن بع�ش امل�صروع�ت التي حتقق اأفك�ره و�صيلة، ف�أ�ص�ش جريدة 
ع�م )1317هـ/1899م(،  اأهلية  مدر�صة  واأول  ع�م )1318هـ/ 1900م(  اللواء 
 � ون�دي املدار�ش العلي� ع�م )1324هـ/ 1906م( ثم اأ�ص�ش احلزب الوطني ر�صميًّ
الذي  الث�ين  عب��ش حلمي  اخلديو  ك�ن  املق�بل  ع�م )1325هـ/ 1907م(. ويف 
توىل احلكم يف ين�ير من ع�م )1309هـ/ 1892م( مي�ًل يف بداية حكمه اإىل دعم 
�، لكن عالقته ب�حلركة الوطنية وزعيمه� م�صطفى ك�مل  � ومعنويًّ احلركة الوطنية م�ليًّ
انت�به� الفتور بداية من ع�م )1316هـ/ 1898م( اإىل اأن قطعت مت�ًم� عقب التف�ق 
الودي بني اإجنلرتا وفرن�ص� ع�م )1322هـ/ 1904م(، وذلك نتيجة »لعدم ثب�ت اخلديو 

على خطة واحدة يف موقفه من الحتالل وا�صتم�عه اإىل الو�ص�ي�ت والد�ص�ئ�ش«)1(.

)1(    عبد الرحمن الرافعي، م�صطفى ك�مل ب�عث احلركة الوطنية، دار املع�رف، الطبعة اخل�م�صة، 1984م، 
�ش 342 - 345.
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ثانًيا: الحتالل و�شيا�شته التعليمية

كم� �صهدت تلك الفرتة ذروة ن�ص�ط الحتالل الربيط�ين يف عهد اللورد 
كرومر، ومثلت �صي��ص�ت الحتالل اأكرب ا�صتفزاز للوطنيني يف م�صر، وذلك ب�أن »مت 
ا�صتيالء الإنكليز على الإدارات امل�صرية وملئه� ب�ملوظفني الإنكليز الذين يقب�صون 
اأو رج�ل  اآراء لهم  اأن��ش ل  اإىل  اأغلب الوظ�ئف الب�قية  املرتب�ت الع�لية و�صلمت 
ل يعرفون لهم اأوط�نً� ورفت ويرفت على الدوام بال اإ�صف�ق ول مب�لة كل ك�ره 
لالحتالل«)1(. وقد ن�لت تلك ال�صي��ص�ت جميع الوزارات ومن ثم جميع جوانب 
احلي�ة امل�صرية، لكن اأخطر املي�دين التي اأف�صدوا فيه� ك�ن هو ميدان التعليم؛ اإذ 
اأ�صبحت »نظ�رة املع�رف هي امليدان الذي يرى فيه الإن�ص�ن اأكرث مم� يرى يف غريه 
جه�د الإنكليز �صد كل م� ك�ن من �ص�أنه �صع�دة بالدن� اأو جمده�، وقد ارتكزت 
ال�صي��صة التعليمية الربيط�نية يف م�صر على اأ�ص�ش من اأهمه�:جنلزة الإدارة امل�صرية، 
والتقتري يف تعليم امل�صريني، وق�صر الغر�ش من التعليم على الإعداد للوظ�ئف، 
اأغرا�ش  لتالئم  التعليمية  املن�هج  وت�صكيل  م�صر،  يف  الإجنليزية  الثق�فة  ون�صر 
الحتالل التعليمية)2(، كل ذلك جعل التعليم هو »امليدان الذي ت�ص�رعت فيه 
القوى الوطنية مع �صلط�ت الحتالل، ف�جته ال�صعب امل�صري بغريزته نحو تعليم 
نف�صه وبداأ الأفراد واجلم�ع�ت يت�ص�بقون لإن�ص�ء املدار�ش الوطنية الأهلية ليعو�صوا 

)1(  يواقيم رزق مرق�ش )حتقيق(، اأوراق م�صطفى ك�مل، اخلطب، الق�هرة، الهيئة امل�صرية الع�مة للكت�ب، مركز وئ�ئق 
وت�ريخ م�صر املع��صر، 1984م، �ش 83.

الق�هرة، مكتبة  القومي يف م�صر )1882– 1922م(،  التعليم  الربيط�ين يف  اأثر الحتالل  )2(   جرج�ش �صالمة، 
الأجنلو امل�صرية، الطبعة الأوىل، 1966م، �ش 4.

جمدي �شعيد



2929

النق�ش والتقتري الذي ق�صده الحتالل وقد تن�ولت هذه اجلهود الوطنية جميع 
مراحل التعليم وتنوعت حتى ف�قت اجلهود احلكومية يف هذا امليدان«)1(. 

ثالًثا: �شحف واأحزاب ومواقف

والق�صر  الحتالل  من  املوقف  اأدى  الوطن  حي�ة  من  الفرتة  تلك  خالل 
داخل  الجت�ه�ت  فرز  اإىل  الإ�صالمي  والإ�صالح  والنتم�ء  الهوية  ق�صية  ومن 
النخبة امل�صرية، وقد عربت تلك الجت�ه�ت عن نف�صه� ب�إ�صدار ال�صحف وت�أ�صي�ش 

الأحزاب،  فعلى �صعيد اإ�صدار ال�صحف: 

-  �صدرت خالل تلك الفرتة �صحف: »الأ�صت�ذ« لل�صيد عبد اهلل الندمي 
)1309هـ/ 1892م( �صحيفة من�ه�صة لالحتالل على طول اخلط، والتي م� لبثت 
اأن تعطلت، ثم »املن�ر« لل�صيد ر�صيد ر�ص� ع�م )1316هـ/ 1898م( �صحيفة ت�صع 
الإ�صالح الإ�صالمي يف اأولوية اهتم�م�ته�، ثم »اللواء« للزعيم م�صطفى ك�مل ع�م 
)1318هـ/ 1900م( معربة عن احلركة الوطنية املن�ه�صة لالحتالل كخط ث�بت، 
ثم »اجلريدة« لأحمد لطفي ال�صيد ع�م )1325هـ/ 1907م(  امله�دنة لالحتالل)2(. 
اأم� على �صعيد الأحزاب فقد ظهرت يف تلك الفرتة ثالثة اأحزاب فـ »يف الع�م 

)1(  املرجع ال�ص�بق، �ش 389.
)2(  عبد اللطيف حمزة، ق�صة ال�صح�فة العربية يف م�صر، الق�هرة، الهيئة امل�صرية الع�مة للكت�ب، 2002م،

        �ش 100.
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امل�صرية، وهذه  ال�صح�فة  ت�ريخ  الأخري من عهد كرومر حدثت ظ�هرة غريبة يف 
مت  وقد   .. الوطنية  ال�صحف  داخل  يف  ال�صي��صية  الأحزاب  ن�ص�أة  هي  الظ�هرة 
ت�أليف هذه الأحزاب بني )�صعب�ن 1324هـ/ اأكتوبر 1906( و )رجب 1325هـ/

�صبتمرب 1907م( ب�لرتتيب الت�يل:

اأوًل: حزب الأمة وقد ن�ص�أ يف داخل اجلريدة. 

ث�نًي�: حزب الإ�صالح على املب�دئ الد�صتورية وقد ن�ص�أ داخل املوؤيد.

ث�لًث�: احلزب الوطني وقد ن�ص�أ داخل اللواء«)1(.

من  حيًن�  بدت  ق�صية  من  املواقف  الفرز يف  برز  اأي�ًص�  الفرتة  تلك  خالل 
� وك�أنه� من امل�صلم�ت، وهو م� عرف حينئذ بـ »اجل�معة  الزم�ن على الأقل �صعبيًّ
الإ�صالمية«، لكن تلك الدعوة التي بدت واحدة يف العنوان، مل تكن واحدة يف 
املعنى لدى الداعني له� واملوؤمنني به� ول حتى املن�وئني له�، واإذا كن� ل�صن� ب�صدد 

الت�أريخ لتلك احلركة، ف�إنن� نذكر:

اأن مق�صد ال�صلط�ن عبد احلميد منه� ك�ن احلف�ظ على كي�ن الدولة اأم�م   -
الهجمة الأوروبية، واأم�م دع�وى التفكيك الداخلي للدولة)2(. 

)1(   املرجع ال�ص�بق، �ش 109.
)2(    ط�لع حول املو�صوع: عبد العزيز حممد ال�صن�وي، الدولة العثم�نية دولة اإ�صالمية مفرتى عليه�، مرجع �ص�بق، 

اجلزء الث�ين، �ش 44 – 70.
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ديني  كنظ�م  به�  التم�صك  و�صرورة  اخلالفة  ك�نت  ف�إذا  الأفغ�ين  اأم�    -
الأمة  �صعوب  خ�صوع  �صعوبة  يرى  ك�ن  ف�إنه  فكرته،  دع�ئم  بني  من  و�صي��صي 
بينه�، ويكون  اإىل قي�م روابط حمكمة  ب�لدعوة  الإ�صالمية حل�كم واحد، ف�كتفى 
له� هدف واحد، قوامه� القراآن، واأ�ص��صه� العدالة وال�صورى، واختي�ر خرية الن��ش 
حلف  �صكل  املحكمة  الروابط  هذه  ت�أخذ  الأفغ�ين،  ت�صور  ويف  الأمر،  لتويل 

اإ�صالمي بني الدول الإ�صالمية تتزعمه� اأكربه� واأقواه�)1(.  

-  اأم� ال�صيخ علي يو�صف وحزب الإ�صالح: فك�ن ارتب�طه بفكرة الوحدة 
الإ�صالمية يف �صكل خالفة را�صًخ� وث�بًت� من الن�حية الدينية فهي عنده »موجودة 
اأن  ب�عتب�ر  العثم�نية  الدولة  اأيد  ال�صي��صية فقد  الن�حية  اأم� من  العقيدة«،  بوجود 
الع�مة«،  للم�صلحة  مراع�ة  ال�صرين  واأهون  ال�صررين  »اأخف  عثم�ن  اآل  خالفة 
خ��صة قبل تويل الحت�د والرتقي، فلم� توىل الأخري دع� احلزب من خالل املوؤيد 
اإىل »حزب الالمركزية« الذي ت�أ�ص�ش يف الق�هرة، واأ�صبحت م�صر يف نظر احلزب 

بدياًل للخالفة العثم�نية)2(. 

-  واأم� احلزب الوطني: فبقدر ارتب�طه ب�لدعوة الوطنية ك�ن مت�صكه ب�جل�معة 
ج�وي�ش  عنه  عرب  م�  وهو  الحتالل،  مواجهة  العثم�نية، يف  واخلالفة  الإ�صالمية 

)1(   املرجع ال�ص�بق، �ش 52 - 53.
الهيئة  الق�هرة،  اإىل ع�م 1914م،  الإ�صالمية من ع�م 1882م  ن�صر، م�صر واجل�معة  الدين عبد احلميد  )2(   ن�صر 

امل�صرية الع�مة للكت�ب، 1984م، �ش 68 - 70.
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الرتب�ط  هدف  عن  ك��صًف�  )1328هـ/1910م(  ع�م  العلم  جريدة  يف  لحًق� 
»بني اأجزاء الع�مل الإ�صالمي ممثلة يف وحدة الدولة العثم�نية، هذا الهدف الذي 
يتلخ�ش يف ا�صتنه��ش همم امل�صلمني يف م�ص�رق الأر�ش ومغ�ربه� اإىل جم�راة الأمم 
العلم وتثقيف  نور  اإىل ال�صتزادة من  اأعم�له� وم�ص�عيه�، وا�صتنف�رهم  الراقية يف 
النف�ش، وت�ص�ءل عم� اإذا ك�نت وطنية احلزب الوطني تتع�ر�ش مع نه�صة امل�صلمني 

وحثهم على النهو�ش ب�أنف�صهم اإىل حيث النب�هة والرفعة والعلم ال�صحيح)1(.

اأر�ش  اأن  اأم� فكرة  بـ »امل�صرية«،  اأ�صم�ه  اإىل م�  - وك�ن حزب الأمة يدعو 
اأمة  كل  تنفع  ا�صتعم�رية  ق�عدة  اعتربه�  فقد  امل�صلمني  لكل  وطن  الإ�صالم 
م�صتعمرة تطمع يف تو�صيع اأمالكه� ون�صر نفوذه� كل يوم فيم� حواليه� من البالد 
اأو اأنه� اإهدار من الأمم الإ�صالمية ل�صخ�صيته� وعدم اعرتاف مب� بينه� من فروق يف 

الأخالق والع�دات، ويف الأل�صنة واللغ�ت، ويف املن�فع واملواطن)2(.  

يف الدولة العثمانية: انتهاء الع�شر احلميدي 

على  اأ�صواأ  اإىل  �صيئ  من  ينتقل  العثم�نية  الدولة  يف  الع�م  الو�صع  ك�ن 
وظل  وانهي�ره�،  تفككه�  ومنع  اأق�ليمه�،  على  و�صي�دته�  الدولة  ا�صتقرار  م�صتوى 
يف  به  حتيق  ك�نت  التي  املوؤامرات  تلك  كل  و�صط  ين�ور  احلميد  عبد  ال�صلط�ن 
الداخل، واحلروب واملع�هدات التي ك�نت تفر�ش عليه ملدة 33 ع�ًم�، لكن تي�ر 

)1(    اأنور اجلندي، عبد العزيز ج�وي�ش من رواد الرتبية وال�صح�فة والجتم�ع، مرجع �ص�بق، �ش 84.
)2(     حول موقف حزب الأمة من الفكرة، ط�لع ن�صر الدين عبد احلميد ن�صر، م�صر واجل�معة الإ�صالمية من ع�م 

1882م اإىل ع�م 1914م، مرجع �ص�بق، �ش 77 – 82.
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الأحداث وحجم املوؤامرات ك�ن اأكرب منه ومن قدراته على مق�ومته، فلم يلبث اأن 
»حدث يف )23 ربيع الأول 1327هـ/ 13 اإبريل 1909م( يف اإ�صت�نبول ا�صطراب 
كبري قتل فيه بع�ش ع�صكر جمعية الحت�د والرتقي، وقد حدث هذا ال�صطراب 
الكبري يف ع��صمة الدولة نتيجة تدبري اأوروبي مع رج�ل الحت�د والرتقي حترك على 
اإثره ع�صكر الحت�د والرتقي من �صالنيك ودخلوا اإ�صت�نبول وبهذا مت عزل خليفة 
امل�صلمني ال�صلط�ن عبد احلميد الث�ين من كل �صلط�ته املدنية والدينية)1(، وك�نت 

هذه بداية النه�ية لدولة اخلالفة العثم�نية.

املرحلة الثالثة: يف خ�شم احلياة ال�شيا�شية امل�شرية
                        )1326- 1330هـ/ 1908 – 1912م(

ك�نت وف�ة الزعيم م�صطفى ك�مل )8 املحرم 1326هـ/10 فرباير 1908م( 
 � ب�صفته رئي�ًص� لتحرير »اللواء« ، اإيذانً� مبيالد جنم عبد العزيز ج�وي�ش ك�تًب� �صحفيًّ
م�ص�غًب� عمل كرئي�ش حترير ل�صحف احلزب الوطني »اللواء« و»العلم« و»ال�صعب« 
فدخل من خالله� معرتك احلي�ة ال�صي��صية امل�صرية اإذ ترك من�صبه يف وزارة املع�رف 
ب�لرغم من ترغيب �صعد زغلول وزير املع�رف يف ذلك الوقت له يف البق�ء رغبة منه 
ا«، ولأنه »راأى مع�ول الهدم تهدم يف بنية هذه الأمة« )2(،  »يف اأن يخدم اأمته حرًّ

)1(   حممد حرب عبد احلميد، مقدمة كت�ب: مذكرات ال�صلط�ن عبد احلميد، الق�هرة، دار الأن�ص�ر، 1978م، 
�ش 4 - 5.

) 2( اأنور اجلندي، عبد العزيز ج�وي�ش من رواد الرتبية وال�صح�فة والجتم�ع، مرجع �ص�بق، �ش 65.
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ويف مق�له الأول يف »اللواء« يوم )2 ربيع الآخر 1326هـ/ 3 م�يو 1908م( افتتح 
حي�ة  ا�صتدبرت  قد  اهلل  »ب��صمك  عنه�:  ق�ل  حي�ته  يف  جديدة  مرحلة  ج�وي�ش 
زاده� اجلنب وخور العزمية ومطيته� الده�ن والتلبي�ش، يف اأ�صواقه� الن�فقة ت�صرتى 
نفي�ص�ت النفو�ش، بزيوف الفلو�ش وتب�ع الذمم وال�صرائر ب�لبت�ص�م وهز الرءو�ش، 
وبيمنك اللهم اأ�صتقبل ف�حتة احلي�ة اجلديدة، حي�ة ال�صراحة يف القول، حي�ة اجلهر 
ب�لراأي، حي�ة الإر�ص�د الع�م، حي�ة ال�صتم�تة يف �صبيل الدف�ع عن البالد العزيزة، 
بعد اأن ق�صيت يف �ص�بقته� ثم�ين حجج، بلغت به� ذلك املق�م الذي كنت فيه 
ًي� يف  رَبِ جوٍّ فيه، اأ�صتقبل هذه احلي�ة املحفوفة ب�ملخ�طر ُمننْ م� بني حم�صود عليه وَمرنْ

ميدانه�، ف�إم� اإىل ال�صدر، واإم� اإىل القرب«)1(. 

وقد امت�زت تلك الفرتة من حي�ة ج�وي�ش ب�ملع�رك التي خ��صه�، واملح�كم�ت 
التعليم والإ�صالح  والعتق�لت التي تعر�ش له�، كم� متيزت بجهوده واآرائه يف 
الجتم�عي والتجديد الإ�صالمي، و�صوف نرجئ احلديث عن التعليم والإ�صالح 
الجتم�عي وجتديد الفكر الإ�صالمي اإىل الق�صم الث�ين من تلك املقدمة، حيث 
خ��ش ال�صيخ ج�وي�ش خالل رئ��صته لتحرير اللواء عدًدا من املع�رك ال�صحفية، 

وحوكم و�صجن اأكرث من مرة. من تلك املع�رك م� يلي: 

)1( املرجع ال�ص�بق، �ش 68.
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معركة »مذبحة الك�ملني«: ا�صتفتح ج�وي�ش هذا الن�ص�ل يف نف�ش ال�صهر 
الذي توىل فيه »اللواء« بثالثة مق�لت عنيفة حول املذبحة التي ارتكبته� القوات 
الإجنليزية يف ال�صودان يف منطقة الك�ملني والتي حكم فيه� يف حمكمة ع�صكرية 
اإم�م« ب�لإعدام  اأن�ص�ر الزعيم ال�صوداين »عبد الق�در  م�صتعجلة على �صبعني من 
اأقبح  الك�ملني  ث�ئرة ج�وي�ش وتذكر ح�دثة دن�صواي، وراأى ح�دثة  فث�رت  �صنًق�، 
واأمعن يف الظلم، ومن ثم فقد قدم اأحد اأع�ص�ء جمل�ش العموم الربيط�ين �صوؤاًل 
عم� اإذا ك�نت احلكومة امل�صرية تنوي حم�كمة ج�وي�ش، ومن ثم حوكم يف الث�من 

من يوليو فرباأته حمكمة ع�بدين يف حمكمة ال�صتئن�ف.

معركة »ظلموك ي� �صعد«: تال ذلك حملته على �صعد زغلول وقت توليه 
نظ�رة املع�رف وذلك بعد ن�صر املعتمد الربيط�ين تقريره ال�صنوي الذي انتقد فيه 
الهجوم على دنلوب ممثل ال�صي��صة التعليمية لالحتالل متعلاًل ب�أن للنظ�رة ن�ظًرا 
م�صتقالًّ هو �صعد زغلول، فك�ن ن�صر هذا التقرير اإيذانً� بحملة يف �صل�صلة مق�لت 
حملت عنوان »ظلموك ي� �صعد« وك�ن يعني منه� اأن الإجنليز اتخذوا من ا�صم �صعد 
و�صخ�صه �صت�ًرا ي�صدلونه على اأعم�ل النظ�رة، وهذا هو موطن ظلمهم له ومل��صيه.

يونية  الآخرة 1327هـ/ 28  دن�صواي«: ويف )10جم�دى  »ذكرى  معركة 
1909م( كتب ج�وي�ش مق�ًل يف ذكرى دن�صواي �صنَّ فيه هجوًم� على املح�كمة 
رئي�ش  غ�يل  بطر�ش  من  كل  حق  يف  قذًف�  فيه  اأن  احلكومة  واعتربت  وهيئته�، 
ق�نون  اأحيل للتحقيق مبقت�صى  املحكمة وفتحي زغلول ع�صو املحكمة، ومن ثم 
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املطبوع�ت اجلديد الذي �صدر يف م�ر�ش من نف�ش الع�م، و�صدر حكم عليه يف 
اأغ�صط�ش ب�حلب�ش 3 اأ�صهر.

معركة »ديوان وطنيتي«: يف ع�م )1328هـ/ 1910م( �صدر ديوان وطنيتي 
اإحداهم� لل�صيخ ج�وي�ش والأخرى ملحمد  الغ�ي�تي« وبه مقدمت�ن  لل�صيخ »علي 
يو�صف  علي  ال�صيخ  اإىل  ن�صخة  �ص�حبه  منه  اأهدى  الذي  للديوان،  تقريًظ�  فريد 
الني�بة  فيه  ي�صتعدي  مق�ًل  يوليو  يف  كتب  اأن  لبث  م�  والذي  »املوؤيد«  �ص�حب 
على �ص�حب الديوان، وب�لفعل فقد حقق مع ج�وي�ش وقدم للمح�كمة ليق�صي 

ب�ل�صجن 3 اأ�صهر مع النف�ذ يف اأغ�صط�ش من نف�ش الع�م)1(. 

ودخل ج�وي�ش خالل تلك الفرتة اأي�ًص� يف عدد من امل�ص�جالت ال�صحفية 
مع �صحف: املقطم، واجلريدة، واملوؤيد، واملن�ر يف مواقف عدة)2(. 

معركة »احلرب الطرابل�صية« والت�صييق على ج�وي�ش: ك�ن ع�م )1329هـ/ 
ب�لن�صبة جل�وي�ش ع�ًم� من ال�صطه�د والرت�صد، وملحت فيه لأول مرة  1911م( 
كلمة النفي اأو الإبع�د. وك�نت معركة طرابل�ش بني الإيط�ليني والدولة العثم�نية 
وهي املعركة التي �ص�رك فيه� ج�وي�ش. و مل تكفه الكت�ب�ت الن�رية يف ال�صحف 

)1(   للمزيد حول مع�رك ج�وي�ش ط�لع: مقدمة »الإ�صالم دين الفطرة واحلرية«، فتحي ر�صوان، مرجع �ص�بق، 
�ش 19 – 37.

)2(   ط�لع حول تلك امل�ص�جالت: اأنور اجلندي، عبد العزيز ج�وي�ش من رواد الرتبية وال�صح�فة والجتم�ع، مرجع 
�ص�بق، �ش 102 – 115.
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قد  وك�ن  واملج�هدين  الأ�صلحة  ويهرب  الأموال  يجمع  بهمة  يعمل  ك�ن  ولكنه 
التج�ر يف منطقة  اللطيف  اأحمد وعبد  اإخوته  بوا�صطة  و�ص�ئل كفيلة بذلك  اأعد 
عن  تك�صف  »العلم«  بجريدة  اإ�ص�رة  من  اأكرث  ويف  الإ�صكندرية.  غربي  ال�صبعة 
مراقبة ج�وي�ش وم�ص�حبة رج�ل البولي�ش ال�صي��صي له م�ص�حبة الظل .. ثم تطور 
الأمر فبداأ الهم�ش بعزم احلكومة على نفي ج�وي�ش بحجة اخلوف من اأن يحدث 
فتنة ل تقوى احلكومة على اإطف�ء لهيبه�، كل هذه النذر ك�نت اإره��ص�ت الهجرة، 
التي مل تقع اإل يف )�صفر 1330هـ/ فرباير 1912م( عندم� بلغت الأمور غ�يته� 

من الت�صييق والت�آمر)1(.

واملليئة  ج�وي�ش  حي�ة  من  اأي�ًص�  الفرتة  تلك  خالل  ومن�ق�صة:  اته�م�ن 
ب�صخب وغب�ر املع�رك ال�صي��صية التي خ��صه� اتهم اته�مني لبد من متحي�صهم� 

والوقوف عليهم�:

اأ�ص��ش  على  بني  الذي  الته�م  وهو  الأقب�ط:  �صد  الديني  •���التع�صب 
ا على حملة جريدة  ردًّ »الإ�صالم غريب يف بالده« والذي ج�ء  مق�له 
»الوطن« وهي ال�صحيفة املعروفة مبوالته� لالحتالل، وهي تهمة علق 
ثق�فته  وم�ص�در  ال�صيخ  ن�ص�أة  اإن  ق�ئاًل:  ر�صوان  فتحي  الأ�صت�ذ  عليه� 
اأن يكون هذا الك�تب الأحمق الذي تعبث  ومع�رفه حتول بينه وبني 
به اآف�ت التع�صب ال�صيق، وقد علق ج�وي�ش على احلملة ق�ئاًل: ه�هو 

)1( لتف��صيل اأكرث حول ظروف الت�صييق ط�لع املرجع ال�ص�بق، �ش 116 – 120.
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له�  يثبت  م�  لوندرة  اإىل  �صفره  قبل  لقومه  يقدم  اأن  يريد  ذا جور�صت 
مه�رته، حتى اإذا حط به� الرجل، وخال اإىل اأويل الأمر فيه� ق�ل ه�أنذا 
اإذ ح�ول  اأ�صت�ذي  ينله �صلفي، وجنحت فيم� ف�صل فيه  قد نلت م� مل 
اللورد – كرومر – مراًرا التفريق بني عن�صري الأمة، وطعن امل�صلمني 
متكنت  ولكني  يفلح،  ومل  ينجح  فلم  ب�مل�صلمني،  والأقب�ط  ب�لأقب�ط 
الفكرة  اأوجد  اأن  املوظفني  �صغ�ر  من  فريق  اإىل  مني  �صغرية  ب�إ�ص�رة 
التي ك�ن اللورد يجد وراءه� ول ي�صل، اإًذا فقد ك�ن هذا م�صدر حدته 
اأدرك  و�صدته يف مق�له، وقد م�صت الفتنة وانطف�أت بحمد اهلل حينم� 
اأنه ل ط�ئل من حتته�، فكم� ق�ل ج�وي�ش يف مق�له  الذين من خلفه� 
املتهم به: ع�صن� يف هذه البالد دهًرا طوياًل فكن� كم� �ص�ء لن� الإ�صالم 
ونت�ص�ور  ونتزاور،  نتج�ور  احليوية  املرافق  يف  �صرك�ء  الوطنية  يف  اإخوانً� 

ونت�ص�مر، ونتع��صر و نتن��صر)1(.  

ال�صيخ  عن  اأي�ًص�  راج  العنف:  على  والتحري�ش  ال�صري  •���العمل 
واأنه  الوطني،  للحزب  ال�صري  العمل  يف  املنخرطني  من  اأنه  ج�وي�ش 
بقيت  الته�م�ت  تلك  لكن  والثورة،  العنف  على  املحر�صني  من 
العنف  ق�ص�ي�  اته�مه يف ق�صية من  يثبت  اإذ مل  تهم و�صبه�ت،  جمرد 

)1(    حول تف��صيل الته�م ب�لتع�صب والرد عليه، راجع: فتحي ر�صوان، مقدمة »الإ�صالم دين الفطرة واحلرية«، 
مرجع �ص�بق، �ش 27 – 32.
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يف  »حتري�ًص�«  ال�صبه�ت  حوله  ح�مت  قد  ك�نت  واإن  ُمِبيَن�ت،  َن�ٍت  ِبَبيِّ
ق�ص�ي� كق�صية مقتل بطر�ش ب��ص� غ�يل، اأو حم�ولة اغتي�ل اخلديو عب��ش 
لحًق�، اأو حم�ولة اغتي�ل �صعد زغلول، اإل اأنه مل تتوافر لكل جه�ت 
م�ص�رًك� يف  ك�ن  واإذا  منه�،  اأي  تورطه يف  تثبت  بينة  اأية  تلك  الته�م 
اأن تلك مل تكن تهمة يتهم به�  اإل  الوطني  ال�صري للحزب  الن�ص�ل 
اأر�ش  املرء واإمن� �صرف له يف ظل وجود احتالل ع�صكري ج�ثم على 

َراِته�)1(. بالده وُمَقدَّ

ويف تلك الفرتة بدت املالمح ال�صي��صية الع�مة يف م�صر كم� يلي:

الفرتة  تلك  خالل  الوطنية  احلركة  على  الت�صييق  على  احلكومة  عملت 
ويف ظل  واخلديو  الحتالل  بني  الوف�ق  ح�لة  وذلك يف ظل  الحتالل،  مبع�ونة 
خالف الأخري مع احلركة الوطنية يف ظل رئ��صة حممد فريد له�، ورئ��صة ج�وي�ش 
وزاد  املطبوع�ت،  بق�نون  العمل  اإع�دة  يف  الت�صييق  جتلى  وقد  �صحفه�،  لتحرير 
الت�صييق بعد مقتل رئي�ش الوزراء بطر�ش ب��ص� غ�يل على يد اأحد �صب�ب احلزب 
الوطني وهو اإبراهيم ن��صف الورداين، ومن ثم حم�ولة جر املجتمع امل�صري اإىل 

فتنة وطنية ت�ص�عد يف املزيد من ت�صييق اخلن�ق:

الوطني  احلزب  ال�صغري،  علي  ال�صيد  الدين  �صي�ء  ع�ص�م  راجع:  ال�صري  والن�ص�ل  الوطني  احلزب  حول      )1(
والن�ص�ل ال�صري 1907 – 1915م، الق�هرة، الهيئة امل�صرية الع�مة للكت�ب، 1987م.
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الوزراء  جمل�ش  اأ�صدر  حيث  املطبوع�ت:  بق�نون  العمل  اإع�دة    -
بق�نون  العمل  ب�إع�دة  قراًرا  1909م(  م�ر�ش   25 1327هـ/  الأول  ربيع   4( يف 
1881م(اإب�ن  نوفمرب   26 1299هـ/  املحرم   5( يف  ال�ص�در  القدمي  املطبوع�ت 
الثورة العرابية، وك�ن قد بطل العمل به منذ زمن بعيد .. وقد اجتمعت اللجنة 
الإدارية للحزب الوطني يوم �صدور هذا القرار وقررت الحتج�ج عليه، واإبالغ 
اإنذار  حق  الداخلية  وزارة  يخول  الق�نون  هذا  وك�ن    .. اخلديو  اإىل  الحتج�ج 
واإع�دة  بعثه  فك�ن  دف�ع،  اأو  حم�كمة  دون   ،� نه�ئيًّ اأو  موؤقًت�  وتعطيله�  ال�صحف، 
العمل به ق�ص�ء على حرية ال�صح�فة، وك�ن �صدور القرار اأول مظ�هر حت�لف اخلديو 
والوزارة والحتالل على احلركة الوطنية)1(. وقد اأث�ر قرار جمل�ش الوزراء �صخط 
الراأي الع�م على وزارة بطر�ش ب��ص�، وانه�لت ر�ص�ئل الحتج�ج وبرقي�ته وقرارات 
وق�مت مظ�هرات  املطبوع�ت  ق�نون  اإع�دة  ب�لحتج�ج على  الهيئ�ت واجلم�ع�ت 
الحتج�ج على تقييد حرية ال�صح�فة)2(. وك�نت حم�كمة ال�صيخ ج�وي�ش حول 
مق�له عن ذكرى دن�صواي يف )جم�دى الأوىل 1327هـ/ يونية 1909م( ثم اإنذار 
هندي  �ص�ب  عن  مق�لة  ن�صر  اأنه  بحجة  املطبوع�ت  لق�نون  اإعم�ًل  اللواء  جريدة 
ُيدعى دجنرا، حكم عليه ب�لإعدام لته�مه بقتل ال�صري كرزون ويلي، مم� ُعدَّ حتري�ًص� 

)1(   عبد الرحمن الرافعي، حممد فريد رمز الإخال�ش والت�صحية )ت�ريخ م�صر القومي من �صنة 1908م اإىل �صنة 
1919م(، الق�هرة، دار املع�رف، الطبعة الرابعة، 1984م، �ش 118 – 119.

)2(  املرجع ال�ص�بق، �ش 121 – 122. 
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ال�صيخ  فك�ن احلكم على  الع�م،  والنظ�م  ب�لأمن  واإخالًل  اجلرائم  ارتك�ب  على 
ج�وي�ش واإنذار جريدة اللواء يف يوم واحد ا�صطه�ًدا متعمًدا للحركة الوطنية)1(.

-  مقتل بطر�ش ب��ص� غ�يل: يف يوم )11 �صفر 1328هـ/ 20 فرباير 1910م( 
اأطلق الورداين ر�ص��ص�ت على غ�يل ف�أودت بحي�ته، وك�ن الدافع الذي ذكره هو 
ال�صودان  اتف�قية  توقيعه  واأخ�صه�  غ�يل،  ب��ص�  بطر�ش  ت�صرف�ت  من  خي�نة  عده  م� 
�صنة )1316هـ/ 1899م(، وري��صة املحكمة املخ�صو�صة يف ح�دثة دن�صواي، واإع�دة 
ق�نون املطبوع�ت، ثم �صعيه يف اإنف�ذ م�صروع مد امتي�ز القن�ة وك�نت هذه احل�دثة اأوىل 
� لوقعت اجلرمية، مهم�  ب��ص� قبطيًّ ال�صي��صي .. ولو مل يكن بطر�ش  حوادث القتل 
فريًق�  املعتدى عليه ولكن وقوع اجلن�ية على رئي�ش وزراء قبطي جعل  تكن دي�نة 
الربيط�نية)2( تلك  ال�صح�فة  ورددت  الديني،  التع�صب  اإىل  ين�صبونه�  الأقب�ط  من 
املقولة، »ومم� ل �صك فيه اأن الغتي�ل مل يكن فيه فكرة التع�صب الديني، بل ول 
� ب�لدرجة الأوىل ح�صب اعرتاف املعتمد  اأثر له� فيه على الإطالق، بل ك�ن �صي��صيًّ

الربيط�ين«)3(.

- اخلالف بني امل�صلمني والأقب�ط: يف »خالل غيبة الزعيم - حممد فريد- 
القبطي  املوؤمتر  وانعقد  والأقب�ط،  امل�صلمني  بني  اخلالف  فتنة  �صجنه، حدثت  يف 
ب�أ�صيوط يف �صهر )ربيع الأول 1329هـ/ م�ر�ش 1911م(، ثم املوؤمتر امل�صري مب�صر 

)1(   املرجع ال�ص�بق، �ش 123 – 124.

)2(   املرجع ال�ص�بق، �ش 177 – 178.
)3(  ع�ص�م �صي�ء الدين ال�صيد علي ال�صغري، احلزب الوطني والن�ص�ل ال�صري، مرجع �ص�بق، �ش 181.
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ا عليه. وقد قيل وقت انعق�د املوؤمترين اإن  اجلديدة يف اإبريل- م�يو من نف�ش الع�م ردًّ
يد ال�صيد اإلدون جور�صت املعتمد الربيط�ين، مل تكن بعيدة عن الدعوة اإليهم�، 
ا على املوؤمتر القبطي..  ومم� يوؤيد ذلك اأن الوزارة ك�نت موؤيدة عقد املوؤمتر امل�صري ردًّ
الوزارة  فكرت  مل�  عنه�،  را�صًي�  اأو  احلركة،  بهذه  مغتبًط�  الحتالل  يكن  ولو مل 
ت�أييده�، ومم� يوؤيد ذلك اأن جميع موا�صيع املوؤمتر امل�صري، بله املوؤمتر القبطي،  يف 
اأو مط�لبة له بتحقيق  انتق�د ل�صي��صته،  اأو  اأي مع�ر�صة لالحتالل،  قد خلت من 

وعوده«)1(.

اأم� احل�لة الع�مة يف الدولة العثم�نية فقد بدت كم� يلي:

ب�لد�صتور وعلى  املط�لبني  ال�صدام بني  قد و�صل  الفرتة ك�ن  تلك  خالل 
راأ�صهم جمعية الحت�د والرتقي وبني ال�صلط�ن عبد احلميد الث�ين اإىل احل�فة التي 
انتهت بخلعه وتولية ال�صلط�ن حممد ر�ص�د الذي توىل من�صبه يف )7 ربيع الآخر 
1327هـ/ 27 اإبريل 1909م(، وعلى الرغم من موقف احلزب الوطني الث�بت من 
ق�صيتي الوطنية امل�صرية جنًب� اإىل جنب مع اجل�معة الإ�صالمية، ف�إن موقفهم ك�ن 
ل يقل ثب�ًت� من ق�صية »الد�صتور« �صواء على امل�صتوى العثم�ين اأو امل�صري، وهو 
اًل يف زعيمه الث�ين حممد فريد ورئي�ش حترير جريدته�  م� حدا ب�حلزب الوطني مُمَثَّ

املوؤمترين ط�لع: ط�رق  وق�ئع هذين  �ص�بق، �ش 273، وحول  ...، مرجع  فريد  الرافعي، حممد  الرحمن  )1(    عبد 
الب�صري، اجلم�عة الوطنية العزلة والندم�ج، الق�هرة، دار الهالل، �صل�صلة كت�ب الهالل، العدد 652، اإبريل 
2005م، �ش 29 – 69، حيث يرى الب�صري اأن اأعم�ل املوؤمتر امل�صري جتنب ال�صتقط�ب القبطي الإ�صالمي، 

وقدم من�ق�صة ه�دئة للق�ص�ي� اخلالفية، كم� قدم م�صروًع� للنه�صة امل�صرية.

جمدي �شعيد



4343

احلميد  عبد  »خلع  الأول  يقول  حيث  الد�صتور،  ب�نت�ص�ر  الحتف�ء  اإىل  »اللواء« 
الع�دل  ال�صوري  اخلليفة  الإ�صالمية  ب�خلالفة  فبويع  1909م(  )1327هـ/  �صنة 
ت�صلم  العر�ش  على  جاللته  ارتق�ء  ومنذ   .. اخل�م�ش  ر�ص�د  حممد  املوؤمنني  اأمري 
حزب الحت�د والرتقي اإدارة احلكومة العثم�نية  .. وبداأ اأعم�له واإ�صالح�ته بهمة 
ل تعرف الكلل ول امللل، ك�ن اأول م� ابتداأ يف تنفيذه من الو�ص�ئل الن�فعة تعميم 
امل�ص�واة بني اأفراد الأمة بو�صعهم جميًع� يف م�صتوى واحد اأم�م ق�نون واحد«)1(. 
العثم�نية  الدولة  تطور  بقوة  »يت�بع  القومي  ب�حلق  اإمي�نه  مع  ك�ن  فقد  ج�وي�ش  اأم� 
خ��صة بعد اأن �صدر الد�صتور ع�م )1326هـ/ 1908م( وبداأ حكم جديد قوامه 
يذكر  لذلك  وهو يف عر�صه  الد�صتور،  واإ�صدار  العثم�نية  ال�صح�فة  اإطالق حرية 

م�صر ويط�لب له� مبثل م� حققت تركي�«)2(. 

املرحلة الرابعة: ا�شتمرار الن�شال يف املهجر )1330- 1341هـ/ 1912- 1923م(

من  الت�لية  ع�صر  الأحد  الأعوام  ج�وي�ش  ق�صى  واأمل�ني�  تركي�  بني 
غ�در  فحينم�  كلل،  دون  اأمته  ق�ص�ي�  �صبيل  يف  ن�ص�له  فيه�  وا�صل  عمره، 
م�صر يف )ربيع الأول 1330هـ/ م�ر�ش 1912م( اجته اإىل تركي� وله معرفة وثيقة 

)1(   حممد فريد، ت�ريخ الدولة العلية، الق�هرة،  مكتبة الآداب، 1997م، �ش 412 – 414، زاد حممد فريد يف 
الطبعة الث�لثة من هذا الكت�ب والتي ن�صرت ع�م 1912م من �صفحة 406 اإىل �صفحة 415، وهي الطبعة التي 

اأخذت منه� طبعة 1997م التي ننقل عنه�. 
)2( اأنور اجلندي، عبد العزيز ج�وي�ش من رواد الرتبية وال�صح�فة والجتم�ع، مرجع �ص�بق، �ش 84.
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اإذ ذاك ب�لرج�ل الب�رزين من الحت�ديني: طلعت، اأنور، ع�صمت وغريهم، وهن�ك 
املج�ل  للع�ملني يف  موئاًل  داره�  اأ�صبحت  التي  العثم�ين«  »الهالل  اأن�ص�أ جريدة 
ال�صي��صي والدع�ة اإىل احلرية، واملق�ومني للنفوذ الربيط�ين الفرن�صي وجعل هدفه� 
الدف�ع عن حقوق م�صر يف احلرية وال�صتقالل ومن�ه�صة الإجنليز يف كل مك�ن)1(. 
ومل� نف�صت تركي� يده� من ليبي� وتركت املج�هدين يالقون م�صريهم وحدهم اأم�م 
الغزو الإيط�يل، اأبى اأن يوقف جه�ده، وتع�ون مع اأنور ب��ص� يف م�ص�عدة الليبيني 
ومدهم ب�مل�ل وال�صالح، ولت�ص�ع نط�ق �صالته بزعم�ء الع�مل الإ�صالمي ا�صتط�ع 
 � �صي��صيًّ حزبً�  الت�ميز  جريدة  اعتربته�  والتي  الكعبة«  ام  ُخدَّ »جمعية  يوؤ�ص�ش  اأن 
)ربيع  ويف  امل�صري،  الوطني  احلزب  من  بريط�ني�  م�ص�لح  على  خطًرا  اأ�صد 
واإىل  ال�صيخ  اإىل  الرتكية  احلكومة  اأ�صندت  1914م(  فرباير  الأول1332هـ/ 
اخلليفة حممد  اأن�به  وقد  املنورة،  املدينة  ت�أ�صي�ش ج�معة يف  اأمر  اأر�صالن  �صكيب 
ومن  1914م(،  فرباير  الأول1332هـ/  )ربيع  اأ�ص��صه� يف  لو�صع حجر  اخل�م�ش 
هن�ك اأذاع بي�نً� ب�أن اجل�معة �صت�صم كلي�ت للطب والهند�صة وامل�ص�ح�ت الزراعية 
يتبعه� م� يلزم من م�صت�صفى ومع�مل للتحليل، ودع� امل�صلمني اإىل دعم امل�صروع 
مب�لهم، وعهد اإليه ال�صلط�ن يف نف�ش الع�م بتجديد كلية �صالح الدين الأيوبي يف 
القد�ش، فق�ل عن امل�صروع اإن الكلية �صتقوم على تدري�ش العلوم ال�صرعية واحلقوق 
والفنون املختلفة واللغ�ت املتنوعة لتخرج اأخ�ص�ئيني يف هذه العلوم ق�درين على 

)1(  املرجع ال�ص�بق، �ش 121 – 122.
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الدف�ع عن التع�ليم الدينية، وي�صلحون للنهو�ش ب�أعب�ء الوظ�ئف ال�صرعية وتبع�ت 
الأعم�ل العلمية. ومل� وقعت احلرب الع�ملية يف اأغ�صط�ش �صنة 1914م، ودخلت 
تركي� احلرب يف �صف اأمل�ني� بداية من 5 نوفمرب من الع�م نف�صه ات�صل ب�ل�ص��صة 
الأمل�ن ليجد م� يعني على اإخراج الحتالل الربيط�ين من م�صر، وقد اأ�صدر جملة 
»الع�مل الإ�صالمي« ب�لأمل�نية والعربية مًع� ع�م )1334هـ/ 1916م(، وقد اأ�صبح 
وال�صرقيني،  وامل�صلمني  والعرب  للم�صريني   � �صي��صيًّ ن�دًي�  برلني  املجلة يف  مكتب 
من  الهدنة  واإعالن  تركي�  هزمية  ك�نت  الأمل�ن)1(.  ال�ص��صة  كب�ر  عليه  يرتدد  وك�ن 
اأ�صواأ م� مر بج�وي�ش من اأحداث، ف��صطر هو ورج�ل احلزب الوطني للهرب من 
تركي� ع�م )1336هـ/ 1918م( متجًه� اإىل اأمل�ني� عن طريق �صوي�صرا، وهن�ك ع��ش 
حي�ة ق��صية حيث ا�صطر لالحتط�ب يف الغ�ب�ت وع��ش بني اأمل�ني� و�صوي�صرا من 

اأجل حتقيق م� ميكن حتقيقه من موؤمتر ال�صلح)2(. 

ثم ق�مت الثورة الرتكية بقي�دة م�صطفى كم�ل لرد الزحف اليون�ين على 
والدرا�صة  للبحث  هيئة  لرياأ�ش  ال�صيخ ج�وي�ش  اأت�تورك  وا�صتدعى كم�ل  تركي�، 
والفتوى الإ�صالمية ا�صمه� »تدقيق�ت وت�أليف�ت اإ�صالمية« حيث و�صل ال�صيخ اإىل 
اإعداد م�  اأنقرة يف )28 ربيع الآخر 1341هـ/ 17 دي�صمرب 1922م(، واأخذ يف 
يلزم لهذه الهيئة من املراجع، واأعد له� مك�نً�، وو�صع له� برن�جًم�، ولكنه مل يلبث 

)1(  فتحي ر�صوان،  مقدمة »الإ�صالم دين الفطرة واحلرية«، مرجع �ص�بق، �ش 43 – 46.
)2( اأنور اجلندي، عبد العزيز ج�وي�ش من رواد الرتبية وال�صح�فة والجتم�ع، مرجع �ص�بق، �ش 130.
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اأن اختلف مع كم�ل اأت�تورك، حينم� ات�صحت نيته يف اإنه�ء اخلالفة الإ�صالمية ويف 
اإق�مة حكم علم�ين ل ديني يف تركي�، واأدرك الأتراك اأن ال�صيخ ل يقرهم على 
ف�أ�صبحت حي�ته يف خطر فدبر له بع�ش الأ�صدق�ء  يوؤيد �صي��صتهم  اأفك�رهم ول 
ا اإىل م�صر يف )ربيع الآخر 1342هـ/ دي�صمرب 1923م(بعد اأن  �صبل العودة �صرًّ

رف�صت وزارة يحيى اإبراهيم ب��ص� اأن ت�أذن له ب�لعودة اإىل بالده)1(.  

املرحلة اخلام�شة: بالتعليم تنتهي الرحلة كما بداأت )1342- 1348هـ/ 1923- 1929م(

بعنوان  اأي�م  بعد عدة  ال�صحف  بي�نً� يف  ن�صر ج�وي�ش  لدى عودته متخفًي� 
»جتديد العهد« ك�صف فيه عن وجوده يف م�صر التي ك�نت ت�صتعد ملعركة النتخ�ب�ت 
الأوىل بعد اإعالن الد�صتور وعودة �صعد زغلول من منف�ه، وك�ن احلزب الوطني قد 
نزل املعركة فعاًل، واحتجز دائرة اجلمرك يف الإ�صكندرية جل�وي�ش، لين�ف�ش حممد 
�صعيد ب��ص� وزير الداخلية يف وزارة م�صطفى فهمي، وقد ه�جمته ال�صحف الوفدية، 
قة  ب��ص�، وك�نت ال�صُّ لت�أييد الوفد ملحمد �صعيد  وبدا موقفه يف النتخ�ب�ت ق��صًي� 
املعركة النتخ�بية مهزوًم�،  وال�صعب، ومن ثم خرج من  قد بعدت بني ج�وي�ش 
وك�ن ذلك خت�م املوقف ال�صي��صي كله ب�لن�صبة جل�وي�ش، هن�لك اجته ج�وي�ش اإىل 
العمل ال�صحفي فكتب يف جريدتي الأخب�ر واللواء امل�صري، ولكنه مل يكد يخطو 
ب�صع خطوات حتى وقع العتداء على �صعد زغلول رئي�ش احلكومة يوم 12 يوليو 
الوطني،  احلزب  اأع�ص�ء  من  ولفيف  القب�ش على ج�وي�ش  واألقي  ع�م 1923م، 

)1( فتحي ر�صوان،  مقدمة »الإ�صالم دين الفطرة واحلرية«، مرجع �ص�بق، �ش 46- 47.
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وظلَّ م�صجونً� حتى )5 املحرم 1343هـ/ 5 اأغ�صط�ش 1924م( عندم� اأفرج عنه، 
التعليمية  بخربته  1925م(النتف�ع  )1344هـ/  ع�م  راأت  اأن  الدولة  تلبث  ومل 
والرتبوية، ف�أوكلت اإليه مهمة مدير التعليم الأويل وفق خطة ملحو الأمية وتو�صيع 
نط�ق التعليم. وخالل تلك الفرتة من حي�ته يف م�صر �ص�رك ج�وي�ش يف ت�أ�صي�ش 
1927م(  دي�صمرب  1346هـ/  الآخرة  )جم�دي  يف  امل�صلمني«  »ال�صب�ن  جمعية 
مع عدد رج�ل احلزب الوطني القدامى وبع�ش ال�صب�ب الغيور على دينه وذلك 
�صمن حترك اأو�صع يتخذ و�ص�ئل عدة ك�ن ي�صتهدف به� الوقوف يف وجه موجة الإحل�د 
والإب�حية التي ك�نت متوج به� م�صر اآنذاك، وقد اختري ج�وي�ش وكياًل للجمعية، كم� 
�ص�هم ج�وي�ش بجهوده يف تلك الفرتة اأي�ًص� يف دعم اأن�صطة جمعية املوا�ص�ة الإ�صالمية 
وا�صل ج�وي�ش  اإىل ذلك  اإ�ص�فة  زمن طويل،  منذ  اأ�ص�صه�  واأن  �صبق  قد  ك�ن  والتي 
امل�صتخدمني اخل�رجني  لنق�بة  النق�بي، حيث عمل وكياًل  ن�ص�له  الفرتة  خالل تلك 
عن هيئة العم�ل)1(. وقد م�صى ج�وي�ش يعمل يف تلك املج�لت حتى انقطع الزيت 
وانطف�أت ال�صمعة فجر يوم اجلمعة )15 �صعب�ن 1347هـ/ 25 ين�ير ع�م 1929م()2(.  

)1(    ط�لع ج�نًب� من مظ�هر تلك املوجة ورد الفعل عليه� يف: ح�صن البن�، مذكرات الدعوة والداعية، الق�هرة، دار 
ال�صه�ب، بدون ت�ريخ، �ش 49 – 54، وبينم� ي�صري حممد عبد املنعم خف�جي يف كت�به »ق�ص�ش من الت�ريخ« 
املنعم  عبد  حممد  )ط�لع:  1927م  دي�صمرب   9 يف  اأن�صئت  التي  للجمعية  وكياًل  ك�ن  ج�وي�ش  ال�صيخ  اأن  اإىل 
الغر�ش من  اأن  اإىل  ف�إن ع�صمت ن�ص�ر  ي�صري   ،)75 – الت�ريخ، مرجع �ص�بق،  �ش 74  خف�جي، ق�ص�ش من 
اإن�ص�ئه� ك�ن هو تنمية الآداب، والأخالق الجتم�عية الإ�صالمية، واإن�رة الأذه�ن ب�ملع�رف، واإزالة اخلالف�ت بني 
الفرق الإ�صالمية، وت�صجيع الري��صة، والفتوة، انظر: ع�صمت ن�ص�ر، الفكر امل�صري احلديث بني النق�ش والنقد، 

الق�هرة، نه�صة م�صر للطب�عة والن�صر والتوزيع، الطبعة الأوىل، 2006م، �ش 171.
)2(    اأنور اجلندي، عبد العزيز ج�وي�ش من رواد الرتبية وال�صح�فة والجتم�ع، مرجع �ص�بق، �ش 144 – 154.
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الن�شب الفكري لل�شيخ جاوي�ش

من  ثالث  لتزاوج  نت�ًج�  تكوينه  يف  ك�ن  ج�وي�ش  العزيز  عبد  ال�صيخ 
الثن�ئي�ت:

-  اأوًل: ثن�ئية تعليم الأزهر ودار العلوم.

-  ث�نًي�: ثن�ئية التعليم الإ�صالمي والتعليم الغربي.

-  ث�لًث�:  ثن�ئية مدر�صة الإ�صالح والتجديد ورائده� حممد عبده، ومدر�صة 
احلزب الوطني يف الوطنية )ال�صتقالل والنه�صة( ممثلة يف زعم�ئه� 

)م�صطفى ك�مل وحممد فريد(.

يف  وك�ن  واحد،  اآن  يف   � وحركيًّ مفكًرا  حي�ته  طوال  ج�وي�ش  ال�صيخ  ك�ن 
اأعم�له واأفك�ره نت�ًج� لتلك الثن�ئي�ت املتزاوجة يف تف�عالته� مع املكون الذاتي، 
والتي اأثمرت جهوًدا واأعم�ًل واأفك�ًرا يف التعليم والرتبية والإ�صالح الجتم�عي 
والن�ص�ل ال�صي��صي، واإذا كن� قد اأ�صرن� يف ال�صفح�ت ال�ص�بقة اإىل جهوده يف املج�ل 
ال�صي��صي الوطني، ف�إنن� يف ال�صفح�ت الت�لية ن�صرد مالمح جهوده واآرائه الفكرية 
الإ�صالمي،  الفكر  وجتديد  الجتم�عي  والإ�صالح  والرتبية  التعليم  يف جم�لت 
ال�صكل  يف  ج�وي�ش  وفكر  حي�ة  يف  والت�أثر  الت�أثري  ن�صع  اأن  ميكن  ف�إنن�  واإجم�ًل 

الت�يل: 
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ثنائية 
تعليم الأزهر ودار العلوم

ثنائية التعليم الإ�شالمي 
والتعليم الغربي

ثنائية مدر�شة حممد عبده
ومدر�شة احلزب الوطني

ال�شيخ عبد العزيز جاوي�ش
التجديد والإ�شالح والوطنية

التعليم والإ�شالح الجتماعي
ون�صــر  الرتبية  اأ�ص�ليب  لتطوير  الدعوة 
ال�صعب،  فئ�ت  التعــليم يف جميــــع 
والأزهريني،  الأزهري  التعليم  وتطوير 
ال�صعب  فئ�ت  تك�تف  على  والعمــل 
)جمعيــة  اجلمعي�ت  خالل  من 
والنق�ب�ت  الإ�صالمية(،  املوا�صـ�ة 
التعــــ�ون  ونق�ب�ت  العمـ�ل  )نقـ�ب�ت 
امل�صـتخدمني  ونق�بة  الزراعي، 
اخل�رجني عن هيئـة العم�ل(، واإ�صالح 
املخدرات  وحم�ربة  ال�صجون  اأحوال 

وامل�صكرات.

الن�شال ال�شيا�شي
ك�ن يف ن�صـــــ�له طــــوال 
حيـــ�ته مت�صــــبًث� ب�لوطنية 
ل  ومع�دًي�  وال�صــــتقالل، 
يه�دن يف عداوته لالحتالل 
واأعوانه، ومتم�صًك� ب�لد�صتور 
واحلي�ة النيـــ�بية، ومتم�صًك� 
الإ�صالمية  لالأمة  ب�لنتم�ء 
العثم�نية مع  الدولة  ممثلة يف 
العمــــل على جتديد دم�ئه� 
بعـــــالج �صــلبي�ت احلكم 

والإدارة فيه�.

جتديد الفكر الإ�شالمي
ب�لفكر  �صلته  يف  ج�وي�ش  ال�صيخ  ك�ن 
� على  الإ�صالمي مفكًرا وجمدًدا وحركيًّ
منهج �صيخه حممد عبده يف الذود عن 
الغــربيني  انتقـــــ�دات  �صد  الدين 
الديــــن يف  واملتغربني وجملًي� حلق�ئق 
وجه املفــ�هيم وال�صلوكيــــ�ت ال�صلبية 
من  وداعية  ب�أتب�عه)1(،  الت�صقت  التي 
خالل  ومن  ومق�لته  جمالته  خالل 
جهـــــوده يف اإن�ص�ء ن�دي دار العلوم)2(، 

وجمعيـــة ال�صب�ن امل�صلمني.

)1(    من اأمثلة هذا الدور املزدوج يف كت�به م� ا�صتهل به حديثه حول تعدد الزوج�ت حيث ق�ل: »تقــــدم لنــــ� التلميح اإىل م� 
ح�صـــ� به الأوربيون كتبهـم من الطعـن يف الإ�صـالم،  متم�صكني مب� اأب�حته ال�صريعة من اإب�حة تزوج اأكرث من واحدة 
اإن  اأن يل�صقوا ب�لإ�صالم م� لي�ش من �صيمه.  ولو ك�نوا يعرفون العربية، ويفقهون كت�ب اهلل وقواعده، م� ا�صتط�عوا 
النق�ئ�ش التي مثلت ب�لإ�صالم يف اأعني غري اأهله، اإمن� ن�ص�أت من اعتب�ر اأعم�ل اخللف ال�ص�لح، ميزانً� لتقدر به قوانني 
ينتهك  اأن  البهيمية  اأغرا�صه  عليه  ق�صت  خليفة  اأو  اإم�م  ومن  الجته�د،  ب�ب  ب�صد  ق�ئل  فمن  ونوامي�صه،  ال�صرع 
حرم�ت اهلل ثم يح�رب اهلل فين�صب اإليه م� لي�ش من دينه يف �صيء، ومن ع�مل ا�صرتى احلي�ة الدني� ب�لآخرة، ف�أفتى 
مب� يط�بق اأهواء ملك اأو اأمري تذرًع� اإىل الزلفى منه، ومن اأحمق اأرعن مل ير�ش من الي�صر م� ر�صي اهلل لعب�ده ف�صط 
ب�لن��ش واعت�صف بهم، حتى �ص�قت نفو�صهم، واأيقنوا العجز من احتم�ل تك�ليف الدين ف�نقطعوا عنه ظ�نني ب�لدين 

الظنون«، عبد العزيز ج�وي�ش، الإ�صالم دين الفطرة واحلرية، مرجع �ص�بق، �ش 141. 
)2(   ط�هر الطن�حي، ال�صيخ عبد العزيز ج�وي�ش، املجل�ش الأعلى لل�صئون الإ�صالمية، جملة منرب الإ�صالم، العدد 7 ال�صنة 

21، رجب 1383هـ، دي�صمرب 1963م، �ش 109.
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 ك�نت الرتبية والتعليم هي اخليط املت�صل يف م�صرية اهتم�م ج�وي�ش و يف 
مراحل عط�ئه، بينم� ك�ن الإ�صالح الجتم�عي خيًط� ث�نًي� ومكماًل لديه لأدوات 

النه�صة بعد التعليم. 

اأم� الن�ص�ل ال�صي��صي فقد ك�ن هو الوقود الذي ك�نت ثوابته التي لف�ص�ل 
فيه�: 1- ال�صتقالل والوطنية ومع�داة الحتالل 2- التم�صك ب�لد�صتور واحلي�ة 
والوحدة  ب�لهوية  التم�صك   -3 حك�مه�  اإزاء  الأمة  حرية  عن  كتعبري  الني�بية 

الإ�صالمية)1(. 

القليل  اإنت�جه  اأن  اإل  به  للعمل  يتفرغ  اأنه مل  فرغم  الإ�صالمي  الفكر  اأم� 
يف هذا املج�ل ينم على اأنه لو فعل مل� قل مك�نة عن اأ�صت�ذه الإم�م، وقد ك�ن يف 
فكره هذا: يذود عن الإ�صالم اإزاء اأعدائه، وينتقد املفِرطني )بك�صر الراء(، ويثور 
طني )ب�لراء املك�صورة وامل�صددة(، ويجلو ويبني حق�ئق الدين للب�حثني،  على املُفرِّ

ويجدد فهم الدين والعمل به على خطى الإم�م.  

)1(   ط�لع يف ذلك م� ج�ء يف مقدمة فتحي ر�صوان لكت�ب »الإ�صالم دين الفطرة واحلرية«، مرجع �ص�بق، �ش 22– 
24، وط�لع اأي�ًص� كت�ب: خبري ب�أطوار الأمم ال�صرقية، خواطر يف الرتبية النف�صية والجتم�ع عن املراأة امل�صرية 

وال�صئون الع�مة، بدون ن��صر، 1930م، �ش 61 – 63.
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جممل الإنتاج الفكري لل�شيخ جاوي�ش

َن اأحد ممن كتبوا عن ال�صيخ عبد العزيز ج�وي�ش بح�صر موؤلف�ته)1(  ُيعنْ مل 
اأو جمع كت�ب�ته �صواء منه� املق�ل اأو الدرا�صة اأو الكت�ب، حيث ذكروا بع�صه� يف 
معر�ش حديثهم حول حي�ته. وقد ك�نت حم�ور كت�ب�ت ج�وي�ش هي حم�ور حي�ته 

التي ذكرن�ه� �ص�بًق�:

)1(  ب��صتثن�ء اأنور اجلندي يف نه�ية كت�به يف اإط�ر ذكره مل�ص�در بحثه، �ش 229 – 230.
)2(    ذكر اأنور اجلندي اأنه� اأن�صئت يف عهد وزارة �صوكت )الرتكية( ومل يحدد له� ت�ريًخ� للبدء اأو التوقف، ط�لع 

�ش 127.
العربية  ب�للغتني  األفه  اأنه  ذكر  حيث   ،109 �ش  �ص�بق،  مرجع  ج�وي�ش،  العزيز  عبد  ال�صيخ  الطن�حي،  )3(   ط�هر 

والإجنليزية ب�ل�صرتاك مع اآخرين.

تقــدمي

ال�شيا�شي

الرتبوي والتعليمي

1911م(   –  1909( والعلم  1909م(   -  1908( اللواء  ب�صحف:  مق�لت 
وال�صعب )1910م( والأخب�ر )1923 – 1924م( والهالل العثم�ين )1912- 

1914م( واحلق يعلو)2( 

– 1914م(  1910( الهداية  والأخب�ر وجملة  والعلم  اللواء  ب�صحف  مق�لت: 
و»مر�صد  )1906م(،  املعلمني  ومر�صد  )1903م(،  املوؤدبني  غنية  كتب: 

املرتجمني«)3(

بيانـــــهاملحــــــور
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الإ�شالح الجتماعي

 جتديد الفكر
الإ�شالمي

عـــــام

)1 (     ذكره اأنور اجلندي يف منت كت�به »عبد العزيز ج�وي�ش من رواد الرتبية وال�صح�فة والجتم�ع« دون حتديد ت�ريخ 
�صدوره، �ش 194، كم� ذكره حممد عبد املنعم خف�جي يف كت�به »ق�ص�ش من الت�ريخ«، وذكر فيه اأنه األفه يف 

لندن، م�صدر �ص�بق، �ش 79.
)2 (   ذكر حممد عبد املنعم خف�جي يف كت�به »ق�ص�ش من الت�ريخ«، �ش 79 اأن ج�وي�ش قد األفه ب�للغة الرتكية فرتة 

هجرته دون ذكر ت�ريخ حمدد.
)3(   كتب الأ�صت�ذ اأنور اجلندي بقلمه على ن�صخة هذا الكت�ب املوجودة بدار الكتب يف 1964/7/25م ب�أن: موؤلف 
هذا الكت�ب هو ال�صيخ عبد العزيز ج�وي�ش، واإن ك�ن �صمري الغ�ئب الذي يعود اإىل ال�صيخ ج�وي�ش امل�صتخدم 
من قبل ج�مع الكت�ب والذي يلقبه فيه ب�لأ�صت�ذ يوحي ب�أن ج�مع تلك املق�لت هو �صخ�ش اآخر غري ال�صيخ 
ب�للواء والذي �صبقت  اأول تلك املق�لت هو مق�له الأول  اأن  اإليه، حيث  ج�وي�ش، واإن ك�نت املق�لت تعود 

الإ�ص�رة اإليه.

مق�لت ب�ل�صحف ال�ص�بق ذكره� وجملة الهداية
كت�ب: اأثر اخلمر يف نظر اأرقى الأمم امل�صيحية وغريه� )1341هـ/ 1923م()1( 

جتديد الفكر الإ�صالمي، كت�ب: الإ�صالم دين الفطرة )1952م(
مق�لت مبجلة الهداية )1910 – 1914م(، وجملة الع�مل الإ�صالمي )1916- 

1917م(، وكت�ب: اإج�بتي على الكني�صة الإجنليكية)2 (

امل�صرية  املراأة  عن  واأبح�ث  والجتم�ع  النف�صية  الرتبية  يف  خواطر  كت�ب: 
وال�صئون الع�مة بقلم خبري ب�أطوار الأمم ال�صرقية، وهو يجمع مق�لت ال�صيخ عبد 

العزيز ج�وي�ش التي كتبه� يف �صحيفة اللواء اأعوام 1908م و1909م)3(.

بيانـــــهاملحــــــور
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الثالثة  للمح�ور  نتعر�ش  حي�ته،  من  ال�صي��صي  للج�نب  عر�صن�  اأن  بعد 
الأخرى فيم� يلي: 

اأوًل: الرتبية والتعليم يف فكره واأعماله 

اهتم ج�وي�ش ب�لرتبية والتعليم خالل جميع مراحل حي�ته، ففي املرحلة 
الث�نية من حي�ته عني بت�أليف كت�بني وامل�ص�ركة يف ث�لث، وك�نت كت�بته يف هذا 
مع  يتوافق  ب�صكل  والتعليم  الرتبية  الرائدة يف جم�يل  الكت�ب�ت  بني  من  املج�ل 
العلوم احلديثة ويتواءم مع منطلق�ته الوطنية والإ�صالمية، ويعد كت�ب�ه من اأبرز 

م� كتب يف هذا املج�ل: »غنية املوؤدبني« و»مر�صد املعلمني«.

وج�ء  1903م(  )1321هـ/  ع�م  الكت�ب  هذا  ن�صر  املوؤدبني:  اأ .        غنية 
لكنه كتب  الن�شء  تربية  متخ�ص�ش يف  كت�ب  وهو  يف 180 �صفحة، 
ب�لعربية  األف  كت�ب  اأول  هو  هذا  وكت�به  املبتدئني،  ين��صب  ب�أ�صلوب 
مقدمته:  ي�صري ج�وي�ش يف  كم�  الن�شء  تربية  احلديث يف  الع�صر  يف 
�صيء  واأ�ص�ليبه�  الرتبية  فن  به� يف  يو�صع  العربية مل  اللغة  ك�نت  »مل� 
على الن�صق احلديث وقد ا�صتدت ح�جة املوؤدبني يف هذا الزمن اإىل 
اإج�بًة ملط�لب هذه احل�جة  اأردت  الفن  بهديه يف هذا  يهتدون  كت�ب 
ال�صديدة اأن اأ�صع عج�لة �صغرية تكون بحول اهلل مرجًع� ملدر�صي فن 
الرتبية وُلَقَطة لط�لبيه، وجمعت يف هذه العج�لة كل م� تدعو احل�جة 
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اإليه يف تعليم الن��صئة، ومل اأخرج عن دائرة م�ص�ئل الرتبية العلمية 
قليل  و�صيء  الرتبية  ت�ريخ  بنبذة يف  فيه�  اأملمت  قليلة  ب�صذرات  اإل 
ُمُل بي اأن اأقول اإنني ج�فيت بكت�بتي هذه  من علم النف�ش، وهن� َيجنْ
به�  النتف�ع  عن  ق��صر  اأو  مبتدئ  يحرم  ل  حتى  الإتق�ن  م�ص�جع 
فج�ءت بحمد اهلل دانية القطوف ملن رغب يف ثمراته�«)1(.وكم� ق�ل يف 
مقدمة كت�به الت�يل امل�صمى بـ »مر�صد املعلمني«، ف�إن »غنية املوؤدبني« 
»مل يكن يف احلقيقة اإل لط�ئفة املوؤدبني من الفقه�ء والعرف�ء، ولذا ج�ء 
ين��صب  مب�  وافًي�  ج�ء  ولكنه  ال�صرورية)2(.  املب�حث  بجميع  َواٍف  غري 

جمهوره امل�صتهدف منه«.

ب .   مر�صد املعلمني: وقد ن�صر هذا الكت�ب ع�م )1324هـ/ 1906م( يف 
285 �صفحة، وكتب على غالفه اأنه من ت�أليف »ح�صرة الأ�صت�ذ ال�صيخ 
عبد العزيز ج�وي�ش الإ�صكندري مدر�ش اللغة العربية بكلية اأك�صفورد« 
اأي اإنه ن�صر فور عودة ج�وي�ش من عمله يف اأك�صفورد يف ذلك الع�م. 
وعن �صبب ت�أليفه يقول ج�وي�ش: »دع�ين اإىل و�صع هذه العج�لة م� 
راأيته من ح�جة املعلمني ال�صديدة اإىل م� يهتدون بنربا�صه من كتب 

)1(   عبد العزيز ج�وي�ش، غنية املوؤدبني يف الطرق احلديثة للرتبية والتعليم، الق�هرة، مطبعة ال�صعب، 1903، �ش 
اأ – ب.

)2( عبد العزيز ج�وي�ش الإ�صكندري، كت�ب مر�صد املعلمني، الق�هرة، مطبعة الواعظ، 1906م، جزء اأول، �ش 2.
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الرتبية العملية ف�إن م� �صبق يل و�صعه يف هذا الفن مل يكن يف احلقيقة 
بجميع  واٍف  ولذا ج�ء غري  والعرف�ء  الفقه�ء  من  املوؤدبني  لط�ئفة  اإل 
املب�حث ال�صرورية ف�أبت احل�جة اإل اأن األبي طلبه� بهذه العج�لة التي 
املدار�ش البتدائية، وقد �صربت  اأ�ص�تذة  به� جميع  اأن يهتدي  اأرجو 
�صفًح� عن البحث عن النف�ش وقواه� والعقل على اختالف اأطواره يف 
هذه العج�لة حتى ل يفوتن� �صيء من املب�حث العملية التي هي املق�صودة 
ب�لذات من هذا الكتيب واهلل امل�صتع�ن«)1(. وقد ج�ء الكت�ب »العج�لة« 
تف�صياًل ملب�حث »الرتبية العملية« ب�صكل اأكرث تخ�ص�ًص� للمعلمني، على 

عك�ش كت�به الأول الذي ك�ن لط�ئفة املوؤدبني. 

والتعليم  ب�لرتبية  اهتم�مه  وا�صل  من حي�ة ج�وي�ش  الث�لثة  املرحلة  ويف 
فـ »اأن�ص�أ املدر�صة الإعدادية بدرب الليل ق�صم الدرب الأحمر ودع� املواطنني اإىل 
اإر�ص�ل اأبن�ئهم اإليه� وك�ن يعلم فيه� بنف�صه، وقد راأى اأن يفتتحه� يف فرتة اإج�زات 
ال�صيف حتى ل ت�صيع اأوق�ت ال�صب�ب فيم� ل ينفع. كم� اأن�ص�أ يف الق�هرة م� اأطلق 
عليه جمعية ت�صجيع التعليم احلر، ودع� يف املوؤمتر الوطني )غرة املحرم 1328هـ/ 
اإن�ص�ء مدار�ش الب�ص�تني )ري��ش الأطف�ل( وق�ل اإن هذه  12 ين�ير 1910م( اإىل 
املق�لت  من  العديد  كتب  وقد  م�صر«)2(.  يف  التعليم  تبني  التي  هي  املدار�ش 

)1( املرجع ال�ص�بق، �ش 2.
)2(   املرجع ال�ص�بق، �ش 167 – 168.
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حول الرتبية والتعليم يف �صحف اللواء والعلم وال�صعب وجملة الهداية، فتكلم 
التو�صع يف  اإىل  البن�ت ودع�  تعليم  وتكلم عن  للتعليم  ك�أ�ص��ش  الرتبية  فيه� عن 
التعليم الزراعي وال�صن�عي ومدار�ش الن�صيج وط�ف مب�صر يدعو جلمع ال�صدق�ت 
ه يف خري م�ص�رفه� يف �صبيل العلم، واأمكنه اإ�صدار ق�نون ال�صركة  والأموال ِلُتَوجَّ
الأهلية وهدفه ت�صهيل التعليم على الأه�يل بنني وبن�ت، مع حت�صن الرتبية حتى 
تكون لالأخالق واقية)1(، ويف موؤمتر احلزب الوطني يف)�صفر 1329هـ/ فرباير 
1911م( األقى ج�وي�ش خط�بً� ج�مًع� يف اإ�صالح التعليم بداأه ب�حلديث عم� تردى 
فيه التعليم من تخلف يف اأ�ص�ليب الرتبية ويف م�صتوى التعليم، وم� يجب اأن يكون 
عليه لإ�صالح ح�له)2(، كم� وجه ال�صيخ ج�وي�ش جزًءا من اهتم�مه اإىل التعليم يف 
اأجله معركة �صخمة، واألف جلنة الحت�د الأزهري ق�وم فيه�  الأزهر، وخ��ش من 
ودافع ج�وي�ش  الأزهر،  التعليم يف  اأحوال  اإ�صالح  من  العدائي  ملوقفه�  احلكومة 
عن مط�لب تطوير نظم التعليم، حيث ط�لب ب�إدخ�ل جميع العلوم الع�صرية يف 
الأزهر، واإحل�ق مدر�صة املعلمني ب�لن��صرية ومدر�صة الق�ص�ء ال�صرعي به لأن هذا 
املعهد )الأزهر( يجب اأن يكون م�صري الرتبية والتعليم اإىل رج�له، كم� ك�ن يلتقي 
طريق  عن  الفرن�صية  ولدرا�صة  للعمل،  اإي�ه  موجًه�  الأزهر  من  املتطلع  ب�ل�صب�ب 
املدر�صة الإعدادية الليلية التي اأن�ص�أه�، التي اأمه� عدد كبري منهم من علم�ء وطلبة 

)1(  املرجع ال�ص�بق، �ش 169 – 174.
)2(  ح�صني فوزي النج�ر، ال�صيخ عبد العزيز ج�وي�ش معلًم� ومرّبًي�، مرجع �ص�بق، �ش 103 – 104.
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منهم  بعث�ت  لإر�ص�ل  م�صروًع�  اأعد  كم�  ط�لب،  اأربعم�ئة  نحو  عددهم  بلغ  حتى 
اإ�صم�عيل �صيمي وفوؤاد ح�صيب )من رج�ل احلزب  اإىل اأوروب�، حيث �ص�رك مع 
الوطني( يف اإعداد الإر�ص�لية، وقد �ص�فرت البعثة الأوىل التي تكونت من ثالثة 
طالب اأزهريني يف )17 �صفر 1329هـ/ 16 فرباير 1911م( وك�نت على ح�ص�ب 
ع�م  للهجرة   ا�صطراره  لكن  مونيلييه)1(  اإىل  معه�  و�ص�فر ج�وي�ش  مب��صرة،  الأمة 
البعثة، كم� اهتم ج�وي�ش  يت�بع رع�ية تلك  اأن  )1330هـ/ 1912م( ح�ل دون 
برتقية تعليم البن�ت »فمدار�ش البن�ت الق�ئمة غري ك�فية الأمة ح�ج�ته� ول وافية 
والتك�ليف  الفرو�ش  من  عليه�  الأمة  ن�صف  ب�عتب�ره�  املراأة  مط�لب  من  ب�صيء 
العمومية م� ل يقل عم� على الرجل«)2(. اأم� يف املرحلة اخل�م�صة والأخرية من حي�ته 
فقد ع�د اإىل العمل ب�لتعليم، و�ص�رك خالل تلك الفرتة يف موؤمتر التعليم الأويل 
الإجب�ري الذي اأق�مته نق�بة املعلمني العلي� يف �صهر )ذي احلجة 1343هـ/يوليو 
1925م(؛ حيث األقى حم��صرة يف جل�صته الأخرية ك�ن عنوانه� »التطور احلديث 

يف التعليم الأويل«، كم� �ص�رك يف من�ق�صة اأعم�ل املوؤمتر و�صي�غة قراراته)3(.

)1(  املرجع ال�ص�بق، �ش 175 – 182.
)2(  املرجع ال�ص�بق، �ش 104.

)3(    حول اأعم�ل املوؤمتر انظر: اأحمد �صفيق ب��ص�، اأعم�يل بعد مذكراتي، الق�هرة، مكتبة الآداب، الطبعة الأوىل، 
2007، �ش 141– 154.
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ثانًيا: الإ�شالح الجتماعي يف فكر واأعمال جاوي�ش

اأوىل ج�وي�ش الإ�صالح الجتم�عي اهتم�ًم� ب�لًغ� و�صرف همه اإليه ب�لفكر 
والعمل مًع� خالل بع�ش مراحل حي�ته )1326 –1330هـ/ 1908 – 1912م( 
و)1341 - 1348هـ/ 1923 – 1929م(، ففي الفرتة من )1341 - 1348هـ/ 
1908- 1912م( اأن�ص�أ »جمعية املوا�ص�ة الإ�صالمية« التي ك�نت تعول م�ئتني من 
الأ�صر .. ورافق عمر لطفي يف تو�صيع م�صروع نق�ب�ت العم�ل والنق�ب�ت الزراعية، 
و�ص�رك يف اإن�ص�ء �صرك�ت التع�ون املنزيل والتع�ون امل�يل، ودع� اإىل ترابط روؤو�ش 
امل�صجونني  اإىل  كبرية  عن�ية  ووجه  وطني،  م�صرف  واإن�ص�ء  ال�صغرية  الأموال 
وتهذيبهم، واهتم مبح�ربة اأذى اخلمر وم�ص�ر امل�صكرات، كم� اأوىل اهتم�مه الكبري 
لأمر الأ�صرة والبيت واملراأة، ف�أف�صح للمراأة جم�ًل يف جملة »الهداية« والتي حوت 
ف�صوًل متعددة عن الإ�صالح الجتم�عي ذات ط�بع علمي ك�ن يوقع عليه� ب��صم 
»الجتم�عي«)1(. وقد �ص�رك ج�وي�ش خالل تلك الفرتة يف املح��صرات التي دارت 
يف ن�دي دار العلوم)2( يف اإط�ر املن�ق�ص�ت الع�مة التي دارت حول م�ص�ألة اإن�ص�ء بنك 
وطني والتي دعت اإليه� احلركة الوطنية اآنذاك لتحرير القت�ص�د الوطني من قب�صة 

البنوك الأجنبية، حيث األقى املح��صرة الأوىل يف �صل�صلة تلك املح��صرات)3(.

)1(  اأنور اجلندي، عبد العزيز ج�وي�ش من رواد الرتبية وال�صح�فة والجتم�ع، مرجع �ص�بق، �ش 191 – 198. 
)2(     األقيت املح��صرات يف الفرتة من 12 ربيع الأول 1326هـ، اإىل 29 ربيع الأول 1326هـ )30 اإبريل 1908م(، 
وميكن مط�لعة بع�ش مم� ج�ء يف تلك املح��صرات يف: جم�ل البن�، الرب� وعالقته ب�ملم�ر�ص�ت امل�صرفية والبنوك 

الإ�صالمية، الق�هرة، دار الفكر الإ�صالمي، 1986م، �ش 7 – 47.
)3( حممد عبد املنعم خف�جي، ق�ص�ش من الت�ريخ، مرجع �ص�بق، �ش 74.
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ثالًثا: يف الفكر الإ�شالمي على خطى الإمام

اأو  اأك�ن يف علمه  الب�ب �صواء  العزيز ج�وي�ش يف هذا  ال�صيخ عبد  اقتدى 
اإ�صالح  ويف  عبده؛  حممد  ب�لإم�م  الدين  طريق  عن  الإ�صالح  اإىل  اإر�ص�ده  يف 
ح�ل امل�صلمني بوا�صطته، ويف تف�صري كت�ب اهلل العزيز. فكيف مت لل�صيخ القتداء 
»ت�ريخ  موؤلفه  من  الأول  اجلزء  يف  ر�ص�  ر�صيد  ال�صيد  ذلك  يف  يحدثن�  ب�لإم�م؟ 
منهم   – هوؤلء  غري  التف�صري  درو�ش  يح�صر  »وك�ن  بقوله:  الإم�م«  الأ�صت�ذ 
وقد  العن�ين  وال�صيخ م�صطفى  اأورب�  بعد جميئه من  العزيز ج�وي�ش  ال�صيخ عبد 
مريديه  �صلك  يف  الن�صم�م  يف  رغبتهم�  له  واأذكر  اإليه،  اأقدمهم�  ب�أن  كلم�ين 
ففعلت«)1(.. وبعد اأن متت �صلة ال�صيخ ب�لإم�م، اأخذ بت�أثره يف كل �صيء يف تف�صري 
لذلك  �صلك  وقد  الإ�صالحية،  اجت�ه�ته  ويف  الديني،  البحث  ويف  اهلل،  كت�ب 
كبرًيا«)2(. وع�ملً�  ومعلًم�،  مر�صًدا  فيهم�  فك�ن  واخلط�بة  الت�أليف  �صبيل  �صبيله، 

جملة الهداية..اأجل اأعماله يف الفكر الإ�شالمي

بداأ ال�صيخ عبد العزيز ج�وي�ش كت�ب�ته يف جم�ل الفكر الإ�صالمي منذ ع�م 
)1323هـ/ 1905م(؛ حيث األف يف ذلك الع�م كت�به »الإ�صالم دين الفطرة« 
وهو م� �صي�أتي احلديث عنه لحًق�، لكن اأكرث اأعم�له يف هذا املج�ل ن�صرت مبجلة 

)1(   ح�صن ال�صيخة،  عبد العزيز ج�وي�ش، مرجع �ص�بق، �ش 58.
)2( املرجع ال�ص�بق، �ش 58.
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اأ�ص��ًص�  تهدف  ك�نت  التي  1914م(،  1332هـ/1910 -   - 1328( »الهداية« 
للدف�ع عن الإ�صالم، وقد �صور ج�وي�ش يف مقدمته� هدفه منه� ق�ئاًل: »اأ�صبح كثري 
من امل�صلمني يف تفريطهم يف هذا الدين القيم �صيًع�، فمنهم من غرتهم زخ�رف 
املدنية، وغرتهم منه� ح�ل �صرفتهم عنه، فلم يبق منهم اإل ال�صمة والر�صم.. ن�ص�أوا 
يرجونه  اأو  يخ�صونه  م�  يعبدون كل  ومنه خرجوا  فيه،  ودرجوا  التفرجن،  يف حجر 
ُهمنْ ديَنهم الن�ص�أُة الف��صدة والبيئة اجل�حدة «)1(. ومن اأجل هوؤلء  ومنهم من اأَننْ�َصتنْ
ال�صبيل  اإىل  اإي�هم  داعًي�  ب�مل�صلمني  »يهيب  املج�ل  هذا  يف  يعمل  اأخذ  جميًع� 
القومي«)2(. وقد �صدرت املجلة يف املحرم من ع�م )1328 هـ/ فرباير 1910م(، 
اإن�ص�ء »جملة الهداية يف نظر البع�ش حم�ولة ملن�ف�صة جملة املن�ر التي ك�ن  وك�ن 
ي�صدره� ر�صيد ر�ص�)3(، وذلك مل� ك�ن بني ج�وي�ش ور�ص� من اختالف يف الروؤى 
يف املوقف من الدولة العثم�نية ومن احلركة العربية يف ال�ص�م، وقد احتوت املجلة 
الجتم�عي،  والإ�صالح  التعليم  �صئون  تتن�ول  الث�بتة  الأبواب  من  عدد  على 
املجلة ك�ن  اأبواب  اأهم  اللغة والأدب، لكن  وب�بً� يف  الإ�صالمي،  الع�مل  واأحوال 
اأن يقوم  »اأ�صرار القراآن«، والذي حر�ش فيه ج�وي�ش  اأ�صم�ه  ب�ب التف�صري الذي 
حممد  ال�صيخ  بداأه  الذي  النحو  على  �صلفي  ع�صري  نحو  على  القراآن  بتف�صري 
اإليه ج�وي�ش يف الرواق العب��صي �صنة )1319هـ/1901م(، وهو  عبده وا�صتمع 

)1(   جملة الهداية، اجلزء الأول، ال�صنة الأوىل، املحرم 1328 هـ، فرباير 1910م، �ش 2.
)2( املرجع ال�ص�بق، �ش 2.

)3(   اأنور اجلندي، عبد العزيز ج�وي�ش من رواد الرتبية وال�صح�فة والجتم�ع، مرجع �ص�بق، �ش 114.
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بعب�رة  م�صبوقة  ا�صمه  ويردد  به  ي�صت�صهد  والقراآن  لالإ�صالم  يف كثري من عرو�صه 
ال�صيخة الذي ع��صر �صدور  »اأ�صت�ذن�«)1(، ويوؤكد على نف�ش املعنى ح�صن  وق�ل 
املجلة وداوم على قراءة ب�ب التف�صري فيه� ق�ئاًل: »كن� )يف دار العلوم( نتلقى در�ًص� 
� يف تف�صري القراآن، ولكنه ك�ن على الطريقة املدونة يف كتب التف��صري، ومل�  اأ�صبوعيًّ
ظهرت جملة الهداية راأين� به� طريقة جديدة يف التف�صري، ت�ص�ءلن� وقتئذ عن هذه 
الطريقة احلديثة اجلذابة اخلالبة، وكيف ا�صتط�ع ال�صيخ اأن يجعله� طريقته يف هذا 
الركن الأكرب من اأرك�ن الدين الإ�صالمي، فك�ن جواب اأ�ص�تذتن� ب�ملدر�صة اأن �صبب 
ا�صتط�عته هذه هو اأنه ت�أثر ب�لأ�صت�ذ الإم�م يف تف�صري القراآن، و�ص�ر على طريقته يف اأن 
القراآن الكرمي هو الأ�ص��ش والغرا�ش ملعرفة اأ�صرار احلي�ة كله� واأنه الأ�صل الذي يرجع 

اإليه يف كل اإ�صالح«)2(.

الكرمي  القراآن  »ج�ء  يقول:  القراآن«  »اأ�صرار  من  الب�ب  لهذا  متهيده  ففي 
نزل  الذين  العرب  على  لتخفى  ومق��صده  مع�نيه  تكن  فلم  مبني  عربي  بل�ص�ن 
بلغتهم �صوى م� �صم�ه اهلل تع�ىل املت�ص�به الذي اأريدت منه َمراٍم ومق��صد �صريفة 
�ص�مية، ولقد و�صع يف �صبيل بي�ن كت�ب اهلل الكرمي كثري من املوؤلف�ت نح� اأ�صح�به� 
َت�ِصُف املُتكلِّف، ومنهم الراجع يف بي�ن كثري من  فيه� من�حي متغ�يرة، فمنهم املُعنْ
يف  املنهمك  ومنهم  وغريه�،  الإ�صرائيلي�ت  من  املو�صوع�ت  اإىل  القراآن  اأبواب 

)1(  املرجع ال�ص�بق، �ش 203.
)2( ح�صن ال�صيخة، عبد العزيز ج�وي�ش، مرجع �ص�بق، �ش 64 – 65.
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حمل كت�ب اهلل على م� علمه اأو علمه من امل�ص�ئل الفل�صفية، ومنهم من حملوه 
فوق ط�قته واأثقلوه ب�لنكت البالغية والدق�ئق الل�ص�نية التي و�صعه� علم�ء النحو 
لهم  �صبيل  فال  الن��ش  على  عميت  األغ�ز  اأو  رموز  ك�أنه  اهلل  كت�ب  �صوروا  حتى 
اإىل اإدراكه� وتعرف اأ�صراره� اإل بقراءة م� تدفقت به بطون التف��صري من الأقوال 
�صرًح�  يجدوا  اأن  املتع�صر  من  �ص�ر  ولذا  والتخريج�ت،  واملذاهب  والت�صكيك�ت 
موجًزا �صهل املن�ل يرجعون اإليه، هن�لك اأ�صبح الن��ش ي�صتظهرون األف�ظ الكت�ب 
بكنوزه�،  انتف�ع  ول  منه�  الفقه  دون  خزائنهم  يف  امل�ص�حف  ي�صونون  اأو  الكرمي 
واهلل جلت قدرته م� اأنزل القراآن اإل ليكون هدى للن��ش وبين�ت يرجعون اإليه� يف 
�صبيل التم��ش اأ�صب�ب ال�صع�دة الدنيوية والأخروية، لذلك عزمت م�صتعيًن� مبن 
بيده مق�ليد الأمور على اأن اآتي على تف�صري م� ا�صتعجم على كثري من املف�صرين 
معتمًدا يف ذلك على م� يفيده القراآن نف�صه اأو م� تف�صره به ال�صنة ال�صحيحة كم� 
اإي�ص�ًح�  الكرمي  الكت�ب  يزيد  م�  العلم�ء  اأَِجلَّة  من  �ص�آخذ من كالم جملة  اأنني 
اآي�ت اهلل عن الأفه�م، وقلم� تكلمت  وبي�نً� جمتنًب� كل م� يربك الأذه�ن ويبعد 
فيم� له عالقة بقواعد العربية وم�ص�ئله� ف�إن كت�ب اهلل اأظهر من اأن يتوقف فهمه 

على املم�حك�ت ال�صن�عية والت�ص�ريف الإعرابية«)1(.

)1(  جملة الهداية، مرجع �ص�بق، �ش 6 – 7.
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ومن بني اأعم�ل ج�وي�ش املهمة يف الفكر الإ�صالمي عدد من املح��صرات 
الأوىل  جم�دى  الآخر-  )ربيع  يف  املنعقد  امل�صري  املوؤمتر  يف  حم��صرته  منه� 
1329هـ/ اإبريل – م�يو 1911م( بعنوان »وجوب مراع�ة اأحوال الزم�ن واملك�ن 
يف تطبيق اأحك�م ال�صريعة الغراء« اأ�ص�ر فيه� اإىل وجوب الجته�د مب� يالئم ظريف 
ور�صوله،  به  اهلل  اأمر  م�  م� ليخ�لف  اإط�ر  امل�ص�لح يف  ويفيد درك  واملك�ن  الزم�ن 
ووجوب تطهري ال�صرع من بع�ش الأحك�م ال�صتنب�طية التي قرره� نفر من اأهل 
اليد  قطع  عن    اهلل  ر�صول  نهي  اإىل  واأ�ص�ر  الع�مة  امل�صلحة  رع�ية  دون  العلم 
يف ح�لة احلرب ا�صتثن�ء وعدم اإنف�ذ عمر حد القطع ع�م املج�عة وغري ذلك من 
�صوابق الت�صريع الإ�صالمي، ثم عر�ش اأمثلة لالجته�دات املطلوبة يف زم�نه، ومنه� 
اأن عدة املطلقة يوؤخذ يف حتديده� بقوله�، والواجب عند الريبة الإح�لة اإىل طبيبة 
خمت�صة، ومنه� وجوب التي�صري يف التطبيق ب�صبب اإع�ص�ر الزوج، ومنه� الطالق 
ثالًث� ووجوب وقوعه طلقة واحدة)1(. ومن اأمثلة تلك املح��صرات اأي�ًص�، حم��صرته 
يف ن�دي دار العلوم حول الرب�)2(، والتي على الرغم مم� قد يبدو يف املح�صلة النه�ئية 
له� من اأن ال�صيخ ج�وي�ش مل يقل يف النه�ية بحل الرب� كم� ك�ن يتمنى البع�ش، 
اإن ك�ن على امل�صتوى الجتم�عي واإن على  ف�إنه متتع فيه� بنظر ث�قب يف حتليله، 

)1(  ط�رق الب�صري،  اجلم�عة الوطنية العزلة والندم�ج، مرجع �ص�بق، �ش 55 – 56، وط�لع بع�ش م� ق�له ج�وي�ش 
 ،72  - �ص�بق، �ش 68  مرجع  العزيز ج�وي�ش،  عبد  ال�صيخة،  تف�صياًل يف: ح�صن  اأكرث  ب�صكل  املح��صرة  يف 

واملح��صرة تك�صف عن علم معمق لل�صيخ ج�وي�ش ب�أ�صول الفقه، ومق��صد ال�صريعة.
)2(  ط�لع ن�ش املح��صرة يف: جم�ل البن�، الرب� وعالقته ب�ملم�ر�ص�ت امل�صرفية والبنوك الإ�صالمية، الق�هرة، دار الفكر 

الإ�صالمي، 1986م، �ش 10 – 17.
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امل�صتوى ال�صرعي، كم� اأنه قدم احلل الذي يراه من��صًب� للمع�صلة املطروحة )وهي 
مع�صلة اإيج�د بديل للبنوك الأجنبية واآث�ره� التخريبية على القت�ص�د الوطني(، 
ال�صرع  فقه  متتلك  اأ�صولية  فقهية  عقلية  تلك  درا�صته  نكت�صف يف  اأن  ميكن  كم� 
وفقه الواقع، واأريحية يف تقدمي احلل املتن��صب مع ال�صرع وتربيره، اأم� يف الأ�صلوب 
فك�أنن� حينم� نقراأ حم��صراته تلك اإمن� نقراأ لالإم�م حممد عبده من قبله اأو لل�صيخ 
حممد الغزايل من بعده فقًه� وب�صرية وجزالة يف الأ�صلوب وروًح� ن�قدة جريئة فيم� 

.� تراه �صوابً� وحقًّ

جاوي�ش يجلو دين الفطرة

ك�ن مم� اآمن به ج�وي�ش وعمل على حتقيقه يف كت�ب�ته الإ�صالمية اأن من احلق 
ر يف قلبه الإمي�ن. اأن يفند م� ي�أتي به الط�عنون فيه )اأي يف الدين  »على كل م�صلم نَوَّ
الإ�صالمي( من ال�صبه التي تغوي �صع�ف اليقني فقد طمى �صيله� و�صكت عن 
تفنيده� الذين من اأخ�ش خ�ص�ئ�صهم اأن يفندوه�  حتى كرث �صواد الط�عنني، من 
ّه�بني، ومل يعد يعوز ال�صفيه اإل اأن يوؤتى دواة وقلًم�)1( ومن ثم فقد  الق�ص�و�صة والرَّ
جعل من اأغرا�ش »الهداية« »رد تلك ال�صبه واإدح��ش م� يكيلونه من الأك�ذيب، 
وبي�ن اأن الإ�صالم دين الفطرة التي فطر اهلل الن��ش عليه�«.)2( وكم� يبدو من قول 

)1(   ح�صن ال�صيخة، عبد العزيز ج�وي�ش، مرجع �ص�بق، �ش 2 – 3.
)2( املرجع ال�ص�بق، �ش 3.                     
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ال�صيخ ج�وي�ش، فقد ك�نت اإث�رة ال�صبه�ت والطعن يف الإ�صالم والقراآن �صمة من 
�صم�ت ع�صر الهجمة ال�صتعم�رية على الع�مل الإ�صالمي، ويف هذا ال�صدد اإم� اأن 
يتحول الرد اإىل م� ي�صبه املن�ظرة كم� �صهدن� يف كت�ب الإم�م حممد عبده »الإ�صالم 
والن�صرانية بني العلم واملدنية« والذي ك�ن يف الرد على فرح اأنطون وه�نوتو ون�صره 
ر�صيد ر�ص� بعد وف�ة اأ�صت�ذه، اأو اأن يكون الكت�ب تبي�نً� وجالًء مل� خفي على اأهل 
الع�صر من امل�صلمني – وغريهم - من خ�ص�ئ�ش الإ�صالم، وذلك يف معر�ش الرد 
اأو  اأمني  اأو �صبهة، ومن ب�ب ذلك كت�ب »حترير املراأة« لق��صم  اأو فرية  على تهمة 
ل�صيخن�  الفطرة«  دين  »الإ�صالم  اأو  فريد وجدي،  ملحمد  املدنية«  دين  »الإ�صالم 
عبد العزيز ج�وي�ش والذي عني فيه بو�صع عنوان �ص�مل لتبي�نه وجالئه ملفردات 
ت�أتي دائًم� يف معر�ش الت�صكيك والتجريح والتعري�ش  خ�ص�ئ�ش الإ�صالم التي 
ب�لإ�صالم والقراآن والنبي والر�ص�لة كم� �صي�أتي بي�نه. وك�ن ج�وي�ش قد األف كت�به 
»الإ�صالم دين الفطرة« هذا وهو يف بالد الإجنليز يقوم بتدري�ش اللغة العربية يف 
اأثبته�  اأك�صفورد، وقد ا�صتق ا�صمه من قول اأحد طالبه يف املح�ورة التي  ج�معة 
يف اأول كت�به: »يخيل اإيل اأيه� ال�صيخ اأن هذا الدين ل ين�يف الفطرة يف �صيء«)1(، 
وي�صري ح�صن ال�صيخة اأن الكت�ب »ك�ن هو املوؤلَّف الذي قدمه ال�صيخ اإىل موؤمتر 
امل�صت�صرقني يف مدينة اجلزائر، مل� دعته احلكومة امل�صرية وهو يف اإجنلرتا ليمثله� يف 

تقــدمي

)1(   عبد العزيز ج�وي�ش، الإ�صالم دين الفطرة واحلرية، مرجع �ص�بق، �ش 52.
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هذا املوؤمتر، �صنة 1905«)1(، لكن الكت�ب مل يطبع يف م�صر اإل بعد وف�ة ال�صيخ، اإذ 
طبعه ابنه »ن��صر ج�وي�ش« طبعة اأوىل �صمن �صل�صلة كتب الهالل ع�م )1371هـ/ 
ع�م )1407هـ/ 1987م(  العربي طبعه  لالإعالم  الزهراء  اأع�دت  ثم  1952م(، 
مبقدمة جديدة لالأ�صت�ذ فتحي ر�صوان، والكت�ب كم� ي�صفه ح�صن ال�صيخة ب�أن 
كله فل�صفة علمية تك�صف عن وجوه كثرية من مرامي الدين الإ�صالمي التي يتم 
األفه  وقد  الدين،  هذا  اأ�صرار  من  الإ�صالح  مرامي  ومعرفة  العقيدة،  اإ�صالح  به� 
ال�صيخ ج�وي�ش على طريقة الإم�م حممد عبده يف البحث الديني، وقد ا�صت�صهد 

فيه كثرًيا ب�آرائه)2(. 

ينق�صم كت�ب الإ�صالم دين الفطرة اإىل ق�صمني: الق�صم الأول منه يتن�ول 
اأم�  الفطرة،  مع  يتوافق  ديًن�  منه  جتعل  التي  الإ�صالم  يف  املهمة  ال�صم�ت  بع�ش 
الق�صم الث�ين فيتن�ول اأثر القراآن يف حترير الفكر الب�صري. والكت�ب يبدو ملن يقروؤه 
� حتى اأنه ا�صتهر لدى البع�ش ب��صم »الإ�صالم دين الفطرة  � �صويًّ وك�أنه كت�ب�ن اأُدجِمَ
واحلرية«، وم� يدعون� لهذا القول هو اختالف طريقة تن�ول املو�صوعني الأ�ص��صيني 
للكت�ب: الفطرة واحلرية، ففي الق�صم الأول من الكت�ب، يتن�ول ج�وي�ش املو�صوع 
على طريقة من ير�صع قطًع� من الف�صيف�ص�ء لي�صنع منه� لوحة متك�ملة من قطع 
حترير  القراآن يف  اأثر  يتن�ول  الذي  الث�ين  الق�صم  اأم�  امللون،  الزج�ج  من  �صغرية 
)1(   وهو م� اأكده كل من ح�صن ال�صيخة يف كت�به »عبد العزيز ج�وي�ش«، مرجع �ص�بق،  �ش 64، وط�هر الطن�حي يف 

مق�له مبنرب الإ�صالم، مرجع �ص�بق، �ش 109.
)2( ح�صن ال�صيخة، عبد العزيز ج�وي�ش، مرجع �ص�بق، �ش 59.
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الفكر الب�صري، فهو مو�صوع متك�مل يتكون من نق�ط مت�صل�صلة مرتبة، لكن قد 
ملعنى  اإمت�مه�  الأول يف  الق�صم  متممة جلزئي�ت  الث�ين كحلقة  الق�صم  لهذا  ينظر 
موافقة الإ�صالم للفطرة مبقت�صى حترير كت�به للعقل الب�صري، واأن جم�ف�ته� للق�صم 
الأول تبدو فقط من ا�صتط�لة البحث فيه� مب� ل يعهد يف جزئي�ت الق�صم الأول، 

ومييل الب�حث لهذا الراأي.

يتن�ول الق�صم الأول من الكت�ب ق�ص�ي� اأ�ص��صية هي: 

العقل  بني  الق�صية  هذه  يتن�ول  وهو  ج�وي�ش  مزج  والتوحيد:  1-   الفطرة 
اأو  التوحيد،  تقت�صي  ال�صليمة  الفطرة  اأن  كيف  واأو�صح  والنقل، 
ي�صعر  اإن�ص�ن  فكل  ال�صليم،  واملنطق  الفطرة  مقت�صى  هو  التوحيد 
ي�ص�به  اأن  ميكن  ودبره، ل  الع�مل  هذا  نظم  قد  واحًدا  ثمة  اأن  بفطرته 
املمكن�ت يف �صيء من �صف�ته�، فلي�ش بج�صم ول عر�ش ول حمدود 
ق�بل  غري  وهو  ال�ص�خ�صة،  ب�آث�ره  اإل  اإدراكه  ي�صتط�ع  ول  متحيز،  ول 
للحلول ول لل�صعود ول للنزول، وبني كيف اأن اأفك�ر وق�ص�ي� ال�صواد 
اأو �صعرية فال يك�دون يبنون  اأو وهمية  اإم� خي�لية  الع�مة  الأعظم من 
ومن  �صليم،  وفكر  �صحيح  نظر  على  ومعتقداتهم  مذاهبهم  من  �صيًئ� 
�صم�ع  يتع�صقون  الع�مة  واأن  اأمة،  كل  يف  الوثنية  الأدي�ن  ن�ص�أت  هن� 
اخلزعبالت و�صري من ل قيمة لهم يف �صوق الف�ص�ئل واملكرم�ت، واأن 
عقول امل�صلمني قد اأ�ص�به� من امل�ش م� اأ�ص�ب ع�مة غريهم، وانتهى 

تقــدمي



68 68

اإىل اأن ال�صبيل الذي ج�ء به ال�صرع الإ�صالمي يف الإمي�ن ب�هلل .. هو 
ال�صبيل التي ي�صل اإليه� الإن�ص�ن بفطرته متى خلي و�ص�أنه غري م�صلل 

ببع�ش الأب�طيل ول مدفوع اإىل غري تلك ال�صبيل)1(.

اخل�مت  النبي  معجزة  اأن  كيف  ويتن�ول  والفطرة:  واملعجزات  2-   النبوة 
ج�ءت لتتواءم مع الن�صوج الفطري للب�صرية، اإذ ظهر النبي يف اأمة اأمية 
دينه� الوثنية فلم� ج�ءهم الر�صول ب�حلق الوا�صح اختلفوا، فمنهم من 
دَّ عنه، وك�ن مع�ندو اليهود وامل�صركني ي�ص�ألون  اآمن به ومنهم من �صَ
اخل�رقة  املعجزات  من  ب�صيء  النبوة  دعواه  يثبت  اأن    الر�صول 
للع�دة، فك�ن يرجع بهم اإىل اجلواب عم� هو من حدود وظيفة الر�صل، 
اإذ ل عالقة عقلية بني دعوى الر�ص�لة والقدرة على �صق الأر�ش ونحوه 
من املعجزات، وقد ج�ء القراآن يف غري مو�صع يوؤذن يف اأرب�ب العقول 
ب�لتدبر واأل ي�صطوا يف مط�لبهم واأل يعت�صفوا يف اقرتاح�تهم، بل اأوجب 
عليهم اأن ي�صلكوا اجل�دة املو�صلة اإىل م� يريدون من الغ�ي�ت، ومن البني 
اأن القراآن هو املعجزة اخل�لدة الأبدية التي ج�ء به� ذلك النبي  حجة 
ب�لغة بني يديه نوًرا مبيًن�  ولذلك نرى القوم كلم� ا�صراأبت نفو�صهم اإىل 

نزول اإحدى املعجزات اأمرهم اهلل بتدبر اآي�ت القراآن الكرمي)2(.

)1(  عبد العزيز ج�وي�ش، الإ�صالم دين الفطرة واحلرية، مرجع �ص�بق، �ش 55 – 60.
)2(  املرجع ال�ص�بق، �ش 61 – 65.
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للفطرة  املن�ق�ش  الت�أويل  �صوء  فيه  وتن�ول  الب�شرية:  والفطرة  3-   القراآن 
الذي وقع فيه بع�ش مف�صري القراآن حيث »نزل القراآن الكرمي ليوؤدي 
الهداية من  الب�صرية وال�صنة الإلهية من  الفطرة  م� ق�صد منه ح�صب 
كم  َبع وفي�صاًل َيحنْ ال�صاللة وال�صف�ء من اجله�لة، وم� زال القراآن اإم�ًم� ُيتنْ
يف النوازل، حتى �ص�د اجلهل واأخذ من امل�صلمني م�أخذه، ف��صتعملوا 
والفتك  للتطبيب  ف�تخذوه�  له،  م� و�صعت  القراآن يف غري  اآي�ت من 
الطل�صم�ت  وحل  احل�ج�ت  وق�ص�ء  الغيب  ع�مل  وك�صف  ب�لأعداء 
وت�صخري اجلن وتو�صيع الرزق، وليتهم وقفوا عند ذلك احلد، بل تراهم 
لأهوائهم  طبًق�  القراآن  لوا  ف�أَوَّ ِله،  وُمَنزِّ القراآن  على  واجرتءوا  تطرقوا 
واأ�صلوبه  لغته  من  تفهم  التي  مع�نيه�  عن  اآي�ته  من  كثرًيا  واأخرجوا 
و�صي�قه«)1(، وعر�ش بعد ذلك لأربعة من�ذج من ذلك الت�أويل الف��صد 
ون�ق�صه�، واعترب اأن اأ�صح�ب الت�أويل الف��صد ذلك »افت�أتوا على النبي 
اأتب�عه، وبرزوا للع�مل فيم� �ص�ءوا من القحة والدع�رة مدعني  و�ص�لح 
اأنهم اأعلم مب� يف غ�صون كت�ب اهلل ممن اأنزل عليه ذلك الكت�ب، فتجلوا 
للقراآن اأعداء يف ثي�ب اأ�صدق�ء يلزمونه مب� ينكره ويحملونه م� ل يحتمله 
يك�د يخرجه عن  م�  الت�أويل  ويكلفونه من  ويف�صرونه طبًق� لأهوائهم، 

الغر�ش الذي اأنزل لأجله«)2(، وعر�ش يف ذلك اإىل �صنفني:

تقــدمي

)1(  املرجع ال�ص�بق، �ش 67.

)2(  املرجع ال�ص�بق، �ش 75.
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اإل  العلمية  الفنون  من   � فنًّ يرتك  مل  القراآن  »اإن  ق�ل:  من  •���اأولهم 
وطبيعة  وت�ريخ  جغرافي�  كت�ب  فجعلوه  م�ص�ئله،  من  ب�صيء  اأتى 
وري��صة وهلم جّرا، وادعوا اأنه اأتى من كل فن بطرف، فحملوا من 
الت�أويل م� ينبو عنه، ثم ذيلوا القراآن ب�أ�صي�ء اأماله� عليهم جهلهم، 
وو�صو�صت لهم به� �صي�طينهم ف�صوهوه واألب�صوه غري لب��صه، و�صبغوه 
�صبغة اأبرزت القراآن والدين و�ص�لح امل�صلمني مب� هم براء منه، فك�نوا 

اأ�صر عليهم من العدو املبني«)1(.

يفهمه  كت�ب  القراآن  ب�أن  »القول  عليهم  كرب  الذين  اأولئك  •���ث�نيهم 
البعيدة  املع�ين  حول  يحومون  فجعلوا  ل�ص�نه،  يعرف  من  كل 
واأ�صلوا  �صلوا  الذين  اإىل  تر  اأمل  القراآن،  اآي�ت  عليه�  ليحملوا 
وادعوا  والآخر ظ�هري،  ب�طني  اأحدهم�  تف�صريين:  للقراآن  فجعلوا 
املع�ين  من  فيه  م�  اإدراك  اإىل  ي�صل  مل  به  اأتى  الذي  الر�صول  اأن 
ولو  تع�ىل،  اهلل  بكت�ب  اأعلم  اأن�  معن�ه:  م�  يقول  اأنه  مع  الب�طنية، 

علمت ب�أعلم مني لرحلت اإليه، اأو كم� ق�ل«)2(. 

)1( املرجع ال�ص�بق، �ش 77-76.
)2(  املرجع ال�ص�بق، �ش 77.
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4-   الإ�شالم وال�شيف: ويف هذا اجلزء ين�ق�ش م� لهج به معظم الأوروبيني، 
تر�صخ  ومل  ينت�صر  مل  الإ�صالم  ب�أن  امل�صلمني  من  العقول  و�صع�ف 
بني  وُتَذلِّل  ال�صبيل،  له  متهد  اأم�مه  وال�صيوف  �صعى  لأنه  اإل  اأقدامه 
يديه العظم�ء، وتلجئ امل�صت�صعفني اإىل اعتن�قه حقًن� لدم�ئهم، و�صي�نة 
لأمالكهم واأ�صب�بهم، وتتبع �صرية النبي وغزواته وبني اأن م� �صرعه اهلل 
للم�صلمني من القت�ل واأنه ل يخ�لف يف �صيء م� ي�صمى يف هذا الزم�ن 
العتداء،  عن  امل�صلمني  اهلل  نهى  حيث  النف�ش  عن  املدافعة  بقت�ل 
  مل  امل�صطفى   اأن  ب�لت�ريخ، ي�صهد معن�  الب�صري  اأن  اإىل  وينتهي 
َي�صّل يف حي�ته �صيًف� لإرغ�م اأحد من الن��ش على الدخول يف دينه، 

ولكن الهدى هدى اهلل يهدي به من ي�ص�ء)1(.

5-   �شالحية الإ�شالم وم�شوغاته: ويف هذا اجلزء من الكت�ب يدلل على اأن 
الإ�صالم دين الفطرة الب�صرية التي فطر الن��ش عليه� يف كل زم�ن ومك�ن، 
�ص�حًل� لكل اأمة وكل جيل، م�صلًح� من ا�صتم�صك ب�صببه املتني، وعمل 
ا بذلك على من يقولون ب�أن �صرائع الإ�صالم و�صننه  بكت�به املبني، رادًّ
ا،  ج�ء به� نبي عربي، مل يعرف من اأحوال الأمم الأخرى اإل قلياًل جدًّ
كم� مل يعلم م� �صيتواىل بعده من الأمم املختلفة، والأحوال املتب�ينة، 
والع�صور التي تك�د تكون متب�ينة يف مقت�صي�ته� ومط�لبه� واأحك�مه�، 

تقــدمي
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ثم �صرع ي�صرح م� عده من قواعد الإ�صالم الأ�صلية الث�بتة والتي تقدر 
به� الأحك�م ح�صبم� تقت�صيه الأحوال املختلفة، يف الأزم�ن املختلفة، 

بني الأمم املختلفة)1(:

الأ�صل الأول:   الجته�د ويعني به اأن ت�صتنبط الأحك�م من الكت�ب الكرمي 
وال�صنة ال�صحيحة ح�صبم� ت�صل اإليه الأفه�م ال�صليمة.

الأ�صل الث�ين:   الق�صد يف الأعم�ل، واإق�مة م� ل ي�صق على النفو�ش من 
اأعم�ل.

الأ�صل الث�لث:  اأنه ل �صرر ول �صرار.

الأ�صل الرابع:   وهو �صد الذرائع واإعط�ء الو�ص�ئل اأحك�م املق��صد والغ�ي�ت.

الأ�صل اخل�م�ش: اإعط�ء الظن الغ�لب حكم اليقني املجزوم به.

الأ�صل ال�ص�د�ش: تقدمي العقل على ظ�هر ال�صرع عند التع�ر�ش.

الأ�صل ال�ص�بع:   وجوب امتث�ل م� ق�له النبي  �صرًع� دون م� ذكره من 
مع�ي�ش الدني� على �صبيل الراأي.

)1(   مرة اأخرى تك�صف تلك الأ�صول عن عقلية و علم ب�لأ�صول واملق��صد، عقلية فقيه حقيقي، فقًه� مبعن�ه الوا�صع 
وال�صيق مًع�.
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الأ�صل الث�من:   امل�ص�واة بني امل�صلمني يف الأحك�م وكذا بينهم وبني جميع 
من لهم ذمة وعهد.

الأ�صل الت��صع:    األ تزر وازرة وزر اأخرى.

الأ�صل الع��صر:  اأن جميع الزواجر تقدر ح�صبم� يراه الإم�م اأو من ين�صبه 
من الق�ص�ة.

الأ�صل احل�دي ع�صر:   تقدير كثري من الأحك�م ح�صبم� تعورف عليه بني 
الن��ش.

واأ�ص�ف اإىل م�صوغ�ت �صالحي�ت الإ�صالم بع�ًص� من املع�ين منه�:

القراآن  التوكل الذي ح�ش عليه  امل�صلمني يف فهم  انتق�ده خط�أ كثري من 
غري مرة اإذ ق�لوا اإن التوكل هو تفوي�ش الأمر اإىل الق�در املدبر �صبح�نه وتع�ىل وترك 
الأ�صب�ب امل�ألوفة، ثم ذهب يعدد مظ�هر ذلك ذاكًرا اأن ذلك يعد �صبًب� من اأ�صب�ب 
ذلك  عليهم  م� جر  ب�صبب  وامل�صلمني  والإ�صالم  ب�ل�صرقيني  الغربية  الأمم  تنديد 
من �صعف وانحالل العقدة والف�صل، وبني اأن ال�صتدلل على ف�ص�د هذا الدين 
مب� اأ�ص�ب اأهله حجة داح�صة وبره�ن واهن كم� بني اأن اهلل �صبح�نه وتع�ىل خلق 
الأ�صب�ب وامل�صبب�ت وخلق م� بينهم� من حلمة ال�صببية، ف�لتم��ش تلك الأ�صب�ب 
ل ين�يف التوكل يف �صيء، بل اإنه نف�ش التوكل ثم انثنى يدلل على ذلك ب�لقراآن 

واحلديث.
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اأحك�م ال�صرع ومط�عن اجل�هلني: وقد تن�ول يف هذا اجلزء من الق�صم الأول 
من الكت�ب ق�صيتني ب�ل�صرح والإب�نة:

احل��صرة  والأمم  ال�ص�بقة  الأدي�ن  موقف  ا�صتعر�ش  الرق: حيث  ق�شية    -
من الرق، ثم بني موقف الإ�صالم يف ت�صييق مداخل الرق وق�صره� على احلروب 
ال�صرعية، وتو�صيعه املخ�رج بجعله عتق الرق�ب كف�رة للذنوب وقربى اإىل اهلل، كم� 
لي�صت  اأنه�  اأم�كن معينة مبيًن�  اأو  �ص�بقة  اأزم�ن  امل�صلمني يف  ا�صتنكر فعل بع�ش 

حجة على الدين.

-  ق�شايا املراأة: ويف هذا اجلزء تن�ول عدًدا من الإ�صك�لت التي تث�ر حول 
ق�ص�ي� املراأة يف الإ�صالم، فتن�ول:

َراِن والإن�ث يف التك�ليف  كنْ •���امل�ص�واة: مبيًن� اأن الإ�صالم �ص�وى بني الذُّ
َق  ُتطلِّ اأو  ج  ُتزوِّ اأن  يف  املراأة  حق  ومنه�  املدنية  واحلقوق  ال�صرعية 
نف�صه�، واأن القوامة ل تعني ف�صل البدوي الذي عقله اأخلى من اأر�ش 

الب�دية على املراأة التي و�صلت اللي�يل ب�لأي�م طلًب� للعلم. 

ِبَن�شِّ  بواحدة  الرجل  زواج  هو  الأ�صل  اأن  مبيًن�  الزوج�ت:  •���تعدد 
هو  ال�صتثن�ء  واأن  احلر�ش،  مع  و�صعوبته  العدل،  �صرط  على  القراآن 
اإتي�ن  من  اأف�صل  احل�لت  تلك  يف  مبث�لبه  واأنه  لل�صرورات،  التعدد 

الف�ح�صة. 
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الق�صية  تلك  امل�صلمون حول  ذكره  م�  اأكرث  اأن  مبيًن�  النبي:  •���زوج�ت 
يف  يجدوا  ومل    ب�لنبي  نددوا  الذين  امل�صلمني  لغري  مقنع  غري 
كتب امل�صلمني م� ينه�ش حجة لهم، اللهم اإل قلياًل ممن اأيده اهلل بروح 
منه، ثم ذكر م� راآه جالًء لهذه النقطة واأنه لو ك�ن �صلط�ن الهوى على 
�صب�به  مقتبل  يف  وهو  �ص�ء  من  الزوج�ت  من  لتخذ  امل�صطفى  قلب 
ع�دة  ول  بغيته،  وبني  بينه  يحول  �صرع  ل  الطبيعية،  قواه  وا�صتكم�ل 
متنعه مراع�ته� من ق�ص�ء م�آربه، ل �صيم� وقد ك�ن مرغوبً� فيه بني الن��ش 
مل� ا�صتهر به من مك�رم اأخالقه، وجميل خ�ص�له، وتن�ول كق�صية فرعية 
اأ�صت�ذه  بقول  الق�صية  يف  وا�صت�صهد  زيد،  موله  امراأة  بزينب  زواجه 

ال�صيخ حممد عبده.

•���الطالق: مبيًن� اأن الإ�صالم جرى فيه على مقت�صى اأ�صل الفطرة واأنه 
ف�صم�ه  �صرورة  ل  حيث  اأم�  ال�صرورة،  اإليه  تدعو  لأنه  الطالق  اأب�ح 
واأن  للمراأة،  اأعط�ه  للرجل،  فيه احلق  اأعطى  واأنه كم�  اأبغ�ش احلالل، 
من اأكرب الدلئل لبغ�ش ال�صرع للطالق اأن جعل للرجل اأن ي�صرتجع 
لثورة غ�صب  التطليق  رمب� يكون  والث�نية لأنه  الأوىل  الطلقة  امراأته يف 
منه حتى  فرط  م�  فيتدارك  ر�صده  اإليه  يرجع  اأن  ال�صرع  »فرج�  ث�رت، 
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اإذا طلق الث�لثة وجبت عقوبته بعدم جواز الرجعة حتى تتزوج غريه مل� 
تبني من اأنه �صفيه الراأي �صعيف العزم«)1(.

الق�شم الثاين من الكتاب

امل�صتفي�ش  ب�لبحث  منه�  املتفرعة  وم�ص�ئله�  واحدة  ق�صية  فيه  تن�ول  وقد 
وهي: اأثر القراآن يف حترير الفكر الب�صري، حيث تن�ول يف بدايته فيم� يقرب من 
الب�صري يف �صبيل حترير  الن�ص�ل  الفكر قبل الإ�صالم، وت�ريخ  20 �صفحة حرية 
الفكر، ويف هذا الق�صم من الكت�ب يظهر بجالء اأثر الدرا�صة الغربية على معلوم�ته 
ومع�رفه التي تعر�ش له� يف معر�ش �صروحه للق�ص�ي� املتعلقة بحرية العقل والفكر 
واملوقف الديني من العلم مب� ل يتن�ق�ش مع فكره الإ�صالمي، ثم قدم بعد ذلك 
اأدلته على ق�صيته م�صتهالًّ بقوٍل ج�مع يف »اأن القراآن مل يذر و�صيلة مو�صلة اإىل 
واإذا ح�ج  العقل،  ف�إىل  اإذا حت�كم  فهو  به�،  تذرع  اإل  الفكر  العقل وحترير  اإنع��ش 
فبحكم العقل، واإذا �صخط فعلى معطلي العقل، واإذا ر�صي فعن اأويل العقل«)1(. 

واخلوارق،  املعجزات  من  القراآن  ملوقف  تعر�ش  ثم  واملعجزات:  القراآن 
من�ق�ًص� »هل يرى فيه� القراآن م� راأته الأدي�ن الأخرى من اعتب�ره� اأ�ص�ًص� للعق�ئد 
الدينية واآي�ت ق�طعة تكفي اأن يعتمد عليه� الر�صل والأنبي�ء يف اإفح�م املتحدين 

)1( املرجع ال�ص�بق، �ش 165.

)2( املرجع ال�ص�بق، �ش 203.

جمدي �شعيد
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لهم من الأمم الذين ير�صلون اإليه�؟ اأم هل يرى يف طبيعته� وقوة حجته� – مع 
الأدلة  دوائر  عن  يخرجه�  – م�  والتدبر  النظر  على  وح�صه  التعقل  اإىل  دعوته 
النت�ئج؟«)1(.   له من  تق�صد  مب�  للخ�صوم  امللزمة  القطعية  البينة  والرباهني  العقلية 
الردة  وم�ص�ألة  الدين  الإكراه يف  ق�صية  ن�ق�ش  ثم  عنه:  والردة  الدين  الإكراه يف 
وهل له� حدٌّ �صرعي، مبيًن� اأن العق�ئد ل تتكون يف نفو�ش العقالء ب�لقوة والقهر، 
ولكن له� و�ص�ئل معروفة ل تلتم�ش اإل به�، منه� الربه�ن العقلي، ثم بني اأن الردة 
م�مل تلتب�ش مبح�ربة امل�صلمني وخي�نتهم، »فال حد فيه� ف�لقراآن الكرمي مل ين�ش 
يف اآية م� على قتل املرتدين من دين الإ�صالم اإىل دين اآخر واأم� الأح�ديث فلي�ش 
� يف القول ب�لقتل ول يف بي�ن حدود الردة وكنهه�  منه� �صيء فيم� نرى ج�ء ن�صًّ
والتعريف به�«)2(، وُيننْهي احلديث حول تلك النقطة ق�ئاًل: »اهلل �صبح�نه وتع�ىل 
اأو اأن يلزمهم الإمي�ن مب� مل  اأحكم واأعدل اأن يكلف الن��ش م� لي�ش يف ط�قتهم، 

يهدهم وجه ال�صواب فيه، يدرك ذلك من يفقه �صر قوله تع�ىل: ﴿ ڇ  ڍ   ڍ  
خلليقته  اهلل  بعثهم  قد  الر�صل  ف�إن   [165 [الن�ص�ء/  ڈ﴾  ڎ   ڎ   ڌ   ڌ  
وكلفهم البالغ املبني، اإذن فال تكليف اإل حيث البالغ املبني، ف�إذا ابُتِلَي الع�مة 
ب�أمث�ل بع�ش علم�ء هذا الع�صر اجل�مدين، وازدحمت ال�صكوك وال�صبه�ت على 
�صدور الن�بتني من امل�صلمني، فكيف يوؤاخذون اإذا �صلت اأحالمهم بعد اأن فقدوا 

)1( املرجع ال�ص�بق، �ش 211.

)2( املرجع ال�ص�بق، �ش 230.

تقــدمي
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ويهدوا  ال�صبه�ت،  يدرءوا  اأن  يقتدرون  الذين  علم�ئه  واأ�ص�طني  الإ�صالم،  اأرك�ن 
اله�ئمني يف اأودية ال�صاللت«)1(.

من  كلٍّ  موقف  ب�لنقد  تن�ول  ثم  وال�صتالب:  اجلمود  بني  والعلم  الدين 
اجل�مدين واملتغربني ق�ئاًل: نحن على ثقة من اأنه لو در�ش �صيوخ امل�صلمني العلوم 
الكونية، وعرفوا اأ�صرار �صنة اهلل يف خليقته، مل� كرثت املالحدة وف�صت املنكرات، 
فكيف لن� مع جمود هوؤلء املت�صدين للفتي� والإر�ص�د اأن نوؤاخذ الن�شء ال�صغ�ر 
وهم  اليقني،  �صواب  اإىل  يهتدوا  ومل  الدين،  اأ�صول  ي�صتوعبوا  ممن مل  وغريهم، 
ع�جزون عن مدافعة م� ل قبل لهم به من غ�رات ال�صكوك وال�صبه�ت، ثم يقول: 
م�  ونقراأ يف �صحفن� وجمالتن� احلديثة،  الع�صريني،  ن�صمع من خطب�ئن�  م�  »كثرًيا 
ول  �صلح  له�  ي�صتقر  دائمة، ل  ق�ئمة  والدين كدولتني يف حرب  العلم  لن�  ميثل 
تتخلله� مه�دنة، يلهج بذلك اأ�صب�ه املح�صلني، وتالميذ اآث�ر الغربيني، ممن يطريون 
لكل هيعة، ويفتنون بكل بدعة، ولو كبلت عقولهم ب�أغالل التقليد، واحتب�صت 
اأن  للدين  يجوز  اأنه ل  زعموا  مقولتهم:  انتقد  ثم  والتفكري  التدبر  اأفه�مهم عن 
يقف يف �صبيل الرقي العلمي، واأنه اإذا مل يتنح عن �صبيله ف�صتكون الهزمية املنكرة 
م�صريه، كذلكم يقولون اأي�ًص� فيم� يرجفون اإنه لبد من ف�صل الدولة عن الدين 
� طليًق� ل يتقيد ب�صيء من قيود  واأن حرية الفكر الإن�ص�ين ت�صتلزم انقالبه م�ديًّ

الأدي�ن.

)1( املرجع ال�ص�بق، �ش 238- 239.

جمدي �شعيد
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القراآن والعلوم العقلية والكونية: وبني اأنه ب�لقراآن بداأ عهد البحث والنظر 
الإغريقية وحت�صيل علوم  للفل�صفة  الأكن�ف  وولت دولة اجلمود، فوطئت بذلك 
الكون العقلية بعد اأن م�تت اأو ك�دت، فهي ب�أهل القراآن ع��صت، ويف اأر�ش القراآن 
ت و�ص�دت. ثم تن�ول كيف تطور هذا الأمر اأو تدهور يف  منت، ويف ظل القراآن َعزَّ
ت�ريخ اأمة الإ�صالم مق�رنة بت�ريخ الأمم الأخرى، كم� تن�ول تعريف العلم وم�دته، 
مقرًرا  منه  القراآن  موقف  وكذا  النه�صة،  ع�صر  قبل  منه  الغرب  موقف  ثم  ومن 
اأن موقف القراآن الكرمي جت�ه العلم يف الع�صر احلديث، هو عينه موقفه  يف ذلك 
يفت�أ  ك�ن ل  فهو كم�  الغربي،  التجديد  اإىل عهد  الو�صطى  القرون  العلم يف  اإزاء 
اإىل ال�صتم�ع، ثم هو  اإىل العتب�ر، والآذان  التفكري، والأب�ص�ر  اإىل  العقل  يدعو 
مع ذلك ل ينفك ي�صتدرج الن��ش اإىل التح�ص�ش من اأ�صرار الك�ئن�ت، ويحفزهم 
اخل�لدة  تع�ليمه  فهم بحكم  دق�ئقه�،  والتنقيب عن  الك�صف عن غوام�صه�،  اإىل 
يفقهون اأنهم مل يوؤتوا من العلم اإل قلياًل، واأن اهلل يخلق م� ل يعلمون، واأنه لي�ش 
للعلم �صورة خ��صة ول حدود ح��صرة، كذلكم يجد املوؤمنون اأنف�صهم بحكم اآي�ته 
احلكيمة منهيني عن التقليد يف عق�ئدهم، واتب�ع الظن يف اأحك�مهم، وامليل مع 
القراآن  اآي  من  كثري  يف  يجدون  كله  هذا  مع  اأنهم  على  ت�صرف�تهم،  يف  الأهواء 
م� ير�صدهم اإىل مواطن التفكري والبحث، ويعرفهم م� يتطلبون الو�صول اإليه من 

اأ�صرار الع�مل ودق�ئق حق�ئقه)1(.

تقــدمي

)1( املرجع ال�ص�بق، �ش 241- 276.
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فتحي  الأ�صت�ذ  مقدمة  نبقي  اأن  اآثرن�  اله�م  الكت�ب  هذا  ن�صر  نعيد  ونحن 
ر�صوان نظًرا لأهميته� يف التعريف بعبد العزيز ج�وي�ش وكت�به؛ حيث يعد فتحي 
ر�صوان ق�مة وطنية موؤثرة، وواحًدا من اأهم املنت�صبني للحزب الوطني القدمي بزع�مة 

م�صطفى ك�مل، كم� ك�ن من املواكبني لعبد العزيز ج�وي�ش.

جمدي �شعيد

قدم اإىل موؤمتر امل�شت�شرقني يف اجلزائر عام 1323هـ/1905م، وُطِبع عام 1371هـ/1952م
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عبد العزيز جاوي�ش

العزيز ج�وي�ش لأول مرة يف مدينة بني �صويف، �صنة  ال�صيخ عبد  عرفت 
اأي حم�فظه�، قد دع�ه - فيمن دع� - لإِلق�ء حم��صرة يف  1929 وك�ن مديره�، 
ق�عة املح��صرات بدار بلديته�. وكنت قد �صمعت ا�صم ال�صيخ منذ بداأت اأدرك 
حق�ئق ال�صي��صة، وم� يدور يف الوطن من اأمور واأحداث فطبعت له يف نف�صي �صورة 
رجل كل م� فيه عنيف، �صوته وَم�صَيُته، واأ�صلوبه يف احلديث، ومنهجه يف التفكري، 
وطريقته يف مع�جلة الأمور ومع�ملة الن��ش. فلم� ق�بلته يف بني �صويف يومذاك غري 
اإن�ص�نً� خ�ِفَت  اأنني راأيت  البلدية ومعه ال�صيخ علي اجل�رم، راعني  بعيد من دار 
وقوًرا،  الكالم،  قليَل  الإ�ص�رة،  لطيَف  لنَْعة،  الطَّ م�أنو�َش  البت�ص�م،  داِئَم  ال�صوت، 
تفي�ش اآي�ُت الوداعة من َق�َصَم�ت وجهه، وَلَفَت�ت ذهنه، ونََظَرات عينه، ثم ح�نت 
�ص�عة املح��صرة، ف�أخذ مك�نه يف ال�صدر، ثم �صرع يتكلم ف�إذا هو على هدوئه مل 
واأن  واأن �صوته �صينحدر من �صدره ه�دًرا،  اأنه �صينطلق،  اأح�صب  يف�رقه، وكنت 

موقف اخلط�بة �صيخرجه من الوداعة اإىل العنف، ومن الرقة اإىل ال�صدة..

بقلم األستاذ/ فتحي رضوان

مقدمة
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وي�أخذ  الن��ش،  ليعّلم  ُخِلَق  فكر،  رجل  ج�وي�ش  العزيز  عبد  اأن  واحلّق 
ة، وحنّو املر�صدين، ولين�ق�ش ال�صعب من م�صكالت العلم،  ب�أيديهم، يف رفق الأبوَّ
ب  ته الدرا�صة وهدفه الإقن�ع ل الغلبة، وَك�صنْ ة، وُعدَّ ، و�صيلته احُلجَّ ربنْ يف اأَنَ�ٍة)1( و�صَ
عقول الن��ش، وت�ألُّف قلوبهم ل اإخ�فتهم اأو تنفريهم. ولكنه نزل - كم� �صرنى- 
اإىل حلبة ال�صي��صة، فلب�ش دروعه� وامت�صق)2( �صيوفه�، وا�صطنع اأ�ص�ليبه� وخ��ش 
اأن يكون ق�ئًدا من قواده�، يف فرتة من الزمن ا�صتد فيه�  مع�معه�)3(، وقد اخت�ر 
اأُوار )4( النزاع ال�صي��صي يف م�صر، وتعددت مع�صكراته، واأ�صبحت مع�ركه مع�رك 
حي�ة اأو موت. وك�ن الحتالل الربيط�ين اأكرب الأطراف، واأ�صده� قوة، واأعظمه� 

مرانً� على القت�ل، واأوفره� م�ًل، واأو�صعه� حيلة.

وك�نت »ال�صراي« امللكية و�ص�حبه� اخلديو »عب��ش حلمي« طرًف� ث�نًي� يف هذا 
ال�صراع وك�ن بدوره داهية من ده�ة ال�صي��صة، زاده �صرًبا على القت�ل، واحتم�ًل 
وطموحه،  امللك،  �صدة  ويل  حينم�  الع�صرين  دون  ك�ن  فقد  �صب�به،   - ل�صدائده 
ي�ص�ركه يف  الذي  الربيط�ين  الحتالل  بوجود  �صدًرا  يكون  م�  اأ�صيق  ك�ن  فقد 
ال�صلط�ن، وك�ن م��صي جده حممد علي يخلب لبه، ويلقي يف روعه، اأنه ق�در على 

اأن يجدد جمده الذي اندثر، و�صلط�نه الذي ب�د)5(...

)1( اأن�ة: انتظ�ر.
)2( امت�صق ال�صيف: ا�صتله.
)3( املع�مع: احلروب والفنت.

)4( اأوار: �صدة
)5( ب�د: هلك وانقر�ش.

فتحـي ر�شـوان
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الحتالل  ك�رثة  �صدمته  الذي  ال�صعب،  ك�ن  فقد  الث�لث  الطرف  اأم� 
على  تزد  مل  بدايته�  من  ق�صرية  فرتة  بعد  العرابية،  الثورة  ف�صل  بعد  الربيط�ين 
ع�م. ومل يكن الحتالل الربيط�ين جمرد غ�ٍز اقتحم على امل�صريني دارهم، بل 
ك�ن نقلة ه�ئلة من جمتمع �صرقي، كل موارده الثق�فية عربي اإ�صالمي اإىل جمتمع 
غربي حديث اقت�صر احتك�كه على اأبن�ء ال�صرق القريب، واأبن�ء الغرب القريب، 
اأهل ال�ص�م، واأهل املغرب. فقد انق�صت فرتة الحتالل الفرن�صي �صريًع�، ون�صيت 
ِرج اأحًدا عن منهجه  اأحداثه�، وطم�صت اآث�ره�، ومل يعد يتذكره� اأحد، وهي مل ُتخنْ

القدمي، اأو اأ�صلوب مع��صه امل�ألوف، اأو نط�ق تفكريه املوروث.

�، و�صورة جديدة لالإدارة، وجمموعة  ك�ن الحتالل الربيط�ين حكًم� اأجنبيًّ
غري م�ألوفة من الأفك�ر، واملعتقدات، والو�ص�ئل، يف �صئون الدني�، وع�مل العواطف 
اأن  بعد  قليلة  غري  فرتة  نف�صه  على  وانطوى  ال�صعب  انكم�ش  لذلك  والوجدان. 
دخلت جيو�ش الحتالل الربيط�ين الق�هرة يف 14 من �صبتمرب �صنة 1882 بقي�دة 
ال�صري ول�صلي، بعد اأن �صرب الأمريال �صيمور مبدافعه يف 11 من يولية من نف�ش 

ال�صنة، مدينة الإِ�صكندرية..

وي�صرتد  �صفوفه  تنظيم  يعيد  بداأ  ال�صدمة،  زالت  اأن  بعد  ال�صعب،  ولكن 
ثقته بنف�صه، وي�صت�أنف هجومه، وك�ن القدر قد اأع�د عبد العزيز ج�وي�ش ليكتمل 
بنغ�زي  ُوِلَد يف  القت�ل، فقد  اإىل ميدان  ال�صعب  فيه  الذي ع�د  الوقت  �صب�به يف 

مقـدمة
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بليبي� �صنة 1876م لت�جر من جت�ر هذا القطر العربي ال�صقيق، هو ال�صيخ خليل 
ح�صن ج�وي�ش، ومل� ك�ن دور عبد العزيز يف م�صر ل يف ليبي�، فقد َزيَّن هذا القدر 
لوالده، اأن يه�جر اإليه� يف الن�صف الث�ين من القرن الت��صع ع�صر واخت�ر له متجًرا 
الليبية  الواردات  اأكرب جت�ر  اأ�صبح  اأن  يلبث  ب�لإِ�صكندرية، ومل  املغ�ربة  �صوق  يف 
اإىل م�صر، ومل� بلغ عبد العزيز �صن الرابعة ع�صرة، بداأ يتلقى علومه يف معهد ج�مع 
ال�صيخ اإبراهيم ب��ص� ب�لإِ�صكندرية، وك�ن التعليم فيه على ن�صق ونظ�م التعليم يف 
ليج�ور يف  �صنة 1889م،  الق�هرة يف  اإىل  �ص�فر  الأولية،  درا�صته  اأمت  فلم�  الأزهر، 
الأزهر، ولكنه �صمع ب�أن مدر�صة دار العلوم جُتري امتح�نً� لطلبة العلم، الراغبني يف 
اللح�ق به�. ومل� ك�نت دار العلوم التي اأن�ص�أه� علي مب�رك �صنة 1871م، تف�صح ملن 
ُيِتّمون العلم فيه� فر�ًص� للعمل اأو�صع، وتهيِّئ لتالميذه� اأ�صلوبً� للدر�ش والبحث، 
الع�صر، واأقل ا�صطرابً� من منهج الدرا�صة يف الأزهر، الذي بقي  اإىل ذوق  اأدنى 
اأو يلني، فقد عقد عبد العزيز العزم على  على ح�له قرونً� طويلة، ي�أبى اأن يتطور 
دخول هذا المتح�ن، ومل يثنه عن هذا العزم م� ات�صل ب�صمعه من اأنه امتح�ن 
�ص�ق، تك�د تكون الغ�ية منه تعجيز املمتحنني، ل الك�صف عن قدراتهم، وقي��ش 
والنحو  واملنطق،  والتوحيد  واحلديث  والتف�صري  الفقه  ي�صمل  واأنه  ا�صتعدادهم، 
وال�صرف، واملع�ين والبي�ن والإِن�ص�ء والت�ريخ. وك�نت جلنة المتح�ن ت�صم ع�صرة 
اأن ينجح يف هذا المتح�ن الع�صري، �صبعة ع�صر ط�لًب� ك�ن  اأع�ص�ء، وقد ا�صتط�ع 
منهم عبد العزيز ج�وي�ش، وزميله ح�صني من�صور، الذي اأ�صبح اأ�صت�ًذا يف مدر�صة 
الق�ص�ء ال�صرعي. وقد و�صف ال�ص�عر حممد عبد املطلب، ال�صيخ عبد العزيز يف 
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هذه املرحلة فق�ل: »مل مي�ش نحو �صهر على هذا الفتى حتى اأ�صبح روح اإخوانه، 
وريح�نهم وقرة كل عني، واأن�ش كل نف�ش، وقرارة كل ف�صيلة وخلق كرمي. ويزيده 
ك�ل�صف�ت  تعده�  التي  الكف�ي�ت  من  لكثري  ج�مًع�  ك�ن  اأنه  اأنف�صهم  يف  عظمة 
املتق�بلة، فبينم� هو معدود بينن� من الن�بغني يف العلوم الكونية ك�لطبيعة والفلك، 
اإذ نراه من خرية الأكف�ء يف علوم الدين كله�... ومع هذه الكف�ي�ت الكثرية ك�ن 
كوكب اإخوانه يف الن�حية الأدبية، فهو �ص�عر الفرقة املطبوع، وك�تبه� ال�صليع، ومن 
اأن يكون لكل فرقة زعيم يف الأدب له ال�صدارة عنه� يف مواقف  ع�دة املدر�صة 

القول وحم�فل البي�ن، فك�ن الأ�صت�ذ عبد العزيز زعيم اإخوانه يف هذا امليدان«.

وح�صبك اأن تقراأ هذه ال�صه�دة واأن تت�أمله�، حتى تعرف من اأي طراز ك�ن 
واأية  �صخ�صيته،  انتظمته�  مواهب  واأية  �صب�به،  مط�لع  منذ  ج�وي�ش،  العزيز  عبد 
من�زع اجتهت اإليه� مط�حمه، ومزاي�ه و�صف�ته هذه تفتح اأم�مه �صباًل متع�ر�صة، فهو 
اإم� اأن يكون من اأهل الفكر الذين ين�أون عن مواطن ال�صراع، ويلتم�صون الهدوء، 
والدعة، ليطيلوا الت�أمل، وليخرجوا للن��ش ثم�ر اأفك�ر ن�صجت بعد َرِويَّة وَتَثبُّت، 
واإم� اأن يكون من رج�ل احلي�ة الع�مة، بكل �صخبه�، واحتدام اخل�صوم�ت فيه�، 
وتوايل الوق�ئع يف ميدانه� والتعر�ش لأذى الن��ش وع�صف احلك�م، ومع�ن�ة الهبوط 

بعد ال�صعود، والإِدب�ر بعد الإِقب�ل، وال�صجن واملنفى بعد ال�صدارة والنفوذ.

وقد مر عبد العزيز ج�وي�ش ب�لدورين مًع�، واأوفى يف كل منهم� على الغ�ية. 
 َ بداأ بدور املربي واملفكر، اإذ مل يكد يتخرج يف دار العلوم يف �صنة 1897 حتى ُعنيِّ
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، اإذ وقع اختي�ر وزارة  مدر�ًص� للغة العربية مبدر�صة الزراعة، ولكن عمله به� مل َيُطلنْ
املع�رف عليه ليكون مبعوثه� اإىل ج�معة »برودود« بلندن؛ حيث در�ش فيه� الآداب 
والرتبية، وبعد اأربع �صنوات ع�د ِلُيَعنيَّ يف �صنة 1901 مفت�ًص� للكت�تيب يف الوزارة، 
وقد اأ�صدر يف هذه الفرتة كت�بني اأولهم� »غنية املوؤدبني« وث�نيهم� »مر�صد املرتجم« 
وقد دل �صدور هذين الكت�بني عنه، عقب عودته من لندن، وقبل اأن يطول عهده 
ب�لتعليم والتدري�ش، على مدى امتالء نف�صه ب�لرغبة يف اأن يحدث تغيرًيا يف وطنه، 
وعلى نف�د �صربه من عجز و�ص�ئل الرتبية يف مدار�ش م�صر، ول�صك يف اأن جتربته 
بالدن�،  ح�له يف  على  ترك  لو  التعليم  اأن  له  اأكدت  العلوم،  دار  ويف  الأزهر،  يف 
ه� نحو الأم�م، زحًف� على البطون، على طريق ملتوية، متتلئ ب�لفجوات  لك�ن �َصريَّ

والعقب�ت.

وقد �ص�ء له احلظ اأن تتنوع �صالته مبع�هد التعليم يف بالده فبعد اأن در�ش 
يف م�صجد ال�صيخ اإبراهيم ب��ص� ب�لإِ�صكندرية حلق ب�لأزهر - كم� مرَّ بن� - ثم انتقل 
�ش يف مدر�صة الزراعة، ثم اأ�صبح مفت�ًص� للكت�تيب .. ثم عني  اإىل دار العلوم، ثم َدرَّ
مدر�ًص� يف مدر�صة للمعلمني، بدًل من الأ�صت�ذ ح�صن توفيق الذي اختري ليدر�ش 
اللغة العربية يف ج�معة كمربدج، ومل� ك�نت ج�معة كمربدج وج�معة اأك�صفورد ل 
تكّف�ن عن املن�ف�صة، ك�ن لبد للث�نية منهم� اأن تخت�ر اأ�صت�ًذا للغة العربية فيه�، كم� 
امل�صت�صرق  بتو�صية من  العزيز،  ال�صيخ عبد  اختي�ره� على  ووقع  اأولهم�،  فعلت 
يف  العلم  يطلب  ك�ن  حينم�  ال�صيخ  عرف  قد  يكون  اأن  لبد  الذي  مرجليوث، 

ج�معة »برودود«.
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وقد ك�نت هذه احللقة يف حي�ة ال�صيخ عبد العزيز، مع �ص�بق�ته� دالة على اأن 
القدر ي�أبى اإل اأن يعّده للدور الذي لعبه فيم� بعد. فبعد درا�صته الإِ�صالمية الوا�صعة 
اأبى القدر اإل اأن يتيح له فر�صة وا�صعة كذلك »يت�صل بف�صله� ب�لثق�فة الغربية، 
وي�أخذ عن من�هله� مب��صرة، ثم لريى بنف�صه راأي العني �صور احلي�ة ال�صي��صية يف 
بريط�ني�، موطن الدميوقراطية الربمل�نية، بكل خ�ص�ئ�صه� املميزة له�، من ملك ميلك 
و�صح�فة  ال�صي��صية،  احلي�ة  وح��صًم� يف  دوًرا خطرًيا  تلعب  واأحزاب  يحكم،  ول 
األف ح�ص�ب وندوات للمن�ق�صة احلرة، ودور غنية تطبع  الن��ش  يح�صب له� كل 
الكتب احلديثة وحتقق وتن�صر الكتب القدمية، وهذا كله يف اإط�ر غريب من املح�فظة 
على امل��صي، والت�صبث بجوهره مع تطور م�صتمر، وم�ص�يرة ل تن�صى، مل� ت�أتي به 

الأي�م من اأفك�ر جديدة، وو�ص�ئل للحي�ة ل عهد للن��ش به�«.

وقد اأف�د ال�صيخ عبد العزيز ج�وي�ش من فرتتي اإق�مته بربيط�ني� تلميًذا ومدر�ًص�، 
اللغة الإِجنليزية، حتى ب�ت كواحد من  اإتق�نه  اأف�ده  اأهم م�  ال�صيء الكثري، وك�ن 
اأبن�ئه�، ثم عرف كيف ينظر الأوربيون اإىل الإ�صالم، وم�ذا ي�أخذون عليه، اأو يرمونه 
به، ثم م�ذا تكون عيوب املجتمع امل�صري اأو الإ�صالمي التي تعوق تقدمه، وحتول 

بينه وبني التطور، الذي يف�صي اإىل ا�صتجم�ع وحت�صيل اأ�صب�ب التحرر.

اآخر  العزيز ج�وي�ش حتى  عبد  لل�صيخ  زاًدا  التجربة  هذه  ثم�ر  بقيت  وقد 
حي�ته، فقد ر�صمت له منهج عمله، وو�صعت اأم�مه �صبيل كف�حه. ف�أ�صبح داعًي� 
اإىل حرية وطنه، واإىل تطور التفكري الديني عند مواطنيه، واإ�صالح اأ�ص�ليب التعليم 
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على  تقوم  م�  اأول  تقوم  به�،  ال�صي��صية  للحي�ة  قواعد جديدة  واإر�ص�ء  بالده،  يف 
الثق�فة  واإ�ص�عة  لطوائفه�،  النق�ب�ت  وب�إن�ص�ء  الفقرية،  والطبق�ت  ب�لعم�ل  العن�ية 

ال�صي��صية بني اأبن�ئه�.

لهذا  مب��صر  �صدى  الواقع،  يف  واحلرية«  الفطرة  دين  »الإ�صالم  وكت�ب 
ن�صمة ترتدد  اآخر  به، مل يحد عنه قط، حتى  لنف�صه والتزم  املنهج الذي اختطه 

يف �صدره.

ولكن م� ك�دت �صنة 1905 توايف، حتى بداأ القدر ُيعّد ال�صيخ عبد العزيز 
للمرحلة الث�نية من حي�ته، وهي املرحلة الأخرية، يف الوقت نف�صه، فقد بقي يوؤدي 

فيه� دوًرا واحًدا ل يتغري، حتى ف�رق دني�ن�..

يف هذه ال�صنة انعقد موؤمتر امل�صت�صرقني ب�جلزائر، وح�صره حممد فريد زميل 
م�صطفى ك�مل يف الكف�ح وخليفته يف احلزب الوطني، وك�ن ال�صيخ عبد العزيز، 
من بني العلم�ء الذين ح�صروا هذا املوؤمتر، فبدت مواهبه الذهنية والبي�نية ب�هرة، 
ف�أث�رت تقدير حممد فريد، الذي اأعجبه ب�صفة خ��صة من ال�صيخ عبد العزيز الرد 
الذي اأفحم به امل�صت�صرق الأمل�ين »فوار�ش« الذي ك�ن قد قدم بحًث� للموؤمتر، ذهب 
فيه اإىل اأن القراآن هو اأول كت�ب يف العربية كتب ب�للغة الع�مية، فلم� انتهى املوؤمتر، 
العزيز، ومواهبه  ال�صيخ عبد  اإىل م�صطفى ك�مل طوياًل، عن  فريد  حتدث حممد 
يف  بريط�ني�،  زار  ومل�  البعد،  على  م�صطفى  ف�أحبه  الفريدة،  و�صخ�صيته  الف�ئقة، 
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اإحدى رحالته ال�صي��صية، اأوعز)1( اإىل حممد فريد اأن ي�ص�أل ال�صيخ عبد العزيز: 
هل لديه م� مينعه من ا�صتقب�ل م�صطفى ك�مل. فرد ال�صيخ على الفور، ب�أن هذه 
اأن  اإىل  الزي�رة،  ك�مل يف طلب  م�صطفى  َمَردُّ حتفظ  وك�ن  وت�صرفه،  ت�صره  الزي�رة 

ال�صيخ عبد العزيز ك�ن يف ذلك احلني موظًف� ب�حلكومة، مع�ًرا جل�معة اأك�صفورد.

�، حتى ك�نت �صنة 1908م، التي  وبقي ال�صيخ عبد العزيز موظًف� حكوميًّ
الوظيفة  من  ا�صتق�لته  فقدم  ك�مل،  م�صطفى  وف�ة  منه�،  فرباير   10 يف  �صهدت 
م�يو  من   3 يف  اللواء  له  ون�صر  ال�ص�ب،  للزعيم  خلًف�  اللواء،  حترير  ري��صة  وتوىل 
ال�ص�ق،  الطويل  كف�حه  به  ا�صتفتح  الذي  الأول  ال�صي��صي  مق�له  1908م  �صنة 
وقد يح�صن اأن ننقل من هذا املق�ل بع�ش فقراته، التي ك�نت اأ�صبه �صيء بقرع 
الطبول الذي ي�صبق املعركة، ق�ل: »بعونك اللهم قد ا�صتدبرت حي�ة زاده� اجلنب، 
نفي�ص�ت  رَتى  ُت�صنْ اأ�صواقه�  يف  والتلبي�ش)4(،  الده�ن)3(  ومطيته�  العزمية،  وخور)2( 
النفو�ش بزيوف الفلو�ش، وتب�ع الذمم وال�صرائر، ب�لبت�ص�م وهز الرءو�ش، وبيمينك 
اللهم اأ�صتقبل ف�حتة حي�تي اجلديدة، حي�ة ال�صراحة يف القول، حي�ة اجلهر ب�لراأي، 
وحي�ة الإر�ص�د الع�م حي�ة ال�صتم�تة يف �صبيل الدف�ع عن البالد العزيزة، اأ�صتقبل 
املن�صب  فيه� ذلك  بلغت  �ص�بقته� ثم�ين حجج  اأن ق�صيت يف  بعد  هذه احلي�ة، 
املحفوفة  احلي�ة  هذه  اأ�صتقبل  فيه،  ومرجوٍّ  عليه  بني حم�صود  م�  فيه  كنت  الذي 

ًي� يف ميدانه�، ف�إم� اإىل ال�صدر واإم� اإىل القرب«. رَبِ ب�ملخ�طر ُمننْ

)1( اأوعز: تقدم اإليه يف الأمر واأمره اأن يفعله.
)2( خور: �صعف.              )3( الده�ن: اإظه�ر خالف م� ُي�صمر.      )4( التلبي�ش: اخلداع والغدر.
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الوطني يف م�صر،  الت�ريخ  بداأ ف�صل من ف�صول  وبهذا بداأت �صفحة، بل 
ك�ن ال�صيخ عبد العزيز بطل اأبط�له، وقد ك�ن ف�صاًل ح�فاًل ب�حلركة والقت�ل اختفى 
ل�صّر  اتق�ًء  التحفظ والحتي�ط،  ال�صعور يف م�صر من  منه م� ك�ن قد ران)1( على 
موؤمنة  �صج�عة  حقيقته�،  على  م�صر  فيه  وبدت  خرياته،  يف  طمًع�  اأو  الحتالل 
�ص�برة، تبداأ خط�ه� وئيدة، ثم يت�صع مداه� وتتالحق، يف �صرعة واندف�ع، كم� يبداأ 
�صوته� خ�فًت�، ثم ي�أخذ يف العلو والرتف�ع، والمتداد وال�صدة، والو�صوح واحلدة، 
مبدعني  و�صعراء  ث�ئرين،  وكت�بً�  م�صت�صهدين  اأبن�ئه�  من  الأبط�ل  ويتواىل خروج 
اجلموع،  واإث�رة  الن�ص�ل  اأ�ص�ليب  بل يف  وحده،  القول  ميدان  وجمددين، ل يف 

وت�أليبه�)2(.

وقد ل يت�صع جم�ل القول هن� ل�صرد املواقع التي خ��صه� ال�صيخ عبد العزيز 
اإليه� يف  ن�صري  اأن  ولكن لبد من  واإ�صه�ب،  تف�صيل  الأخرى، يف  بعد  الواحدة 
اإيج�ز؛ لأنه� يف الواقع، لي�صت اأحداث حي�ته هو، بل وق�ئع حي�ة م�صر يف تلك 
احلقبة التي ك�ن فيه� ال�صيخ اأحد خم�صة اأو �صتة، اتخذ الت�ريخ منهم حم�ور يدور 
حوله�، وهوؤلء هم: م�صطفى ك�مل، وحممد فريد، وعب��ش الث�ين، واللورد كرومر. 
وخ�م�صهم بال جدال ال�صيخ عبد العزيز ج�وي�ش وقد يليهم ال�صيخ�ن علي يو�صف، 

وحممد عبده، ثم جور�صت، وكت�صرن.

)1( ران: غطى.
)2( الت�أليب: التحري�ش.
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م� ك�د ال�صيخ عبد العزيز، مي�صك قلمه، كرئي�ش حترير جلريدة اللواء حتى 
ع�م  م�يو  من  اخل�م�ش  يف  كتب  اإذ  مدوية،  معركة  وك�نت  مع�ركه،  اأوىل  خ��ش 
1908م عن املذبحة التي اأق�مه� الإِجنليز يف ال�صودان يف منطقة الك�ملني، التي 
خرج فيه� زعيمه� »عبد الق�در اإم�م« يدعي النبوة والتف حوله لفيف من اأن�ص�ره، 
ي�ص�عده  بريط�ين  �ص�بط  بري��صة  اجلنود،  من  عدًدا  ال�صودانية  احلكومة  ف�أوفدت 
اأكرب  حملة  احلكومة  ف�أر�صلت  جميًع�،  اإم�م  الق�در  عبد  ف�أب�دهم  م�صري،  �ص�بط 
بري��صة �ص�بط اأعظم رتبة، وبعد معركة بني الطرفني، جرح فيه� �ص�بط�ن بريط�ني�ن، 
اإلق�ء  ال�صودان من  وقتل فيه� �ص�بط�ن م�صري�ن وجنود كثريون، متكنت حكومة 
اأن�ص�ره ملح�كمة ع�صكرية م�صتعجلة،  القب�ش على زعيم الفتنة، وقدمته وقدمت 
وعلم ال�صيخ ج�وي�ش، اأن املحكمة حكمت على �صبعني من اأن�ص�ر الزعيم ب�ملوت 
�صنًق�، فث�رت ث�ئرته، وتذكر ح�دثة دن�صواي، وراأى ح�دثة الك�ملني اأقبح، واأمعن 
يف الظلم، واأردف)1( مق�له يف 5 م�يو ب�آخر يف 11 من نف�ش ال�صهر، ثم عززهم� مبق�ل 
ث�لث يف ال�ص�د�ش والع�صرين، ويف ال�ص�د�ش من يونية، قدم امل�صرت »اأ�صلي« اأحد 
تنوي  امل�صرية،  اإذا ك�نت احلكومة  �صوؤاًل عم�  الربيط�ين  العموم  اأع�ص�ء جمل�ش 
حم�كمة ال�صيخ عبد العزيز، اأم ل، وك�ن هذا ال�صوؤال نذيًرا ب�أنه �صيقدم للمح�كمة، 
وفعاًل اأجرت معه الني�بة حتقيًق� قدمته على اإثره اإىل املح�كمة يف الث�من من يوليه، 
فرباأته حمكمة ع�بدين من تهمة ن�صره خرًبا ك�ذبً�، وق�صت بتغرميه ع�صرين جنيًه� 

)1( اأردف: اأتبع ب�آخر.
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لإه�نته لوزارة احلربية، وا�صت�أنفت الني�بة كم� ا�صت�أنف هو احلكم، فق�صت حمكمة 
ال�صتئن�ف يف 30 من اأغ�صط�ش برباءته.

مل تكن هذه الق�صية جمرد جنحة، تنظره� حمكمة اجلنح، واإمن� ك�نت حدًث� 
�، ا�صطربت له اأع�ص�ب احلكومة، وث�رت عواطف ال�صعب، الذي ك�ن يت�بع  �صي��صيًّ
املح�كمة، يف حم��صة، وينتظر خروج ال�صيخ، كل يوم عقب كل جل�صة ليهتف له 
وليح�ول جرَّ عربته بدًل من جي�ده�، حتى اإذا �صدر حكم الرباءة اعترب انت�ص�ًرا 
لل�صعب على احلكومة، وك�لع�دة األهم الته�م واملح�كمة واحلكم ال�صعراء، فنظموا 
ع�صم�ء  ق�ص�ئد  ن�صيم  واأحمد  العبد،  اإم�م  وحممد  اإبراهيم  ح�فظ  جميًع�:  فيه� 
حفظه� الن��ش ورددوه�، وقد ك�نت كله� ق�ص�ئد تتقد ب�لغ�صب، اإليك مثاًل هذه 

الأبي�ت من ق�صيدة ن�صيم:

اأجمعوا كيدهم فرد اإليهم           طاعًنا يف النحور والأكباد

زعموا اأنـــــهم اأ�شـــــابوا ولكن          ربك اهلل كان باملر�شاد

 فكفى اخلزي فوقهم من دثـار           لب�شوه كاأنهم يف حـداد

وج�ءت املعركة الث�لثة، يف اأعق�ب املعركة الث�نية، بال اإمه�ل، وك�نت املعركة 
هذه املرة يف ميدان منحه ال�صيخ اأعمق عواطفه، واأكرثه� تدفًق�، ذلك هو ميدان 
التعليم، الذي بداأ فيه حي�ته وك�ن �صبب هذه املعركة، اأن �صعد زغلول اختري من 
اأكتوبر  من   28 يف  للمع�رف،  وزيًرا  ليكون  ال�صتئن�ف  حمكمة  م�صت�ص�ري  بني 
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ب�صرًيا  واعتربه  واأثنى عليه  بهذا الختي�ر م�صطفى ك�مل  �صنة 1906م، فرحب 
ببداية عهد يوكل فيه اإىل امل�صريني ذوي ال�صتقالل من��صب الوزارة، ولكن �صعد 
زغلول، بداأ حي�ته يف الوزارة ب�ل�صتق�لة من ع�صوية اللجنة امل�صكلة لإن�ص�ء ج�معة 
م�صرية اأهلية، واعتذر ب�أن اأعم�له ل ت�صمح له ب�مل�ص�ركة يف اأعم�له�، وك�ن الإجنليز 
يع�ر�صون هذا امل�صروع، ول ير�صون عنه، ثم اأتبع �صعد هذه ال�صتق�لة بخطبة األق�ه� 
يف اجلمعية العمومية يف 3 من م�ر�ش �صنة 1907م – وك�نت اجلمعية العمومية 
� �صعيف الخت�ص��ص�ت، ل ميلك مراقبة احلكومة ول تعديل امليزانية،  جمل�ًص� ني�بيًّ

فج�ء يف خطبة �صعد زغلول م� ن�صه:

»اإن مركز الأمة من الأمم الأخرى، واختالطه� ب�لأج�نب، وا�صتب�ك امل�ص�لح 
ب�للغة  العلوم  تعليم  يكون  اأن  اأوجب  ذلك  كل  الوطنية،  ب�مل�ص�لح  الأجنبية 
الأجنبية؛ لكي يتقوى الطالب فيه� كم� ينبغي، وميكنهم به� اأن ي�صتفيدوا من 
املدنية الأوربية، ويفيدوا بالدهم به�، ويقووا على الدخول مع الأج�نب يف معرتك 

هذه احلي�ة، حي�ة العلم والعمل«.

اأ�صيب الوطنيون بخيبة اأمل لهذا الت�صريح، وابتداأ اللواء يغري مواقفه من 
املعتمد  ن�صر  1908م،  �صنة  ك�نت  فلم�  يه�جمه،  ك�مل  م�صطفى  واأخذ  �صعد، 
الربيط�ين، تقريره ال�صنوي، ف�أورد فيه فقرة ا�صتنكر فيه� حملة ال�صحف الوطنية 
وزيًرا  للوزارة  اإن  وق�ل:  املع�رف،  لوزارة  الربيط�ين  امل�صت�ص�ر  دنلوب،  على م�صرت 
، هو �صعد زغلول، فال يجوز اته�م امل�صت�ص�ر ب�أنه امل�صئول عن �صي��صة وزارة  م�صتقالًّ
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املع�رف، فك�ن ن�صر هذا التقرير �صنة 1908م، جتديًدا حلملة اللواء على �صعد، وقد 
املق�لت عنوانه�  ب�صل�صلة من  العزيز ج�وي�ش  ال�صيخ عبد  املرة  توىل احلملة هذه 
»ظلموك ي� �صعد«، وقد ذاع �صيت هذه احلملة، وتداولت الأل�صن عب�راته�، وك�ن 
ال�صيخ عبد العزيز، يعني اأن الإجنليز اتخذوا من ا�صم �صعد، ومن �صخ�صه �صت�ًرا 

ي�صدلونه على اأعم�لهم يف الوزارة، وهذا هو موطن ظلمهم له ومل��صيه.

ومل تنته هذه املعركة اإل لتف�صح مك�نً� ملعركة اأبعد مدى، واأطول عمًرا، تلك 
العزيز ج�وي�ش،  ال�صيخ عبد  »اللواء« ورئي�ش حتريره  التي دارت بني  املعركة  هي 

وبني »اجلريدة« ورئي�ش حتريره� اأحمد لطفي ال�صيد.

وقد بداأت هذه احلملة بت�صريح اأدىل به اأحمد �صوقي اأمري ال�صعراء يف �صهر 
�صبتمرب �صنة 1908م، اإىل جريدة املوؤيد، ق�ل فيه: »اإن اخلديو ل ي�صتطيع اأن مينح 
البالد د�صتوًرا بغري اإرادة الإجنليز«. وقد ج�ء يف اأعق�ب هذا الت�صريح ت�صريح اأدىل 
»اإن  اإلدون جور�صت املعتمد الربيط�ين ق�ل فيه:  نف�صه�  ال�صنة  اأكتوبر من  به يف 
بريط�ني� لن متنح م�صر د�صتوًرا، واإنه ل يغري من موقف بريط�ني� اأن يكون ال�صلط�ن 
عبد احلميد - �صلط�ن تركي� - قد منح بالده د�صتوًرا اإذ ل ت�أثري مل� يجري يف تركي� 
العزيز على كلًّ من �صوقي  ال�صيخ عبد  ف�نه�ل  على جمري�ت الأمور يف م�صر«. 

واإلدون جور�صت، واملقطم تقريًع�، وتنديًدا.
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وحدث اأن خطب اللورد كرومر يف بريط�ني�، بعد عزله من من�صبه كمعتمد 
لربيط�ني� يف م�صر، بعد ح�دثة دن�صواي، فق�ل يف خطبته مثلم� ق�ل خلفه يف م�صر، 
جور�صت، من اأن ح�صول الأتراك على د�صتور ل يوؤدي اإىل منح امل�صريني الد�صتور، 
ول  القوانني،  �صورى  اأع�ص�ء جمل�ش  ب�نتخ�ب  يهتمون  ل  ب�أنهم  امل�صريني  ورمى 
مييلون اإىل تعليم اأولدهم. ف�صن عليه ال�صيخ ج�وي�ش حملة �ص�رية، ومل� مل يعجب 
ال�صيخ م�صلك بع�ش اأع�ص�ء جمل�ش �صورى القوانني، الذين مييلون اإىل احلكومة 
ه اإليه� نقد، اأ�صالهم من قلمه ن�ًرا ح�مية، فنه�صت  كل امليل، ويكرهون اأن يوجَّ
جريدة »اجلريدة« للدف�ع عنهم، ف��صتبك ال�صيخ معه�، وك�ن املجل�ش قد قرر حرم�ن 
مندوب جريدة اللواء من ح�صور جل�ص�ته، ف�أخذ اأحمد لطفي ال�صيد يدافع عن 
م�صلك املجل�ش ويتهم ال�صيخ ب�لتهور والعنف، واأنه بعنفه يح�ول اأن يقطع عالق�ت 
لطفي ال�صيد ب�أ�صدق�ئه يف احلزب الوطني، ف�لتفت اإليه ال�صيخ مبواقفه من �ص�حب 
املتهمني  الدف�ع عن  بعجزه عن  ذّكره  ثم  عليه،  تط�وله  ومن  اللواء ح�ل حي�ته، 

الأبري�ء يف ق�صية دن�صواي.

ات�صع نط�ق معركة الد�صتور، وك�ن ال�صيخ عبد العزيز ل يدع اأمًرا يت�صل 
لوك�لة  اإيران �صرح  �ص�ه  اأن  لتعميقه�، من ذلك  ذريعة  اتخذه  اإل  املعركة،  بهذه 
رويرت يف 24 من نوفمرب 1908 ب�أن املتعلمني من اأفراد �صعبه ل يرغبون يف جمل�ش 
ر  ب�أن املجل�ش خم�لف لل�صرع، فتفجَّ اأفتوا  اأو د�صتور، واأن علم�ء الدين قد  ني�بي 

غ�صب ال�صيخ عبد العزيز يف مق�ل ننقل اإليك منه:
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»مل يبلغ ال�ص�ه بغيته مب� اأنزل ب�أمته من الكوارث ال�ص�حقة امل�حقة، فت�ب اإىل 
تلك التك�أة)1( التي ط�مل� توك�أ عليه� �صع�ف الإمي�ن من اأمراء امل�صلمني، فجمع حوله 
اأوراق الكرنب،  الدين عم�ئم ك�لنم�ئم)2(، وحلى كذيول اخليل، جبًب� ك�أنه�  من 

و�صبًح� ل تقل حب�ته� عن بي�ش احلم�م، واأل�صًن� ل تريح ك�تب ال�صيئ�ت«.

ك�ن اللورد كرومر يرخي حبل النقد ل�صحف احلزب الوطني، ل اإمي�نً� منه 
بحرية الراأي، بل ا�صته�نة مب� ي�صتطيعه »اللواء« وم� ت�صتطيعه خطب م�صطفى ك�مل، 
ولكن مل يكن كرومر ليحتمل وط�أة �صحف احلزب الوطني، لو قدر له البق�ء يف 
لالإجنليز  ظهر  فقد  �صنة 1906م،  يونية  من   13 دن�صواي يف  ح�دثة  بعد  من�صبه، 
ولالأج�نب جميًع� اأن احلركة الوطنية امل�صرية لي�صت حركة �صطحية، تقت�صر على 
من  املتعلمني  طوائف  وبع�ش  العلي�،  املدار�ش  طالب  من  املتعلمة  الطبقة  ت�أييد 
املح�مني ومتو�صطي املوظفني يف احلكومة و�صغ�رهم، بل اإنه� تعبري عن �صعور �ص�مل 
غ�مر، واإنَّ قوته� تزداد مع الأي�م، وقد ك�نت دعوى الحتالل اأن الفالحني معه 
ره لهم من حرية بعد عهد ال�صخرة  واأنهم �صعداء مب� اأ�صداه اإليهم من خري، وم� وفَّ
ال�صب�ط  مع  ت�ص�حنوا  الذين  اأن  وثبت  دن�صواي،  ح�دثة  وقعت  فلم�  والكرب�ج، 
الإجنليز هم من �صميم �صغ�ر الفالحني �صقطت حجة الحتالل، ومل يعد يدري 
ل ق�نون املطبوع�ت  كيف يلفق لنف�صه دف�ًع�؛ لذلك مل يكن هن�ك ُبدٌّ من اأن يعدَّ
ل، واأ�صدرت احلكومة ق�نونً� جديًدا يف 28 من م�ر�ش �صنة 1909م، واأ�صبح  فُعدِّ

)1( التك�أة: م� ميكن التك�ء عليه.
)2( النم�ئم: اإف�ص�د ذات البني.
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اأحيلت  �، كم�  اإداريًّ اأن توقف ال�صحف  من حق احلكومة مبقت�صى هذا الق�نون، 
اأَ الق�ص�ء  ق�ص�ي� ال�صحف اإىل حمكمة اجلن�ي�ت بدًل من حمكمة اجلنح، بعد اأن َبرَّ
البتدائي ال�صيخ ج�وي�ش يف ق�صية الك�ملني كم� َمرَّ بن�. لذلك ك�ن على ال�صيخ 
اأن يخو�ش معركة حرية ال�صح�فة، وق�نون املطبوع�ت، فخ��صه� ك�لع�دة �صريًح�، 
ا، عنيًف�، على اأعداء راأيه وخ�صوم فكرته، وقد بداأ احلملة مبق�ل ن�صره يف 23  ح�دًّ

من م�ر�ش يف تلك ال�صنة ودع فيه قلمه وق�ل: 

�صهًم�  اأو  يح�ربونك  من  �صدر  يف  لأغمدتك  �صيًف�  كنت  لو  القلم  »اأيه� 
النزال  مي�دين  لك يف  لوجدت  جواًدا  كنت  ولو  قلوبهم،  اأعم�ق  اإىل  لأنفذتك 

.» جم�ًل للَكرِّ والَفرِّ

»اأيه� القلم ا�صتالنوا عريكتك)1(، وا�صته�نوا بقوتك، واآمنوا ج�نبك، فمدوا 
اإليك يًدا جمرمة م� ك�ن اأوله� اأن تقطع«.

ومل مير اإ�صدار ق�نون املطبوع�ت يف ي�صر و�صهولة، ف�إن حركة املق�ومة اأخذت 
�صكاًل جديًدا، اإذ اعتنقت اجلم�هري مب�دئ احلزب الوطني، فخرجت جموعه� يف 
اأول اإبريل �صنة 1909م اإىل ال�صوارع، وعقدت اجتم�ًع� �صخًم� يف حديقة اجلزيرة، 
وتدفقت اإىل الق�هرة بعد مروره� على كوبري ق�صر النيل، وا�صطرت احلكومة اإىل 
اأن حت�صد قوات البولي�ش بقي�دة حكمدار الع��صمة الربيط�ين ه�ريف ب��ص�، ثم مل� مل 

)1( العريكة: الطبيعة واخُللق.
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تفلح هذه القوات يف ت�صتيت املتظ�هرين وتفريق �صفوفهم ا�صتع�نت بخراطيم مي�ه 
املط�فئ، ثم بفرقة من فر�ص�ن اجلي�ش.

�ب اللواء  وا�صتمرت حملة اللواء، يغذيه� قلم ال�صيخ ج�وي�ش، واأقالم ُكتَّ
و�صعرائه ال�صب�ن، ومنهم ال�صيخ علي الغ�ي�تي الذي ن�صر له اللواء يف نف�ش العدد 

الذي ن�صر فيه ال�صيخ عبد العزيز مق�له، ق�صيدة ج�ء فيه�:

ومل يكن ممكًن� اأن ت�صكت احلكومة ول الإجِنليز على بق�ء ال�صيخ ج�وي�ش 
ذكرى  يف  مق�ًل  يونية  من   28 يف  ن�صره  فر�صة  ف�نتهزت  ا،  حرًّ ال�صجن  خ�رج 
دن�صواي، اعتربت اأن فيه قذًف� يف حق كل من بطر�ش )ب��ص�( غ�يل رئي�ش الوزراء 
ورئي�ش حمكمة دن�صواي وفتحي زغلول )ب��ص�( ع�صو هذه املحكمة، والذي يق�ل 
اإنه هو الذي كتب احلكم، وحممد يو�صف املح�مي، فدعته للتحقيق معه يف 7 من 
يوليه ثم قدمته للمح�كمة يف 17 من يولية، ويف 25 من اأغ�صط�ش �صدر احلكم 
احتج�ًج�  املظ�هرات  وت�ألفت  ال�صعب،  �صخط  احلكم  ف�أث�ر  اأ�صهر،  ثالثة  بحب�صه 
عليه، واحت�طت احلكومة ملنع هذه املظ�هرات، ومل� ُزجَّ ب�ل�صيخ اإىل ال�صجن امتالأت 

اآخر العـــــهد بيننا اأعبا�ش هذا 
ونياأ�ش من اآمالنـا فيك كلما
واأهلها البالد  اأعداء  واأر�شيت 
نقمــة الــوزارة  اهلل  اأمطــر  األ 

عتابا ذاك  بعد  منا  تخ�ش  فال 
غ�شابا نكون  اأن  علينا  ق�شيت 
واأ�شليتنا بعد الوفاق عـــذابا
ول بلغت ممـــا تـــروم مـرامــــا
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�صحف احلزب الوطني مبق�لت غ�ية يف العنف �صد احلكومة، وجت�وز العطف على 
ال�صيخ م�صر فكتب ال�ص�عر اللبن�ين اإيلي� اأبو م��صي ق�صيدة ك�ن مطلعه�:

        لئن حجبوك عن مقل البايا                 فما حجبوا هواك عن القلوب

اأم� ال�ص�عر اأحمد ن�صيم فقد نظم ق�صيدة ك�ن مطلعه�:

هون عليك فما يف ال�شجن من عار يا نازل ال�شجن حمفوًفا باإكبار   

وخرج حممد فريد وجدي، وهو الك�تب اله�دئ، الذي ل يعرف عنه عنف 
العب�رة ول �صدته�، فقد كتب مق�ًل يف جريدة »الد�صتور« بداأه ببيت �صعر:

          وما على التب)1( عار                       يف النـــار حني يقلب

اأم� ال�صيخ الغ�ي�تي فعلى ع�دته ذهب اإىل اأق�صى الغ�ية فق�ل يف ق�صيدته: 

         اأنت البيء ومن يخا        لك جمرًما هو جمـرم

م ملحكمة  ُقدِّ الذي  الطعن  وُرف�ش  وت�أيد احلكم من حمكمة ال�صتئن�ف، 
النق�ش.

ويف الوقت الذي ك�ن فيه ال�صيخ عبد العزيز ج�وي�ش يف ال�صجن، اكتتب 
به و�ص�ًم� من حرير  ا�صرتوا  ب�ل�صيخ مببلغ كبري  الوطني، واملعجبون  اأن�ص�ر احلزب 

)1( الترب: هو الذهب اخل�م قبل ت�صكيله.
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ثمني، مزين بثالث قطع ذهبية مر�صعة ب�لأحج�ر الكرمية، فلم� اأطلق �صراحه اأقيم 
له احتف�ل يف فندق �صربد، و�صلم له الو�ص�م، ومل� خرج من الحتف�ل يف م�ص�ء يوم 
يه وترفعه فوق  22 من فرباير �صنة 1908م، اجتمعت الألوف خ�رج الفندق، لُتَحيِّ

الأعن�ق.

وف��ش َمِعني ال�صعر يف هذه املن��صبة، فنظم ال�صعراء ق�ص�ئد جميلة يف حتية 
ال�صيخ، ومتجيد وطنيته و�صج�عته وك�ن من ال�صعراء، �ص�عر �ص�ب هو ال�صيخ طه 

ح�صني الذي ق�ل:

فلتحيى وليحيى الثناء       الآن حق لك الثناء   

ج�وي�ش  ال�صيخ  عزم  من  �صيوهن  ال�صجن  اأن  يف  يوؤمل  الحتالل  وك�ن 
و�صي�صلمه اإىل اأ�صلوب اأكرث اعتداًل، ولكن ال�صجن، وحف�وة ال�صعب، مل يزيداه 
اإل �صراوة يف القت�ل، فك�ن لبد من حب�صه مرة اأخرى، وقد اأتيحت للحكومة هذه 
الفر�صة حني �صدر ديوان »وطنيتي« لل�صيخ علي الغ�ي�تي يف يونية �صنة 1910م، 
وك�ن قد اأهدى ن�صخة منه لل�صيخ علي يو�صف �ص�حب جريدة املوؤيد، الذي م� 
فيه  ي�صتعدي  مق�ًل  1910م،  �صنة  يولية  من   4 يف  كتب  حتى  يت�صفحه�،  ك�د 
الني�بة على �ص�حب الديوان، ومل يكن هذا الديوان �صوى جمموعة من الق�ص�ئد 
ي�صتحق  م�  فيه�  وقتذاك  الني�بة  جتد  ومل  اللواء  تب�ًع� يف جريدة  �ص�حبه�  ن�صره� 
اللتني  الديوان  ومبقدمتي  الديوان،  ب�صدور  الفرح  اأ�صد  فرحت  ولكنه�  املوؤاخذة 
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كتب ال�صيخ ج�وي�ش اإحداهم�، وكتب حممد فريد رئي�ش احلزب الوطني الث�نية 
تنطوي  التي  الديوان  ق�ص�ئد  تنطوي�ن على حتبيذ  املقدمتني  اأن  الني�بة  راأت  وقد 
�صرعة  ال�صيخ ج�وي�ش، يف  القتل وغريه�، فحقق مع  بدوره� على حت�صني جرائم 
ى عليه ب�ل�صجن ثالثة اأ�صهر مع النف�ذ يف 7 من اأغ�صط�ش  �صَ وقدم للمحكمة لُيقنْ
اأ�صد عزًم�، واأق�صى  �صنة 1910م وخرج منه يف 4 من نوفمرب لي�صت�أنف جه�ده، 

على خ�صوم فكرته وعقيدته...

ع�د  فلم�  ج�وي�ش،  ال�صيخ  حم�كمة  عند  البالد  خ�رج  فريد  حممد  وك�ن 
اأقيمت عليه الدعوى يف 23 من ين�ير 1911م، وحكم عليه ب�ل�صجن �صتة اأ�صهر 
 � مع النف�ذ، اأم� �ص�حب الديوان نف�صه، ال�صيخ علي الغ�ي�تي، فقد حكم عليه غي�بيًّ

ب�حلب�ش �صنة، وك�ن قد ه�جر قبل املح�كمة اإىل تركي�..

تكون�  مل  »وطنيتي«،  لديوان  العزيز  عبد  وال�صيخ  فريد  حممد  ومقدمت� 
يهجر  جديد  ل�صعر  دعوة  �صيء  كل  قبل  ك�نت�  بل  فح�صب،  �صي��صيني،  مق�لني 
ب�حلي�ة،  اأ�ص�ليبه ومع�نيه ويت�صل  امل�ألوفة، ويجدد يف  املوروثة، والأ�ص�ليب  املع�ين 

ويحتفل مب� يجري يف دني� الن��ش..

ق�ل ال�صيخ عبد العزيز:
ِوّي  »قد يتوهم بع�ش املت�ص�عرين، اأن ال�صعر هو تلك اجلمل املوزونة ذات الرَّ
امللتزم، فرناهم اأجراأ م� يكونون يف تق�صيد الق�ص�ئد والنت�ص�ب اإىل دعوى ال�صعر 
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اأن تعرف جيد  اإذا �صئت  ال�صعر ومزاي�ه..  ب�أ�صرار  معتمدين على جهل كثريين 
ن�ت الألف�ظ، واعترب مب�  �صِّ ال�صعر فدع عنك تف�عيل البحور، والتزام احلروف وحُمَ

يرتكه يف نف�صك من الأثر«.

اأكرب  من  كربى،  معركة  يخو�ش  اأن  ذلك  بعد  ج�وي�ش  ال�صيخ  اأم�م  ك�ن 
�صنة  خالل  امل�صرية  احلكومة  تف�و�صت  فقد  القن�ة،  معركة  تلك  بالده،  مع�رك 
بعد  ع�ًم�  اأربعني  القن�ة  �صركة  امتي�ز  ملدِّ  ال�صوي�ش  قن�ة  �صركة  مع  ا  �صرًّ  1909
نه�ية هذا المتي�ز يف �صنة 1968م مق�بل اأربعة ماليني من اجلنيه�ت تدفع مل�صر 
اأق�ص�ًط�، وقد ا�صتط�ع حممد فريد رئي�ش احلزب الوطني اأن يح�صل على ن�صخة 
ك�ملة لهذا امل�صروع يف اأكتوبر �صنة 1909م ف�جتمعت يف احل�ل، اللجنة الإدارية 
للحزب الوطني وط�لبت بعر�ش هذا امل�صروع على اجلمعية العمومية، التي ك�نت 
حتى  الني�بية  املج�ل�ش  من  له�  يكون  اأن  دون  للبالد،  الني�بي  املجل�ش  وقتذاك 

جمرد ال�صم..

وكتب ال�صيخ ج�وي�ش اأول مق�ل يف هذا ال�ص�أن يف 26 من يونية �صنة 1919م 
وك�أمن� ك�ن يقراأ امل�صتقبل يف كت�ب مفتوح ق�ل:

م�  الدالة على  التق�رير  القن�ة من  تن�صره �صركة  م�  يوم  امل�صري كل  »يقراأ 
يجني مالكه� من الغالت العظيمة، والربح الزائد يف كل ع�م، فيفكر يف نف�صه: 
متى......؟ متى يعود ملك هذه القن�ة اإىل م�صر؟ متى ينق�صي اأمد امتي�ز هذه 
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فيئه�  ا�صرتداد  تتمكن م�صر من  الكنز، حتى  مفت�ح هذا  الق�ب�صة على  ال�صركة 
امل�صلوب، مع تراثه� املنهوب؟ متى ي�ص�ف اإىل م�لية م�صر من َغلَّة هذه القن�ة عدة 
ماليني من اجلنيه�ت يف كل ع�م، فت�صتطيع بذلك اأن تق�صي من ديونه�، وت�صلح 

من �صئونه�، وتعد لنف�صه� اإذا �ص�ءت م� يزيده� اأم�م اأعدائه� قوة وب�أ�ًص�؟«.

ج�وي�ش  وال�صيخ  فريد  حممد  مق�لت  �صغط  حتت  احلكومة  وا�صطرت 
وب�قي ال�صحف امل�صرية حتى م� ك�ن منه� معتدًل، وموالًي� لالحتالل، اأن تعر�ش 
امل�صروع على اجلمعية العمومية، واأن حترتم قرار هذه اجلمعية ولو اأن قرارات هذه 

اجلمعية ل تلزم احلكومة اأ�صاًل.

ف�أخذ ال�صيخ ج�وي�ش، يب�صر اأع�ص�ء اجلمعية العمومية بواجبهم ويدعوهم 
اإىل ال�صمود والثب�ت، واأل يلقوا ب�ًل اإىل تهديدات احلكومة ووعوده� وذكرهم ب�أن 
بريط�ني� ك�نت تربر احتالله� مل�صر ب�أن له� وراء قن�ة ال�صوي�ش اأمالًك�، واأن له� يف 
�صركة القن�ة اأ�صهًم�، ف�إذا امتد اأجل �صركة القن�ة اأربعني ع�ًم� بعد مدته املن�صو�ش 

عليه� يف عقد ال�صركة ك�ن معنى ذلك اأنن� نطيل اأمد الحتالل ب�أيدين�...

وك�نت ري��صة اجلمعية معقودة لالأمري ح�صني ك�مل �صقيق اخلديو عب��ش، 
هيئة احرتامه مل  رئي�ش كل  الذي يجب على  َدة)1(  احَلينْ فلم� خرج عن واجب 

يرتدد ال�صيخ ج�وي�ش يف تعنيفه ق�ئاًل:

)1( احَلينْدة: عدم امليل اإىل اأي طرف من اأطراف اخل�صومة.
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الك�ره  بواجب احليدة،  اله�زئ  فيه� الأخري مبظهر  فلت�ت، يظهر  نرى  »كن� 
الأي�م  يف  تزداد  الفلت�ت  تلك  واأخذت  احلكومة،  لتع�صيد  املي�ل  الآراء،  حلرية 
الأخرية، حتى بداأ الأمري يظهر �صيًئ� ف�صيًئ� مبظهره احلقيقي، وج�ءت م�ص�ألة قن�ة 
ال�صوي�ش، ف�إذا ب�لأمري قد خرق اأبرز �صفة يتحلى به� روؤ�ص�ء املج�ل�ش الني�بية، وهي 

التزام احليدة«.

وتدور املعركة يف اجلمعية العمومية، ويقف �صعد زغلول وزير املع�رف اآنذاك، 
ليدافع عن امتي�ز القن�ة، ب�ذًل كل جهد، منتفًع� بكل حجة، معتمًدا على قدرته 
اخلط�بية، ولكن اجلمعية العمومية، رف�صت امل�صروع مب� ي�صبه الإجم�ع اإذ مل ي�صذ 

عن الإِجم�ع �صوى ع�صو واحد هو مرق�ش �صميكة.

لكن يف حي�ة ال�صيخ عبد العزيز ج�وي�ش ج�نًب�، يقت�صي الإن�ص�ف من كل 
موؤرخ اأن يجليه)1(، واأن يبدد م� انعقد حوله من �صحب ال�صبه�ت الظ�ملة، ذلك هو 
اجل�نب الذي رمي فيه ال�صيخ بتهمة التع�صب �صد الأقب�ط، واإث�رة النزاع الط�ئفي 

يف م�صر..

َفل)2( بع�ش املوؤرخني من تن�ول هذا اجل�نب، بدعوى اأن ذلك مم�  وقد َيجنْ
ل يتفق مع وحدة البالد املتينة الث�بتة، التي جعلت احلديث يف هذا ال�ص�أن اإث�رة 
جليل  احل�فز  هذا  ب�أن  ت�صليمن�  مع  ولكن  موؤملة  لذكري�ت  حتريًك�  اأو  كريه  مل��ش 

ِلَيه: يبينه ويو�صحه.                )2( يجفل: ي�صرد وينفر. )1( ُيجنْ
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ى به  و�ص�ٍم، اإل اأن ت�ريخ ال�صيخ اأم�نة يف ذمم واأعن�ق املوؤرخني، ول ي�صوغ اأن ُي�صحَّ
لعتب�ر فقد قيمته الآن..

ونحب اأن نب�در ب�أن ن�ص�أة ال�صيخ، وم�ص�در ثق�فته، ومع�رفه حتول بينه وبني 
اأن يكون هذا الك�تب الأحمق الذي تعبث به اآف�ت التع�صب ال�صيق. فقد ك�ن 
منذ بداية حي�ته العلمية والعملية من علم�ء التجديد والجته�د، الذين يريدون 
علم�ئه،  بع�ش  جمود  فيه  و�صعه  الذي  املحدود  احليز  من  يخرج  اأن  لالإ�صالم 
وانطواوؤهم على اأنف�صهم، وبعدهم عن موارد الثق�فة عند غري امل�صلمني، وتطورات 

ال�صي��صة والجتم�ع يف الدني�.

وك�ن ال�صيخ ج�وي�ش فريًدا بني جميع الأزهريني؛ لأنه يف اأي�مه ك�د يكون 
الأزهري الوحيد الذي تعلم يف الأزهر ودار العلوم، ثم يف بريط�ني� ثم ك�د يكون 
وحده الذي وقع عليه اختي�ر ج�معة بريط�نية عريقة، كج�معة اأك�صفورد، ولو لحظ 
عليه الروؤ�ص�ء الربيط�نيون يف م�صر، اأو الأ�ص�تذة الربيط�نيون يف لندن، هذه الآفة 
اأثر على التالميذ  مل� ر�صحوه للوظيفة التي ر�صح له�، وهي وظيفة جتعله �ص�حب 

الربيط�نيني الذين يتلقون عنه العلم، وهم بعد �صب�ن...

ويجب اأن ن�صتح�صر لأذه�نن� �صورة احل�لة ال�صي��صية، يف الفرتة التي اندلعت 
فيه� نريان فنت اخلالف بني الإخوة امل�صلمني والأقب�ط ففي �صنة 1910 وم� قبله�، 
وكب�ر  الحتالل  ممثلو  ك�ن  فقد  اأدواره،  اأحرج  يف  مير  الربيط�ين  الحتالل  ك�ن 
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موظفيه، يخدعون اأنف�صهم ب�أن امل�صريني ا�صتن�موا لالحتالل وارت�صوه، واأن خطب 
م�صطفى ك�مل ومق�لته وحم�ولته مل حترك �ص�كًن�، واإن اأث�رت الإِعج�ب به واإن 
� يقنع ب�لتحية والهت�ف، وقراءة اللواء ول يخطو  ك�نت قوية اإل اأنه ك�ن اإعج�بً� �صلبيًّ
بعد ذلك خطوة، فلم� ات�صح لالإِجنليز اأن احلركة اأكرب من ذلك، واأقوى، عز عليهم 
اأن مينوا ب�لهزمية، ف�أ�صبح ممكًن� اأن يث�ر نزاع م�صطنع بني الأقب�ط وامل�صلمني، ي�صكو 
اأن الأمر كله ك�ن  املن��صب احلكومية، والواقع  فيه الأقب�ط من �ص�آلة حظهم يف 
�هني، ومل يكن الوزراء امل�صريون،  يف ذلك احلني لالإجنليز، وقد ك�نوا الآمرين النَّ

�صوى واجه�ت تخفي وراءه� الروؤ�ص�ء الربيط�نيني وحتميهم من النقد..

واإذا رجعن� اإىل اأ�صل الق�صية التي انتهت مبق�ل ال�صيخ ج�وي�ش الذي ن�صر 
يف اللواء يف 17 من يونية �صنة 1908م حتت عنوان »الإ�صالم غريب يف بالده« 
الوطن يف جريدته  اإبراهيم �ص�حب جريدة  ين�صره� جندي  تبداأ مبق�لت  راأين�ه� 
ت�أليف وفد ملق�بلة احلكومة لعر�ش  ب�لأقب�ط، ويقرتح  تقع  فيه� من مظ�مل  ي�صكو 
هذه املظ�مل، ثم ين�صئ اأخنوخ ف�نو�ش جمعية اأو هيئة ا�صمه� »جمتمع الإِ�صالح 
ى الأ�صت�ذ وي�ص� وا�صف املح�مي وع�صو اللجنة  القبطي«، لنف�ش الغ�ية، فيت�صدَّ
فيه  يوجه  اللواء  يف  مق�ًل  ويكتب  املح�ولت  لهذه  الوطني،  للحزب  الإِدارية 
احلديث لأخنوخ ف�نو�ش يقول له فيه: »�صكلت جمعية �صميت مبجتمع الإ�صالح 
القبطي، ف�نتخبت له� رئي�ش الط�ئفة الإِجنيلية )الربوت�صت�نتية( رئي�ًص� ثم دعتن� اإىل 
النتظ�م يف �صلكه�، ف�ص�ألن�ه�: م� غر�صك، واإىل اأي �صيء ترمني؟.. اإن كنت حزبً� 

اء«. � فنحن لك اأعداء األدَّ �صي��صيًّ
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يهوذا  واأ�صمته  وا�صف،  وي�ص�  الأ�صت�ذ  على  الوطن  جريدة  غ�صب  وه�ج 
الإِ�صخريوطي، وا�صتدت حملته� على اللواء وعلى ال�صيخ ج�وي�ش وعلى احلزب 
الوطني واللواء �ص�مت ل يجيب على هذه احلملة؛ لأنه يعلم اأنه� ل متثل الأقب�ط 
يف قليل اأو كثري، واأن الإِجنليز ي�صرهم اأن تقع الفتنة بني اأبن�ء الوطن الواحد، وي�صرح 

بذلك فعاًل يف مق�ل ن�صر ب�للواء يف يوم 4 من يونية �صنة 1908م ج�ء فيه:

»ه� هو ذا ال�صري جور�صت يريد اأن يقدم لقومه قبل �صفره اإىل لوندره م� يثبت 
له� مه�رته، حتى اإذا حط به� الرحل، وخال اإىل اأويل الأمر فيه� ق�ل: ه�أنذا قد نلت 
اإذ ح�ول اللورد كرومر مراًرا  اأ�صت�ذي  م� مل ينله �صلفي، وجنحت فيم� ف�صل فيه 
فلم  ب�مل�صلمني،  ب�لأقب�ط والأقب�ط  امل�صلمني  الأمة، وطعن  التفريق بني عن�صري 
ينجح ومل يفلح، ولكني متكنت ب�إ�ص�رة �صغرية مني اإىل فريق من �صغ�ر املوظفني 

اأن اأوجد الفكرة التي ك�ن اللورد يجّد وراءه� ول ي�صل«.

ولعل هذه العب�رة وحده� ك�فية يف الك�صف عن الأ�صلوب الذي تن�ول به 
ال�صيخ ج�وي�ش منذ بداية الفتنة هذا املو�صوع، وهو اأ�صلوب الوطني الذي يحر�ش 
الذي  ال�صي��صي  اأ�صلوب  نف�صه  الوقت  يف  وهو  الأمة،  وحدة  على  احلر�ش  غ�ية 
اأن الإجنليز بذلوا كل م� يف و�صعهم للتفريق بني امل�صلمني والأقب�ط ومل  يعرف 
ينجحوا عندم� ك�نت احلركة الوطنية يف بدايته�، فال يجوز لزعم�ء هذه احلركة، 

حينم� ي�صتد �ص�عده�، اأن يعينوا اأعداءه� على �صربه� يف اأقوى مق�تله�...
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ولكن الحتالل والحتالليني ا�صتمروا يف النفخ يف ن�ر هذه الفتنة حتى 
جت�وز ك�تب ا�صمه فوؤاد ك�مل حد البحث يف العالقة بني امل�صلمني والأقب�ط اإىل 
الطعن يف الإ�صالم ذاته، اإذ ق�ل يف مق�ل ن�صر يف 15 من يونية �صنة 1908م: اإن 
العتزاز ب�لقوة وال�صتهت�ر ب�ل�صعيف، هم� احلجران اللذان بني عليهم� م� ي�صمونه 
جمد الإ�صالم، واحلق اأنه ك�ن من ال�صعب على رجل ك�ل�صيخ ج�وي�ش طبع على 
العنف يف من�ق�صة خ�صومه امل�صلمني قبل غريهم من الربيط�نيني والأج�نب، اأن 
ي�صطنع اأ�صلوبً� اآخر يف الرد على اعتداء كهذا، واقع على دينه ل�صيم� اأنه يعلم اأن 
ك�تب املق�ل مدفوع من اأعداء امل�صريني الأقب�ط وامل�صلمني على ال�صواء، ف��صتد 
عليه يف القول كع�دته، وبنف�ش الأ�صلوب الذي خ��ش به كل مع�ركه ال�صي��صية 
من اأجل الد�صتور وقن�ة ال�صوي�ش وحرية ال�صح�فة، وهو مل ينل من الأقب�ط ومل 

مي�ص�صهم ب�صوء بل ق�ل:

»ولو كنتم ع�صتم ربع هذا الزمن الذي ع�صتموه مع امل�صلمني مع الإجنليز 
لأحلقوكم ب�جلن�ش الأحمر يف اأمريك�، اأو ال�صنف الأ�صمر يف اأ�صرتالي�«.

ثم اإن هذا املق�ل نف�صه الذي ذهبت �صهرته يف الآف�ق وردد الن��ش عب�راته 
اإليه فقد ق�ل:  ن�صب  مم�  ال�صيخ  ين�صح برباءة  م�  كدليل تع�صب ج�وز كل حد، 
اإخوانً� يف الوطنية  »ع�صن� يف هذه البالد دهًرا طوياًل فكن� كم� �ص�ء لن� الإ�صالم 

�صرك�ء يف املرافق احليوية نتج�ور ونتزاور، ونت�ص�ور ونت�ص�مر، ونتع��صر ونتن��صر«.

فتحـي ر�شـوان
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الذين من خلفه�  اأدرك  انطف�أت حينم�  اأن  تلبث  الفتنة مل  اأن هذه  على 
اأنه ل ط�ئل من حتته�، واأن جمموع ال�صعب يف قرى الريف وال�صعيد من اأقب�ط 
وم�صلمني، بقوا على �ص�بق عهدهم من توا�صل وتواّد ك�أن هذه احلملة مل تقع. وقد 
توقفت اللواء منذ اأواخر �صهر يولية عن موا�صلة الكت�بة يف هذا املو�صوع ومل ترّد 

على جريدتي الوطن وم�صر..

فح�صر  به�،  الوطني  احلزب  واحتفل  الهجرية،  ال�صنة  راأ�ش  وافى  حتى 
الحتف�ل الأ�صت�ذ مرق�ش حن� املح�مي وع�صو جمل�ش اإدارة احلزب وخطب فيه 
ق�ئاًل: »جئت لأقول لكم كلمة �صغرية يف مبن�ه� كبرية يف معن�ه�، وهي مهم� قيل 

ويق�ل عن مق�طعتن� وتدابرن� فنحن اإخوان يف الوطن«.

ورد عليه ال�صيخ ج�وي�ش بقوله: »ُربَّ �ص�رة ن�فعة، فلقد ك�ن نتيجة تب�عد 
الطرفني زمًن� اأن حم�ش اهلل املخل�صني منهم للجمع بينهم، ف�لطرف�ن مل يخلق� اإل 

ليتحدا«.

املرحوم  الوطن، وتويف  ثورة �صنة 1919م وال�صيخ ج�وي�ش خ�رج  وق�مت 
ال�صيخ  ال�صنة فوقف على قربه  اأمل�ني� يف 15 من نوفمرب يف تلك  حممد فريد يف 
ج�وي�ش يوؤنبه، وقد م�ش بطبيعة احل�ل م� جرى يف فتنة �صنة 1908م، وانطلق على 

�صجيته يقول:
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»اأب�صر فريد كيف احتدت كلمة ال�صعب وتع�قدت خن��صره، اإذ األَّف اهلل بني 
قلوب اأحزابه وطوائفه، واأ�صبحوا بنعمة اهلل اإخوانً�، وك�نوا على �صف� حفرة من الن�ر 
ف�أنقذهم اهلل منه�، اأب�صر فريد كيف ن�ف�ش يف �صبيل الوطن املفّدى اأطف�ل الأمة 
ال�صيوخ، ون�ص�وؤه� الرج�ل، وم�صيحيوه� امل�صلمني وكيف تع�نق الهالل وال�صليب، 

والتقى القراآن والإِجنيل، وتع�نق ال�صيخ والق�صي�ش«..

ولعل اأجمل م� ميكن اأن نختم به القول يف هذا اجل�نب من حي�ة ال�صيخ 
م�صر  يف  ينعقد  برمل�ن  اأول  لنتخ�ب�ت  نف�صه  ر�صح  ال�صيخ  اأن  نذكر  اأن  ج�وي�ش 
وذلك يف �صنة 1923م فه�جمه من�ف�صه واحلزب الذي ك�ن يوؤيده، اأفتدري من 
ج�ء لن�صرة ال�صيخ ج�وي�ش لالإ�ص�دة به وبوطنيته؟ جندي »بك« اإبراهيم �ص�حب 
جريدة الوطن، الذي ك�ن اأول من حمل عليه �صنة 1908 ورم�ه بتهمة التع�صب، 
عدده�  يف  الوطن،  جريدة  يف  ن�صره  ح�ر،  طويل  مبق�ل  واأيده  الأقب�ط،  وكراهية 

ال�ص�در يف 21 من دي�صمرب �صنة 1923م.

يح�صب الكثريون اأن احلمالت التي ق�م به� اللواء لعهد م�صطفى ك�مل ثم 
لعهد عبد العزيز ج�وي�ش ك�نت �صراًخ� عنيًف� يف الهواء وك�نت حم��صة كالمية 
التزمه خ�صوم  الذي  والتب�صر  التعقل  اأ�صلوب  واأن  �صيًئ�،  جُتنِْد  مل  واأنه�  م�صرفة، 
وتب�دل  ِهم،  ودِّ ِب  وَخطنْ وممثليه،  الحتالل  �صداقة  اإىل  بهم  م�ل  والذي  اللواء، 

الراأي معهم، والأخذ بن�صيحتهم، هو الطريق ال�صوي ال�صليم.
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ات�صمت  واإن  ف�إن هذه احلمالت -  بعينه،  اإليه هوؤلء هو اخلط�أ  وم� ذهب 
جمودهم،  من  الن��ش  تخرج  التي  ك�لقوارع)1(  ك�نت   - اأحي�نً�  وال�صدة  ب�لعنف 
ال�صبب يف كل  وك�نت وحده�  واأع�ص�بهم،  قلوبهم  واحلرارة يف  ال�صج�عة  وتبث 
م� �صمل البالد من الرغبة يف الإِ�صالح وكراهية النظ�م القدمي وامليل اإىل جتديد 
التفكري الديني والجتم�عي، فلول هذه ال�صيح�ت املدوية التي ان�صق عنه� قلب 
م�صطفى ك�مل وعبد العزيز ج�وي�ش مل� ق�مت حركة اإ�صالح ديني، ول ترجم كت�ب 
عن اللغ�ت الأوربية، ول نبتت فكرة اإن�ص�ء جمعية خريية، اأو بن�ء م�صت�صفى، اأو 

اإق�مة ج�معة اأو اإر�ص�ل بعثة للخ�رج.

وقد �صورت جريدة فرن�صية يف �صنة 1909م اأثر اللواء، فق�لت: قد �صرح 
اأحد ال�ص�ئحني الذين ج�لوا يف الدي�ر امل�صرية ذلك فق�ل:

»اإن الذي يزور الآن قرى م�صر يرى فيه� اأمًرا م�صتحدًث� م� ك�ن ليخطر على 
ب�ل اأحد، يرى حلق�ت من الفالحني ملتفني حول رجل يت�صدر م�صطبة فين�صتون 
اإليه، وهذا الرجل يف الع�دة من الق�ص��صني الذين يتلون الق�ص�ش القدمية ولكنه 
يقراأ الآن اللواء، ويفهم الفالحون م� يتلوه عليهم، وبذلك يبذر يف قلوب اأولئك 
الذين مل ي�ألفوا منذ اأجي�ل غري اخل�صوع، بذرة جديدة قد تنمو وتثمر يف م�صتقبل 

الأي�م«.

)1( القوارع: امل�ص�ئب.
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جهًدا  كله  يذهب  مل  ج�وي�ش،  وال�صيخ  الوطني  احلزب  ن�ص�ط  اأن  على 
القت�ص�دية  النواحي  اإىل  ب�لغني  واهتم�م  عن�ية  يف  التفت  اإنه  بل   ،� �صي��صيًّ
والجتم�عية، وبذر فيه� بذوًرا ك�نت هي اأ�صول م� �ص�هدته البالد بعد ذلك من 
ال�صيقة  القدمية  اأو�ص�عه  اقت�ص�دي على  تطورات وحرك�ت حترر اجتم�عي وحترر 

الكريهة.

ال�صي��صية  الثق�فة  لتوفري  ال�صعب«  »مدار�ش  اإن�ص�ء  الوطني يف  احلزب  بداأ 
وقد  الدين،  م�دة  بتدري�ش  ال�صيخ ج�وي�ش  وق�م  املدن،  للعم�ل يف  والجتم�عية 
بداأت هذه املدار�ش بواحدة يف بولق حي العم�ل واأردفت بثالث مدار�ش اأخرى 
يف اأق�ص�م اخلليفة و�صربا والعب��صية، ودع� احلزب الوطني اإىل اإن�ص�ء نق�ب�ت للعم�ل، 
ال�صيخ ج�وي�ش  فق�م  اليدوية،  امل�ص�نع  عم�ل  نق�بة  النق�ب�ت  هذه  ب�كورة  وك�نت 
بو�صع ق�نونه�، واأ�صندت اإليه ري��صته�. اأم� التعليم فقد ك�ن ميدان ال�صيخ املف�صل، 
نط�لع  حينم�  الده�صة  من  �صيء  يتولن�  ل  ولذلك  املجلي)1(؛  جواده  هو  وك�ن 
الربن�مج الذي اأعده ال�صيخ لإِ�صالح التعليم يف بالدن�، فتقع اأب�ص�رن� على اأفك�ر 
متقدمة مبعي�ر الزم�ن الذي و�صع فيه هذا الربن�مج ومعي�ر زم�نن� نحن، فقد اقرتح 
مثاًل اإن�ص�ء »ري��ش الأطف�ل« واأ�صم�ه� »ب�ص�تني الأطف�ل« يتلقن فيه� الطفل منذ 
بلوغه الث�لثة الأغ�ين والأن��صيد والر�صم والألع�ب حتى يبلغ ال�ص�بعة ثم حينم� 
ي�صر  وحينم�  والتج�ري،  وال�صن�عي  الزراعي  الفني  ب�لتعليم  العن�ية  �صديد  نراه 

)1( املجلي: ال�ص�بق يف احللبة اأو ال�صب�ق.
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على اأن التعليم العملي يف املدار�ش كله� قرين الرتبية النظرية، وحينم� ك�ن يقرتح 
تعليم التالميذ مب�دئ احل�ص�ب التج�ري وم�صك الدف�تر التج�رية.

اإن تفكري ال�صيخ عبد العزيز الجتم�عي ك�ن ين�صح يف كل م� يكتبه وقد 
مر بك اأنه حمل على �ص�ه اإيران مل� اأنكر على اأمته حقه� يف احلكم الد�صتوري وقد 

ق�ل يف حملته هذه:

»كرب عليه اأن ين�صف من ل ينفق اإل من م�لهم ول يخدم اإل برج�لهم اإذ 
اع، واجلهد الذي يبلغ نفو�ش كثري من  رَّ لول ذلك العرق املت�صبب من ِجَب�ه الزُّ

ال�صن�ع، مل� وجد م�صغة يلوكه�)1(  ول غرفة من م�ء ي�صربه�«.

بقي اأن نتحدث عن ج�نب من اأهم جوانب كف�ح ال�صيخ ج�وي�ش وجه�ده، 
ذلك هو ج�نب امل�صلح واملجدد الديني.

ول �صبهة عندي يف اأن ال�صيخ ج�وي�ش لول اأن اجله�د الوطني قد ا�صت�أثر 
به لك�ن اإم�م هذه الأمة ولتوالت اآث�ره، على ن�صق هذا الكت�ب العظيم، الإ�صالم 

دين الفطرة واحلرية، الذي نقدم له بهذه ال�صفح�ت.

وو�ص�ئط  خ�ص�ئ�ش  كل  له  توافرت  رجل  ج�وي�ش،  العزيز  عبد  ف�ل�صيخ 
به�  ونعني  اإ�صالمية  ج�معة  واأقدم  اأكرب  الإ�صالم يف  در�ش  فقد  الديني،  امل�صلح 

)1( يلوكه�: مي�صغه�.

مقـدمة



36 36

الأزهر، وقد اأمت درا�صته منقطًع� له�، متفرًغ� لالإِح�طة به�، وك�نت مواهبه الذهنية 
التي  ال�صعوب�ت  من  الرغم  على  الدرا�صة  تلك  يربز يف  اأن  على  تعينه  والبي�نية 
حت�صد يف طريق ط�لبي املعرفة الإِ�صالمية، مل� اأ�ص�ب املن�هج من حتجر، واملراجع من 

ع ت�صلُّ معه العقول. غمو�ش واإ�صه�ب ت�صيق له النفو�ش، وَتَفرُّ

ثم در�ش يف اأورب� فعرف الأ�ص�ليب احلديثة يف البحث والتنقيب، وترتيب 
الأفك�ر وا�صتخال�ش النت�ئج من املقدم�ت ا�صتخال�ًص� �ص�ئًغ�. وعرف كيف ينظر 
ب�أذه�نهم ونفو�صهم على  الأوربيون اإىل الدين الإِ�صالمي، وال�صبه�ت التي تعلق 
وتدبري  العلم،  وحت�صيل  الأوربي يف حي�ته،  اأ�صلوب  بني  وق�رن  ومب�دئه،  اأحك�مه 
امل�ل، وا�صتجم�ع اأ�صب�ب القوة، واإدارة البالد، واختي�ر احلك�م، وحم��صبة امللوك 
�صبل  وتي�صري  التعليم  ون�صر  اأحك�مه،  واحرتام  الع�م،  الراأي  وتنوير  والوزراء، 
الثق�فة، ف�أدرك مدى تخلف املجتمع امل�صري والعربي والإِ�صالمي، ونظر اإىل الدين 
فلم يجد فيه م� يحول دون التقدم والتن�ف�ش يف مي�دين البحث العلمي النظري 
والع�مل،  املراأة  وحترير  والتج�رة،  وال�صن�عة  القت�ص�د  �صروح  واإق�مة  والتطبيقي، 
فخ��ش مع�ركه ال�صي��صية مملوء النف�ش بهذا الإِمي�ن، عظيم الأمل يف اأن يوفر لبالده 
اأ�صلحة تعينه� على طرد الغ��صب الأجنبي، وطرد اخلزعبالت والأك�ذيب العقلية 

وال�صموم النف�صية معه.

الإِجنليز  ح�رب   � منوذجيًّ م�صلًح�  ج�وي�ش  العزيز  عبد  ال�صيخ  ك�ن  لذلك 
وخ��صمهم، وح�رب الرجعية �صواء ك�نت رجعية ر�صمية ممثلة يف اخلديو والوزراء 
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اأو ك�نت ممثلة يف الأوه�م ال�ص�ئعة التي يتبن�ه� ويحر�ش عليه� اأقوام ين�صبون اإىل 
العلم الديني زوًرا وبهت�نً�، وم� هم اإل متجرون ب�لدين، ومتخذون من اأحك�م القراآن 
فيه  تردى  الذي  اخلط�أ  هذا  من  ج�وي�ش  ال�صيخ  اهلل  اأعفى  فقد  مزج�ة.  ب�ص�عة 
اآخرون دعوا اإىل الإِ�صالح الديني، واأح�صنوا الكت�بة فيه، والدعوة اإليه، ولكنهم 
الأجنبي  الحتالل  ممثل  الربيط�ين  املعتمد  من  ت�أييد  اإىل  دعوتهم  يف  ا�صتندوا 
لو  اأنهم  مع  اأمره�،  على  والق�ئمني  الوطنية  وب�حلركة  ال�صي��صية،  ب�لدعوة  وهزئوا 
ان�صموا اإليه� لأع�نوه�، ومهدوا الطريق يف الوقت نف�صه لالإِ�صالح الديني الذي 

يدعون اإليه ويحر�صون عليه.

ولقد ا�صتط�ع ال�صيخ عبد العزيز ج�وي�ش اأن يجد من وقته وجهده م� ي�صتطيع 
اأن يخ�ص�صه لالإِ�صالح الديني، فوقف على ذلك اجل�نب اله�م من م�ص�غله جملة 
الهداية الأ�صبوعية التي اأ�صدره� يف فرباير �صنة 1910 وقد ا�صتمر ي�صدره� حتى 
�صنة 1912. ثم �صدرت متقطعة يف تركي� حتى �صنة 1914، وقد ق�ل يف افتت�حية 
العدد الأول منه�، يف بي�ن اأغرا�صه�: »اإن من يلقي على اأحوالن� نظرة ت�صتبطنه�.. 
يرى اآف�ت ف��صية، وخراف�ت ع�تية، وفو�صى ممتدة العرق مل يخل لن� منه� �ص�أن« 
نع��ش لغة العرب  ووعد مبواجهة هذا كله. ثم ق�ل اإنه �صيفرغ من اأق�ص�مه� ق�صًم� لإِ
من عث�ره�)1( مب� ي�أتي به من التحقيق�ت اللغوية والإِ�ص�رات الأدبية«. وقد �صدر 

)1( عث�ره�: زلله�.
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فيه  �صي�صري  اإنه  التف�صري  منهجه يف  وق�ل عن  القراآن،  تف�صري  بب�ب  الأول  العدد 
»جمتنًب� كل م� يربك الأذه�ن، ويبعد اآي�ت اهلل عن الأفه�م، وقلم� تكلمت فيم� 
له عالقة بقواعد اللغة وم�ص�ئله�، ف�إن كت�ب اهلل اأظهر من اأن يتوقف فهمه على 
املم�حك�ت)1( ال�صن�عية والت�ص�ريف الإعرابية«. وم� ن�صره من التف�صري يثبت اأنه 
ق�صد منه اإفه�م الن��ش اأحك�م القراآن يف ي�صر ومب� يتفق مع م� انتهت اإليه حق�ئق 
العلم بغري حم�ولة لدع�ء اأن القراآن ج�ء ليقرر هذه احلق�ئق العلمية، فنفى فعاًل 
وهو ي�صرح كلمة �صم�ء يف الآية ﴿ک    ک  ک  گ﴾  [الفرق�ن/ 48] م� ذهب 
اإليه بع�ش املف�صرين من اأنه� موج مكنون واأن ال�صم�ء الث�نية من �صخرة، والث�لثة 
من حديد، والرابعة من نح��ش، وق�ل: »احلقيقة اأن القراآن مل ي�أت ب�صيء من ذلك 
ففي القراآن م� يدل على اأن ال�صم�وات بن�ء موؤلف من اأجزاء م�دية على نحو م� 
نرى يف اأر�صن�، ومنه� م� يدل على اأنه� جمرد طرائق ومدارات ت�صري فيه� الكواكب 

ال�صي�رة«.

وقد اأورد هذا احلكم الفقهي احل��صم ليكون د�صتور املف�صرين جميًع� ق�ل:

»ولقد ن�ش الأ�صوليون على اأنه اإذا وقع التع�ر�ش بني ظ�هر القراآن اأو احلديث 
وبني الق�ص�ي� العقلية التي ي�صيبه� الإن�ص�ن عن طريق الربه�ن الق�طع اأو امل�ص�هدات 
الواقعة حتت �ص�ئر احلوا�ش على �صريطه� - اإذا وقع بينهم� هذا التع�ر�ش، وجب 

ت�أويل تلك العب�رات والأحك�م مب� يط�بق هذه الق�ص�ي� العقلية«.

)1( املم�حك�ت: اللج�ج يف املن�زعة.
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دينيني  م�صلحني  اأنف�صهم  ي�صمون  الذين  مه�جمة  ال�صيخ يف  ا�صتد  ولقد 
ويحتمون ب�لإجنليز، وهو موقف �صليم بغري �صبهة؛ ذلك لأن الإِجنليز ل ي�صكتون 
به؛ لأن الإِ�صالح  الق�ئمني  ي�ص�عدوا  اأن  اإ�صالح ديني حقيقي ف�صاًل عن  على 
عليهم  الن��ش  واإث�رة  �صلط�نهم،  قواعد  وزلزلة  لإخراجهم  اإل  يف�صي  ل  الديني 

وتنبيههم اإىل حقوقهم، ومن يغفل عن ذلك فهو اإم� ج�هل واإم� متج�هل.

ب�لقلم  ل  الليبيني  املج�هدين  اأع�ن  )ليبي�(  طرابل�ش  اإيط�لي�  احتلت  ومل� 
وحده ولكن بجمع امل�ل، واإر�ص�ل البعث�ت الطبية، والعت�د والأ�صلحة مع القوافل 
امل�ص�فرة بني م�صر وليبي�، وقد اأع�نه يف هذه اجلهود اأخواه اأحمد وعبد اللطيف، 
اأنور ب��ص� زعيم زعم�ء جمعية الحت�د  وقد جمعت هذه اجلهود بني ال�صيخ وبني 

والرتقي الرتكية التي اآلت اإىل احلكومة قبيل احلرب الع�ملية الأوىل. 

ا�صتد ا�صطه�د احلكومة لل�صيخ عبد العزيز ج�وي�ش، ولكل زعم�ء احلزب 
الوطني، واتخذوا من ق�نون املطبوع�ت �صالًح� يقتلون به احلركة الوطنية فمنعوا 
الأوىل  الع�ملية  احلرب  نذر  وك�نت  الأخرى،  بعد  الواحدة  احلزب  �صدور جرائد 
تلوح يف الأفق، ثم ك�نت احلرب الإِيط�لية الطرابل�صية التي وثقت من العالقة بني 
ج�وي�ش واأنور الزعيم الرتكي الكبري، فبدا لل�صيخ ج�وي�ش اأن الهجرة اإىل تركي� 
وه�جر  وبط�صه�،  بريط�ني�  يد  عن  بعيًدا  جه�ده  وليوا�صل  بحريته،  لينجو  واجبة، 

فعاًل يف اأوائل �صنة 1912م.
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تلك  من  م�ر�ش  يف  العثم�ين  الهالل  جملة  اأخرج  حتى  ي�صتقر  ك�د  م� 
ال�صنة، وهي واإن ك�نت ت�صدر يف اإ�صت�نبول اإل اأنه� ك�نت تر�صل اإىل م�صر، وغريه� 
من البالد العربية، فيتلقفه� الن��ش، وتنقل عنه� �صحف احلزب الوطني مق�لت 

ال�صيخ ج�وي�ش، فك�أنه بني مواطنيه، وعلى اأر�ش وطنه، مل يه�جر.

مع  �صبطت  من�صورات  من  ذريعة  الربيط�نية  ال�صلط�ت  اتخذت  ولذلك 
ط�لب م�صري يدعى اأحمد خمت�ر يف 23 من اأغ�صط�ش �صنة 1912م ك�ن ق�دًم� 
� على الثورة واللجوء اإىل  من تركي� لالإِ�صكندرية، وقيل اإن يف هذه املن�صورات ح�صًّ
عى اأنه ت�صلم هذه املن�صورات من  العنف، كم� قيل اإن الط�لب حينم� حقق معه ادَّ
ال�صيخ ج�وي�ش، فطلبت ال�صلط�ت امل�صرية )الربيط�نية( اإىل تركي� ت�صليم ال�صيخ، 
ت�صليمه  على  وافقت  فقد  لالإجِنليز  موالية  تركي�  يف  الق�ئمة  احلكومة  ك�نت  ومل� 
فجيء به اإىل م�صر وبقي م�صجونً� من 9 �صبتمرب �صنة 1912م حتى 17 من اأكتوبر 
من ال�صنة ذاته�، فع�د اإىل تركي� واأخذ ي�صدر اإىل ج�نب الهالل العثم�ين منتدى 
� يوؤمه كب�ر ال�ص��صة من الأتراك ومن غريهم يف الع�مل الإِ�صالمي كله، ومل�  �صي��صيًّ
نف�صت تركي� يده� من ليبي� وتركت املج�هدين الليبيني يالقون م�صريهم وحدهم 
وهو  الرتكية  احلكومة  مبوقف  د  وندَّ جه�ده،  يوقف  اأن  اأبى  الإِيط�يل،  الغزو  اأم�م 
جمرد لجئ �صي��صي لأر�صه�، وتع�ون مع اأنور ب��ص� يف م�ص�عدة الليبيني، ومدهم 

ب�مل�ل وال�صالح.
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 � اإ�صالميًّ زعيًم�  ول  كبرًيا   � �صحفيًّ تركي�  يف  ج�وي�ش  ال�صيخ  يكن  ومل 
لجًئ� اإليه� فح�صب، بل اإن �صداقته مع اأنور ب��ص� وثقة الأخري به واعتم�ده عليه، 
ل�صي��صة حكومة الحت�د والرتقي ول �صيم�  جعل منه واحًدا من كب�ر املوجهني 
بزعم�ء  �صالته  نط�ق  ولت�ص�ع  العثم�نية،  الإمرباطورية  من  ال�صرقي  اجل�نب  يف 
الع�مل الإِ�صالمي ا�صتط�ع اأن يوؤ�ص�ش جمعية خدام الكعبة، وقد اعتربت جريدة 
بريط�ني�  اأعظم خطًرا على  واأنه ك�ن  �صي��صي،  اأن هذه اجلمعية حزب  »التيم�ش« 
وم�ص�حله� من احلزب الوطني امل�صري، وقد ق�لت يف الكت�ب الذي و�صعته ت�ريًخ� 
الهند  »اإن زعم�ء هذا احلزب هم من م�صلمي  الأوىل:  الع�ملية  لأحداث احلرب 
وال�صني والأفغ�ن والرتك، واإن بع�ش ر�صله نفذوا اإىل م�صر لتحري�ش امل�صلمني من 

اجلنود الهنود على �صب�طهم فقب�ش عليهم واأبعدوا«.

ويف فرباير �صنة 1914م اأ�صندت احلكومة الرتكية اإىل ال�صيخ واإىل �صكيب 
اخل�م�ش  اخلليفة حممد  اأن�به  وقد  املنورة،  املدينة  ت�أ�صي�ش ج�معة يف  اأمر  اأر�صالن 
لو�صع حجر اأ�ص��صه� يف فرباير �صنة 1914م، فق�م ب�إر�ص�ء احلجر واأذاع بي�نً� ج�ء 
الزراعية  وامل�ص�ح�ت  والهند�صة،  للطب،  �صت�صم كلي�ت  اجل�معة اجلديدة  اأن  فيه 
يتبعه� م� يلزمه� من م�صت�صفى، ومع�مل للتحليل. ثم دع� امل�صلمني ليدعموا هذا 

امل�صروع مب�لهم.

وعهد اإليه ال�صلط�ن حممد يف نف�ش ال�صنة ب�أمر جتديد كلية �صالح الدين 
تدري�ش  على  �صتقوم  الكلية  »اإن  امل�صروع:  هذا  عن  فق�ل  القد�ش،  يف  الأيوبي 
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ج اأخ�ص�ئيني  العلوم ال�صرعية واحلقوق والفنون املختلفة واللغ�ت املتنوعة؛ لتخرِّ
للنهو�ش  وي�صلحون  الدينية،  التع�ليم  عن  الدف�ع  على  ق�درين  العلوم  هذه  يف 
ولندن  برلني  اإىل  �ص�فر  ثم  العلمية«.  الأعم�ل  وتبع�ت  ال�صرعية  الوظ�ئف  ب�أعب�ء 
لإِعداد م� يلزم للج�معة والكلية من معدات. ويف اأثن�ء وجوده يف لندن وقع يف 
اأثن�ء خروجه من زي�رة  25 من يولية �صنة 1914م �صروع يف قتل اخلديو عب��ش 
الذي  اخلديو  من�ف�ش  حليم،  �صعيد  الأعظم(  )ال�صدر  اآنذاك  تركي�  وزراء  رئي�ش 
مل ينقطع اأمله يف اأن يكون خديو م�صر، وك�ن العرابيون ير�صحونه لهذا املن�صب 
الع�يل، فط�ب خل�صوم ال�صيخ ج�وي�ش اأن يتهموه ب�أنه ك�ن من وراء هذه اجلرمية، 

وبقي اخلديو عب��ش موؤمًن� اإىل اآخر يوم يف حي�ته ب�صحة هذا الته�م.

اأغ�صط�ش �صنة 1914م وبقيت تركي�  الع�ملية يف 4 من  اأعلنت احلرب  ثم 
على احلي�د حتى 5 من نوفمرب، اإذ خ��صت يف هذا اليوم هذه احلرب يف �صف 
اأمل�ني� و�صد بريط�ني� وفرن�ص�، والث�بت اأن ال�صيخ ج�وي�ش ك�ن على عالقة ب�ل�ص��صة 
الأمل�ن حتى قبل اإعالن احلرب، فقد ك�ن يوؤمل اأن يجد عند اأمل�ني� م� يعني على 
اإحراج الحتالل الربيط�ين يف م�صر وب�لت�يل اإىل اإخراجه. وك�ن الربن�ش »هتزتلد« 
الأمل�ين هو ال�صخ�صية الأمل�نية الكبرية التي ندبت للتع�ون مع ال�صيخ، فلم� ن�صبت 
احلرب ات�صع نط�ق ن�ص�ط ال�صيخ ج�وي�ش ال�صي��صي، واأ�صبح يكرث من تردده على 
اأمل�ني�، وقد اأ�صدر جملة »الع�مل الإ�صالمي« ب�لأمل�نية وب�لعربية مًع�، وقد �صدرت 
الن�صخة العربية يف ال�ص�د�ش من م�يو �صنة 1916م، كم� �صدرت الن�صخة الأمل�نية 
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يف اأغ�صط�ش �صنة 1916م، وقد احتفل ب�صدور العدد الأول منه� بح�صور اجلرنال 
اإيهوف الق�ئد الأمل�ين وحقي ب��ص� �صفري تركي� يف برلني، وقد اأ�صبح مكتب هذه 
وك�ن  وال�صرقيني،  وللم�صلمني  والعرب  للم�صريني   � �صي��صيًّ ن�دًي�  برلني  املجلة يف 
يرتدد عليه كب�ر ال�ص��صة اأمث�ل »زولتو« و»برن�ردي« و»تريبتز« وزير البحرية الأمل�نية 

�ص�حب فكرة الغوا�ص�ت و »زمرم�ن« وغريه من الوزراء.

امل�ص�لك يف  �صدت  مهزومة،  اأمل�ني�  وخرجت  اأوزاره�،  احلرب  و�صعت  ومل� 
على  غلبت�  احلرب،  خالل   � �صي��صيًّ معهم�  تع�ون  اللت�ن  ف�لدولت�ن  ال�صيخ.  وجه 
اأمرهم�، وبالده ل ي�صتطيع العودة اإليه� ولبد من م�ل لنتق�له اإىل بالد اأخرى، 
والإق�مة فيه�، ويداه واأيدي زمالئه من رج�ل و�صب�ب احلزب الوطني �صفر من 
اأحمد  وقد و�صف  واجلوع.  الفقر  وع�نى  الأر�ش،  وبهم  به  لذلك �ص�قت  امل�ل؛ 
وفيق ال�صحفي هذه الأي�م فق�ل: »اإن م�أوى ال�صيخ ج�وي�ش يف تلك الأي�م ك�ن 

عربة من عرب�ت احليوان�ت املك�صوفة ي�أوي اإليه� يف ركن يف ال�صت�ء اله��صر)1(«.

اليون�ين  الزحف  لرد  كم�ل،  م�صطفى  بقي�دة  الكم�لية،  الثورة  ق�مت  ثم 
ج�وي�ش  ال�صيخ  اأت�تورك  كم�ل  وا�صتدعى  الأن��صول،  يف  الرتكي  الوطن  على 
لرياأ�ش هيئة بحث ودرا�صة وفتوى اإ�صالمية ا�صمه� »تدقيق�ت وت�أليف�ت اإ�صالمية« 
وي�صل ال�صيخ اإىل اأنقرة يف 17 من دي�صمرب �صنة 1922م وي�أخذ يف اإعداد م� يلزم 

)1( اله��صر: الك��صر.
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لهذه الهيئة من املراجع، ويعد له� مك�نً�، وي�صع له� برن�جًم�، ولكنه ل يلبث اأن 
يختلف مع كم�ل اأت�تورك، حينم� تت�صح نية اأت�تورك يف اإنه�ء اخلالفة الإ�صالمية 
ويف اإق�مة حكم علم�ين ل ديني يف تركي�، واأدرك الأتراك اأن ال�صيخ ل يقرهم على 
اأفك�رهم ول يوؤيد �صي��صتهم ف�أ�صبحت حي�ته يف خطر ويعلم اأ�صدق�وؤه بذلك فيدبر 
عرارجي  اأحمد  مبع�ونة  املح�مي  عرارجي  وزميله حممد  املح�مي  �صليم�ن ح�فظ 
ا اإىل م�صر بعد اأن رف�صت وزارة  الت�جر ب�لإِ�صكندرية، لل�صيخ، �صبيل العودة �صرًّ
اأن د�صتور �صنة 1923م  اإىل بالده مع  ب�لعودة  ت�أذن له  اأن  اإبراهيم )ب��ص�(  يحيى 
ك�ن قد اأعلن، ون�صو�ش هذا الد�صتور ل ت�صمح مبنع دخول امل�صري اإىل بالده، وقد 
رفع �صليم�ن ح�فظ دعوى على احلكومة لهذا املنع، ولكنه اآثر وزميله اآخر الأمر 
ال لل�صيخ الذي ع��ش �صنني طويلة م�صرًدا  اأن ي�صع� احلكومة اأم�م اأمر واقع، ف�صهَّ
الأخبـ�ر يف 18  واأعلنت جريدة  بـالده،  اإىل  يعود  اأن  الأعـداء  ج�ئًع� يرت�صده 
دي�صمرب �صنة 1922م، اأنه ع�د اإىل وطنه، ولكنه ع�د ليخو�ش املعركة النتخ�بية 
فر�صح ال�صيخ نف�صه يف دائرة من دوائر الإِ�صكندرية، ور�صح الوفديون �صده حممد 
�صعيد )ب��ص�( رئي�ش الوزراء ال�ص�بق، وح�صد خ�صوم ال�صيخ قواهم لي�صقطوه، فقد 
ك�نت حمالته على زعيم الوفد ومق�لته املعنونة »ظلموك ي� �صعد« ل تزال ترنُّ 
يف الآذان، وقد اأ�صقط وجنح خ�صمه ب�أغلبية �ص�حقة، فقد ك�ن ال�صعور وقتذاك مع 
�صعد ومر�صحيه مع اأن ال�صيخ ك�ن قد و�صع نف�صه يف خدمة الثورة التي اندلعت 
�صنة 1919م وكتب لهذا، وهو يف اأورب�، اإىل �صعد واقرتح اأن يتم ات�ص�له ب�لثورة 
عن طريق اأ�صخ��ش غري مت�صلني ب�لن�ص�ط ال�صي��صي اإذ ك�ن �صعد يرى اأن ات�ص�له 
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ب�ل�صيخ وحممد فريد ي�صيء اإىل الثورة ب�عتب�ر اأنهم� ك�ن� على �صلة ب�لأمل�ن خالل 
ا. احلرب الع�ملية الأوىل، وقد كررا العر�ش فلم يتلقي� ردًّ

وك�أمن� كتب على ال�صيخ اأن يق�صي حي�ة م�صطربة، حتى حينم� يعزم على 
اأن ي�صتقر، ففي 11 من يولية �صنة 1924م �صرع �ص�ب م�صري ك�ن يطلب العلم 
اأمل�ني� يدعى عبد اخل�لق عبد اللطيف يف قتل �صعد زغلول يف داخل حمطة  يف 
العم�ل  زعيم  م�كدون�لد  امل�صرت  ليف�و�ش  لندن  اإىل  لل�صفر  يتهي�أ  و�صعد  الق�هرة، 
بعد  اأي  نف�صه  ال�صهر  الث�لث ع�صر من  وقتذاك، ويف  الربيط�نية  ورئي�ش احلكومة 
ُقِب�َش على ال�صيخ ج�وي�ش وبقي معتقاًل حتى 5 من  يومني من وقوع احل�دث، 
احلرية  ن�صيم  ي�صتن�صق  يكد  الق�صية، ومل  هذه  التحقيق يف  ذمة  على  اأغ�صط�ش 
حتى اأعيد القب�ش عليه يف 7 من اأغ�صط�ش - اأي بعد يومني من الإِفراج عنه - 
ِهَم فيه� مع  َقت له، واتُّ ة ق�صية ُلفِّ وُزجَّ به يف �صجن احل�صرة ب�لإِ�صكندرية على ِذمَّ
ال�صيخ  وبقي  عب��ش،  اخلديو  فوؤاد حل�ص�ب  امللك  على خلع  عملوا  ب�أنهم  اآخرين 

حمبو�ًص� قرابة ثالثة اأ�صهر بال دليل يق�م �صده ول حجة تربر حب�صه.

واأفرج عنه، وع�د لرياأ�ش زمًن� حترير جريدة احلزب الوطني التي ك�نت قد 
ع�دت لل�صدور يف 23 اأغ�صط�ش �صنة 1923م، ولكنه مل يعد ق�دًرا على اأن يوا�صل 
اإذ خرج من ال�صجن مري�ًص� بعد �صنوات من اجلوع والت�صرد  كف�حه ال�صي��صي، 
والقلق، وعر�ش عليه علي م�هر )ب��ص�( وزير املع�رف اأن يتوىل اإدارة التعليم الأويل 
للكت�تيب،  مفت�ًص�  حي�ته  وبداأ  معلًم�  ن�ص�أ  فقد  داره  اإىل  يئوب  وك�أمن�  ذلك  قبل 

مقـدمة
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وع��ش م�صغوًل ب�لتعليم يف بالده، وقد بذل يف ال�صنوات القليلة التي اأتيح له اأن 
يعمل فيه�، يف هذا امليدان بعد غيبة طويلة عنه، جمهوًدا عظيًم�، ولكنه مل ميهل 
حتى يرى ثمرة جه�ده، فقد واف�ه القدر املحتوم يف 25 من ين�ير �صنة 1929 وهو 
بعد يف الث�لثة واخلم�صني من عمره، وقد ك�صفت وف�ته عن �صخ�مة العمل الذي 
ق�م به يف كل ن�حية من نواحي احلي�ة يف بالده، يف ال�صي��صة والتعليم والإِ�صالح 
الديني والكف�ح الجتم�عي، ويف الداخل واخل�رج، ب�لقلم والل�ص�ن والتحري�ش 

والإث�رة والتدبري والتنظيم، والتوفيق والتوجيه.

م�ت وهو ي�صتعد ل�صتئن�ف اإ�صدار جملة الهداية اإىل ج�نب عمله احلكومي 
اآث�ره الب�قية. لقد  اإن�ص�ء جمعية ال�صب�ن امل�صلمني فك�نت اأحد  اأن �ص�هم يف  بعد 
و�صعراء  �ٍب  ُكتَّ مع  �صوقي  وعرب  وهيئة،  حزب  كل  من  عليه  الن��ش  حزن  ف��ش 

لح�صر لهم عن هذه امل�ص�عر بق�صيدته العظيمة.

ثم ق�ل:

هيد اَب املجاهد ُعقبى ال�شَّ اأَ�شَ

واأَم�شى جَماًدا َعدوَّ اجُلمود

باب َطريُد ال�شيا�شِة منذ ال�شَّ

واهَي من َكْيِدها ََلقيُت الدَّ

حَمْلَت على النَّف�ِش ما ل ُيَطاق

ريد ــاَف ال�شَّ اه امل�شَ واألقى َع�شَ

م القيود وَباَت على القيد َخ�شْ

ريد َلَقد اآَن اأن ي�شرتيَح الطَّ

وما كال�ّشيا�شة داء َيكيد

وجاَوْزَت يف امل�شتطاِع اجلُهود

فتحـي ر�شـوان



4747

لقد �صدق �صوقي، فقد احتمل ال�صيخ عبد العزيز ج�وي�ش من اأجل بالده 
مواطنيه  بني  ا  فذًّ وراح  وال�صديقون،  الأبرار  اإل  يتحمله  مل  م�  ودينه،  وعقيدته، 
الذي لزمه، والبت�ص�مة  وب�لهدوء  فيه� مع�ركه  التي خ��ش  ب�ملي�دين  ومع��صريه 

على �صفتيه ووجهه يفي�ش دَعًة وطم�أنينة وثقة.

مقـدمة
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زارين ذات يوم، واأن� يف اأك�صفورد من بالد الإجنليز، لفيف من جنب�ء طلبة 
اأخذن� نتح�دث يف  العلم يف كليته� اجل�معة، فم� ك�د ي�صتوي بهم املجل�ش حتى 
اأمر ال�صرق وال�صرقيني، وم� لهم من الأخالق والع�دات والأحوال، التي تب�ين يف 
كثري من الوجوه، م� عليه اأهل اأورب�، حتى اأف�صى بن� املق�م اإىل الكالم يف الإِ�صالم 
فوجدت من خالل حديث القوم اأنهم ل يك�دون يفقهون لالإِ�صالم معنى، �صوى 
اأنه ال�صرتق�ق والطالق وتعدد الزوج�ت، واأن امل�صلمني يعبدون حممًدا كم� يعبد 
الن�ص�رى امل�صيح ابن مرمي، وم� زادوين فيهم ب�صرية، فلط�مل� ق�بلت من اأمث�لهم م� 

اأوقفني على مبلغ معظم القوم بهذا الدين احلنيف. 

ف�أخذت اإذ ذاك اأبني لأولئك الأف��صل، اأ�صول الدين الإِ�صالمي وقواعده 
اأن  عليهم، من غري  اأق�ش  م�  يتدبرون  القوم  اأرى  فكنت  تك�ليفه،  بع�ش  وحكم 
وراء  نبذوا  بل  جحود،  اأو  عن�د  قلوبهم  يعمي  ول  تع�صب،  نفو�صهم  ي�صتهوي 
ظهورهم جميع م� ك�نوا يلقنونه منذ املهد من النق�ئ�ش، التي مثلت لهم الإِ�صالم 
يف اأب�صع �صورة واأقبحه�، ومل يكد ينتهي بن� احلديث، حتى انطلق اأحدهم ق�ئاًل: 

متهيد
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»يخيل اإيلَّ اأيه� ال�صيخ اأن هذا الدين ل ين�يف الفطرة يف �صيء«. ف�أجبته اإذ ذاك 
مب� تذكرته من قوله عليه ال�صالم: »كل مولود يولد على الفطرة ف�أبواه يهودانه اأو 
حتى  جدع�ء)1(  من  فيه�  جتدون  هل  البهيمة  تنتجون  كم�  �ص�نه  ميجِّ اأو  ين�صرانه 

تكونوا جتدعونه�«. وترجمت لهم هذا احلديث ال�صريف.

والذي يفهم من احلديث اأن التهويد اأو التن�صري �صفة تطراأ على الإِن�ص�ن 
بك�صب اأبويه، ك�جلدع الذي ي�صيب ال�ص�ة بعد اأن تولد على الفطرة �صليمة 

ل عيب فيه�.

ويدل على ذلك م� ن�ش عليه ال�صرع الإِ�صالمي من عدم تكليف الق��صرين 
واألَّ يوؤاخذوا مب� فعل اآب�وؤهم من التهويد والتن�صري، حتى يبلغوا را�صدين را�صني 
مب�  التك�ليف  اأعب�ء  كواهلهم  على  األقيت  وقد  ذاك  اإذ  فيوؤاخذون  اآب�ئهم،  بدين 

ك�صبت اأيديهم.

اأو  اليهود  اأو  الن�ص�رى  اأبن�ء  حتى  الق��صرين،  اعترب  قد  الإِ�صالم  فرتى 
املجو�ش، م�صلمني ن�جني حتى يكلفوا. ف�لدين الفطري لكل مولود هو الإ�صالم 
اإل فيم� يتعلق ببع�ش املع�مالت الدنيوية ك�لإرث ونحوه، ف�إن الأطف�ل يف ذلك 

ت�بعون لآب�ئهم.

)1( البهيمة اجلدع�ء: هي التي ُقطع جزء من اأذنه�.
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وبعد، ف�إنَّ� نريد اأن نذكر لك وجه كون الإ�صالم دين الفطرة، واأنه لو ترك 
ر مل� اخت�ر بفطرته اإل الإِ�صالم،  الطفل و�ص�أنه حتى يكرب غري مهّود ول من�صّ
ول ميكن تو�صيح ذلك اإل ب�لبحث يف بع�ش اأ�صول الإِ�صالم وقواعده والأغرا�ش 

التي يرمي اإليه� ال�ص�رع يف تك�ليفه، فنقول:

متهيد





كل اإن�ص�ن ي�صعر بفطرته اأن ثمة واحًدا قد نظم هذا الع�مل ودبره، ل ميكن 
اأن ي�ص�به املمكن�ت يف �صيء من �صف�ته�، فلي�ش بج�صم ول عر�ش ول حمدود 
ب�آث�ره ال�ص�خ�صة، وهو غري ق�بل للحلول ول  اإل  اإدراكه  ول متحيز، ول ي�صتط�ع 

لل�صعود ول للنزول.

واأثر  البعري،  على  تدل  »البعرة  فق�ل:  بفطرته  الأعرابي  اهتدى  ذلك  اإىل 
ل  كيف  فج�ج)1(،  ذات  واأر�ش  اأبراج.  ذات  ف�صم�ء  امل�صري.  على  يدل  الأقدام 
تدلن على اللطيف اخلبري«. فج�ء الإِ�صالم م�صدًق� مل� اقت�صته الفطرة ال�صليمة ومل 
يزد يف ال�صتدلل �صيًئ� �صوى اأن اأيقظ العقول ونبهه� اإىل النظر يف اآث�ر اهلل تع�ىل، 

فم� عليك اإل اأن تت�صفح القراآن الكرمي فتجد ذلك يف اأكرث من اآية من اآي�ته.

� مل� اختلف الن��ش يف عق�ئدهم  ، رمب� ق�ل اإن�ص�ن اإنه لو ك�ن التوحيد فطريًّ نََعمنْ
جتد  تك�د  ل  َحتَّى  �َصتَّى  مذاهب  نعلم  كم�  فذهبوا  اآلهتهم،  ت�صوير  يف  وتب�ينوا 
من�ص�أ  اإذ  الفطرة،  ملقت�صى  مب�ين  اأن هذا  بعد  اآلهتهم، و�صنحقق لك  ت�ص�بًه� بني 

)1( فج�ج: جمع فج وهو الطريق الوا�صع بني جبلني.

الفطـرة والتوحـيد
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ذلك اأن الإِن�ص�ن مي�ل اإىل العتم�د على م� يقع حتت حوا�صه من الك�ئن�ت واإىل 
اإنك�ر م� لي�ش له يف ذهنه �صورة ول حدود حم�صورة.

الكت�ب حيث ق�ل:  اأهل  �ص�أن مع�ندي  تع�ىل يف  ه اهلل  م� ق�صّ فمن ذلك 
ڭ   ڭ    ۓ   ۓ    ے   ھے   ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ﴿ۀ   

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
ۉ  ې   ې﴾ [الن�ص�ء/ 153] .

ومن الَبَدِهي اأن ال�صيء ل ي�صح اإنك�ره اإل اإذا ثبت ب�لربه�ن القطعي عدم 
العجب  به فمن  والإح�طة  ت�صوره وحتديده  املدارك عن  اأم� جمرد عجز  وجوده، 
اأن يتخذه ذو عقل بره�نً� ينفي به وجود ال�صيء، واأعجب من ذلك اأن ترى اأكرث 
اآية  ب�أهل العلم يف هذا الع�صر على هذا املذهب العجيب الذي هو  املتحككني 

اجلهل ونه�ية احلمق.

والعقل  الفطرة  مقت�صى  يط�بق  مب�  واإثب�ته  احلق  و�صف  يف  الإِ�صالم  ج�ء 
﴿ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ   تع�ىل:  قوله  تدبرت  اأفال  املط�بقة،  مت�م 
ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  
ۆئ            ۆئ   ۇئۇئ   وئ     وئ     ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ېى   ې   ې   ې    ۉ  

ۈئ  ۈئېئ  ېئ     ېئ     ىئىئ   ىئ  ی   ی﴾ [البقرة/ 255].
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لقد جمعتني امل�ص�دفة برجل م�صلم من الإجنليز، مل يرُج من اإ�صالمه �صيًئ� 
ًة لنيل �صيء من الرغ�ئب ال�صي��صية،  من حط�م الدني�، ول اأن ين�ل ج�ًه� يتخذه ُعدَّ

فق�ل يل:

»اإن يف القراآن اآية ل اأََملُّ من تكراره� ول من ترديد النظر فيه�، ج�ءت يف 
و�صف اهلل تع�ىل مب� لي�ش يف ا�صتط�عة اأحد من اأئمة الأدي�ن الأخرى، على ذك�ئهم 
اآية الكر�صي.  ي�أتوا به« ثم تال ب�لإجنليزية تلك الآية الكرمية  اأن  و�صعة اطالعهم، 
عنه�  لٍه  واأنت  اإل  �صمعك  على  مرة  الآية  تلك  مرت  هل  العربي  اأيه�  فب�أبيك 

كت به� ل�ص�نك اإل واأنت به� تعجل؟! تلعب. اأو حرَّ

عليه�  بكليم�ت عرثت  هن�  اآتيك  اأن  اأريد  التوحيد  ملو�صوع  وتتميًم�  هذا 
للُّورد م�كويل الك�تب الإِجنليزي ال�صهري اإذ ق�ل م� ترجمته:

»اإن علم�ء املنطق قد بنوا عق�ئدهم وق�ص�ي�هم على الربه�ن العقلي، ف�أمكنهم 
اأن ي�صلموا القول ب�أن من الأ�صي�ء م� ل ميكن للعقل اأن يحيط به، بخالف ال�صواد 
الأعظم من الع�مة ف�إن معظم اأفك�رهم وق�ص�ي�هم اإم� خي�لية اأو وهمية اأو �صعرية 
فال يك�دون يبنون �صيًئ� من مذاهبهم ومعتقداتهم على نظر �صحيح وفكر �صليم، 
ومن هن� ن�ص�أت كم� يظهر الأدي�ن الوثنية يف كل اأمة ويف كل جيل يف كل زمن، 

ف�ختلفت لذلك �صورة الآلهة ب�ختالف م� �صوره خي�ل معتقديه�«.

الفطرة والتوحيد
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»ولط�مل� اأذن فين� الت�ريخ ببي�ن م� اأدخل اليهود قدميً� يف دينهم من البدع، 
م�صتم�صكني مب� اأماله عليهم خي�لهم الف��صد من �صرورة اأن يكون لهم اإَِله حم�صو�ش 
التي  الأ�صب�ب  معظم  ب�أن  القول  وميكن  والإِجالل.  ب�لعب�دة  يق�صدونه  ملمو�ش 
ذكره� )جيبون( وجعله� اأ�ص��ش انت�ص�ر الدين الن�صراين مل توؤثر ذلك الأثر ومل 
تلك  من  بكثري  م�صفوعة  ك�نت  لأنه�  اإل  الأر�ش  اأطراف  الدين يف  ذلك  تن�صر 
اأكرب �صلط�ن على نفو�ش ال�صذج من الع�مة، ف�إنَّ  الق�ص�ي� الوهمية التي ك�ن له� 
َلق وك�ئًن� ل تدركه الأب�ص�ر ول حتيط به الظنون مل يقل به اإل الفال�صفة  اإَِلًه� مل ُيخنْ
اأفك�رهم  دائرة  �ص�قت  ف�إنهم  الن��ش  من  العقول  �صع�ف  الأخالط  اأم�  الع�ملون، 
وانقطعت �صل�صلة اإدراكهم عن اأن ت�صل اإىل القول ب�إلٍه لي�ش له �صورة حمدودة 
يف نفو�صهم، فك�نوا يت�أففون ويهزءون وي�صحكون من اأولئك الفال�صفة ويرمونهم 

ب�لبله اأو ق�صور الذهن«.

ال�صوّي، وق�صت  ال�صراط  القدمية، و�صلَّت  الأزمنة  »ط��صت)1( النفو�ش يف 
الن��ش  يعلم  واأخذ  ال�صالم  عليه  امل�صيح  فج�ء  احلرم�ت،  وانتهكت  القلوب، 

ويدعوهم اإىل م� ج�ء به من الهدى فمنهم من اآمن ومنهم من كفر«.

»ومل ي�صلم ت�بعو امل�صيح من الن�ص�رى اأن ي�صيبهم يف اإمي�نهم مثل م� اأ�ص�ب 
اليون�ن والفر�ش وغريهم من قبلهم، فتمثل الإله لهم يف �صورة اآدمي م�صى بينهم 

)1( ط��صت: خف عقله� وزلت عن الهدف.
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و�ص�ركهم يف اأغرا�صهم وم� يعرتيهم من النحالل وال�صمحالل، كم� ك�ن يبكي 
ال�صليب،  اأعواد  على  دمه  �ص�ل  حتى  �صلب  ثم  احلظ�ئر،  يف  وين�م  القبور  على 
الق�صي�صني  من  لهم  ك�ن  ثم  الوثنية،  من  لب��ش جديد  للع�مل يف  بذلك  فظهروا 
لليون�ن، فك�ن القدي�ش  والرهب�ن بعد ذلك لفيف من الآلهة على مث�ل م� ك�ن 
العذراء  اتخذوا  اليون�ن، وكذلك  املريخ عند  اإله احلرب كم� ك�ن  جورج لديهم 
هرة و�صبع  اآلهة للجم�ل وفنون الأدب كم� ك�نت الزُّ وغريهم�   Cicilia و�صي�صيلي� 

ا..«. كواكب اأخرى the muses اآله�ت لدى اليون�ن.. وهلم جرًّ

»ولط�مل� اأخذ املفكرون من روؤ�ص�ء الدين يزيلون م� ل�صق بعقول الع�مة من 
تلك ال�صور الوهمية، ولكنهم مل يفلحوا«.

»جتد الع�مة يف هذا اليوم يتع�صقون �صم�ع كثري مم� ل معنى له من اخلزعبالت، 
ويته�فتون على تلقف �صري بع�ش من ل قيمة لهم يف �صوق الف�ص�ئل واملكرم�ت، 

اأكرث مم� مييلون اإىل تعرف وتفهم �صيء من قواعد الدين الأ�ص��صية«.

ويف  له،  ويذعن  يعتنقه  الذي  الدين  �ص�أن  يف  م�كويل  اللورد  ق�له  م�  هذا 
رين هذا - واحلديث ذو  الأمم التي �ص�ركته يف الأخذ به وبي�ن اأحوالهم وقد ذكَّ
�صجون - م� اأ�ص�ب عقول امل�صلمني من امل�ّش الذي اأ�ص�ب ع�مة غريهم، اأفراأيت 
اإىل من فيه�  اإىل الأ�صرحة فيعفرون وجوههم برتابه� ويت�صرعون  الذين يذهبون 
متو�صلني بهم اإىل من هو اأقرب اإليهم واأ�صمع لدع�ئهم واأقدر على اإ�ص�بتهم واأحق 

الفطرة والتوحيد
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ڑ   ڑ   ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ﴿ وخ�صوعهم؟  بعب�دتهم 
ک﴾ [الرعد/ 16] ﴿ڀ  ڀ  ٺ﴾ [النمل/ 64]  ﴿ڑ  ک  ک  ک        کگ  گ  

گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ﴾  [يو�صف/ 40] .

ب�هلل  الإِمي�ن  يف  الإِ�صالمي  ال�صرع  به�  ج�ء  التي  ال�صبيل  اأن  واخلال�صة 
وتقدي�صه عن احللول وم�ص�بهة الغري وتوحيده ب�لعب�دة دون ك�ئن غريه هي ال�صبيل 
التي ي�صل اإليه� الإِن�ص�ن بفطرته متى خلى و�ص�أنه غري م�صلل ببع�ش الأب�طيل ول 

مدفوع اإىل غري تلك ال�صبيل.

﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ.پ  پ.  پ  ڀ    الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�صم 
ڀ  ڀ.ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ﴾  [الإخال�ش/ 1 - 4].



ظهر النبي  يف اأمة اأمية، دينه� الوثنية، ومن اأخالقه� الكرب والغطر�صة 
الوا�صح  ب�حلق  الر�صول  فلم� ج�ءهم  والنهب،  ال�صلب  ارتزاقه�  وو�ص�ئل  والعن�د، 

اختلفوا، فمنهم من اآمن به ومنهم من �صد عنه.

وك�ن مع�ندو اليهود وامل�صركون ي�ص�ألون الر�صول عليه ال�صالة وال�صالم اأن 
يثبت دعواه النبوة ب�صيء من املعجزات اخل�رقة للع�دة، فك�ن  يرجع بهم اإىل 
اجلواب عم� هو من حدود وظيفة الر�صل، اإذ ل عالقة عقلية بني دعوى الر�ص�لة 
والقدرة على �َصقِّ الأر�ش ونحوه من املعجزات، ولقد نقل عن ابن ر�صد اأن الآي�ت 
الر�ص�لة  دعوى  على  قطعية  دللة  تدل  ل  املعجزات  بطلب  اخل��صة  القرتاحية 
اأو   � نبيًّ النبي  به�  �صمي  التي  ال�صفة  اأفع�ل  لي�صت من  منفردة؛ لأنه�  اإذ ج�ءت 
الر�صول ر�صوًل؛ ولذا ك�ن النبي  يرجع ب�لقوم اإىل م� هو من حدوده واإىل تدبر 
م� ج�ء به القراآن الكرمي من الهداية، ف�إن دللة القراآن على هذه ال�صفة كدللة 

ّب ملن يدعيه، ق�ل تع�ىل يف �صورة العنكبوت: ﴿ڻ  ۀ  ۀ   الإبراء على الطِّ
ہ   ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ.    ڭ  ۇ  

النبوة والغر�ش الفطري منها
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ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   

ل النبي   من اإج�بة مط�لب  ې﴾  [العنكبوت/ 50 - 51]. ولط�مل� تن�صَّ

الإن�ص�ين  الع�مل  �ص�أن  اإ�صالح  وهو  �صريعته  من  ق�صد  م�  اإىل  واأر�صدهم  العرب، 
والق�ص�ء على م� ك�ن �ص�ئًدا فيهم من ال�صالل املبني ق�ل تع�ىل يف �صورة الأنع�م:  

﴿ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھھ   ے  ے  

[الأنع�م/50]،  ٴۇ﴾   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ   ۓ   ۓ  
وج�ء يف �صورة الإ�صراء: ﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ.ژ  
ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ .ڳ  ڳ  ڳ  
ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ.   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ        ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

ۆ   ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ﴾ [الإ�صراء/ 90 - 93].

لهم  وبنّي  املعجزات  طلب  يف  اللج�ج)1(  من  الن��ش    النبي  حذر  كم 
ٹ    ٿ     ٿ   ﴿ٿ   تع�ىل:  قوله  ذلك  فمن  نت�ئجه�،  و�صوء  عواقبه�  وخ�مة 
ہ   ہ  ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں    ﴿ وق�ل:  [الإ�صراء/59]  ٹ﴾  
ۈ   ۆ.   ۇ      ڭۇ   ڭ   ۓ  ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ    ہ  
ى   ې   ې  ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ  

ى﴾  [الأنع�م/57 - 58].

)1( اللج�ج: مالزمة الأمر وعدم الن�صراف عنه.
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مل يكن طلب املعجزات من النبي عليه ال�صالم ن��صًئ� عن تروٍّ من العرب 
و�صدق راأي، و�صالمة فطرة، واإ�صرار منهم على األ يقبلوا �صيًئ� اإل بربه�ن، ولكنهم 
ك�نوا يقرتحونه� اإم� عبًث� اأو عن�ًدا اأو عماًل مب� تلقفوه عن اجل�هلية الأوىل، وم� اأملت 
عليهم نفو�صهم التي اأخذ ال�صالل بتالبيبه�، فك�ن النبي عليه ال�صالم يدعوهم 
لن  التي  اهلل  �صنة  يخ�لف  م� ل  ويطلب  الإن�ص�نية  الفطرة  مبقت�صي�ت  العمل  اإىل 

وئ   وئ      ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ﴿ى   تع�ىل:  ق�ل  تبدياًل،  له�  جتد 
حئ   جئ   ی.  ی   ی   ىئ    ىئ   ىئ   ېئ   ېئېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئۇئ  
ٻ    ٻ   ٻ    . حت  جت   يب   ىب   مب     خب   حب   جب   يئ     ىئ      مئ  
ٻ    پ  پ  پ   پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  
ٿ  ٿ   ٹ  ٹ﴾. [الأنع�م/ 109- 111]، اأراد اهلل احلكيم اأن يبني 
للن��ش اأن تلك الآي�ت التي يطلبونه� ل ت�صلح مفحًم� لهم وحجة ق�ئمة تلزمهم 
ذلك  على  وبرهن   5=2+2 اأن  ادعى  من  مثل  ذلك  يف  مثله�  اإذ  �صرعه،  اتب�ع 
العجيبة وخوارق  اأتى من الأمور  به�  ف�إن املدعي  ب�إبرائه مري�ًص� من داء ع�ص�ل، 
الع�دات م� ل ي�صتطيع اأن يحمل اأحًدا على اعتق�د �صحة دعواه التي اأتى به�، 
من  اأنبي�وؤهم  به  ي�أتي  م�  لون  يوؤوِّ وغريهم  اليهود  من  الأقدمون  ك�ن  هن�ك  ومن 
اإذا  رِة لهم، حتى  املُ�َصخَّ اأعم�ل اجلن  اإنه� من  اإنه� �صحر وق�ئل  املعجزات، فق�ئل 
�ص�قت عليهم الأ�صب�ب جلئوا اإىل التم��ش اأ�صب�ب اأخرى غري معقولة ك�عتذارهم 
بعجز اأفه�مهم عن اإدراك معنى تلك الآي�ت مع اإ�صرارهم على اجلحود والإِنك�ر، 

النبوة والغر�ش الفطري منها
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﴿ٹ  ٹ   تع�ىل:  وق�ل  [البقرة/ 88]  ﴿ې   ې  ى﴾   تع�ىل:  ق�ل  كم� 
ڤ   ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ﴾ [ف�صلت/5] 
فك�نوا يقفون بعد اأن ت�أتيهم الآي�ت موقف املح�رب هلل الع�بث ب�آي�ته في�صيبهم م� 
مب�  وتالعبوا  منهم  و�صخروا  ور�صله  اهلل  مل� ح�ربوا  والنتق�م  العذاب  ي�صيبهم من 

ج�ءوا به من الآي�ت.

عن�ئهم  من  ون�له  اأ�صالفهم،  فعل  كم�   ، النبي  امل�صركون  َب  َكذَّ ط�مل� 
وجل�جهم يف طلب املعجزات ومغ�لتهم يف العن�د م� ك�ن يحزنه ويك�د يطلق ل�ص�نه 
اأن ي�صتعجل بهم ال�صوء، ولو ك�نت اخلوارق يف يد النبي ، وك�نت من الرباهني 
به�،  الإِتي�ن  عن  اأمر    ب�لنبي  قعد  مل�  واإفح�مه،  اخل�صم  لإِلزام  ت�صح  التي 
فطر  التي  وفطرته  تتغري،  ل  التي  و�صنته  له�  مبدل  ل  التي  اهلل  كلم�ت  ولكنه� 

﴿ىئ  ی         ی       ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ       يئ  جب  حب   الكون عليه� 
جح   مج   حج   ىثيث   مث   جث   يت   ىت     مت   حتخت   جت   يب   ىب   مب   خب    

مح﴾ [الأنع�م/35].  

ب�لتدبر  العقول  اأرب�ب  يوؤذن يف  القراآن يف غري مو�صع  نرى  اأنن�  واخلال�صة 
واأل ي�صطوا يف مط�لبهم ول يعت�صفوا يف اقرتاح�تهم، بل اأوجب عليهم اأن ي�صلكوا 
املعجزة  هو  القراآن  اأن  البنّي  ومن  الغ�ي�ت.  من  يريدون  م�  اإىل  املو�صلة  اجل�دة 
حجة  وال�صالم  ال�صالة  عليه  الأمي  النبي  ذلك  به�  ج�ء  التي  الأبدية  اخل�لدة 
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ب�لغة بني يديه ونوًرا مبيًن� يهدي به اهلل من اتبع ر�صوانه �صبل ال�صالم، ويخرجهم 
من الظلم�ت اإىل النور ب�إذنه؛ ولذلك نرى القوم كلم� ا�صراأبَّت نفو�صهم اإىل نزول 

اإحدى املعجزات اأمرهم اهلل بتدبر اآي�ت القراآن الكرمي.

النبوة والغر�ش الفطري منها





َد منه ح�صب الفطرة الب�صرية وال�صنة الإلهية  نزل القراآن الكرمي ليوؤدي م� ُق�صِ
من الهداية من ال�صاللة وال�صف�ء من اجله�لة، وم�زال القراآن اإم�ًم� يتبع وفي�صاًل 
يحكم يف النوازل، حتى �ص�د اجلهل واأخذ من امل�صلمني م�أخذه، ف��صتعملوا اآي�ت 
من القراآن يف غري م� و�صعت له، ف�تخذوه� للتطبيب والفتك ب�لأعداء وك�صف 
ع�مل الغيب وق�ص�ء احل�ج�ت وحل الطل�صم�ت)1( وت�صخري اجلن وتو�صيع الرزق، 
ومنزله،  القراآن  على  واجرتءوا  تطرفوا  تراهم  بل  احلد،  ذلك  عند  وقفوا  وليتهم 
لوا القراآن طبًق� لأهوائهم واأخرجوا كثرًيا من اآي�ته عن مع�نيه� التي تفهم من  ف�أوَّ

لغته واأ�صلوبه و�صي�قه، اأم� راأيتهم كيف يفهمون قوله تع�ىل:

﴿گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ﴾ [ق/ 22] وقوله: 

﴿ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   وقوله:  [يون�ش/ 57]   ﴿ڈ  ژ     ژ  ڑ﴾ 

ڦ﴾  [الزمر/ 34]  وقوله: ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   
ٹ  ڤ  ڤ﴾  [الكهف/ 86]  وقوله: ﴿ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ې      ې  ى  

)1( الطل�صم�ت: هو لفظ يون�ين لكل م� هو غ�م�ش ومبهم.

القراآن والفطرة الب�سرية
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﴿ٿ  ٿ       وقوله:  [ف�صلت/ 11]   ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ        وئ  وئ  ۇئ﴾  
ٹ    ٹ.     ٹ  ڤ﴾ [النب�أ/ 6-7] اإىل نحو ذلك من الآي�ت. واإن �صئت اأن 
تعرف م� اأتى به بع�ش املف�صرين يف تف�صري هذه الآي�ت واأمث�له� من الإِفك املبني 

واجلهل الف��صح ف�رجع اإىل م� كتبوا. ولن�صرب لك مثاًل �صيًئ� مم� كتبوه فنقول:

1 - ج�ء يف اجلزء الث�ين ع�صر من تف�صري الطربي عند الكالم على قوله 
وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ائ  ەئ  ەئ   ﴿ائ   تع�ىل: 
و�صف  يف  مو�صوع  حديث   [44 [هود/  ىئ﴾  ىئ   ىئ   ېئ      ېئ  ۈئ  
للطري  اأعاله�  ال�صفينة  ك�نت  ق�ل:  اإنه  جريج  ابن  عن  ق�ل  حيث  نوح  �صفينة 
ال�صب�ع، وك�ن طوله� يف اجلو ثالثني ذراًع�، ودفعت  اأ�صفله�  وو�صطه� للن��ش ويف 
َ من رجب، واأر�صت على اجلودّي يوم  نينْ من عني وردة يوم اجلمعة لع�صر لي�ل م�صَ
ع��صوراء ومرت ب�لبيت فط�فت به �صبًع�، وقد رفعه اهلل من الغرق، ثم ج�ءت اليمن 

ثم رجعت... ا ه.

2 - وج�ء يف كثري من التف��صري يف ت�أويل قوله تع�ىل يف �صورة الرعد: ﴿ڻ  
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ     ھ﴾  [11] اأن ال�صمري يف ﴿ڻ﴾  
ع�ئد اإىل ذكر ا�صم اهلل واأن املعقب�ت املالئكة تتعقب على العبد، وذلك اأن مالئكة 
الليل اإذا �صعدت اأعقبته� مالئكة النه�ر، ف�إذا انق�صى النه�ر �صعدت مالئكته ثم 
اأعقبته� مالئكة الليل، ورووا يف ذلك حديًث� عن كن�نة العدوي ق�ل: دخل عثم�ن 
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ابن عف�ن على ر�صول اهلل فق�ل: اأخربين عن العبد كم معه من ملك. ق�ل ملك 
على ميينك على ح�صن�تك وهو اأمني على الذي على ال�صم�ل.. وملك�ن من بني 

يديك ومن خلفك. يقول اهلل: ﴿ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  
ہ     ھ﴾  [الرعد/ 11] وملك ق�ب�ش على ن��صيتك، ف�إذا توا�صعت هلل رفعك، 
اإل  عليك  يحفظ�ن  لي�ش  �صفتيك  على  وملك�ن  ق�صمك،  اهلل  على  واإذا جتربت 
ال�صالة على حممد عليه ال�صالة وال�صالم، وملك على فيك ل يدع احلية تدخل 
اإليه، وملك�ن على ميينك، فهوؤلء ع�صرة مالئكة على كل اآدمي واإبلي�ش ب�لنه�ر 

وولده ب�لليل... اه.

ول يخفى اأن هذا احلديث مكذوب على ح�صرة النبي ، على اأنه مع 
به،  وت�أويله  عليه  القراآن  واأغرب من ذلك حمل  �ص�قطه�.  العب�رة  �صخيف  ذلك 
ك�ن يف  الآية  �صي�ق  ف�إن  الوجوه،  بوجه من  يحتمله  يك�د  الآية ل  �صي�ق  اأن  مع 
املتن�هي  وتع�ليه  الك�ئن�ت، وعلى عظمته  واإح�طته بجميع  التكلم على علم اهلل 

الذي يغلب معه كل مغ�لب ول يقي الإِن�ص�ن دونه اأي ح�فظ، اإذ ق�ل: ﴿ژ  
ڑ      ڑ  ک    ک.ک  گ     گ  گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں.ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  
ہ     ھ﴾. [الرعد/ 9 - 11]. ف�مل�صتخفي ب�لليل وال�ص�رب ب�لنه�ر املتخذان لهم� 
حر�ًص� �صواء عند اهلل فال ال�صتخف�ء بح�جب امل�صتخفي عن اهلل ول احلر�ش يدفع 
عن الإِن�ص�ن م� يق�صي به اهلل على عب�ده. ثم بينت الآية اأن �صنة اهلل يف خلقه ربط 

القراآن والفطرة الب�شرية
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الأ�صب�ب مب�صبب�ته�، فخف�ء الأ�صب�ب اأو كتم�نه� ل يحول دون حتقق نت�ئجه�، ف�إن 
اهلل - الذي جعل ذلك الرب�ط - رب�ط ال�صببية - مّطلع على خف�ي� الأمور حميط 
ف�إذا حتققت  ب�أنف�صهم،  م�  يغريوا  بقوم حتى  م�  اهلل  يغري  فال  ال�صم�ئر،  تخفيه  مب� 
د له وم�لهم من دونه من وال،  اأ�صب�ب اأي ق�ص�ء واأراد اهلل تع�ىل حتقيق ذلك فال َمَرَّ

فال ينفع الإِن�ص�ن اإذ ذاك حر�ش كثيف يتعقب عليه دائًم� يقيه �صر احلوادث.

هذا م� يفهم من الآية و�صي�قه�، فعجًب� لأولئك املف�صرين اأرادوا اأن يوؤولوه� 
ذلك الت�أويل ال�ص�ذ، فلم� مل ي�ص�عدهم على ذلك نظم الآية ق�لوا اإن ال�صمري يف 
قوله تع�ىل ﴿ڻ  ڻ﴾ [الرعد/ 11] يعود على من ذكر ا�صم اهلل تع�ىل، وهذا 

ل اأثر له اأ�صاًل يف الآية.

ٿ   ﴿ٿ   تع�ىل:  قوله  ت�أويل  يف  بع�صهم  ق�له  م�  ذلك  ومن   –3
ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ     ڤ ﴾  [القدر/4]  حيث ف�صر الروح ب�أنه ملك لو التقم 

ال�صم�وات ال�صبع والأر�صني ال�صبع ك�نت له لقمة واحدة، اأو هو ملك راأ�صه حتت 
العر�ش ورجاله يف اآخر الأر�ش ال�ص�بعة وله األف راأ�ش كل راأ�ش اأعظم من الدني� 
ويف كل وجه األف فم.. اإىل اآخر ال�صل�صلة املعروفة، ف�نظر اإىل هذه اخلزعبالت التي 

يحملون عليه� كت�ب اهلل تع�ىل.

ت�أويل قوله تع�ىل  املف�صرين يف  به كثري من  اأتى  م�  اأي�ًص�  – ومن ذلك   4
اأهل  اختلف   [39 [الرعد/  ٴۇ﴾  ۈ   ۇ  ۆۈ   ۇ   ﴿ڭ  ڭ  
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الت�أويل يف ذلك. فق�ل بع�صهم: ميحو اهلل م� ي�ص�ء من اأمور عب�ده فيغريه اإل ال�صق�ء 
وال�صع�دة ف�إنهم� ل يغريان، وزاد بع�صهم احلي�ة واملوت، ثم انق�صموا فق�ل بع�صهم 
وق�ل  �صعب�ن.  من  الن�صف  ليلة  يف  اإنه  بع�صهم  وق�ل  القدر،  لي�يل  يف  ذلك  اإن 
اآخرون اإن ذلك يف كل ليلة. ففي تف�صري ابن جرير عن اأبي الدرداء ق�ل: »ق�ل 
ر�صول اهلل : اإن اهلل ينزل يف ثالث �ص�ع�ت يبقني من الليل، يفتح الذكر يف 
ال�ص�عة الأوىل الذي مل يره اأحد غريه ميحو م� ي�ص�ء ويثبت م� ي�ص�ء، وق�ل اأي�ًص�: 
الأوىل منهن  ال�ص�عة  الليل يف  يبقني من  �ص�ع�ت  الذكر يف ثالث  يفتح  اإن اهلل 
ينظر يف الكت�ب الذي ل ينظر فيه اأحد غريه فيمحو م� ي�ص�ء ويثبت م� ي�ص�ء« واإذا 

�صئت اأن ت�صتق�صي م� ق�لوه يف اأمث�ل هذه املو�صوع�ت فعليك بكتبهم.

القراآن والفطرة الب�شرية





ولعلك تتطلع نف�صك اإىل تفهم معنى املحو والإِثب�ت هن�، فنقول: قبل اأن 
نحقق لك معن�هم� نذكر لك الآية بتم�مه� ليتجلى لك معن�ه�.

ق�ل تع�ىل: ﴿ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ       
ۆۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ.     ۓ   ۓ   ےے   ھ    ھ   ھ   ھ   ہ   ہ  

ۈ  ۈ  ٴۇ﴾ [الرعد/ 38- 39].

انق�صم اأهل الكت�ب على النبي عليه ال�صالة وال�صالم فمنهم اأحزاب ك�نوا 
بع�صه�  ينكر  من  الأحزاب  من  ك�ن  كم�  الأحك�م،  من  عليه  اأنزل  مب�  يفرحون 
ونحوه�  وال�صرب  والأكل  ج  التزوُّ من    امل�صطفى  يفعله  ك�ن  م�  وي�صتقبح 

ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   ﴿گ    الدني�  اأعم�ل  من 
من  �صيًئ�    امل�صطفى  �ص�ألوا  كلم�  ك�نوا  وكذلك   ،[7 [الفرق�ن/  ڱ﴾  
اإىل  يجيبهم  املوتى ل  واإحي�ء  اجلب�ل  ونقل  املي�ه  ك�إغ��صة  للع�دة  اخل�رقة  الآي�ت 
�صيء من مط�لبهم واقرتاح�تهم كم� قدمن�، فك�نوا ي�صت�صعفونه وينزلون من �ص�أنه 
 َ عي النبوة، فردَّ اهلل على اأولئك القوم، وَبنيَّ ويعتربونه ع�جًزا ل ينبغي له اأن يدَّ

دعاء ن�سف �سعبان
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﴿ڱ   ڱ  ں  ں   فق�ل:  �صيء  الر�ص�لة يف  تن�يف  الأ�صي�ء ل  تلك  اأن  لهم 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ﴾ [الرعد/ 38]، كم� بني اأن الت�صرف يف الكون 

والإتي�ن بخوارق الع�دات لي�ش اإل هلل تع�ىل فق�ل: ﴿ ہ  ہ       ہ  ہ  ھ  
ھ  ھ  ھ   ے﴾  [الرعد/ 38]، فهو الذي ميحو م� ي�ص�ء حموه، ويثبت م� ي�ص�ء 

ۈ   ﴿ۈ   تع�ىل:  قوله  عليه  يدل  كم�  القدمي،  علمه  يف  �صبق  مل�  طبًق�  اإثب�ته، 
ٴۇ﴾  [الرعد/ 39]. اإذ معنى اأم الكت�ب اأ�صله، واأ�صله هو العلم القدمي 
من  يق�صد  اإنه مل  وب�جلملة  له.  طبًق�  اإل  ب�صيء  اإرادة  ول  قدرة  تتعلق  ل  الذي 
قوله تع�ىل: ﴿ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ۈ  ۈ  ٴۇ﴾ [الرعد/ 39] اإل 

﴿ ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ا�صتفيد من قوله قبل ذلك:  ت�أكيد م�  جمرد 
تب�ل،  ول  احل�ئط  بغريه عر�ش  ف��صرب  الكرمية  الآية  معنى  هو  هذا  ھ   ے﴾. 
ولأحذرك مم� يعتقده بع�ش الن��ش م�صتدلني بهذه الآية من اأن اهلل تع�ىل قد يغري م� 
�صبق يف علمه اإل ال�صق�ء وال�صع�دة، ف�إن هذا يف�صي اإىل القول ب�أن علم اهلل القدمي 
الدع�ء  قراءة  من  احلذر  ف�حلذر  كبرًيا.  ا  علوًّ ذلك  عن  اهلل  تع�ىل  جهاًل،  ينقلب 
امل�صهور املعت�د قراءته يف ليلة الن�صف من �صهر �صعب�ن اإذ ورد فيه: »اللهم اإن كنت 
� اأو حمروًم� اأو مطروًدا اأو مقرًتا علي يف الرزق  كتبتني عندك يف اأم الكت�ب �صقيًّ
ف�مح اللهم بف�صلك �صق�وتي وحرم�ين.. اإلخ«، ف�إن معنى ذلك اأن الداعي ي�ص�أل 
اهلل اأن يغري م� �صبق علمه اأزًل اإىل م� هو من م�صتهي�ت نف�ش الداعي، واإن انقلب 

علم اهلل بذلك جهاًل.



ع��ش النبي  م� ع��ش، ثم م�صى ال�صلف ال�ص�لح من بعده، فم� �صمع 
اأن اأحًدا منهم فهم من القراآن اإل م� يدل عليه حيث من هو كت�ب عربي مبني، 
ثم خلف من بعدهم خلف افت�أتوا)1( على النبي و�ص�لح اأتب�عه، وبرزوا للع�مل فيم� 
�ص�ءوا من القحة)2( والدع�رة مدعني اأنهم اأعلم مب� يف غ�صون كت�ب اهلل)3( ممن اأنزل 
ينكره،  مب�  يلزمونه  اأ�صدق�ء،  ثي�ب  يف  اأعداء  للقراآن  فتجلوا  الكت�ب،  ذلك  عليه 
الت�أويل م� يك�د  ويحملونه م�ل يحتمله، ويف�صرونه طبًق� لأهوائهم، ويكلفونه من 

﴿پ  پ   ڀ  ڀ   اأنزل لأجله، واهلل يقول  يخرجه عن الغر�ش الذي 
ى      ې   ﴿ې   ويقول:   ،[4  - [ف�صلت/3  ٺ﴾   ٺ   ٺ.  ڀ      ڀ  
ى  ائ  ائ   ەئ   ەئ  وئ   وئ  ۇئ﴾  [الن�ص�ء/ 105]، ويقول: ﴿ ۈ  
ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ ۉ  ې  ې.  ى  ى    ائ  ائ  ەئ  ەئ  
وئ        وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ.ېئ   ىئ  

)1( افت�أتوا: افرتوا عليه ب�لقول.
)2( القحة هن�: مبعنى اجلفوة والغلظة.

)3( يف غ�صون كت�ب اهلل: يف طي�ت كت�ب اهلل.

اأعداء القراآن
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ىئ﴾ [الكهف/ 1-3] وكذلك يقول: ﴿ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

چ   چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ.ڌ  ڎ  

ڑ  ک  ک  ک          ڑ   ژ   ژ   ڈ  ڈ   ڎ  

ک  گ﴾ [امل�ئدة/ 15 - 16]. ولقد اأتى القراآن مب� ي�صيق املق�م عن ا�صتق�ص�ئه 

من اأمث�ل تلك الآي�ت التي تنطق ببي�ن الغر�ش الذي ج�ء له القراآن الكرمي.

غفل اأكرث املف�صرين، اأو جهلوا الغر�ش الذي اأنزل له هذا الكت�ب الكرمي، كم� 
َكلَّت اأفه�مهم عن اإدراك اأمث�ل تلك الآي�ت الن�طقة مب� يرمي اإليه، فق�لوا اإن القراآن 
� من الفنون العلمية اإلَّ اأتى ب�صيء من م�ص�ئله، فجعلوه كت�ب جغرافي�  مل يرتك فنًّ
ا، وادعوا اأنه اأتى من كل فن بطرف، فحملوا من  وت�ريخ وطبيعة وري��صة وَهُلمَّ َجرًّ
الت�أويل م� ينبو عنه، ثم ذيلوا اآي�ته ب�أ�صي�ء اأماله� عليهم جهلهم، وو�صو�صت لهم 
به� �صي�طينهم، ف�صوهوه واألب�صوه غري لب��صه، و�صبغوه �صبغة اأبرزت القراآن والدين 

ّر عليهم من العدو املبني. و�ص�لح امل�صلمني مب� هم براء منه، فك�نوا اأَ�صَ

وثمود  العم�د،  ذات  اإرم  �صرح  يف  املف�صرون  اأولئك  ذكره  م�  اإىل  لرنجع 
الزلزل  اأمر  ق�لوه يف  م�  واإىل  الأوت�د،  ذي  وفرعون  ب�لواد،  ال�صخر  ج�بوا  الذين 
والثور احل�مل لالأر�ش، وو�صف ي�أجوج وم� �صيقيمون من احلرب العوان)1( حينم� 

)1( احلرب العوان: التي قوتل فيه� مرة بعد اأخرى.
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يرمون ال�صم�ء ب�لنب�ل ملح�ربة احلق تع�ىل في�أمر اهلل ال�صم�ء اأن متطر عليهم دًم�، اإىل 
اآخر م� ق�لوا، كم� األفتك اإىل م� ق�لوه يف تعليل م� ي�صعر به الإن�ص�ن من �صخونة 
مي�ه الآب�ر يف ال�صت�ء، وبرودته� يف ال�صيف، اإذ عللوا ذلك ب�أن لي�يل ال�صت�ء طويلة، 
ومل� ك�نت ال�صم�ش تغرب فتدخل يف جوف الأر�ش ك�ن ت�أثريه� يف املي�ه التي يف 
جوف الأر�ش اأثن�ء ال�صت�ء اأكرب من ت�أثريه� يف اأثن�ء ال�صيف. هذا بع�ش م� اأتى به 
اأولئك املف�صرون ليتمموا به كالم اهلل تع�ىل، ف�أ�صحكوا منهم ال�صبية والُبلنْه، ف�صاًل 
ب�لدين  امل�صلمني على ال�صتهزاء  اأنهم حملوا غري  الن��ش، كم�  العقالء من  عن 
وال�صخرية ب�لقراآن احلكيم، فلقد راأيت للقراآن ترجمة ب�لإنكليزية ي�أتي وا�صعه� مب� 
�صطر اأولئك اجلهلة املتع�ملون، ثم يعقب ذلك مب� �ص�ء من النتق�د والت�صهري بدين 

ذلك الكت�ب، واأولئك اأئمته، في� هلل من ال�صديق اجل�هل.

من  يفهمه كل  مبني  كت�ب  القراآن  ب�أن  القول  الن��ش  من  كثري  على  كرب 
يعرف ل�ص�نه، فجعلوا يحومون حول املع�ين البعيدة ليحملوا عليه� اآي�ت القراآن. 
اأمل تر اإىل الذين �صلوا واأ�صلوا فجعلوا للقراآن تف�صريين: اأحدهم� ب�طني، والآخر 
ظ�هري، وادعوا اأن الر�صول الذي اأتى به مل ي�صل اإىل اإدراك م� فيه من املع�ين 
الب�طنية، مع اأنه يقول م� معن�ه: اأن� اأعلم بكت�ب اهلل تع�ىل، ولو علمت ب�أعلم مني 

لرحلت اإليه، اأو كم� ق�ل.

ِني �صمَعك اأُق�شُّ عليك اأن املتدبر للقراآن يرى اأن النبي  م� �صئل يف  اأِرعنْ
�صيء مم� مل يبعث لأجله اإل �صرف ال�ص�ئل عن ق�صده، وتلق�ه بغري م� يرتقب تنبيًه� 
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اإىل اأنه الأوىل والأليق مب� هو من حدود الر�صل، ووظ�ئفهم من الهداية والإر�ص�د 
تع�ىل:﴿وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   قوله  اإىل ذلك  ينوه  ال�صرائع،  وتبليغ 
ۈئ  ېئ﴾  [الإ�صراء/ 85] وقوله:  ﴿ے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
ۇ﴾  [البقرة/ 189] وقوله: ﴿ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی.  ی  جئ  حئ   مئ   .     يئ     
جب  حب   .    مب      ىب  يب    جت  حت﴾  [الن�زع�ت/ 42 - 45]، فبني اهلل يف هذه 
الآي�ت اأن وظيفة الر�صل الإنذار وحتذير الع�مل من تلك ال�ص�عة التي هي اآتية ل 

ريب فيه�، ولي�ش وظيفتهم تعيني وقته�. ومن ذلك اأي�ًص� قوله تع�ىل: ﴿ک  
ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ.    ڳ   ڳ.ڳ   گ   گ   گ   گ    ک  
ڻ  ڻ﴾ [طه/ 105 - 107]. تدل هذه الآية وم� �صبق على م� قلن�ه لك اآنًف� 
من اأن النبي  يف اإج�بته اأمث�ل اأولئك ال�ص�ئلني ك�ن يعلمهم اأّل ي�ص�ألوا اإل عم� 

هو من خ�صي�ص�ت الر�ص�لة ومتعلق�ته�، رجوًع� بهم اإىل ال�صنة الفطرية.



الإ�صالم  ب�أن  امل�صلمني،  من  العقول  و�صع�ف  الأوربيني،  معظم  لهج)1( 
ُد  مُتَهِّ اأم�َمه  مل ينت�صر ومل تر�صخ قدمه يف ع�مل الوجود اإل لأنه �صعى وال�صيوف 
حقًن�  اعتن�قه  اإىل  امل�صت�صعفني  وُتلنِْجئ  العظم�َء،  يديه  بني  وُتَذلِّل  ال�صبيَل،  له 
  النبي  به  ق�م  مب�  واأ�صب�بهم، وقد �صربوا الأمث�ل  لدم�ئهم، و�صي�نة لأمالكهم 
من �صراي�ه)2( ومغ�زيه، ثم مب� عمل خلف�وؤه من بعده، على اأنهم لو قرءوا القراآن، 
و�صيًئ� من الت�ريخ، و�صرية النبي ، وعرفوا �صيًئ� من اأخالق العرب وع�داتهم 
يف ذلك الوقت، مل� تطرق ذلك اخلط�أ اإىل عقولهم، ول ا�صتحوذت عليهم و�ص�و�ش 
�صدورهم، حتى يرموا النبي  و�ص�لح �صلفه مب� هم براء منه. نعم اإنه ل ي�صعني 
مب�  ودن�صوه  الإ�صالم،  وجه  �صوهوا  من  امل�صلمني  اأمراء  من  وجد  قد  اأنه  اأنكر  اأن 
جنت اأيديهم عليه، ولكنني اأريد اأن اأتكلم هن� يف الإ�صالم من حيث هو، كم� 
  وحروبه، لرتى اأنه  اأريد اأن اآتي على نبذ من ت�ريخ اأ�صب�ب غزوات النبي

م� بداأ اأحًدا بعدوان يف جميع م� اأق�مه من احلروب، وم� يتذكر اإل اأولو الألب�ب.

)1( لهج: ث�بر ولزم واعت�د.
)2( �صراي�ه: جمع �صرية وهي قطعة من اجلي�ش م� بني خم�صة اإىل ثالثم�ئة.

�َش الإ�سالم على ال�سيف؟ هل اأُ�سِّ
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ل ح�جة اإىل اأن اأذكر هن� م� ك�ن عليه يف بدء الدعوة من النفراد وال�صعف، 
وم� اأ�ص�به من اأهله واأق�ربه من الأذى، ف�إن هذا م� ل يرت�ب فيه اأحد.

اأر�صل اهلل ر�صوله ب�لهدى ودين احلق، فجعل النبي ُي�ِصرُّ بدعوته اإىل َمننْ َيِثُق 
ِن الإن�ص�ف من قلبه. فلم ي�صّل لت�أييد ر�ص�لته اإل �صيف الهدى  ِره، ومَتَكُّ ِد ِفكنْ ِبَتَوقُّ
واحلجة الدامغة، فممن اآمن به اأبو بكر وعثم�ن والزبري وعبد الرحمن بن عوف 
النبي فق�ل  الوليد ج�ء  اإىل الإ�صالم خ�لد بن  ال�ص�بقني  الغف�ري، ومن  واأبو ذر 
له: »اإلم تدعو ي� حممد؟« فق�ل: »اأدعوك اإىل عب�دة اهلل وحده ل �صريك له، واأن 
تخلع م� اأنت عليه من عب�دة م� ل ي�صمع ول يب�صر ول ي�صر ول ينفع، والإح�ص�ن 
اإىل والديك، واألَّ تقتل ولدك خ�صية الفقر، واألَّ تقرب الف�ح�صة م� ظهر منه� وم� 
بطن، واألَّ تقتل نف�ًص� حرم اهلل قتله� اإل ب�حلق، واألَّ تقرب م�ل اليتيم اإل ب�لتي 
تعدل يف  واأن  ب�لق�صط،  وامليزان  الكيل  تويف  واأن  اأ�صده،  يبلغ  اأح�صن حتى  هي 
وهكذا دخل  ف�أ�صلم،  ع�هدت«  ملن  تويف  واأن  قرب�ك،  ذوي  على  ك�ن  ولو  قولك 
هوؤلء الأ�صراف يف الإ�صالم غري مهددين ول ملجئني)1(، ولكن ط�ئعني من�صفني 
مدركني الفرق بني م� ك�نوا عليه من ال�صالل، وم� اأت�هم به هذا الدين احلنيف. 
ومل يدفعهم اإىل الدخول يف الإ�صالم اإذ ذاك رغبة يف ج�ه، ول توقع ثروة ول فقر 
مدقع، ف�إن اأكرثهم ك�نوا اأو�صع ثروة واأعظم ج�ًه�، واأقوى ع�صبية، واأنفذ كلمة من 

ذلك الفرد الذي اأط�عوه، وتبعوا �صرعه، واحتملوا الأذى يف ت�أييده ﴿ڈ  ژ  ژ   
ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     گ﴾  [ احل�صر/ 21] .

)1( ملجئني: م�صطرين.
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ثم جهر النبي  ب�لدعوة، ف�صخرت منه قري�ش، وك�نوا ي�صحكون منه يف 
جم�ل�صهم، وهو مع ذلك ل ينثني عزمه، ول يرجع عن ت�صفيه اأحالمهم)1(، وتقبيح 
اآلهتهم، ف�أ�صمروا له العداء والبغ�ص�ء ثم ج�ءوا اإىل اأبي ط�لب عمه وق�لوا له: اإن 
اآب�ئن� وت�صفيه  واإن� واهلل ل ن�صرب على هذا من �صتم   ،� ِمنَّ �ص�أنً� و�صرًف� ومنزلة  لك 
عقولن� وعيب اآلهتن�، ف�إم� اأن تكفه اأو نن�زله)2( واإي�ك، حتى يهلك اأحد الفريقني. 
ثم ان�صرفوا، فعظم على اأبي ط�لب فراق قومه، ومل تطب نف�صه بخذلن ابن اأخيه. 
فق�ل له: ي� بن اأخي، ابق على نف�صك، ول حتملني من الأمر م� ل اأطيقه. فظن 
الر�صول اأن عمه خ�ذله، فق�ل: واهلل ي� عم لو و�صعوا ال�صم�ش يف مييني، والقمر يف 
ي�ص�ري، على اأن اأترك هذا الأمر م� فعلت حتى يظهره اهلل اأو اأهلك دونه. ثم بكى 
ووىل. وقد �ص�دف النبي على اإثر ذلك من اأذى قري�ش ومن�واآتهم)3( واعت�ص�فهم)4( 
  وموؤامراتهم م� ُخلِّد يف الت�ريخ. ومن ذلك م� رواه البخ�ري ق�ل: »بينم� النبي
ثوبه يف عنق  فو�صـع  معيط  اأبي  بن  اأقبل عقبة  اإذ  الكعـبة  ي�صلي يف حجر 
ر�صول اهلل  فخنقه خنًق� �صديًدا، ف�أقبل اأبو بكر حتى اأخذ مبنكبه ودفعه عن 

النبي « وق�ل: ﴿چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
ڌ﴾ [غ�فر/ 28].

)1( ت�صفيه الأحالم: ال�صتخف�ف ب�لعقول.
)2( نن�زله: نق�تله.

)3( من�واآتهم: مع�داتهم.
)4( اعت�ص�فهم: اأخذهم ب�لقوة والعنف والظلم.
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ولقد َعمَّ الأذى جميع من اأ�صلموا حتى مل يبق اأحد اإل اأ�ص�به منه حظ 
كبري. ذلك اأبو بكر الذي ك�ن يف اجل�هلية �صيًدا �صريًف� ا�صتد عليه اأذى قري�ش، 
اأن  الدغنة على  ابن  له  اأن ع�قد  اإىل احلب�صة لول  الهجرة  راأيه على  اأجمع  حتى 
يعبد اهلل يف داره في�صلي فيه� م� �ص�ء، ويقراأ م� �ص�ء ول يوؤذي قري�ًص� ب�ل�صتعالء 
به خ�صية اأن تفنت ن�ص�وؤهم واأبن�وؤهم، فلم� ابتنى اأبو بكر م�صجًدا بجوار داره يتعبد 
اأن  ف�إم�  عليه،  اهلل  ع�قدت  الذي  علمت  قد  فق�ل:  بكر  اأب�  الدغنة  ابن  اأتى  فيه 
تقت�صر على ذلك، واإم� اأن ترجع اإىل ذمتي، ف�إين ل اأحب اأن ت�صمع العرب اأينِّ 
واأر�صى  اأرد عليك جوارك  ف�إين  اأبو بكر:  فق�ل  له.  اأخفرت)1( يف رجل عقدت 

بجوار اهلل )كم� يف البخ�ري بت�صرف(.

تف�قم اخلطب)2(، واأحدقت)3( الفنت ب�مل�صلمني، حتى عجزوا عن احتم�له�، 
رج�ل  ع�صرة  منهم  فه�جر  احلب�صة.  بالد  اإىل  ب�لهجرة  عليهم    النبي  ف�أ�ص�ر 
اأعيت قري�ًص� احليل، عزموا على من�بذة)4( بني ه��صم وبني  وخم�ش ن�صوة، فلم� 
املطلب واإخراجهم من مكة والت�صييق عليهم حتى ي�صلموا حممًدا  للقتل. 
وكتبوا بذلك �صحيفة و�صعوه� يف جوف الكعبة، ف�أمر النبي  جميع امل�صلمني 

اأن يه�جروا للحب�صة، فه�جر معظمهم.

)1( اأخفرت: نق�صت عهده وغدرت به.
)2( تف�قم اخلطب: َعُظَم الأمر.

)3( اأحدقت: اأح�طت.
)4( من�بذة: فراق عن خالف وبغ�ش.
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العربية،  راأى جعل يخرج يف الأ�صواق   من قري�ش م�  النبي  راأى  ومل� 
ا جمياًل، ومنهم من  ويعر�ش نف�صه على القب�ئل ليحموه، فك�ن منهم من يرده ردًّ
يلقي عليه قوًل ثقياًل، حتى اإذا ج�ء روؤ�ص�ء الأو�ش اإىل مكة ليح�لفوا قري�ًص� على 
توؤمنوا  اأن   فق�ل: »هل لكم يف خري مم� جئتم له،  اخلزرج ج�ءهم ر�صول اهلل 
اإل قليل حتى  القراآن ومل مي�ش  به �صيًئ�« ثم تال عليهم  ب�هلل وحده ول ت�صركوا 
اآمن به بع�صهم و�صدقوه فيم� ج�ء به، ثم اأخذ عدد امل�صلمني من الأو�ش واخلزرج 
يزداد قلياًل قلياًل، ف�أث�ر ذلك من حنق قري�ش و�صخطهم حتى لقد جعلوا يغلون 
اإيذائهم للنبي، على م� هو يف كتب ال�صنة ال�صحيحة. فلم� علموا مب� ح�لف  يف 
الأن�ص�ر عليه النبي  اأجمعوا اأمرهم على اأن يقتلوه، واتفقوا على اأن ي�أخذوا 
من كل قبيلة �ص�بًّ� جلًدا ويجتمعوا اأم�م داره، ف�إذا خرج �صربوه �صربة رجل واحد، 
فيتفرق دمه يف القب�ئل، فال يقدر بنو عبد من�ف على حم�ربة قري�ش كله�، ف�ألهم 
املدينة  اإىل  بكر  اأبو  و�ص�حبه  هو  فخرج  اأعداوؤه،  له  دبر  م�   جميع  النبي  اهلل 

لينزل فيمن عّزروه)1( ون�صروه واتبعوا النور الذي اأنزل معه.

)1( عزروه: اأع�نوه.

هل اأ�ش�ش الإ�شالم على ال�شيف؟





يك�د  ل  اأنه  لواثق  هن�  واإنني  الإ�صالمية،  الدعوة  بدء  جممل  ك�ن  هكذا 
يوجد من املع�ر�صني من ي�صتطيع التبجح فينكر �صيًئ� من ذلك، اأو يّدعي اأن �صيًف� 
اأعمل يف خالل تلك ال�صنني. فم� عليَّ اإل اأن اأ�صرد لك اأ�صب�ب م� ك�ن بعد ذلك 
اأب�ح اهلل  ف�أقول:  اإظه�ر الدين،  اأ�صده� واأهمه� يف  الغزوات وال�صراي�، خمت�ًرا  من 
لر�صوله حم�ربة من اآذاه من كف�ر قري�ش، واأخرجوه هو واأ�صح�به من دي�رهم فق�ل: 

﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ.ڀ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٺٿ  ٿ     ٿ   ٿ  ٹ  ٹ﴾  [ احلج/ 39 -40]، وق�ل: ﴿وئ  
ی.     ىئ   ىئ   ىئ   ېئ     ېئېئ   ۈئ   ۈئ     ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ  
ٻ  ٻ  پ  پپ  پ       ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ   ٱ  ٻ  ٻ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  
ڤ.ڦ  ڦ       ڦ  ڄ  ڄ    ڄ. ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ   
اهلل  ُيِبح  فلم  [البقرة/ 192-190].  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ   ڍ    ڌ     ڌ﴾ 
امل�صلمني غريهم  مت�لأ)1( على  فلم�  منهم،  ن�له  مل�  قري�ش  مق�تلة غري كف�ر  للنبي 

)1( مت�لأ: ت�ص�يع واجتمع. 

اأ�ســباب الغــزوات
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من قب�ئل العرب، اأب�ح اهلل للنبي اأن يق�تل كل معتد عليه فق�ل: ﴿ۅ  
وق�ل:    [36 [التوبة/  ې﴾  ې   ۉ ې         ۉ  
[الأنف�ل/ 58]،  ف�نظر  ﴿ڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ﴾  

اإىل م� �صرعه اهلل للم�صلمني من القت�ل، اأجتده يخ�لف يف �صيء م� ي�صمى يف هذا 
الزم�ن بقت�ل املدافعة عن النف�ش؟ كال. فلقد نهى اهلل امل�صلمني عن العتداء ومل 

يبح لهم مق�تلة الظ�ملني الب�دئني مبق�تلتهم.

�صرع اهلل قت�ل اأهل مكة مل� اعتدوا على النبي  وهموا بقتله، واأخرجوه 
ُنوا من  من دي�ره هو واأ�صح�به لأجل اإ�صع�ِف �صوكِتِهم وَفلِّ ُغُروِرِهم، حتى ل يتمكَّ
العودة اإىل حم�ولة ق�ص�ء م�آربهم من النبي ، ف�إنه كرب عليهم خروجه ووجوده 
فيمن ح�لفوه على الن�صر والت�أييد، فك�نوا يتحينون الفر�ش لالإيق�ع به والق�ص�ء 
على دينه و�صيعته، فلو تركوا بال من�و�صة ل�صتفحل اأمرهم، ول�ص�ق ذرع امل�صلمني 
عن مق�ومتهم، فك�ن من احلزم و�صداد الراأي اأن يقعد النبي  لهم كل مر�صد 
وي�صيق عليهم ال�صبل، فك�ن ير�صل ال�صراي�، ويخرج بنف�صه يف املغ�زي، حتى ل 
متر عري لقري�ش اإل �ص�دره�، وحرم امل�صركني مم� فيه� من الأمتعة، فك�ن مرة ي�صيب 
بدر  امل�صلمون غزوة  فيه�  انت�صر  التي  الغزوات  اأكرب  فمن  يخطئهم.  وت�رة  منهم، 
الكربى، خرج النبي  مرت�صًدا اأعظم عري)1( لقري�ش اآتية من ال�ص�م جمع فيه� 

)1( العري: قوافل الإبل واحلمري والبغ�ل.
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غ�لب اأموال قري�ش حتى مل يبق مبكة قر�صي ول قر�صية لهم� مثق�ل ف�ص�عًدا اإل 
َبَعَث� به يف تلك الِعري.

فنفروا  قري�ش  اإىل  اأر�صل  رج�له  يف  الر�صول  بخروج  �صفي�ن  اأبو  علم  فلم� 
�صراًع� حلم�ية جت�رتهم، وك�نوا ت�صعم�ئة وخم�صني رجاًل ف�لتقى اجلمع�ن، وك�ن م� 

ك�ن من ن�صرة امل�صلمني على �صعفهم وقلة عددهم ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   
ٿ﴾  [ اآل عمران / 123].

ي�صيبهم  اأن  ويت�صوقون  للم�صلمني  البغ�ص�ء  ي�صمرون  املدينة  يهود  وك�ن 
من اأهل مكة م� ل قبل لهم به، فلم� ك�نت وقعة بدر الكربى التي اأّيد اهلل فيه� 
نبيه عليه ال�صالة وال�صالم وامل�صلمني نبذوا م� ك�نوا ع�هدوا عليه الر�صول، فبدت 
 ، البغ�ص�ء من اأفواههم، وم� تخفي �صدورهم اأكرب، فلقد ق�ل روؤ�ص�وؤهم للنبي
نك ي� حممد م� لقيت من قومك ف�إنهم ل علم  وقد حّذرهم ع�قبة البغي: »ل َيُغرَّ
لهم ب�حلرب ولئن لقيتن� لتعلمن من تالقي«، فبنق�صهم ميث�قهم، وبدئهم ب�لعداء 
اأنف�صهم  من  اأِن�ُصوا)1(  فلم�  ليلة،  ع�صرة  وح��صرهم خم�ش    النبي  اإليهم  �ص�ر 
ال�صعف، وا�صتوىل على اأفئدتهم الرعب، �ص�ألوا الر�صول اأن يخلي �صبيلهم فيخرجوا 

من املدينة، ولهم الن�ص�ء والذرية، وللم�صلمني الأموال، فقبل منهم ذلك.

وا. )1( اأِن�ُصوا: اأح�صُّ
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وقد عزم النبي  على الذه�ب اإىل مكة، لت�أدية ن�صك العمرة، فخرج يف 
األف وخم�صم�ئة من اأ�صح�به ومعهم الهدي اإيذانً� ب�أنه مل يذهب اإىل مكة حم�ربً�، 
ف�ص�روا حتى نزلوا ب�أق�صى احلديبية، ثم اأن الر�صول اخت�ر عثم�ن بن عف�ن �صفرًيا 
اإن  قري�ش:  فق�لت  ل،  ُحمِّ م�  وبّلغ  عثم�ن  فذهب  مق�صده،  ليعلمهم  قري�ش  اإىل 
حممًدا ل يدخله� عنوة اأبًدا، ثم اإنهم حب�صوه. ف�ص�ع اأن عثم�ن قتل، فق�ل عليه 
ال�صالة وال�صالم حينم� بلغه ذلك اخلرب: »ل نربح حتى نن�جزهم احلرب« وب�يع 
اأ�صح�به على القت�ل، فخ�فت لذلك قري�ش، ف�أر�صلت �صهيل بن عمرو يف طلب 
ال�صلح، فو�صعت احلرب اأوزاره� على م� ترا�صوا عليه من ال�صروط التي منه� و�صع 

احلرب بني امل�صلمني وقري�ش اأربع �صنني.

وع�دوا  ال�صنة،  تلك  يف  املدينة  اإىل  ق�فلني  وامل�صلمون  النبي  ان�صرف  ثم 
لق�ص�ء عمرتهم يف الع�م الت�يل، ثم عمل النبي  مبقت�صى �صروط ال�صلح، فلم 

يخفر)1( ذمة، ومل ينق�ش عهًدا، حتى بداأت قري�ش ب�لعدوان.

ذلك اأنه قد دخل يف عهد النبي  قبيلة يق�ل له� خزاعة، كم� دخل يف 
عهد قري�ش قبيلة اأخرى يق�ل له� بكر، وك�ن بني ه�تني القبيلتني اأ�صغ�ن كثرية، 
  اأن رجاًل من بكر وقف يتغنى ذات يوم بهج�ء النبي  وث�رات قدمية، ف�تفق 
بكر  اأحق�د  ك�من  ذلك  ف�أث�ر  ف�صربه،  هذا  فق�م  خزاعي،  رجل  من  م�صمع  على 

)1( خفر: هن� مبعنى غدر ونق�ش عهده. 
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وا�صت�ص�طوا غ�صًب�، ف��صتع�نوا بقري�ش على الفتك بقبيلة خزاعة، ف�أمدتهم قري�ش 
ب�لعدة والرج�ل، ثم انق�صوا على خزاعة على غرة منهم، وقتلوا منهم، ف�أر�صلت 

خزاعة اإىل النبي  تخربه مب� جرى من قري�ش وبكر حليفته�.

اأم� قري�ش ف�إنه� ا�صتيقظت فراأت اأنه� قد نق�صت بفعلته� هذه �صرائط عقد 
ال�صلح الذي مت بينه� وبني امل�صلمني، فندمت على هذه الف�رطة)1( التي ارتكبته� 
عرى  ليوثق  املدينة  اإىل  زعيمه�  �صفي�ن  اأب�  ذاك  اإذ  ف�أر�صلت  تب�صر،  ول  ترّو  بال 
به  م� ج�ء   وعر�ش عليه  النبي  اإىل  اأجله، فخرج حتى ج�ء  ال�صلح، وميد يف 
اإىل املدينة، فق�ل له عليه ال�صالة وال�صالم: هل ك�ن من حدث بعد؟ ق�ل: ل. 
يزد على ذلك.  ال�ص�بق، ومل  الأوىل و�صلحن�  الر�صول: فنحن على مدتن�  فق�ل 
ومن املعلوم اأن قري�ًص� بفعلته� قد اعتربت حم�ربة ح�صبم� تقت�صيه �صروط ال�صلح 
ال�ص�بق، وقد �صعر زعيمه� مب� اأ�صمره النبي  لقري�ش، فتو�صل اإليه ببع�ش وجوه 

العرب وزعم�ئهم فلم يفلح.

اأم� الر�صول عليه ال�صالة وال�صالم ف�إنه اأمر اأ�صح�به اأن يت�أهبوا لل�صفر، واأخرب 
اأب� بكر مب� عزم عليه، فق�ل له اأبو بكر: اأو لي�ش بينك وبني قري�ش عهد؟ ق�ل: نعم، 
  ولكن غدروا ونق�صوا. ثم ا�صتنفر الأعراب الذين حول املدينة، و�ص�ر النبي
اأن  الوليد  بن  اأمر خ�لد  اإليه�  و�صل  اإذا  مكة، حتى  اإىل  مق�تل  اآلف  ع�صرة  يف 

)1( الف�رطة: جم�وزة احلد يف القول والفعل.

اأ�شباب الغزوات
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يدخل من اأ�صفل مكة، ودخل هو من اأعاله�، ون�دى من�ديه: »األ من دخل داره 
واأغلق ب�به فهو اآمن، ومن دخل امل�صجد فهو اآمن، ومن دخل دار اأبي �صفي�ن فهو 
اآمن«. نعم اإنه اأهدر دم جم�عة واإن تعلقوا ب�أ�صت�ر الكعبة؛ لأنه اعتربهم كم� يق�ل 

يف هذا الع�صر »جمرمني �صي��صيني«.

واعلم اأنه مل يق�تل يف هذا الفتح اإل جي�ش خ�لد بن الوليد، ولكن بعد اأن 
اأربعة وع�صرين رجاًل،  تعر�صت له قري�ش لي�صدوه عن دخول مكة، فقتل منهم 

وقتل من جي�صه اثن�ن، فك�ن دخوله مكة عنوة.

ثم اأخذ النبي عليه ال�صالة وال�صالم يطهر الكعبة مم� ك�ن عليه� من الأوث�ن 
والأدن��ش، ثم خطب يف الن��ش، فبنّي كثرًيا من الأحك�م، ثم ختم خطبته بقوله 

ڇ     ڇڇ   ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ      ڃ   ﴿ڄ   تع�ىل: 
ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ﴾  [احلجرات/ 13] .

اأن  ال�صحيحة من  ال�صنة   و�صيمه الكرمية، م� ورد يف كتب  اآدابه  ومن 
رجاًل ج�ء عقب فتح مكة، ليب�يع النبي عليه ال�صالة وال�صالم، فج�ء وهو يرتعد 
خوًف�، فق�ل له الر�صول: »هّون عليك ف�إين ل�صت مِبَِلك، اإمن� اأن� ابن امراأة من قري�ش 

ك�نت ت�أكل القديد)1(«.

ع طوًل وُملِّح وُجفف يف الهواء وال�صم�ش. )1( القديد من اللحم: م� ُقطِّ
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وعلى اإثر هذا الفتح املبني، وتدمري ع�ص�بة الوثنيني، اأخذ الن��ش يدخلون 
يف دين اهلل اأفواًج�، اإل بع�ش قب�ئل اأدركته� حمية اجل�هلية الأوىل، فلقد اجتمعت 
اأ�صراف هوازن وثقيف، وق�لوا: لقد فرغ حممد  من قت�ل قومه، ول ن�هية له 
عن�، فلنغزه قبل اأن يغزون�. اأم� النبي  ف�إنه مل� بلغه خرب ا�صتعدادهم حلربه، اأجمع 
راأيه على امل�صري اإليهم، فخرج يف اثني ع�صر األًف� حتى و�صل اإىل العدو، ف�لتحم 
�صيًئ�،  عنهم  تغن  فلم  كرثتهم،  امل�صلمني  اأعجب  اإذ  حنني  يوم  وذلك  اجلمع�ن 
و�ص�قت عليهم الأر�ش مب� رحبت حتى وّلوا مدبرين، لول اأن اهلل اأنزل �صكينته 
القت�ل حتى جعل اهلل  ينته  فلم  بروح منه،  واأيدهم  املوؤمنني،  ر�صوله وعلى  على 

كلمة الذين كفروا ال�صفلى، وكلمته هي العلي�، واهلل عزيز حكيم.

وتقوية  كلمته  واإعالء  الإ�صالم  ت�أييد  يف  واأقواه�  الغزوات  ُجلُّ  هي  هذه 
�صلط�نه. فهل راأيت يف جميع م� ق�ص�صته عليك - واإنه حلق - اأن النبي بداأ اأحًدا 

بعدوان؟ كيف وهذا كت�ب اهلل يقول: ﴿ڇ    ڍ  ڍ        ڌ     ڌ﴾ [البقرة/ 193].

َمَز اإبرة  ارجع اإىل كتب ال�صري، وجّرد نف�صك من �صوائب التحّيز، فلن جتد َمغنْ
ته عليك. �صنْ لل�صك فيم� َق�صَ

 وخال�صة القول اإن الب�صري ب�لت�ريخ، ي�صهد معن� اأن امل�صطفى عليه ال�صالة 
وال�صالم مل ي�صّل يف حي�ته �صيًف� لإرغ�م اأحد من الن��ش على الدخول يف دينه، 

ولكن الهدى هدى اهلل يهدي من ي�ص�ء.

اأ�شباب الغزوات



92 الإ�شالم دين الفطرة واحلرية92

الع�صف  طرق  �ص�لكني  ودينه،  اهلل  اإىل  يدعوا  اأن  واملوؤمنني  للنبي  ك�ن  م� 
قـــ�ل:  كمــ�  الدعـــوة،  يف  ب�حل�صـــنى  ي�أمرهم  اهلل  كتــ�ب  وهذا  والإره�ب، 

ۓ﴾  ۓ   ے   ے   ھھ   ھ   ھ    ہ   ہ   ہ    ﴿ہ  

پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٻ     تعــ�ىل:  وق�ل   ،[125 [النحل/ 
پ﴾ [العنكبوت/ 46].

انظر اإىل اإبداع كت�ب اهلل يف الرد على اأهل الكت�ب الق�ئلني ب�أبوة اهلل للم�صيح، 
مع ا�صتم�له على اأح�صن اآداب املح�ّجة؛ حيث يقول: ﴿ڦ  ڦ      ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  
ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     

ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ      ڈ  ڈ     ژ﴾  [اآل عمران/ 79 ].



دعوة النبي  عامة جلميع املكلَّفي

الو�صعية،  الب�صر  بقوانني  ال�صم�وية  اهلل  اأحك�م  يقي�صوا  اأن  الن��ش  اعت�د 
فرتاهم يت�صدقون ب�أن الأحك�م يجب اأن تكون من��صبة لالأزم�ن، خمتلفة ب�ختالف 
اأهله�، فرياعى يف القوانني وال�صرائع الأم�كن، وطبق�ت الع�مل، ودرج�ت ارتق�ئه� 
يف التح�صر، والف�صل والتهذيب ونحوه� من ال�صف�ت، التي تتف��صل فيه� الأمم، 
وتتف�وت طبق�ته� ب�عتب�ره�، ثم ك�أنك بهم وقد طفرت عقولهم، فحكموا ب�أن �صرائع 
الإ�صالم و�صننه ج�ء به� نبي عربي، مل يعرف من اأحوال الأمم الأخرى اإل قلياًل 
املتب�ينة،  والأحوال  املختلفة،  الأمم  من  بعده  �صيتواىل  م�  يعلم  اأنه مل  كم�  ا،  جدًّ

والع�صور التي تك�د تكون متب�ينة يف مقت�صي�ته� ومط�لبه� واأحك�مه�.

ة، ب�أنهم ل يفقهون  فك�أين ب�أمث�ل اأولئك القوم، قد اأق�موا على اأنف�صهم احُلجَّ
م� ُيتلى عليهم من كت�ب اهلل تع�ىل، ي�صمعون القراآن، واإمن� مثله فيهم كمثل الذي 
اآي�ته ب�أعينهم، واإنه� ل تعمى الأب�ص�ر،  ينعق مب� ل ي�صمع اإل دع�ًء ونداًء، ويرون 

ولكن تعمى القلوب التي يف ال�صدور.
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فبم� ب�صطت لك هن� من اأمر اأولئك القوم، اأريد اأن اآتيك هن� بوجه كون 
الدين الإ�صالمي، دين الفطرة الب�صرية التي فطر اهلل الن��ش عليه� يف كل زم�ن 
اأمة وكل جيل، م�صلًح� لكل من ا�صتم�صك ب�صببه املتني،  ومك�ن، �ص�حًل� لكل 

وعمل بكت�به املبني.

الأمم  ب�ختالف  اأ�صوله  تختلف  ل  واحد  الأمم  كل  يف  اهلل  دين  اأن  اعلم 
الأحك�م  هو  ذلك  ب�ختالف  يختلف  الذي  واإمن�  واأمكنته�،  واأزم�نه�  واأحواله� 

الفرعية، ي�صري اإىل ذلك قوله تع�ىل:  ﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  
ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  
ڇ  ڍ﴾  [اآل عمران/ 64]  وقوله تع�ىل: ﴿  ٻ     ٻ   ٻ    ٻ       پ  پ   پ  

پ  ڀ  ڀ﴾  [الن�ص�ء/ 163]  الآية.

وتذكري  به،  والعرتاف  احلق  لتقرير  وال�صالم  ال�صالة  عليه  الر�صول  ج�ء 
 ،� �، اأو ينكر �ص�حًل�، اأو يجحد نبيًّ الن��ش اأن يتم�صكوا به، فم� ك�ن له اأن يبطل حقًّ
اأو ي�صتقبح ح�صًن�، ولكنه ج�ء موؤذنً� فين� ب�أنه قد اآمن مب� اأنزل اهلل من كت�ب، واأنه 
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اآمن ب�هلل ومالئكته وكتبه ور�صله غري مفرق بني اأحد من ر�صله، كم� اأخربن� عليه 
ال�صالة وال�صالم ب�أن اهلل اأوحى اإليه اأن اتبع ملة اإبراهيم حنيًف�، وب�أن من كفر ب�هلل 
  ومالئكته وكتبه ور�صله واليوم الآخر فقد �صل �صالًل بعيًدا. فلم ي�أت النبي
اأنبي�ئه من قبل،  اإىل  به  ال�صرائع، ولكن مب� قرره اهلل من احلق، واأوحى  ببدع من 

ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ      ﴿ڇ   ق�ئل:  من  عز  ق�ل  كم� 
اأنن� نعلم م� تقرر يف الإ�صالم من  [امل�ئدة/ 48] على  ڈ  ڈ   ژ﴾  
اأن �صرع من قبلن� �صرع لن� م� مل يرد ن��صخ، فرتى من جميع م� تقدم اأن الإ�صالم 
مب�  والأخذ  ال�صرائع  �صبق من  م�  اعتب�ر  ال�صليمة يف  الفطرة  مقت�صى  يخ�لف  مل 
تقرر من النوامي�ش الع�دلة، �صواء ورد به� دين اإبراهيم، اأو دين عي�صى ابن مرمي 
اإن الإ�صالم ن�صخ بع�ش م� فر�ش اهلل على امل��صني من الكلف  اأو غريهم�. نعم 

ال�ص�قة، التي جلبه� عليهم عن�دهم وظلمهم كم� ق�ل تع�ىل:

﴿ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   

[الن�ص�ء/ 161-160]،  ۋ.ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې    ى﴾ 
ف�إنهم مل يزالوا كذلك، حتى ج�ء امل�صطفى عليه ال�صالة وال�صالم حري�ًص� على 
اإل  نف�ًص�  الرزق، ومل يكلف  الطيب�ت من  ف�أب�ح  لهم،  بهم رحيًم�  روؤوًف�  املوؤمنني 
و�صعه�، فك�ن دينه بذلك اأكرث الأدي�ن مالءمة للطب�ع والع�دات، والقوى الب�صرية 

على اختالفه�، ولذا ك�ن عليه ال�صالة وال�صالم خ�مت النبيني.
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رمب� قيل كيف ذلك؟ مع اأن اأكرث الأحك�م النظ�مية، والنوامي�ش التع�ملية، 
قد و�صعه� بعد النبي الفقه�ء واخللف�ء والأمراء، فلم ُيِحطنْ الإ�صالم يف بدء ن�ص�أته 
بكل م� يلزم الب�صر، من القوانني والأحك�م. فنقول: اإن جميع م� و�صعه الفقه�ء 
اأب�ح لهم ال�صرع ال�صريف، من  اإمن� بنوه على م�  واخللف�ء والأمراء من الأحك�م، 
الجته�د والقي��ش كم� قدروه واعتربوه ب�لأحك�م الع�مة، التي قرره� لهم ال�صرع، 
� على قواعد الدين فهو دين،  على م� �صن�أتي على تف�صيله قريًب�، فكل م� ج�ء مبنيًّ
وهذا  ال�صحيح،  والنظر  الفكر  اأهل  ا�صتنبطه  اأو  نف�صه،  ال�ص�رع  عليه  ن�ش  �صواء 
ب�صيء  الآن  لك  ولن�أت  الأدي�ن.  وخت�م  الأبد  دين  الإ�صالمي  الدين  كون  هو 
من اأ�صول الإ�صالم لرتى منه� وجه م� قلن�ه لك اآنًف� فتتدبره، ف�إن للدين - كم� 
�صرتى- قواعد اأ�صلية ث�بتة، تقدر به� الأحك�م، ح�صبم� تقت�صيه الأحوال املختلفة، 

يف الأزم�ن املختلفة، بني الأمم املختلفة.





اأ�سول الإ�سالم

1 - الأ�صل الأول: الجته�د، واأعني به اأن ت�صتنبط الأحك�م من الكت�ب 
الكرمي، وال�صنة ال�صحيحة، ح�صبم� ت�صل اإليه الأفه�م ال�صليمة، فكل من يعرف 
لغة القراآن، ل ينبغي له بح�ل م� اأن يقلد غريه تقليًدا متى قدر على فهمه، وفهم 
الكتب ال�صح�ح يف ال�صنة، فلم ين�صّد، ولن ين�صّد ب�ب الجته�د، برغم اأنف من 
اأرادوا اأن يحجروا على العقول الب�صرية، ويقيموا عليه� اأو�صي�ء من الأولني، حتى 
ك�ن  م�  عنه،  اهلل  ر�صي  ال�ص�لح  ال�ّصلف  ف�إن  ق�لوا،  مب�  وتقول  �ص�روا،  كم�  ت�صري 
مقلًدا ولكن ت�صدى لكت�ب اهلل، فعمل مب� و�صل اإليه اإدراكه، وبلغه جهده، ولو 
ِرم من الأجر اأيَّ جمتهد. نعم اإنه  ك�ن بع�ش ذلك خط�أ يف الواقع، ف�إن اهلل مل َيحنْ
جعل ملن اجتهد ف�أخط�أ اأجًرا واحًدا، وملن اجتهد ف�أ�ص�ب اأجرين. اإن اأمر ان�صداد 
انت�ص�ر  ال�صدر الأول منه لأ�صب�ب منه�:  انقرا�ش  ابتدع بعد  اأمر  ب�ب الجته�د 
العجمة يف امل�صلمني، وعدم ا�صتط�عة كثري منهم - وك�نوا ل يح�صنون العربية - اأن 
اأي�ًص� فيم� اأظن، جهل كثري ممن ق�لوا  يفهموا القراآن على وجهه، ومن الأ�صب�ب 
بعدم جواز الجته�د للقراآن الكرمي، وعدم معرفتهم اأحك�مه ولغته، واإل فكيف 
عموا عن قوله تع�ىل: »ولقد ي�ّشرنا – �صّهلن� - القراآن للذكر – للتذكر - فهل 
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من مّدكر« [ القمر/ 17]؛ اأي فهل من ط�لب علم منه، ومتفهم له فيع�ن عليه، اأم 
كيف غفلوا عم� قبح اهلل به القدم�ء من امل�صركني، وندد عليهم اإذا قلدوا اآب�ءهم، 

﴿ٱ   ق�ل:  وفيم� عملوا حيث  اعتقدوا،  فيم�  اأنف�صهم على حم�ك�تهم  روا  وَق�صَ
ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  
ٿ  ٿ  ٹ     ٹ﴾  [ البقرة/ 170]، واإذا �صئت اأن ت�صتق�صي م� ورد 
عن اهلل من ت�صفيه اأحالم املقلدين، والت�صهري بهم، فعليك بقراءة القراآن الكرمي، 

ف�صتجد منه م� فيه مقنع. وم� يتذكر اإل اأولو الألب�ب.

2 – الأ�صل الث�ين: الق�صد يف الأعم�ل، واإق�مة م� ل ي�صق على النفو�ش 
اإل  نف�ًص�  يكلف  ل  اهلل  اأن  على  الكرمي  القراآن  ن�ش  ط�مل�  فلقد  التك�ليف،  من 
و�صعه�، فكل م� لي�ش يف و�صع الإن�ص�ن اأن يقوم به، فال تكليف فيه. واملراد ب�لو�صع 
اأن يكون العمل بحيث ل يجهد ف�عله، ول يوقعه يف العن�ء والتعب، ف�إن هذا هو 
نه�ن�  ال�صعة، وعدم ال�صيق. ولقد  التعبري، بكلمة و�صع التي معن�ه�  م� يفهم من 
اإل  اهلل تع�ىل عن الغلو يف الدين، فقد ورد يف البخ�ري: »لن ي�ص�دَّ الدين اأحد 
غلبه« وورد فيه اأي�ًص� اأن النبي  ق�ل: »�صددوا وق�ربوا واغدوا وروحوا و�صيٌء 
جلة)1( والق�صد)2(«، ومن هن� ل ينبغي مل�صلم اأن يتغ�ىل يف دينه، واأن يتب�عد  من الدُّ
عن املب�ح�ت، واأن يحمل نف�صه فوق ط�قته�، ف�إن هذا لي�ش من الدين يف �صيء. 

)1( الدجلة: �صري الليل.
)2( الق�صد: التو�صط يف الأمور قوًل وفعاًل.
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واحتم�ل  به،  القي�م  عن  العجز  اإىل  الن��ش  اأقرب  دينهم،  املتغ�لني يف  اأن  واعلم 
تك�ليفه، ولقد ق�ل النبي : »اأحب الأعم�ل اإىل اهلل اأدومه� واإننْ َقّل«، وق�ل: 

»اإن املنبت)1( ل اأر�ًص� قطع ول ظهًرا اأبقى« وق�ل تع�ىل: ﴿ھ  ھ   ھ   ھ  ے   
ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   ﴿ۇ   اأي�ًص�:  وق�ل   [78 [احلج/  ۓ﴾    ے  
بحث  مو�صوع  ك�نت  ن�زلة  املو�صوع،  هذا  ين��صب  ومم�  [البقرة/ 185].  ۋ﴾ 
اأهل العلم، ومنتحليه يف م�صر، وذلك لب�ش القبعة فلقد ه�ج وم�ج بع�ش مدعي 
العلم من ق�ل بحل لب�صه� للم�صلم. ف�صلهم ب�أبيك كيف لهم اأن يتقولوا على اهلل 
� واإمن� هي لب��ش اأمم خمتلفة امللل  وين�صبوا ذلك لدينه. اإن القبعة لي�صت لب��ًص� دينيًّ
العربي  ومنهم  اليهودي،  ومنهم  املجو�صي،  ومنهم  الن�صراين،  فمنهم  والنحل، 
امل�صلم، ي�صكن بع�ش اجله�ت احل�رة من �صحراء اأفريقية وغريه�. نعم اإنه� تختلف 

اأ�صك�له� و�صوره�، ولكنه� ذات ا�صم واحد، تندرج حتت نوع واحد.

ل�صلفه  ول    للنبي  معروفة  تكن  اأنه� مل  القوم  اأولئك  �صبهة  ك�ن  ف�إن 
ال�ص�لح، قلن� اإن هذا ل يقت�صي التحرمي، فهل راأى النبي  العم�ئم التي فوق 

رءو�صن� اأو القف�طني التي تتدىل اأكم�مه�، اأو اجلبب )الفرجي�ت(.

ُفون)2( م� لي�ش لهم به علم، واهلل تع�ىل يقول:  فليفقه اأولئك القوم اأنهم َيقنْ
اإن الطي�ل�صة)3( التي ا�صتعمله�  [الإ�صراء/ 36]،  ﴿وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ﴾ 

اأ�شول الإ�شالم

ُفون: َيتنْبُعون. : هو امل�ص�فر الذي ليريح دابته يف ال�صفر، فتهلك منه.    )2( َيقنْ )1( املنبتُّ
)3( الطي�ل�صة: جمع الطيل�ص�ن، وهي �صرب من الثي�ب امل�أخوذة عن الفر�ش. 
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العلم�ء يف خالفة العب��صيني اإمن� ح�كوا فيه� رهب�ن اليهود واأحب�رهم، كم� اأن هذه 
اجلبب الوا�صعة امل�صتعملة يف م�صر، اإمن� ح�كوا فيه� علم�ء وبط�رقة بع�ش املذاهب 

الن�صرانية.

ج بع�ش �صبيبة امل�صلمني، اأن يوؤدوا م�  واعلم اأن من مو�صوع هذا الب�ب، حترُّ
فر�صه اهلل عليهم من ال�صالة حتى اإذا �ص�ألتهم يف ذلك ق�لوا: اإنن� ل ميكنن� التحرز 
من النج�ش، ل �صيم� قطرات البول، وكثرًيا م� يق�صي الإن�ص�ن ح�جته، فال يجد 
من امل�ء م� يتطهر به. ومنهم من يقول: اإن من امل�صقة اأن اأخلع نعلي، واألب�صهم� 
عند كل �صالة، ول ميكنني اأن اأ�صلي بهم� ح�صبم� يفتين� علم�ء امل�صلمني؛ لأنه 
الطرق�ت.  ع�دة يف  تكون  التي  النج��صة،  �صالمتهم� من  الظن عدم  يغلب على 
فرتى اأولئك الفتية يرتكون الفري�صة التي هي �صمة امل�صلم ومذكرته ب�حلق تع�ىل، 
ون�هيته عن الفح�ص�ء واملنكر، ان�صي�ًع� مل� اأفت�هم به اأولئك اجلهلة املتغ�لون والدع�ة 

املعطلون.

ج�ء  »اإذا  مرفوًع�  البيهقي  رواه  م�  امل�صلمني  اأحداث)1(  يرى  اأن  يل  فمن 
خبًث�  فيهم�  وجد  ف�إن  خبث،  اأفيهم�  فلينظر  نعليه،  فليقلب  امل�صجد،  اأحدكم 
�صلمة:  اأم  عن  اأي�ًص�  البيهقي  رواه  وم�  فيهم�«،  لي�صل  ثم  ب�لأر�ش  فليم�صحهم� 
»اأنه� �صئلت عن املراأة تطيل ذيله� ومت�صي يف املك�ن القذر، فق�لت اأم �صلمة: ق�ل 

)1( اأحداث: �صب�ب.
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ر�صول اهلل  يطهره م� بعده« ويف رواية له عن اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه: قلن� 
ال�صالة  عليه  النبي  فق�ل  النج�صة،  الطريق  فنط�أ  امل�صجد  نريد  اإن�  اهلل  ر�صول  ي� 
وال�صالم: »الطرق يطهر بع�صه� بع�ًص�«، ويف حديث البيهقي مرفوًع�: »اإذا وِطَئ 
اأحدكم بنعليه يف الأذى ف�إن الرتاب له طهور«، وقد راأى امل�لكية اأن املعتمد يف 
اأنه� ل تبطل ال�صالة بوجوده� واإن ك�نت  اأعني  اإزالة النج��صة �صنة  اأن  مذهبهم 
مكروهة معه�. فلم ل ي�صلي ذلك امل�صلم يف نعليه؟ ومل ل ي�صلي ويف �صراويله 
قطرات البول؟ ومل ل ي�صهل عليه التحرز منه�؟ ومل ل ي�صلي امل�صلم يف بالد 
مل ي�صتطع اأن ي�صتنجي فيه�؟ اأيظنون اأن اهلل يريد بهم الع�صر مع اأن اهلل يقول يف 

قراآنه: ﴿ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ﴾ [البقرة/ 185] .

3 – الأ�صل الث�لث: من اأ�صول الإ�صالم اأنه ل �صرر ول �صرار، فال يجوز 
اأن ي�ص�رَّ  اأو م�له، كم� ل يجوز له  اأو عر�صه  اأن يفعل م� فيه �صرر جل�صمه  مل�صلم 
واملق�مرة،  امل�صكر،  و�صرب  يطيق،  ل  مب�  اجل�صم  تكليف  ذلك  فيدخل يف  غريه، 
واإيذاء الغري ب�أي نوع من �صروب الأذى ح�صبم� تع�رفه القوم الذين يعي�ش فيهم، 
كقتل النف�ش، وال�صرقة، والر�صوة، واخلداع، والتمويه، والتدلي�ش، و�صه�دة الزور.. 

ا. وهلم جرًّ
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لعلك اّطلعت على م� قرره الفقه�ء من اإب�حة التخلف عن اجلمعة لأ�صب�ب 
اأو به مر�ش معٍد  اأو ب�صل،  اأو رائحة ثوم  اأن يكون ب�لإن�ص�ن بخر)1(،  كثرية. منه� 
ك�جلذام)2( والرب�ش)3( ونحوهم� من كل م� ي�صّر، اأو َت�صَمِئزُّ منه نفو�ش امل�صلني، 
ول يخفى اأن هذا الأ�صل ينبني عليه كثري من الأحك�م الفرعية، والنوازل اليومية 

يف كل ع�صر.

املق��صد  اأحك�م  الو�ص�ئل  واإعط�ء  الذرائع)4(  �صد  الرابع:  الأ�صل   –  4
والغ�ي�ت، فكل م� اأف�صى اإىل مب�ح فهو مب�ح، وكل م� و�صل بك اإىل مكروه فهو 
اأن حتكم على و�صيلة  اأردت  اأوقعك يف حمرم فهو حمرم، فكلم�  مكروه وكل م� 
بحكم فقّدره� مبعي�ر غ�يته�. ولن�صرب لك مثاًل م� ج�ء به ال�صرع من اإب�حة تعدد 
اأن ل  بقيود منه�: العدل، ومنه�:  ال�صرع  ف�إن هذه الإب�حة قد قيده�  الزوج�ت، 
ج اإىل �صرر اأو حمرم اأو ف�ص�د، ف�إذا ق�صن� ذلك مب� يح�صل ع�دة على اإثر  يف�صي التزوُّ
التعدد من ال�صق�ق، واإف�ص�د ذات البني واإغف�ل الرجل اأمر اأولد اإحدى الزوج�ت 
اإر�ص�ء لغريه�، اأو ق�صوته عليهم واإيذائه لهم، واإذا قدرن� تلك الو�صيلة وهي تعدد 
الزوج�ت مب� تف�صي اإليه من امل�ص�ّر، فيمكن احلكم ب�أنه ل يب�ح للرجل تزوج غري 

واحدة.

)1( البخر: الننت يكون يف الفم.
)2( اجلذام: هو داء معروف يجذم الأ�ص�بع ويقطعه�.

)3( الرب�ش: هو بي��ش يقع يف اجل�صد.
)4( الذرائع: الو�ص�ئل.
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الغ�لب  الظن  اإعط�ء  احلنيف  الدين  اأ�صول  من  اخل�م�ش:  – الأ�صل   5
اأو  حمرم  اإىل  مف�ش  العمل  اأن  الظن  على  غلب  ف�إذا  به،  املجزوم  اليقني  حكم 
اأمر  ب�أن  هن�  علين�  يعرت�ش  فال  يكره،  اأو  فيحرم  غ�يته،  حكم  يعطى  ف�إنه  مكروه 
امل�ص�رة مع تعدد الزوج�ت لي�ش ب�لأمر املحقق، حتى ينبني عليه حترمي ذلك على 
الرج�ل، ف�إنن� على ت�صليم اأنه غري حمقق جدًل، ل ي�صعن� اأن ننكر اأنه اأمر غ�لب 

على الظن حتى يو�صك اأن يكون يقيًن�.

6 – الأ�صل ال�ص�د�ش: من اأ�صول الإ�صالم تقدمي العقل على ظ�هر ال�صرع 
عند التع�ر�ش. واأوىل بي هن� اأن اأقتطف م� ج�ء لأ�صت�ذن� احلكيم ال�صيخ حممد 

عبده يف مق�لت الإ�صالم والن�صرانية اإذ ق�ل م� ن�صه:

»اتفق اأهل امللة الإ�صالمية اإل قلياًل ممن ل ننظر اإليه، على اأنه اإذا تع�ر�ش 
العقل والنقل، اأخذ مب� يدل عليه العقل، وبقي يف النقل طريق�ن: طريق الت�صليم 
ب�صحة املنقول، مع العرتاف ب�لعجز عن فهمه، وتفوي�ش الأمر اإىل اهلل يف فهمه. 
معن�ه  يتفق  حتى  اللغة،  قوانني  على  املح�فظة  مع  النقل  ت�أويل  الث�نية  والطريقة 
مع م� اأثبته العقل، وبهذا الأ�صل الذي ق�م على الكت�ب و�صحيح ال�صنة وعمل 
جميع  اأم�مه  من  واأزيل  وال�صبيل،  العقل  يدي  بني  مّهد  ذلك  كل   ، النبي 
الفيل�صوف  نظر  اإليه  يبلغ  ع�صى  فم�ذا  اإىل غري حد.  املج�ل  له  وات�صع  العقب�ت، 
ب العلوم،  حتى يذهب اإىل م� هو اأبعد من هذا؟ واأي ف�ص�ء ي�صع اأهل النظر وطالَّ

اأ�شول الإ�شالم
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اأر�ش  اإن مل يكن يف هذا مت�صع لهم فال و�صعتهم  اإذا مل ي�صعهم هذا الف�ص�ء؟ 
بجب�له� ووه�ده�)1(، ول �صم�ء ب�أجرامه� واأبع�ده�«.

ول يخفى اأن تقرير هذا الأ�صل يف الإ�صالم، يدلك دللة وا�صحة على اأن 
اإنه فوق  الدين املحمدي مل يلزم العقل اأن يخ�لف م� يقت�صيه نظره وبحثه، بل 

ذلك قدمه يف العمل والعتق�د على ظ�هر املنقول.

7 – الأ�صل ال�ص�بع: وجوب امتث�ل م� ق�له النبي  �صرًع� دون م� ذكره 
من مع�ي�ش الدني� على �صبيل الراأي.

النج�ح  طريق  اإىل  الع�مل  اإر�ص�د  الر�صل  وظيفة  اأن  بي�ن  لن�  تقدم  وقد 
وال�صيم  الف��صلة  الأخالق  على  وتربيتهم  فيهم،  العدل  واإق�مة  وال�صتق�مة، 
ال�صرع  العقل على ظ�هر  مبقت�صى  العمل  يقدم  الإ�صالم  اأن  اأي�ًص�   � نَّ وَبيَّ الكرمية. 
عند التع�ر�ش. وقد علمن� النبي  اأن منتثل كل م� ج�ء به عن اهلل واأنه ل يجب 

الأخذ مب� ورد عنه يف اأمور الدني�، ولن�أتك ب�صيء مم� ورد يف ذلك:

  روى( م�صلم عن مو�صى بن طلحة عن اأبيه ق�ل: مررت مع ر�صول اهلل(
بقوم على رءو�ش النخل فق�ل م� ي�صنع هوؤلء؟ فق�لوا: يلقحون، يجعلون الذكر 
يف الأنثى فتلقح، فق�ل ر�صول اهلل : م� اأظن يغني ذلك �صيًئ�. ق�لوا: ف�أخربوا 

)1( وه�د: م� انخف�ش من الأر�ش ك�حلفر.
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بذلك فرتكوه، ف�أُخرب ر�صول اهلل  بذلك فق�ل: اإن ك�ن ينفعهم ذلك فلي�صنعوه 
� فال توؤاخذوين ب�لظن ولكن اإذا حدثتكم عن اهلل �صيًئ� فخذوا  ف�إين اإمن� ظننت ظنًّ

به ف�إين لن اأكذب على اهلل عز وجل.

املدينة وهم    النبي  ق�ل: قدم  رافع بن خديج  اأي�ًص� عن  وروى م�صلم 
ي�أبرون)1( النخل، فق�ل م� ت�صنعون؟ ق�لوا: كن� نلقحه. ق�ل: لعلكم لو مل تفعلوا 
ك�ن خرًيا. فرتكوه فنق�صت، ق�ل: فذكروا ذلك له، فق�ل: اإمن� اأن� ب�صر اإذا اأمرتكم 

ب�صيء من دينكم فخذوا به واإذا اأمرتكم ب�صيء من راأيي ف�إمن� اأن� ب�صر.

يلقحون، فق�ل لو مل تفعلوا  بقوم  مّر    النبي  اأن  اأن�ش  اأي�ًص� عن  وروى 
ل�صلح. ق�ل فخرج �صي�ًص� )2(، فمّر بهم فق�ل: م� لنخلكم؟ ق�لوا: قلت كذا وكذا، 

ق�ل اأنتم اأعلم ب�أمور دني�كم.

املن�صفني،  �صيد  وهو  نف�صه،  على    النبي  به  حكم  م�  ترى  بك  ك�أين 
�صرح لك الر�صول ب�أنه اإمن� هو ب�صر، واأن اأهل كل حرفة اأو �صن�عة اأدرى مب�ص�ئله� 
وبخف�ي�ه� من غريهم، واأن ع�صمة الر�صل اإمن� جتب فيم� اإذا بلغوا عن اهلل �صيًئ� من 
 من  النبي  اأنه ل يجب الأخذ مب� ورد عن  نعلم  �صرائعه ونوامي�صه. ومن هن� 
اأمور الدني� واأحواله� وحرفه� وطبعه� و�صن�ئعه� لأن هذا لي�ش مم� يوحى به اإليه من 

ال�صرائع.

ح. )1( ي�أبرون: ي�صلحون.              )2( ال�صي�ش: رديء التمر؛ لأنه مل ُيَلقَّ
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بينهم  وكذا  الأحك�م  امل�صلمني يف  بني  امل�ص�واة  الث�من:  – الأ�صل   8
ل  �صُ وبني جميع من لهم ذمة وعهد، ف�إن لهم م� لهم وعليهم م� عليهم، فال َيفنْ

﴿ڇ    ڍ  ڍ   ب�لتقوى والعمل ال�ص�لح  اإل  اأحًدا يف اعتب�ر ال�صرع  اأََحٌد 
والأمري،  وامل�أمور  والفقري،  الغني  اهلل  فقد جعل  [احلجرات/ 13]،  ڌ  ڌ﴾ 
والعزيز واحلقري، �صواء يف اأحك�مه، �صواء يف ذلك الأحك�م الدنيوية والأخروية، 
واعترب ذلك ب�صيغ العموم، التي تراه� يف غري مو�صع من القراآن الكرمي نحو قوله 

ک   ک   ڑ.ک   ژ    ژ   ڈ   ڈ   ﴿ڎ   تعـ�ىل: 
ک  گ  گ﴾ [الزلزلة/ 7-8]. ومن الغريب اأن الفقه�ء الذين يدعون فهــم 
كــالم اهلل، ويظهرون للع�مل ب�صبحهم و�صواد مو�صع ال�صجود من جب�ههم، ط�مل� 
على  منهم  حر�ًص�  اأغرا�صهم  يوافق  مب�  اهلل  كت�ب  وت�أولوا  والأمراء  امللوك  ح�بوا 
ا�صرت�ص�ء من ل ي�صرون ول ينفعون را�صني مب� �صخط اهلل عليهم، اإذ فّرقوا دينهم 
اأمر القراآن كم� يف  وك�نوا �صيًع�، ف�صحنوا كتبهم مب� ت�ص�رب من الأقوال، وخ�لفوا 
عمران/  [اآل  ے﴾  ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ﴿ہ    قوله: 

ڇ   ڇ      ڇ   چ   چ   چ   چ   ﴿ڃ   تع�ىل:  وق�ل   ،[105
﴿ٻ  ٻ  پ  پ   تعــــ�ىل:  وق�ل  [الأنع�م/ 159]،  ڇ  ڍ﴾  
پ﴾  [الأنف�ل/ 46]، واإذا اأردت اأن ت�أتي على م� ورد عن النبي  يف التف�ق 

وعدم الف�صل والختالف فعليك بكتب ال�صنة ال�صحيحة.
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9 – الأ�صل الت��صع: اأن ل تزر وازرة وزر اأخرى، ففي �صورة الطور ﴿ گ                 
گ  ڳ  ڳڳ﴾ [ 21 ] ويف �صورة املدثر: ﴿ جب         حب  خب  مب      ىب﴾ [ 38 ] وق�ل 

تع�ىل: ﴿ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی﴾  [ الأنع�م/ 164] ويف �صورة النجم: ﴿ ی  ی  
ی     ی  جئ  مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب.ىب  يب  جت   حت.مت  ىت  يت  

جث﴾ [ 41-38 ].

ول يق�ل اإن من اأحك�م ال�صريعة م� ل يقت�صر على اجل�ين كم� يف دية القتيل 
﴿ۇئ  ۆئ  ۆئ     ۈئ   تع�ىل:  قوله  يوؤخذ من  الق�تل، وكم�  ع�ئلة  ف�إنه� على 
ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ﴾  [ الأنف�ل/ 25]؛ لأن� نقول يف اأمر الدية اإمن� األزمت به� 
الع�ئلة يف ال�صعوب التي له� ع�صبية ق�ئمة ووحدة وعهد بحيث اإنهم يكونون يًدا 
واحدة على من �صواهم. ف�إذا اأ�ص�ب اأحدهم �صيء تع�هد الب�قي على الأخذ بث�أره 
اأو املط�لبة بديته، كم� هو ال�ص�أن بني البدو وكثري من العرب حتى الآن؛ ولذلك 
ون على اأنه ل ع�قلة)1( يف الأمم التي لتت�ص�من قب�ئله� ك�لفر�ش  جند الفقه�ء ين�صّ
والفرجنة وامل�صريني وغريهم من الأمم التي ل اأثر فيه� لتلك اللحمة)2( التي جتعل 
احلي اأو البطن اأو القبيلة ك�أنه� رجل واحد ف�أخذهم ال�صرع كم� اأخذ لهم وانتقم 
منهم كم� انتقم لهم، وهذا من الوجوه التي تبني لك كيف ج�ء الإ�صالم مط�بًق� 

لالأحوال الب�صرية، مالئًم� له� على اختالفه�.

)1( الع�قلة: الدية.
)2( اللُّحمة ب�ل�صم: القرابة التي ت�صل بني �صيئني.

اأ�شول الإ�شالم
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10 – الأ�صل الع��صر: اأن جميع الزواجر تقدر ح�صبم� يراه الإم�م اأو من 
ين�صبه من الق�ص�ة للف�صل بني الن��ش طبًق� مل� يقت�صيه العرف الع�م كم� اأن من 

اأ�صوله جواز التحكيم.

واعلم اأن ال�صرع ال�صريف قد حدد بع�ش العقوب�ت كجزاء القتل وال�صرقة 
ا ب�لن�صبة مل� ترك ال�ص�رع اأمر حتديده اإىل احلك�م ونوابهم،  ونحوهم� وهي قليلة جدًّ
فقد اأجمع الأئمة على اأن التعزير م�صروع يف كل جن�ية ل حد فيه� ول كف�رة، 
وجّوز الإم�م م�لك لالإم�م احل�كم اأن يبلغ ب�لتعزير اأعلى درج�ت احلدود املقدرة.

اأم� التحكيم فقد اأج�زه ال�ص�رع يف الأ�صول امل�لية، وذلك اأن يحكم رجالن 
بينهم� خالف رجاًل من اأهل النظر والراأي فيم� �صجر بينهم�، وقد ذهب بع�صهم 
اإىل اعتب�ر قول احلكم اأمًرا مقت�صًي� ل يتوقف يف تقريره وثبوته على اأن يقرره ق��ش 

�صرعي ول اأمري ول ح�كم.

بني  تعورف  مب�  الأحك�م  من  كثري  تقدير  ع�صر:  احل�دي  – الأ�صل   11
َع دائرة الأحك�م ال�صرعية حتى و�صعت  الن��ش. ول يخفى اأن هذا الأ�صل قد َو�صَّ
اأمر  فمن ذلك  اأرب�به�،  اأحوال  وتب�ين  اأ�صك�له�  تغ�ير  النوازل على  تقريًب� جميع 
النفق�ت الزوجية ف�إنه يراعى يف تقديره� عند احلكم بتقريره� ح�لة الزوجني، فرب 
نفقة تالئم زوجة على اأنه� ل تالئم اأخرى، وقد كرث التعبري بكلمتي »املعروف« 
و»العرف« يف القراآن العزيز، وعّلق عليهم� تقرير كثري من الأحك�م، ومن الَبَدِهي 
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اأن  م�ألوًف� غري م�صتنكر، كم�  م� ك�ن متع�رًف�  اإل  والعرف  للمعروف  اأنه ل معنى 
املنكر هو م� ل يجري به عرف واألفة من الآي�ت املحتوية عليهم� قوله تع�ىل: 

﴿ڦ  ڦ  ڄ﴾ [حممد/ 21]، وقوله: ﴿ہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  

ھ  ھ﴾ [البقرة/ 229]، وقوله: ﴿  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٺ﴾ [الن�ص�ء/ 114]، وقوله: ﴿ۉ  ۉ﴾ [الن�ص�ء/ 19]، 
وقوله تع�ىل: ﴿پ  پ  پ   پ  ڀ﴾  [البقرة/ 231]، وقوله: 

ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   ﴿ۇ    وقوله:  [الطالق/6]،  ڦ﴾  ڤ   ﴿ڤ  

﴿ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک   وقوله:  [البقرة/ 233]،  ۈ﴾ 

ک  گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ﴾  [لقم�ن/ 15]، وقوله يف �ص�أن 

الأو�صي�ء: ﴿ی  جئ      حئ  مئ  ىئ﴾ [الن�ص�ء/ 6]، فرتى يف هذه الآي�ت، 
ويف كثري غريه�، اأن اهلل تع�ىل فو�ش اأمر تقدير كثري من املع�مالت، اإىل م� جرى 
به العرف والع�دة من غري تقييد ب�أهل مكة اأو اأهل املدينة اأو غريهم�، بل اأطلق 
اأهله وطبق�تهم وم� اعت�دوه  اأن العرف يختلف ب�ختالف  اإطالًق�، ول ريب  الأمر 
بينهم ح�صبم� يقت�صيه الزم�ن واملك�ن، واإذن ك�ن من الق�صور تعر�ش بع�ش الفقه�ء 
اإىل حتديد مثل متعة املطلقة اأو نفقة الزوجة، وتقدير كثري من الأحك�م مب� جرى 
الن��ش مب� م�ت عنه  اأعلم  واأنهم  املنورة حمتجني بعلمهم  اأهل املدينة  عليه عرف 
النبي  ، كم� اأن من جمود القريحة)1( وق�صور النظر تف�صري هذه الكلم�ت بغري 

)1( القريحة: ملكة الإبداع.

اأ�شول الإ�شالم
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م� يتب�در منه�، ف�إن هذا تخريج للكت�ب العربي املبني على غري م� اأريد منه. ومم� 
ين��صب هذا املق�م اأن القراآن قد اأتى ب�ألف�ظ اأخرى ع�مة لتكون �ص�حلة للحمل على 
م� ين��صبه� من النوازل والأحوال. فمن ذلك كلم�ت »ال�ص�حلني« و »ال�ص�حل�ت« 
و»�ص�حًل�« يف كثري من الآي�ت، ف�إن املراد من م�دة ال�صالح هن� م� لي�ش �صيًئ�، كم� 
يوؤخذ من قوله تع�ىل: ﴿ژ  ژ  ڑ   ڑ    ک﴾  [التوبة/ 102]، ف�إن هذه 
الآية ن�طقة ب�أن كل عمل �صيِّئ فهو غري �ص�لح واأن كل �صيِّئ فهو غري �ص�لح واأنه 
ل �صالح يف �صوء، فيدخل يف ذلك امللك اجل�ئر، واحل�كم الذي اأغفل اأمر دولته 
حتى متكن ال�صعف منه� وجرى الف�ص�د يف عروقه� ومت�ّصى اخللل يف اأطرافه� حتى 
اأ�صبحت ل تزداد اإل نق�ًص� ول تعظم اإل ف�ص�ًدا، فال جرم اأن مثل هذا احل�كم ل 
�ص�ئبة �صالح فيه، ولو قطع الليل ت�صبيًح� وقراآنً�. ومن هن� ف�ّصر اأ�صت�ذن� قوله تع�ىل: 
﴿ ڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ﴾ [الأنبي�ء/ 105] ب�أن املراد ال�ص�حلون 

لعم�رته� ب�أن امتثلوا اأمر اهلل ف�أعدوا لأنف�صهم م� ا�صتط�عوا من القوة واأح�صنوا اإىل 
اأنف�صهم فك�تفوا الأمم يف الأخذ بو�ص�ئل القوة واملجد فلم يلتم�صوا امل�صبب�ت اإل 

من اأ�صب�به�، ومل ي�أتوا البيوت اإلَّ من اأبوابه�.



التوكل غري التقاعـد 

ومم� ينخرط يف هذا الب�ب خط�أ كثري من امل�صلمني يف فهم التوكل الذي 
ح�ّش عليه القراآن غري مرة، اإذ ق�لوا اإنَّ التوكل هو تفوي�ش الأمر اإىل الق�در املدبر 
�صبح�نه وتع�ىل وترك الأ�صب�ب امل�ألوفة، ثم اإن منهم من اكتفى بعد ذلك ب�لبلغة)1( 
من العي�ش اخل�صن ومل ي�صتزد حتى م�ت. ومنهم من اتخذ من اأ�صم�ء اهلل م�ص�در 
للرزق فظن اأن من يذكر ا�صم الوه�ب كذا مرة وهبه اهلل من امل�ل م� يزيد على 
ح�جته، ومن قراأ: ﴿ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ﴾  [ الطالق/ 3] كف�ه اهلل مئونة 
ال�صعي لطلب الرزق من مع�هده الع�ديَّة. ولقد كرث هوؤلء يف امل�صلمني فكرثت 
بهم املف��صد وانحطت ب�صببهم الهمم واأزال اهلل عنهم كثرًيا من النعم واأن اهلل ل 

يظلم الن��ش �صيًئ� ولكن الن��ش اأنف�صهم يظلمون.

دت  الأمم الغربية وكثري من ال�صرقيني ب�لإ�صالم وامل�صلمني، مل� نزل بهم  نَدَّ
من ال�صعف، وانحالل العقدة والف�صل، وزعموا اأن من�ص�أ ذلك هو اأ�صول الدين 
الإ�صالمي، حمتجني ب�أعم�ل اأولئك الطوائف من امل�صلمني، ومب� كذبوا على اهلل 

)1( الُبلغة: م� ُيكتفى به من العي�ش.
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 ،[12 اإبراهيم/   ] ڍ﴾  ڍ   ڇ   ﴿ڇ   نحو:  الكرمية  اآي�ته  ت�أويل  يف 
ونحو:  ﴿ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ﴾ [هود/ 56] ، ونحو: ﴿  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  
ھ﴾ [الطالق/ 3] ، ونحو م� ورد يف ال�صحيح من قوله : »لو توكلتم على 

اهلل حق التوكل لرزقكم كم� يرزق الطري تغدو خم��ًص�)1( وتروح بط�نً�)2(«.

ولكن  ل�صيقه،  املق�م  هذا  قيل يف  م�  اأفّند جميع  اأن  هن�  ي�صعني  ل  اإنني 
ح�صبي اأن اأنبهك اإىل اأن ال�صتدلل على ف�ص�د هذا الدين مب� اأ�ص�ب اأهله حجة 
داح�صة، وبره�ن واهن، ف�إن نظرة قليلة فيم� م�صى من ت�ريخ امل�صلمني يوم ك�نوا 
متوكلني على اهلل تع�ىل تلجم هوؤلء املتقولني على الإ�صالم وتلزمهم احلجة ب�أن 
فلم  اهلل  على  التوكل  تركوا  اأن  بعد  اإل  ي�صبهم  بعد، مل  امل�صلمني  على  طراأ  م� 
يعملوا مب� اأر�صدهم اإليه من وجوب الأخذ ب�لأ�صب�ب الع�دية، ف�إنه �صبح�نه وتع�ىل 
تلك  ف�لتم��ش  ال�صببية.  حلمة  من  بينهم�  م�  وخلق  وامل�صبب�ت،  الأ�صب�ب  خلق 
الأ�صب�ب ل ين�يف التوكل يف �صيء، بل اإنه نف�ش التوكل، وم� تف�صري اأولئك الن��ش 
للتوكل ب�لتفوي�ش املطلق، والتق�عد عن الك�صب والتح�صيل، مم� اأف�صى بهم اإىل 

ال�صمحالل، اإمن� من�صوؤه اجلهل بلغة القراآن الكرمي.

اأن  اإىل  اأعم�له  وبجميع  بقراآنه،  ير�صدن�  املتوكلني  �صيد  وهو  الر�صول  ذلك 
لكل �صيء �صبًب� ل ميكن احل�صول عليه اإل ب�تخ�ذ ذلك ال�صبب. اأو م� �صمعت 

)1( خم��ًص�: جي�ًع� �ص�مري البطن.
)2( بط�نً�: ممتلئة البطون.
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قوله تع�ىل: ﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ﴾ [الن�ص�ء/ 71]، وقوله: 
﴿ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  

حئ    جئ    ی   ی   ﴿ی   ونحو:  [الأنف�ل/60]،  ې﴾  
مئ  ىئ﴾  [ال�صورى/ 30]  اإىل غري ذلك من الآي�ت.

على اأنك لو ت�أملت قلياًل يف قوله : لرزقكم كم� يرزق الطري.. احلديث، 
لتجلى لك الأمر وا�صًح� ل لب�ش فيه، ف�إن النبي  مل يقل - لرزقكم كم� يرزق 
الطري متكث يف اأوك�ره� واهلل ير�صل اإليه� اأغذيته� - بل ق�ل: تغدو خم��ًص� وتروح 

بط�نً�.

ويف �صحيح البخ�ري عن علي  ق�ل: كن� جلو�ًص� مع النبي  ومعه 
الن�ر  اإل وقد كتب مقعده من  اأحد  م� منكم من  الأر�ش وق�ل:  به  عود ينكت 
اأو من اجلنة. فق�ل رجل من القوم: األ نتكل على كت�بن� وندع العمل ي� ر�صول 

اهلل؟ ق�ل: ل، اعملوا فكلٌّ مي�صر مل� خلق له. ثم قراأ: ﴿ہ  ہ  ہ  ھ.ھ  
ھ .   ے  ۓ﴾ [ الليل/ 5- 7] .

على اأن اهلل �صبح�نه وتع�ىل َبنّي لن� �صرورة عالقة امل�صبب�ت ب�أ�صب�به� �صراحة، 
واأنه� من الأمور الفطرية التي فطرت املمكن�ت عليه�، فق�ل يف الكت�ب العزيز: 

﴿ ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ﴾ [ الرعد/ 11] .

التوكل غري التقاعد
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ومن ذلك اأي�ًص� قوله تع�ىل: ﴿وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ﴾ – اأي اأكرثن�- 
﴿ۈئ ېئ  ېئ      ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی﴾ [ الإ�صراء/ 16].  فليتق اهلل 

امل�صلمون يف دينهم، وليتب�عدوا به عن النق�ئ�ش التي �صوهوه به�، وعر�صوه ب�صببه� 
اإىل طعن الط�عنني وغلو الآفكني)1(.

واخلال�صة اأن الدين الإ�صالمي، مل� احتوى عليه من تلك القواعد الكلية 
والأ�صول الع�مة واأ�صب�هه�، ج�ء �ص�حًل� لأن يبتغي بوا�صطته كل خري يف كل زم�ن 
� وجه كون الر�صول عليه ال�صالة وال�صالم خ�مت  ومك�ن. ومن هن� يت�صح لك جليًّ
النبيني، واأن �صرعه خ�مت ال�صرائع الإلهية، كم� اأنه مل يخ�لف يف �صيء من اأ�صوله 
يف  علين�  حرج  ل  ولذلك  عليه�؛  الع�مل  فطر  التي  الفطرية  اهلل  �صنن  وقواعده 

ت�صميته »دين الفطرة«.

)1( الآفكني: املكذبني واملحدثني ب�لب�طل.



�سفـــات املوؤمنـي 

وبعد ف�علم اأن هن�ك بع�ش اأحك�م ج�ء به� ال�صرع فك�نت مطعن اجل�هلني 
له  الذي و�صعن�  للغر�ش  تتميًم�  ن�أتي عليه� هن�  اأن  فراأين�  النظر،  من الأمم ق�ص�ر 
هذه العج�لة، اإل اأنن� نريد قبل ذلك اأن ن�أتيك مب� ورد يف القراآن الكرمي من �صف�ت 
املوؤمنني، وم� يجب اأن يكونوا عليه، واأَِكُل اإليك بعد ذلك احلكم يف اعتب�ر موؤمني 

هذا الزم�ن، واهلل يوفقك اإىل �صبيل الر�ص�د:

1 – ق�ل تع�ىل يف �صورة امل�ئدة خط�بً� للموؤمنني:

ائەئ   ائ   ى   ى     ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ﴿ۅ  

2]؛   [امل�ئدة/  ىئ﴾  ېئ   ېئېئ   ۈئ  ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئۇئ   وئ   وئ   ەئ  
اأن  على  احلرام،  امل�صجد  الدخول يف  �صدوكم عن  قوم  بغ�ش  ُكم  ِمَلنَّ َيحنْ اأي ل 
تعتدوا عليهم، بل يجب عليكم العدل، كم� يجب عليكم اأن تتع�ونوا على 
قوله  ذلك  معنى  ويف  اأوامره،  خم�لفة  من  اهلل  ي�صخط  م�  واتق�ء  الإح�ص�ن 

تع�ىل: ﴿ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
ه �صدورن� من بغ�ش اأحد  ٴۇ﴾ [امل�ئدة/ 8]، ف�إن اهلل ي�أمرن� هن� األَّ نطيع م� تكنُّ
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على العتداء عليه، بل يجب اأن يوفى كل ذي حق حقه، واأن تقدر املع�ملة مبعي�ر 
العدل، ف�إنه اأقرب للتقوى.

2 – وج�ء يف �صورة النور ﴿ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  
گ  گ  ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ. ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ   ڻ      ۀ  
ۇ   ڭ     ڭ   ڭ   ڭ   ۓ.   ے     ے      ھ     ھ   ھ   .ھ   ہ  ہ   ہ   ۀ  
ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ.      ې  ې         ې  ى  ى     ۇ  
ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ     وئ   ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ﴾ [51-47]. 
نزلت هذه الآي�ت يف قوم اّدعوا اأنهم موؤمنون مذعنون لق�ص�ء اهلل واأحك�مه، حتى 
اإذا ُدعوا اإىل �صريعته لتف�صل بينهم األقى ال�صيط�ن يف �صم�ئرهم اأنهم رمب� ُظلموا 
ف�أخذتهم العزة ب�لإثم، ف�أعر�صوا عن اأحك�م اهلل وهم ظ�ملون، ولكن اإذا ك�ن لهم 
احلق ج�ءوا اإىل املح�كم �صراًع� مذعنني، وقد بنّي اهلل تع�ىل هن� اأن تلك لي�صت من 
�صف�ت املوؤمنني يف �صيء، وم� ك�ن للموؤمنني اإل اأن ي�صمعوا ويطيعوا وين�ص�عوا اإىل 

ق�ص�ء اهلل واأحك�مه �صواء اأك�نوا ظ�ملني اأم مظلومني.

پ   پ   ٻ.ٻ   ٻ   ﴿ٱ   )املوؤمنون(:  �صورة  افتت�ح  يف  – وج�ء   3
پ  پ. ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ.ٺ  ٿ  ٿ   ٿ.ٹ  
ڇ   ڇ   ڇ    ﴿ڇ   ق�ل:  اأن  اإىل   ،[5-1] ٹ﴾    ٹ   ٹ  
ڍ.ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ﴾ [املوؤمنون/ 8 - 9]. فليت �صعري كيف 
يكون موؤمنو هذا الزم�ن اأن يتبجحوا ب�أنهم يف اعتب�ر ال�صرع موؤمنون، مع اأن اهلل 
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تع�ىل مل ي�صف املوؤمنني ب�أنهم الذين عن �صالتهم لُهون، والذين هم على اللغو 
للزك�ة م�نعون، والذين هم ل�صهواتهم مر�صون، والذين هم  مقبلون، والذين هم 

لأم�ن�تهم وعهدهم خ�ئنون.

﴿ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    – وج�ء يف �صورة الأنف�ل:   4
ڇ   ﴿ڇ   ق�ل:  اأن  اإىل   [2] ڄً﴾  ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ  

ڍ  ڍ﴾  [4].

گ   گ   گ   گ   ک   کک   ک   ڑ     ﴿ احلجرات:  �صورة  – ويف   5
﴿   ھ    ھ  ے   ق�ل:  اأن  اإىل   [14] ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ﴾ 
ۈۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے  
وانظر  مب� و�صف،  املوؤمنني  ف�نظر كيف و�صف   .[15] ٴۇ  ۋ   ۋ﴾ 

﴿ٴۇ  ۋ    بقوله  ذلك  ت�أكيده  ثم  ﴿  ھ﴾  قوله  هن� يف  احل�صر  ا�صتعم�ل  اإىل 
ۋ﴾.

6 – وج�ء يف �صورة املمتحنة: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  
پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ     ڤ  ڦڦ  ڦ﴾ [12]، يوؤخذ من هذه 
اأن حممًدا  على  واملب�يعة  ب�ل�صه�دة  النطق  الإمي�ن جمرد  ليـ�ش  اأن  الكرمية  الآية 
ر�صول اهلل، ف�إن هذا ل يكفي، ولقد بنّي اهلل يف هذه الآية البيعة التي يكون به� 

�شفات املوؤمنني
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املوؤمن موؤمًن�، فتدبره� حتى تعلم مبلغ اإمي�ن الذين ق�لوا اآمّن� ب�أفواههم ومل توؤمن 
قلوبهم. فب�أبيك اأيه� املوؤمن اأجتد فيم� و�صف اهلل به املوؤمنني: اتخ�ذ امل�ص�بح، واإط�لة 
الويل كل  اإن  األ  الزواي�؟  ومالزمة  الظهر،  وحتديب  ال�صعر،  واخت�ص�ب  اللحى، 

� مم� ذّكروا به. ُفوا الكلم عن موا�صعه ون�صوا حظًّ الويل ملن حرَّ

به،  الإمي�ن  وقع  م�  اإق�مة  ال�ص�دق  القلبي  الإمي�ن  اآث�ر  من  اإن  اخلال�صة: 
ومالزمة حدوده، وخم�لفة و�ص�و�ش ال�صدور، فمتى راأيت من ينق�د اإىل �صيط�نه، 
اأو م� راأيت م� ق�له  اأنه غري موؤمن.  ويتكل على غري ربه ويح�رب �صريعته، ف�علم 

تع�ىل يف قراآنه الكرمي: ﴿ہ - اأي ال�صيط�ن -   ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  
ھ  ے  ے﴾ [النحل/ 99]، فكل من وجدت لل�صيط�ن �صبياًل عليه 
وقد ج�ء يف  �صيء.  على  اأنهم  ال�ص�لُّون  اأولئك  اأفيح�صب  موؤمن.  اأنه غري  ف�علم 
َنة ق�ل: م� يف القراآن اأ�صّد علّي من قوله تع�ىل:  البخ�ري عن �صفي�ن بن ُعَيينْ

﴿ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   

امتث�ل  الكتب  اإق�مة هذه  ومعنى   - القراآن  اأي   - [امل�ئدة/ 68]  ڻ  ۀ﴾ 
جميع م� فيه�، والإتي�ن به على وجهه، ف�إن ج�ء العمل دون ذلك، ف�إنه ل ي�صمى 
اأن  ال�صريفة من الأحك�م، فكيف لأحد بعد ذلك  اإق�مة، مل� حوته تلك الكتب 

يّدعي اأنه على �صيء من الإمي�ن ب�هلل وكتبه ور�صله حتى ميتثل م� فيه�.
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ومن هن� يت�صح اأن الإمي�ن ال�ص�دق ي�صتدعي النقي�د والعمل، وهذا واهلل 
اأعلم �صر م� رواه البخ�ري يف �صحيحه من قوله عليه ال�صالة وال�صالم: « ل يزين 

الزاين حني يزين وهو موؤمن ول ي�صرق ال�ص�رق حني ي�صرق وهو موؤمن«.

ق�ل الق�صطالين: الإمي�ن هو الت�صديق ب�لقلب، والعرتاف ب�لل�ص�ن 
اأو  اخلمر،  �صرب  اأو  زنى،  ف�إذا   - املن�هي  واجتن�ب  ال�ص�حلة  الأعم�ل  وتقرره   -
�صرق، ذهب نوره وبقي يف الظلمة ف�إن ت�ب رجع اإليه..اه. ومث�ل ذلك يف الكت�ب 

الكرمي وال�صنة كثري، ولكنه� ل تعمى الأب�ص�ر.

 � م�صتقًّ و�صًف�  اأو  فعاًل  يجد  قّلم�  الكرمي،  القراآن  لعب�رات  وامل�صتقرئ  هذا 
﴿ڃ   تع�ىل:  قوله  ذلك  فمن  ال�ص�حل�ت،  بعمل  م�صفوع  وهو  اإل  الإمي�ن  من 
ڃ  ڃ  ڃ﴾ [العنكبوت/ 9]، وقوله: ﴿ىئ  ىئ  ىئ  ی    
ا. يريد اهلل بذلك - وهو اأعلم - اأن يوقظ العقول  ی﴾ [التغ�بن/ 9] وهلم جرَّ

اإىل اأن جمرد معنى الإمي�ن يف اللغة، اأي العتق�د، ل يكفي يف اإحل�ق �ص�حبه بفئة 
املوؤمنني حتى يقرن اعتق�ده ب�ص�لح الأعم�ل. وقد �صمن اهلل تع�ىل الأمن والهداية 

ر، فق�ل: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ   ملن مل ي�صب اإمي�نه بظلم ول َجونْ
پ  پ  پ     ڀ  ڀ﴾  [الأنع�م/ 82] .

�شفات املوؤمنني





الرق فـي الإ�سـالم

ك�نت القوانني يف الأزم�ن ال�ص�لفة من الأو�ص�ع الب�صرية، فك�ن الفرد اأو 
َفًة  الأفراد ي�صّنون م� �ص�ءوا من النوامي�ش)1( التي مل ُيراُعوا فيه� عدًل ول نَ�صَ

ول م�ص�واة بني اأفراد الإن�ص�ن فيم� لهم وم� عليهم.

على  ي�ص�ر  التي  وال�صنن  الق�نون  هو  و�صلط�نه  القوي  اإرادة  حم�ش  ك�ن 
مقت�ص�ه�، فك�ن عدم ت�ص�وي الأفراد يف القوى اجل�صمية والعقلية، الذي اقت�صته 
�صنة الك�ئن�ت احلية، هو من�ص�أ ت�صخري القوي لل�صعيف، وغلبته عليه، حتى اأف�صى 
وق�هر  ومملوك،  م�لك  ثمة  يكون  اأن  اقت�صى  ع�دي  ن�مو�ش  وجود  اإىل  بعد  ذلك 

ومقهور.

اإن ا�صتخدام �صخ�ش لآخر، وا�صتمت�عه بقواه اجل�صمية بال اأجر، هو ولريب 
اأ�ص��ش ال�صرتق�ق الذي ن�ص�أ مع ن�ص�أة الإن�ص�ن، ف�إن من ا�صتقراأ الت�ريخ وجد اأنه 
كل  يف  رامه،  اأَجنْ ُوِجَدت  اأهله،  يف  وجوده  من  الع�صور  من  ع�صر  يخلو  يك�د  ل 

)1( النوامي�ش: جمع الن�مو�ش وهو الق�نون اأو ال�صريعة.
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بعد  فيه� حتى  املتح�صرة، وبقيت  اإىل م� ك�ن معه� من الأمم  ته�  َتَعدَّ ثم  ج�هلية، 
واليون�ن  اليهود  عند  ال�صرتق�ق  عرف  فلقد  اأ�صاًل،  وزواله�  اإليه  احل�جة  انق�ص�ء 
ا�صتخدام  يف  الأخريون  اأفرط  ولقد  الأمل�ن  قدم�ء  بني  عرف  كم�  والروم�نيني، 

الرقيق حتى �صرب بهم املثل يف ذلك.

ولقد وجد عند اليهود منذ ن�ص�أتهم نوع�ن لال�صرتق�ق: اأحدهم� ا�صرتق�ق 
اأو يف دين  �صرًع�  املحظورة  اخلط�ي�  ارتك�به خطيئة من  ل�صبب  منهم  اأفراد  بع�ش 
اأن يتحرر بعد م�صي �صت �صنوات عليه يف خدمة من  الرقيق  عليه، وك�ن لهذا 
اليهود ممن  ا�صرتق�ق غري  الآخر:  والنوع  رقيًق�.  البق�ء  ل  ف�صّ اأنه  اإل  هو يف ملكه 
ق�صي عليهم اأن ي�صيبهم �صيء من ع�صف اليهود وحروبهم التي ك�نوا يقيمونه� 
بال م�صوغ �صوى ال�صره على ال�صي�دة واإر�ص�ء نفو�صهم اخلبيثة مب� �ص�ءت من الظلم 
العجم،  اأقبح من مع�ملة احليوان�ت  ويع�ملونهم  املت�ع،  يب�ع  يبيعونهم كم�  فك�نوا 
�صواء يف ذلك العبيد امل�صتخدمة يف املن�زل، وعبيد احلقول واملزارع، ف�إنهم ك�نوا 
يق�صون حي�تهم مبغ�صني، مه�نني، معزولني، حمقرين، م�صخرين ثم ج�ء امل�صيح 
عليه ال�صالم، فلم مينع ال�صرتق�ق، ومل ي�صع حدوًدا تراعى ول و�صيلة توؤدي يوًم� 
اإىل ن�صخه اأو تقليله، نعم اإنه ج�ء ببع�ش كلم�ت تتعلق بعدم ط�عة الرقيق، وببع�ش 
ن�ص�ئح لل�ص�دة، ليمكنوا الرقيق من تلقي م� ج�ء به امل�صيح عليه ال�صالم من قواعد 
الرقيق،  اتخ�ذ  الن��ش على  اأ�صره  ك�نوا  امل�صيحية  الأمم  كثرًيا من  اأن  دينية، على 

واأق�ص�هم يف مع�ملته.



125125

وانت�صر ال�صرتق�ق بني الروم�ن، منذ ن�ص�أتهم الأوىل، من غري تفريق بني من 
�، فك�نوا ميلكونهم اإم� بحرب اأو �صراء اأو اختط�ف، فلقد ك�نوا  � اأو اأجنبيًّ ك�ن روم�نيًّ
اأن يت�صرف يف عبده  ال�صيطرة عليهم، فك�ن لل�صيد  يعتربونهم مت�ًع�، وتغ�لوا يف 
حتى ك�ن له اأن يقتله، نعم، اإنه قد هذب هذا الق�نون بعد، حتى خفف يف اجلملة 
عن الأرق�ء اأعب�ء م� ك�نوا يحتملون، ولكنهم مع ذلك ك�نوا حتت �صلطة �ص�دتهم 
الروم�ن واأ�صرافهم الألوف من الأرق�ء، ي�صتخدمونهم فيم�  املطلقة، وك�ن لأمراء 

�ص�ءوا، ويوقعون بهم من الآلم م� �ص�ءوا غري م�صئولني عم� فعلوا.

اإن دخول الدين امل�صيحي يف اأورب� مل يقلل من ال�صرتق�ق اإل من جهة 
الدين،  اإىل خدمة  وانقط�عه  ب�لرهب�نية،  ا  الرقيق ك�ن ي�صري حرًّ اأن  واحدة، ذلك 
اجله�ت  من  اأم�  �صنوات،  ثالث  يّدعيه يف خالل  �صيد  له  يظهر  األَّ  �صرط  على 
الأخرى ف�إن ال�صرتق�ق بني م�صيحيي اأورب� مل يكن ب�أخف بط�ًص� ول اأ�صلم ع�قبة 
مم� ك�ن بني الوثنيني واملجو�ش، ولقد ج�ء يف جملة قوانينهم املدنية اأن ال�صرتق�ق 
من الأمور الطبيعية، كم� اأنه� قدرت اأثم�ن العبيد، واعتربت يف تقديره� م� يح�صنه 
بينهم  ول  الأرق�ء،  بني  التزاوج  اإب�حة  عدم  ومنه�  والأعم�ل،  املهن  من  الرقيق 
وبني الأحرار، وقد قدر الق�نون اأ�صد العقوب�ت �صرامة فيم� اإذا تزوج الرقيق حرة، 
�. ك�ن  فق�صى على احلرة املتزوجة ب�لعبد ب�لقتل، وق�صى على الزوج اأن يحرق حيًّ

ذلك ح�ل ال�صرتق�ق يف اأورب� يف القرن الث�لث ع�صر للم�صيح عليه ال�صالم.

الرق يف الإ�شالم
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اململكت�ن  اأنق��صه�  على  واأ�ص�صت  الروم�نية،  اململكة  اأرك�ن  تقو�صت  فلم� 
ال�صرقية والغربية، مل يقف اأمر ال�صرتق�ق عند احلد الذي ك�ن م�ألوًف� عند �صلفهم، 
تني واأمرائهم� القول الف�صل، والراأي الأعلى والكلمة الن�فذة  بل ك�ن لأ�صراف الأُمَّ
يف الفالحني الذين حتت اأيديهم، فك�نوا ماّلكهم وحم�تهم و�ص�دتهم وحك�مهم. 
واأعلى �صلط�نً� �صوى نف�ش  اأرقى منهم حكمة  الوقت من هو  فلم يكن يف ذلك 

احلكومة التي قلم� و�صعت بني امل�لك واململوك �صيًئ� من احلدود.

اأورب� قد اتخذت الأرق�ء، واأب�حت لغريه� اتخ�ذهم،  على اأن الكن�ئ�ش يف 
كم� اأن كثرًيا من الن��ش ك�نوا يذهبون اإىل ا�صتح�ص�ن ذلك، واعتب�ره من اأح�صن 
الو�ص�ئل ولقطع دابر ال�ص�رقني قط�ع الطرق. )واعلم( اأن اأقبح اأنواع ال�صرتق�ق م� 
ك�ن يف اأمريك� ال�صم�لية، ومل يزل ف��صًي� فيه�، حتى ك�نت احلروب الدينية، التي 

ت�أججت ن�ره� يف �صنة 1865 امليالدية.

نح� كثري من الأمريكيني نحو م� ك�ن عند الأمم ال�ص�لفة من اليهود والفر�ش 
والروم�ن على م� هم عليه من العلم الغزير، والتح�صر الذي مل ي�صبقوا اإليه، فك�ن 
مع  اأنه  البنني على  ويولده�  ال�صوداء،  الأََمة  الن�صراين ميلك  الأبي�ش  الأمريكي 
ذلك ل يعتربه� اأم ولده كم� فعل الإ�صالم، بل ك�ن لبنه الأبي�ش اأن يبيعه� ويبيع 

ذريته� الذين هم اإخوته من �صلب اأبيه. 
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وب�جلملة ميكن احلكم ب�أن الدين الن�صراين مل ي�أت مب� يقطع دابر ال�صرتق�ق 
اأو ين�فيه، كم� اأن الأمم امل�صيحية، على اختالفه� وتب�ين م�ص�ربه�، ك�نت ل تب�يل 
كذلك  يزالوا  ومل  �ص�ءت،  كيف  الرقيق  ت�صتخدم  واأن  �ص�ءت،  من  ت�صرتّق  اأن 
حتى انت�صر اأمر التعليم فيهم، فهّذب من نفو�صهم واأ�صعف من ق�صوتهم فتع�هدوا 
وغريهم من الأمم املتح�صرة على حم�ية نوع الإن�ص�ن، واحليلولة بني اأفرادهم اأن 

ي�صيطر بع�صهم على بع�ش اإل بقدر م� تقت�صيه النوامي�ش ال�صرعية.

واإذ قد فرغن� من بع�ش املقدم�ت التمهيدية، فدونك م� فعل الإ�صالم يف 
الرقيق وال�صرتق�ق:

ى  ى الإ�صالم بني الأمم من غري اعتب�ر لختالف اأ�صن�فه� واألوانه�، ف�صوَّ �صوَّ
بني الأبي�ش والأ�صود، والبدوي واملتح�صر، والرع�ية واملرعيني، والرج�ل والن�ص�ء، 

وامل�صلمني واليهود والن�ص�رى، م� داموا يف �صلم.

انظر اإىل امل�صلمني وهم يف امل�صجد يوؤدون فري�صة ال�صالة، اأو يف مكة وهم 
يحجون البيت الكرمي، اأو يف املح�كم ال�صرعية يف �صدر الإ�صالم، اأفتجد فيهم من 
مقدم اأو موؤخر، اأو من ف��صل ومف�صول؟ كيف واهلل تع�ىل جعل املوؤمنني اإخوة كم� 
مل يجعل بينهم تف�وًت� اإل بقدر م� يتف��صلون به من احلق، فلقد ق�ل عليه ال�صالة 

وال�صالم يف خطبة الوداع:

الرق يف الإ�شالم
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اإل عن طيب  اأخيه  اإخوة ول يحل لمرئ م�ل  املوؤمنون  اإمن�  الن��ش،  »اأيه� 
نف�ش، فال ترجعن بعدي كف�ًرا ي�صرب بع�صكم رق�ب بع�ش، ف�إين قد تركت فيكم 
اإن ربكم  اأيه� الن��ش  م� لو مت�صكتم به - كت�ب اهلل و�صنتي - لن ت�صلوا بعدي. 
واحد، واإن اأب�كم واحد كلكم لآدم واآدم من تراب، اإن اأكرمكم عند اهلل اأتق�كم، 

لي�ش لعربي ف�صل على عجمي اإل ب�لتقوى«.

اأين هذا مم� يفعله اأهل اأمريك�، وهم يف مقدمة الأمم ح�ص�رة وعلًم�؟ ازدرى 
البي�ش منهم ال�صود وامتهنوهم ل�صواد األوانهم، وجتنبوهم وحرموهم كثرًيا من املزاي� 
التي ا�صتمتع به� البي�ش، ولط�مل� ن�صرت اجلرائد م� يفعلون بهم من الفتك واملقت 
والتج�يف عن خم�لطتهم، حتى لقد خ�ص�صوا لهم يف مراكب ال�صكك احلديدية 

مق��صري خ��صة بهم، ل يجوز لهم اأن يتج�وزوه� اإىل غريه�.

زعم كثري من الن��ش، ول �صيم� من غري امل�صلمني، اأن الإ�صالم اأب�ح للن��ش 
اختط�ف غريهم من ال�صود اأو البي�ش، م�صتدلني على ذلك مب� ك�ن يفعله النّخ��صون 
من اأهل الب�دية، واأهل ال�صودان، وكثري من الأتراك، وقد تقدم لن� اأنه ل ينبغي 
ال�صتدلل على �صحة الدين اأو ف�ص�ده، مب� يفعله اأهله، ف�إن هذا من العبث الذي 

ينبغي اأن ت�ص�ن عقول العقالء عنه.

اإل  اإنه ل يبيح بعد ذلك  اأ�صاًل، ثم  قَّ م�صلم  رَتَ ُي�صنْ اأن  اإن ال�صرع ل يبيح 
ا�صرتق�ق اأ�صرى حرب �صرعية، مل تقم اإل لإعالء كلمة اهلل تع�ىل، مراع فيه� اأن 
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تكون م�صبوقة ب�عتداء غري امل�صلمني عليهم. فمن هن� يوؤخذ اأن اأ�صرى احلروب، 
التي اأق�مه� كثري من اأمراء امل�صلمني وخلف�ئهم، ل لغر�ش �صوى النهب وال�صلب 
والبط�ش، مع العدوان على الغري، ل يجوز ا�صرتق�قهم بح�ل، �صواء اأك�نوا م�صلمني 

اأم غريهم، كت�بيني اأو وثنيني اأو جمو�ًص�.

كعبدة  كت�ب،  �صبهة  ول  لهم  كت�ب  ل  ممن  املح�ربني،  غري  ا�صرتق�ق  اأم� 
الأوث�ن، فق�ل م�لك وال�ص�فعي واأحمد يف اإحدى روايتيه اأن ذلك ل يجوز مطلًق�. 
فم�ذا ترى فيمن يذهبون اإىل ال�صح�ري ويختطفون من و�صلت اإليه اأيديهم من 
الأ�صواق،  يف  فيعر�صونهم  املت�ع،  يجلبون  كم�  يجلبونهم،  ثم  وغريهم،  ال�صودان 
عر�ش احليوان�ت العجم، وكثري منهم م�صلمون، وم�ذا ترى يف كثري من الأمراء 
ي�صوقونهم  ثم  املت�ع،  ي�صوم)1(  وي�صومونهم كم�  اإليهم  يجيئون  امل�صلمني،  و�صيوخ 
اإىل بيوتهم اإم� للخدمة واإم� لالفرتا�ش؟ وم�ذا ترى يف الذرية التي ينتجه� افرتا�ش 
ُبِنَي على هذا ال�صرتق�ق الف��صد؟ اإن الدين لربيء مم� جنى عليه اأولئك الطغ�ة 
اجلهلة، وط�هر مم� األ�صقوه به من ذلك الدن�ش والرج�ش، وقد �صّولت لهم نفو�صهم 
اخلبيثة م� �ص�ءت اأن ت�صّول، ف�فت�أتوا على اهلل ون�صبوا اإليه م� ن�صبوا، متقّولني عليه، 

وهذا قراآنه الكرمي ق�ئم ن�طق بتكذيبهم وت�أنيبهم.

)واعلم( اأن هن�ك نوًع� من ال�صرتق�ق، ف�ص� يف امل�صلمني اأي�ًص�، وهو ل يبيحه 
ال�صرع اأي�ًص�، ذلك اأن بع�ش اأمم اآ�صي� ك�لقوق�ز وغريهم، قد يحدو بهم الفقر املدقع، 

)1( ي�صوم: يعر�صه� للبيع ك�ل�صلع.

الرق يف الإ�شالم
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ا  جدًّ �صغ�ر  وهن  الإ�صالمية  املدن  بع�ش  اأ�صواق  اإىل  ب�أيديهم  بن�تهم  جلب  اإىل 
ليبيعوهن اإىل الأمراء واملرثين من الرج�ل، ولقد يكون منهن املراهق�ت والن�ص�ء، 
يخ�دع  فرا�ًص�،  واتخذه�  منه�  ا�صتب�ح  اأحد  ملك  يف  اإحداهن  �ص�رت  اإذا  حتى 
اهلل مب� عقده من البيعة الف��صدة، وم� يخدع اإل نف�صه من حيث ل ي�صعر، فيظل 
طول حي�ته م�صتبيًح� م� حرمه الإ�صالم، ويدخل يف دينه م� اأملته عليه و�ص�و�ش 

الأوه�م.

ع�صم  الأ�صرى  من  اأ�صلم  من  اأن كل  ف�صرع  الأ�صرى  الإ�صالم  كرم  وقد 
ال�صبي  له من  اأم�ن  العدو املح�رب دار الإ�صالم  واأن جمرد دخول  نف�صه وم�له، 

عند م�لك وال�ص�فعي واأحمد بن حنبل.

واأن للرقيق يف الإ�صالم اأن يتزوج بنت �صيده، فيقلب بذلك �صيد البيت.

اأين هذا مم� �صبق لن� نقله من قوانني اأورب� يف القرن الث�لث ع�صر، من حترمي 
التزاوج بني الأرق�ء، وكذا بينهم وبني الأحرار واأنه يجب قتل املراأة التي يتزوجه� 

.� عبد، كم� يجب اإحراقه حيًّ

وقد و�صع الإ�صالم من الأ�صول والنوامي�ش، م� ك�د يق�صي على ال�صرتق�ق، 
لول اأن الأمم العربية وغريه� ك�نت اإذ ذاك على م� نعلم يف اأمر ال�صرتق�ق، وبدِهي 
اأنه ل ميكن اأن يزيل النبي  يف ب�صع �صنني اأمًرا األفته النفو�ش، وا�صتوىل عليه� 
ذلك ال�صتيالء. لذلك ك�ن النبي عليه ال�صالة وال�صالم يرغب الن��ش يف العتق، 
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كم� جعل هن�ك اأحواًل يلزم فيه� ال�صيد ب�لإعت�ق. فمن ذلك:

–   اإخب�ر النبي  اأ�صح�به غري مرة ب�أن العتق من اأََجّل العب�دة، واأقربه�   1
قبوًل عند اهلل.

َ�ن. –  اأنه جعل كف�رة لبع�ش اخلط�ي� واحلنث يف بع�ش الأَمينْ  2

اأنه�  رواية  يف  اأحمد  ولالإم�م  ب�لإجم�ع،  م�صتحبة  العبد  مك�تبة  –   اأن   3
واجبة متى دع� العبد �صيده اإليه� على قدر قيمته اأو اأكرث، واأن للعبد 
ال�صتقالل؛ ليح�صل على م� يدفعه ل�صيده نظري الكت�بة، واأن على 

�صيده اأن يرتكه ي�صتغل اأين �ص�ء وفيم� �ص�ء.

على  جتربه  ف�حلنفية  بقي،  م�  ومعه  الأداء  عن  املك�تب  امتنع  –    اإذا   4
الأداء. واإذا مل يكن معه م�ل، ولكنه ق�در على الك�صب، ف�مل�لكية 
ق�دًرا  دام  م�  عنه  نف�صه  تعجيز  له  لي�ش  لأنه  الك�صب؛  على  جتربه 

عليه.

–    يراعى يف عقد الكت�بة ح�لة الرقيق، ف�أقل وعد من ال�صيد، اأو اأقل   5
.� احتم�ل للوعد ب�لتحرير، يجعل التحرير �صروريًّ

اإن�ص�ن غالم ب�لغ ع�قل واّدعى  اأنه لو ك�ن يف يد  –    اتفق الأئمة على   6
ب مع ميينه اأنه حر.  به الغالم، ف�لقول قول املكذِّ عليه اأنه عبده فكذَّ

الرق يف الإ�شالم
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فرتى يف هذه ال�صورة اأن ق�عدة »البّينة  على املّدعي واليمني على 
ال�صرع من  فلم يطلب  الرقيق،  اأنكر« قد خولفت مراع�ة حل�لة  من 
م�  يخفى  ول  بيمينه،  للمنكر  القول  بل جعل  اأوًل  البينة  املدعي 
يدل عليه هذا من �صدة حر�ش ال�ص�رع على حترير الرق�ب، م� وجد 

لذلك �صبياًل.

–   قد جعل ال�ص�رع من م�ص�رف الزك�ة عتق الرق�ب ب�أن يعطي احل�كم   7
للرقيق املك�تب م� ي�صتعني به على فك رقبته، اأو اأن ي�صرتي احل�كم 

العبيد اململوكني ويعتقهم.

اأن  اأم ولده ل يجوز له  ب�أولد، فهي  اأََمة، واأتى منه�  –   اإن من افرت�ش   8
يبيعه�، ولكنه� ل تتحرر مت�ًم� اإل بعد موته.

9 –   ا�صتو�صى النبي  ب�لأِرّق�ء خرًيا، فجعل حقوق العبد على �صيده 
كحقوق املرتافقني واملتج�ورين وامل�ص�فرين، فال يجوز لل�صيد اأن يكلف 
رقيقه م� ل يطيق من العمل، اأو اأن يدعوه ب�ألق�ب الزدراء والتحقري، 
كم� ل يجوز لل�ص�دة اأن يفرقوا بني اأنف�صهم وبني عبيدهم يف امل�أكل 

وامللب�ش ونحوهم�.



املراأة يف نظر الإ�سالم





�سـذرات

ن�أتيك ب�صذرات تبني لك �ص�أنه� قبل  قبل التكلم عن املراأة يف الإِ�صالم، 
اهلل  منح  م�  ببي�ن  ذلك  نردف  ثم  املختلفة،  الأمم  احلنيف يف  الدين  ذلك  ظهور 
املراأة يف الإِ�صالم، غري معّولني يف جميع ذلك اإل على كت�ب اهلل تع�ىل وال�صنة 

ال�صحيحة.

كلن� يعلم م� ك�نت عليه اأمة الفر�ش من احل�ص�رة القدمية، كم� نعلم م� ا�صتهر 
اأف�أدلُّك  الأمث�ل.  بهم  العدل والف�صل، حتى �صربت  ف�ر�ش من  به بع�ش ملوك 
على م� ك�نت املراأة تع�مل به فيهم؟ ك�ن للرجل اأن يتزوج من الن�ص�ء من �ص�ء من 
غري وقوف عند حد، ول تقيد ب�صرط، ول �صوؤال عن حق، ولقد ك�ن له اأي�ًص� اأن 

يتخذ من الأخدان)1( من �ص�ء.

ف�إذا اعتربن� العرب الذين ظهر فيهم النبي ، جند ح�لة املراأة فيهم اأب�صع 
واأ�صنع، فلقد ك�نت املراأة بني وثنيي العرب معتربة �صلعة حم�صة، ف�إذا م�ت رجله� 

)1( الأخدان: الأ�صدق�ء.
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ورثت فيم� يورث، حتى ك�ن لالبن الوارث اأن يفرت�ش زوجة اأبيه اأو اأََمته، كم� ك�ن 
له اأن يهبه� ملن �ص�ء، واأن يبيعه� ملن �ص�ء، هذا عند وثنيي العرب.

ومل تكن منزلة البنت اليهودية عند اأبيه� اأرفع �ص�أنً� من ملك اليمني، فلقد 
ك�ن لالأب اأن يبيع ابنته قبل بلوغه�، كم� ك�ن لبنه الذكر اأن يفعل ذلك.

وقد ك�نت العرب تئد البن�ت، اإم� من ف�قة اأو خ�صية ع�ر ي�أتينه متى كربن، 
حتى ق�ل ق�ئلهم »دفن البن�ت من املكرم�ت«.

هكذا ك�ن �ص�أن املراأة بني اأكرث قب�ئل العرب وغريهم، فلم تكن بني الفر�ش 
والروم�ن ال�صرقيني اأهن�أ ب�ًل ول اأعز �ص�أنً� ول اأكرث حرمة منه� بني العرب.

ومن املعلوم اأن اأح�صن القوانني م� ل ي�صتمل على الت�صييق، ويالئم فريًق� 
التي  النوامي�ش  بتلك  املحمدية  وال�صنة  الكرمي  القراآن  فريق، وكذلك ج�ء  دون 
تالئم، بال ريب، اأرقى الأمم حت�صًرا واأ�صدقهم فكًرا، كم� تالئم وتنطبق على الأمم 

الذين ل يزالون يف مهد الفطرة الأوىل.



امل�سـاواة

اإل  ال�صرعية،  التك�ليف  والإن�ث يف جميع  الذكران  الإ�صالم بني  �ص�وى 
يف اأحوال خ��صة قليلة، كم� �ص�وى بني ال�صنفني يف احلقوق املدنية، وجعل لكل 
اأن يتق��صى حقه من الآخر، واأن يبيع وي�صرتي ويعقد م� �ص�ء من العقود، م� دام 

ع�قاًل ر�صيًدا.

ج�ء بذلك الإ�صالم منذ اأربعة ع�صر قرنً�، فتمتعت الن�ص�ء مب� ملكت اأمي�نهم 
من اأموال واأعي�ن من غري توقف على اإذن زوج اأو تقرير م�صيطر، مع اأن معظم اأمم 
اأورب� مل يطلقوا العن�ن للمراأة اأن تت�صرف فيم� ملكت يده�، اللهم اإل م� اأدخلته 
احلكومة الإجنليزية، وقليل غريه� من اأهل اأورب�، منذ خم�صني �صنة، من القوانني 

التي خّولت للمراأة فيه� �صيًئ� من ذلك، ومل يكن هذا معروًف� فيهم من قبل.

وقد ك�نت املراأة ل تك�د متت�ز عن احليوان�ت العجم، ل تقراأ، ول تفهم، ول 
ت�صتفتى يف اأمر، ول تق�صي ول ت�أمر ول تنهى، فهاّل علمت م� فعل الإ�صالم؟ ج�ء 
النبي فك�ن يف بيته اأح�صن اأ�صوة للم�صلمني، وم� زال  تنّزل عليه الآي�ت يف 

�ص�أن الن�ص�ء حتى اأ�صبحن ﴿ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ﴾ [البقرة/ 228].
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على  اأوجب  وم�صلمة، كم�  م�صلم  العلم على كل  تعلُّم  تع�ىل  اهلل  اأوجب 
گ   گ    گ   ﴿گ   واإن�ثهم  ذكورهم  الن��ش  يعلمن  اأن  املوؤمنني  اأمه�ت 
ڳ    ڳ   ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ    ڱ  ں         ں  ڻ﴾ [الأحزاب/ 34]  
م�  ويتلقى  وي�صتفتيهن  اإليهن  ي�أتي   - اجل�هلية  ك�ن يف  م�  وك�ن   - الرجل  فك�ن 
يلقينه من اأحك�م اهلل ومك�رم الأخالق، وبذلك اأخذت عقول الرج�ل ترجع اإىل 
ر�صده�، وتعلم اأن ل دخل لختالف ال�صنف، اأو ال�صعوب اأو الأمم، يف التف��صل. 
فقد جعل اهلل التف��صل بني الك�ئن�ت ت�بًع� مل� فيه� من الف�صل واملزاي� واخل�صي�ص�ت 

﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

ٺ﴾  [الن�ص�ء/ 34]، مل يقل اهلل اإنَّ الرج�ل قوامون على الن�ص�ء، م�صيطرون 
عليهن مبقت�صى الفطرة الب�صرية، اأو لأن عقولهم تخ�لف عقولهن، ولكن اهلل جعل 
اإنف�ق الرجل على املراأة من علل الف�صل، كم� جعل من العلل اأي�ًص� م� قد مينح 
امني على الن�ص�ء من املزاي�، ولول ذلك م� ك�ن للرجل قوامة على املراأة،  اهلل القوَّ
ومن ذا الذي ي�صتطيع اأن يعتقد ف�صل بدوي عقله اأخلى من اأر�ش الب�دية على 
وتهذبت  عقله�  تثقف  حتى  العلم،  طلب  يف  ب�لأي�م  اللي�يل  و�صلت  التي  املراأة 
نف�صه�؟ كال اإن اهلل مل يجعل التف��صل اإل حيث يكون م� منح من الف�صل كم� 

ق�ل: ﴿ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئ﴾ [الزمر/9] وق�ل: ﴿ک  گ  گ  
گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ﴾ [الرعد/ 16].
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اأب�ح ال�صرع للمراأة، م� دامت من اأهل الت�صرف يف م�له�، اأن تتزوج بنف�صه�، 
واأن توكل غريه� يف زواجه�، ول اعرتا�ش عليه� اإل اأن ت�صع املراأة نف�صه� يف يد غري 

كفء، فهن�ك يعرت�ش الويل عليه� ويطلب اإىل الق��صي ف�صخ زواجه�.

بيده�  اأمره�  يكون  اأن  عقده�  �صلب  ت�صرتط يف  اأن  للمراأة  ال�ص�رع  جعل 
تطلق نف�صه� من الرجل متى �ص�ءت.

اأمره� بيده� �صح« ق�ل ابن ع�بدين: »هذا  اأن  ففي الدّر »اإن تزوجه� على 
فق�ل  بيدي،  اأمري  اأن  على  نف�صي  »زوجتك  فق�لت:  املراأة  ابتداأت  اإذا  مب�  مقيد 

الزوج: قبلت«.

ولقد يعرت�ش على ق�صمة املواريث من مل يتدبر، اإذ ق�صي للمراأة اأن يكون 
له� ن�صف ن�صيب الرجل فيتوهم اأن يف هذا اإجح�ًف� بحقوقه�، ولكن� عند الت�أمل 
جنده� قد زاد حظه� وجل ن�صيبه�، وذلك اأن املراأة كم� �صي�أتي ع�لة على الرجل 
يف معظم اأدوار حي�ته�، فيجب عليه �صرًع� اأن ينفق عليه�، وي�أتي اإليه� مبط�لبه�، كم� 
يقت�صيه عرف القبيل الذي هم� فيه. ف�إذا كلف ال�صرع القوامني عليه� من الرج�ل 
� من املواريث غ�ية يف  اأن يقوموا بجميع ح�ج�ته� ب�ملعروف، فتقدير ال�ص�رع له� حظًّ

الراأفة به�، ورعي ج�نبه�، والعن�ية ب�ص�أنه�.

ر الإ�صالم على املراأة؟ واأين الت�صييق عليه� من هذه امل�ص�حمة؟ ف�أين حجنْ

امل�شـــاواة





تعدد الزوجات يف الإ�سالم

تقدم لن� التلميح اإىل م� ح�ص� به الأوربيون كتبهم من الطعن يف الإ�صالم، 
متم�صكني مب� اأب�حته ال�صريعة من اإب�حة تزوج اأكرث من واحدة، ولو ك�نوا يعرفون 
العربية، ويفقهون كت�ب اهلل وقواعده، م� ا�صتط�عوا اأن يل�صقوا ب�لإ�صالم م� لي�ش 

من �صيمه.

اإن النق�ئ�ش التي مثلت ب�لإ�صالم يف اأعني غري اأهله، اإمن� ن�ص�أت من اعتب�ر 
اأعم�ل اخللف ال�ص�لح، ميزانً� لتقدر به� قوانني ال�صرع ونوامي�صه، فمن ق�ئل ب�صد 
ينتهك  اأن  البهيمية  اأغرا�صه  عليه  ق�صت  خليفة  اأو  اإم�م  ومن  الجته�د،  ب�ب 
اإليه م� لي�ش من دينه يف �صيء، ومن ع�مل  حرم�ت اهلل ثم يح�رب اهلل فين�صب 
ا�صرتى احلي�ة الدني� ب�لآخرة، ف�أفتى مب� يط�بق اأهواء ملك اأو اأمري تذرًع� اإىل الزلفى 
ب�لن��ش  ف�صطَّ  لعب�ده  اهلل  ر�صي  م�  الي�صر  من  ير�ش  اأرعن مل  اأحمق  ومن  منه، 
َت�َصَف بهم، حتى �ص�قت نفو�ُصهم، واأيقنوا ب�لعجز عن احتم�ل تك�ليف الدين  واعنْ

ف�نقطعوا عنه ظ�نني ب�لدين الظنون.
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ج�ء القراآن ف�أب�ح اأن يتزوج الإن�ص�ن مثنى وثالث ورب�ع، ولكن اهلل تع�ىل 
تعدد  اإب�حة  �صرط  قد  فرتاه    ،[3 [الن�ص�ء/   ﴾ ڳ  ڳ     ڳ    گ   گ    ﴿ يقول: 
الزوج�ت ب�لعدل، كم� جعل جمرد خوف اجلور والظلم �صبًب� ك�فًي� يف حترمي التعدد، 
ثم نراه قد اعترب الب�صر ع�جزين عند العدل بني الن�ص�ء ولو حر�صوا. فم� ب�لن� مع 

جميع ذلك نرى كثرًيا من امل�صلمني يفقهون بع�ش اآي�ت الكت�ب دون بع�ش؟

عجًب� اأغفل الن��ش كثرًيا من القواعد الإ�صالمية التي يجب تقدير الأعم�ل 
به� وزنة الت�صرف�ت الإن�ص�نية مبيزانه�.

اأن  جواز  بعدم  يقولون  امل�صلمني،  من  تعلم  كم�  وهم  املعتزلة،  اأن  واعلم 
يتزوج الرجل ث�نية م� دامت الأوىل يف ع�صمته، كم� ذكره الأمري علي يف كت�به 
وامل�ص�ّرة،  املف��صد  يجلبه ذلك من  م�  تتبعوا  اإل لأنهم  وم� ذلك  الإ�صالم«  »�صر 
وعرفوا اأن من اأ�صول ال�صريعة املحمدية اإِعط�ء الو�ص�ئل م� للغ�ي�ت من الأحك�م، 
اآث�ر تعدد الزوج�ت كثرية �صيئة ل ي�صتح�صنه� عقل، ول ير�صى به� �صرع  فراأوا 

فحكموا بتحرميه.

ر�صوله  اأر�صل  لأنه  وذلك  بت�ًت�؛  الزوج�ت  تعدد  بتحرمي  القراآن  ي�صرح  مل 
تعدد  فيه�  اأو يجب  يح�صن  اأحواًل  ثّمة  اأن  ريب  ونذيًرا، ول  ب�صرًيا  ك�فة  للن��ش 
الزوج�ت، ول ميكن لأحد الفرار من العرتاف بوجود كثري من الأحوال التي 
مزمن،  مر�ش  ف�أ�ص�به�  امراأة  تزوج  رجاًل  مثاًل:  لك  ولأ�صرب  ذلك.  تقت�صي 
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ورجاًل تزوج امراأة فك�ن ي�صتمر معه� احلي�ش اإىل خم�صة ع�صر يوًم�، ورجاًل تكره 
امراأته املب��صرة يف كثري من اأ�صهر احلمل، وهلم جرا. ف�أمث�ل هوؤلء الرج�ل اإم� اأن 
ي�صربوا مع العنت وال�صقة، وقليل ال�ص�برون، واإم� اأن ي�أتوا الف�ح�صة، واأولئك هم 

اخل�طئون.

اإنني لأرى - كم� يرى اأّي ع�قل - اأن تعدد الزوج�ت ب�لغة مث�لبه م� بلغت، 
اأ�صلم ع�قبة من اإتي�ن الف�ح�صة، ومن ال�صواهد التي يح�صن ذكره� م� نقله الأمري 
علي يف كت�به »�صر الإ�صالم« عن ال�صيدة غوردون الإجنليزية: اأنه� ت�أملت يف اأحوال 
كثري من البالد الإ�صالمية اأو ال�صرقية اإجم�ًل، فراأت اأن تعدد الزوج�ت اأكرث م� 
يكون يف البق�ع التي تكرث فيه� الف�قة، وتقل فيه� املرافق، في�صعب على الن�ص�ء 
العتم�د على اأنف�صهن يف حت�صيل املرافق والأخذ ب�أ�صب�ب العي�ش، وقد راأت تلك 

ال�صيدة اأن هذه اإحدى ال�صرورات التي يخّول معه� التعدد.

نتح�دث يف  فمكثن�  لندن،  ق�بلته يف  اإ�صب�ين  برجل  امل�ص�دف�ت  جمعتني 
كثري من م�ص�ئل الدين الإ�صالمي، فمم� خ�صن� فيه اأمر تعدد الزوج�ت، فق�ل: اإنه 
يتمنى لو ك�ن م�صلًم� فيتزوج امراأة غري زوجته. ف�ص�ألته يف ذلك فق�ل: اإن امراأتي 
قد اأ�صيبت بجنون، وه� هي تلك تع�لج يف بيم�ر�صت�ن »جمريط« وله� على ذلك 
ا�صتط�عتي  لعدم  الأخدان  بع�ش  اأتخذ  اأن  الأمر  ا�صطرين  ولقد  كثرية.  �صنون 
التزوج ب�أخرى، فلو اأن هذا ك�ن مب�ًح� لن� لك�ن يل عقب �صرعي يرثني فيم� لديَّ 

من امل�ل الكثري، ويكون يل قرة عني وخري رفيق اأطمئن به واأ�صكن اإليه.

تعدد الزوجات يف الإ�شالم
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اأنهم  الإجنليز  ع�دة  وقد جرت  ف��صل،  مع دكتور  اأك�صفورد  تق�بلت يف  ثم 
متى راأوا غريًب� �ص�ألوه يف جميع م� يلج يف �صدورهم. �ص�ألني ذلك الدكتور عن 
وجه تعدد الزوج�ت يف الإ�صالم، وذكر اأنه ي�صتقبحه، فم� زلت به حتى ك�د يذعن 
مل� اأبديت له من الأ�صب�ب، ثم ق�ل: اإنني اأك�د اأرى وجه م� تقوله، ولكن يل كلمة 
يف نبيكم ، فقلت: م� هي؟ ق�ل: اإن منزلة النبوة التي اّدع�ه� ك�ن يجب اأن 
اإنني ي� �صيدي  اإكث�ره من تعدد الزوج�ت. فعند ذلك قلت له:  حتول بينه وبني 
كثري التج�رب، وقد راأيت يف الإجنليز ويف امل�صريني والأتراك والفرن�صيني وغريهم 
من الأمم من ل يقنع بواحدة ول يعكف على م� اأحل اهلل م� دام ميلك �صيًئ� من 
امل�ل، وهذا اأيه� ال�صيد اأحد الأ�صب�ب يف قلة ذراري الأغني�ء واملرثين وكرثة عي�ل 
اأوتوا.  اأيديهم ف�صاًل عن امل�ل وال�صعة مل� قنعوا مب�  الفقراء واملعوزين، ولو ملكت 
بني  لنمو  واأ�صمن  واحل�ص�نة،  للعفة  اأدعى  الزوج�ت  تعدد  اأن  بعد ذلك  اأفتنكر 
الإن�ص�ن؟ فم� ك�ن من ذلك الف��صل اإل اأن ق�ل: اإن معظم م� قلته حق ل مراء 
فيه. ثم ذكرت له اأ�صب�ب اإكث�ر النبي من الن�ص�ء مم� �صن�أتي عليه بعد، واإمن� مل اأبداأ 
بذكر تلك الأ�صب�ب لأنني ق�صدت اإلزامه من اأول الأمر ب�صرورة تعدد الزوج�ت 
يف بع�ش الأوق�ت اأخًذا مب� عليه الن��ش يف اأحوالهم الدنيوية، التي ل ي�صعه اإنك�ر 
له  اأ�صرد  اأخذت  من حدته،  وقللت  تع�صبه،  قوة  من  اأ�صعفت  فلم�  منه�،  �صيء 

الأ�صب�ب التي مل يجد لإنك�ر �صيء منه� �صبياًل.
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واخلال�صة اأن اعتب�ر كون تعدد الزوج�ت م�صدًرا لكثري من املف��صد، اإمن� هو 
�، ف�إن ذلك يختلف ب�ختالف الأمم والأزمنة  اأمر اإ�ص�يف، ول ميكن اتخ�ذه حكًم� ع�مًّ
والأمكنة والأحوال، انظر اإىل م� ك�ن معروًف� يف بدء الن�صرانية من ا�صتقب�ح الزواج 

راأ�ًص� وتقبيح املتزوجني وتف�صيل الرهب�نية.

ولقد ق�صت الرهب�نية يف الأع�صر اخل�لية اأن يقرب يف الديور كثري من العقول 
الذكية، التي مل يجن منه� ع�مل احلي�ة الدني� اأقل ف�ئدة، اأم� من�ص�أ ذلك فقد ك�ن 
اإىل  املطلق  ك�لتفرغ  اأخرى  اأ�صب�ب  لبع�ش  اأو  ال�صالم،  عليه  للم�صيح  تقليًدا  اإم� 
عب�دة احلق تع�ىل، ول يزال ق�ص�و�صة الك�ثوليك يذهبون ذلك املذهب، ويزدرون 
املتزوج مل� دن�ش نف�صه مبيله اإىل ال�صهوات احليوانية، ق�لوا: اإن امل�صيح عليه ال�صالم 
روح اهلل، فك�ن اأقدر الن��ش على غلبة �صهواته، ق�رنوا بينه وبني حممد  الق�ئل: 
»ل رهب�نية يف الإ�صالم«، ثم انتهى بهم القي��ش اإىل احلطِّ من كرامة الأخري. وق�لوا: 
�صت�ن بني من غلب نف�صه، وبني من ا�صرت�صل مع هواه� ف�أر�ص�ه�، ول يخفى بطالن 
هذه الق�صية ف�إنه ل تن�يف بني ال�صالح والزواج، على اأن تقليد امل�صيح يف رهب�نيته 
ول  الإن�ص�ين،  النوع  وانقرا�ش  الأمم  وتال�صي  البيوت  بخراب  اإل  غ�يته  يبلغ  ل 

يخفى اأن هذا ين�يف مقت�صي�ت العمران، ومط�لب نظ�م الأكوان.

اأت�ه بدًع� من الر�صل، ف�إن مو�صى وداود عليهم�  مل يكن حممد  فيم� 
 � � ول يهوديًّ ال�صالم تزوج� كثرًيا من الن�ص�ء، وهم� الر�صولن اللذان ل ي�صع ن�صرانيًّ

اإنك�ر نبوتهم�، اأو احتق�ر م� اأتي� به من ال�صحف ال�صم�وية الأوىل.

تعدد الزوجات يف الإ�شالم





زوجات النبي

هذا ونذكر لك يف زوج�ت امل�صطفى   م� فيه غن�ء اإن �ص�ء اهلل تع�ىل، 
فنقول: اعلم اأن اأكرث امل�صلمني اتفقوا على اأن للنبي   من اخل�ص�ئ�ش، م� مل 
يكن لغريه من اأمته، وذكروا اأ�صي�ء منه� جت�وزه ب�لزوج�ت العدد الذي اأب�حه لغريه 
نددوا  الذين  امل�صلمني،  غري  لإقن�ع  يكفي  ل  هذا  مثل  اأن  يخفى  ول  ب�صروطه، 
ب�لنبي عليه ال�صالة وال�صالم، ومل يجدوا يف كتب امل�صلمني م� ينه�ش حجة لهم، 
اللهم اإل قلياًل ممن اأيده اهلل بروح منه، فرنيد اأن نذكر لك من اأ�صب�ب ذلك م� فيه 

مقنع اإن �ص�ء اهلل.

ف�علم اأن اأول اأزواج النبي   خديجة تزوجه� قبل البعثة وهو ابن خم�ش 
وع�صرين على اأنه� ك�نت بنت اأربعني �صنة.

اإل خديجة،  له  زوج  ول  كهولته،  من  وط�ئفة  �صبيبته،    النبي   ق�صى 
   م�تت ر�صي اهلل عنه� قبل الهجرة بثالث �صنوات، بعد اأن مكثت مع النبي
يتزوج  فلم  اإبراهيم،  عدا  م�  اأولده،  فيه� جميع  له  ولدت  �صنة  وع�صرين  خم�ًص� 
النبي قبل بعثته من �ص�ء، وهو يف ريع�ن �صب�به، وقد ك�نت العرب، على م� علمت، 
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يكرثون من الزوج�ت حتى اأن منهم من ك�ن حتته الع�صرون يف وقت واحد، فلو 
ك�ن هن�ك �صلط�ن للهوى، على قلب امل�صطفى ، لتخذ من الزوج�ت من �ص�ء، 
وهو يف مقتبل �صب�به، وا�صتكم�ل قواه الطبيعية، ل �صرع يحول بينه وبني بغيته، 
ول ع�دة متنعه مراع�ته�، من ق�ص�ء م�آربه، ل �صيم� وقد ك�ن مرغوبً� فيه بني الن��ش 

مل� ا�صتهر به من مك�رم اأخالقه، وجميل خ�ص�له.

ـًم�  بعد اأن م�تت خديجة بب�صعة اأ�صهر، تزوج النبي  �صودة، وك�نت اأيِّ
م�ت عنه� زوجه� عقب رجوعه من الهجرة الث�نية اإىل احلب�صة، وك�نت قد اأ�صلمت 
ر�صي اهلل عنه� وخ�لفت بني عمه� واأق�ربه�، فم� اأجمل م� عمله النبي من الرحمة 
اأق�ربه�  به� وتعوي�صه� خرًيا مم� فقدت، فقد م�ت عنه� زوجه� ول ح�مي له� دون 
الذين اأ�صلمت رغم اأنوفهم، فك�ن تزوجه به� حم�ية له� اأن ت�صل اإليه� يد الأذى، 

كم� ك�ن ذلك اأكرب �صلوان له� على فقد زوجه�.

م�ت اأبو ط�لب ل�صهر من موت خديجة، ففقد النبي مبوته رجاًل ك�ن ين��صل 
 ، اإذ ذاك ي�صتد على النبي  اأعداءه م� ا�صتط�ع، ف�أخذ الأمر  عنه، ويدفع عنه 
فراأى اأن يوثِّق الرب�ط بينه وبني قري�ش، فعقد على ع�ئ�صة، وهي اإذ ذاك بنت �صبع، 
ف�إن اأب�ه� ال�صديق ر�صي اهلل عنه ك�ن �صدًرا وجيًه� يف قري�ش، وا�صع امل�ل، عزيز 
اجل�نب، يدلك على ذلك م�ص�رعة النبي  ب�لعقد عليه�، مع اأنه� ق��صر واأنه مل 
ينب به� اإل بعد ذلك بنحو �صنتني، فلم تكن وقت ذاك مطمًع� لق�ص�ء �صيء من 

امل�آرب ال�صهوية، حتى يطمح اإليه� نظر النبي اأو غريه.
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ببالد  وك�نت  �صفي�ن،  اأبي  بنت  حبيبة  ب�أم    تزوجه  القبيل  هذا  ومن 
احلب�صة يف الهجرة الث�نية. م�ت عنه� زوجه� هن�ك، وم� هو اإل اأن انق�صت عدته� 

حتى اأبلغه� النج��صي اأنه قد كتب اإليه ر�صول اهلل  ليزوجه اإي�ه�.

كل من اّطلع على الت�ريخ يعلم مقدار م� ك�ن بني النبي وبني بني اأمية من 
العداء، كم� يعلم اأنه قد ك�ن اأبو �صفي�ن األّد بني اأمية عداوة لر�صول اهلل وامل�صلمني، 
ف�إنه مل يدخل يف الإ�صالم اإل بعد اأن ن�ل امل�صلمون م� ن�لهم من اأذاه ال�صديد، 
ن�صب،  اأعدائه حلمة  األد  وبني  بينه  ليكون  حبيبة  اأم  ال�صالم  عليه  النبي  فتزوج 
تكون له يف اجلملة و�صيلة اإىل حملهم على تقليل الأذى عنه، كم� اأنه  اخت�ره� 
لنف�صه، لأنه� خرجت من دي�ره� ف�ّرة بدينه�، ففي عدم حم�يته� ووق�يته� - وقد 
النبي  اخت�ره�  واإمن�  والأهوال،  امل�ص�عب  مق��ص�ة  اإىل  له�  تعري�ش   - زوجه�  م�ت 
لنف�صه ملك�نته� يف قومه�، فلو اأنه� زوجت بغري كفء لتخذ بنو اأمية ذلك �صبهة 

يوغرون به� �صدور بيوت�تهم، ويحر�صونهم ب�مل�صلمني على قّلتهم و�صعفهم.

ى بينهن وبني احلرائر يف  وك�نت الأ�صرى من الن�ص�ء ُيتَّخذن اإم�ء ل ي�صوَّ
�صيء، كم� اأنهن قلم� اأعتقن، ف�أراد النبي اأن يعلم امل�صلمني ب�لعمل م� ينبغي اأن 
�صيدات  يجعلن  واأن  والكرامة،  التحرير  من  الأ�صرى  من  اأيديهم  مب� يف  ي�صنعوا 
اأ�ص�ب  عنه�:  اهلل  ر�صي  ع�ئ�صــة  ق�لت  بجـويرية.  تزوجه  ذلك  فمن  البيوت، 
الن��ش  بني  ق�صمه  ثم  منه  اخلم�ش  ف�أخرج  امل�صطلق  بني  �صبي    اهلل  ر�صول 

زوجات النبي
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اأبي  بن  احل�رث  بنت  جويرية  فوقعت  �صهًم�،  والراجل  �صهمني  الف�ر�ش  ف�أعطى 
اأن�  اهلل  ر�صول  ي�  فق�لت:  الر�صول  اإىل  فج�ءت  قي�ش،  بن  ث�بت  �صهم  يف  �صرار 
جويرية بنت احل�رث �صيد قومه، وقد اأ�ص�بني من الأمر م� قد علمت، وقد ك�تبني 
ث�بت على ت�صع اأوراق ف�أعني على فك�كي، فق�ل: اأوخري من ذلك؟ فق�لت: م� 
ي عنك كت�بتك واأتزوجك، فق�لت: نعم ي� ر�صول اهلل، فق�ل: قد  هو؟ فق�ل: اأوؤدِّ
ون، ف�أعتقوا م� ك�ن  قُّ رَتَ فعلت، وخرج اخلرب اإىل الن��ش، فق�لوا: اأ�صه�ر ر�صول اهلل ُي�صنْ
اأيديهم من �صبي بني امل�صطلق، فبلغ عتقهم م�ئة بيت بتزوجه عليه ال�صالم  يف 

اإي�ه�. ف�نظر اإىل م� ق�صد الر�صول عليه ال�صالم من تزوجه به�.

ومن ذلك اأي�ًص� تزوجه ب�صفية بنت حيي، وك�نت من اأ�صراف بيوت اليهود، 
ثم �ص�رت �صبًي� بعد وقعة خيرب، وك�نت مم� ا�صطف�ه  من الغن�ئم.

وعن اإبراهيم بن جعفر عن اأبيه ق�ل: مل� دخلت �صفية على النبي  ق�ل 
له�: مل يزل اأبوك من اأ�صد اليهود يل عداوة حتى قتله اهلل. فق�لت ي� ر�صول اهلل: 
اإن اهلل يقول يف كت�به ﴿ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉ﴾  [ف�طر/ 18]،  فق�ل له� ر�صول 
اليهودية  اخرتت  واإن  لنف�صي،  اأم�صكتك  الإ�صالم  اخرتت  ف�إن  »اخت�ري  اهلل: 
فع�صى اأن اأعتقك فتلحقي بقومك«. فق�لت: »ي� ر�صول اهلل، لقد هويت الإِ�صالم، 
و�صدقت بك قبل اأن تدعوين؛ حيث �صرت اإىل رحلك وم� يل يف اليهودية اأرب، 
اإيلَّ من  اأحب  اأخ، وخريتني الكفر والإِ�صالم ف�هلل ور�صوله  وم� يل فيه� ولد ول 
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العتق، واأن اأرجع اإىل قومي«. ق�ل ف�أم�صكه� ر�صول اهلل لنف�صه، وقد ر�صيته بعاًل، 
مع اأنه ك�ن له� اأن ترجع اإىل اأهله� بعد العتق.

اأمر الث�أر يف اجل�هلية معروف، وقد ح�ول كثري من الأنبي�ء  اأن  هذا واعلم 
كمو�صى وال�صيد امل�صيح وغريهم� حقن الدم�ء، ون�صخ تلك الع�دة القبيحة، فلم 
ينجح  فلم  قلوبهم  اأ�صربته  العرب  نفو�ش  را�صًخ� يف  اأمًرا  ك�ن  ذلك  لأن  يفلحوا، 
اأنكحته م� ربط كثرًيا من القب�ئل  اأتى النبي فجعل من عقود  فيهم دواء، حتى 
بع�صه� اإىل بع�ش، فبذا قرب م� بينه�، واأزال كثرًيا من اأحق�ده�، واأطف�أ ثورة م� يف 
�صدوره� من الغل وال�صغ�ئن، حتى َقلَّتنْ يف اأي�مه  الغ�رات، وك�د يتن��صى اأمر 

الث�رات.

زوجات النبي





زواج النبي بامراأة زيد

هذا وتتميًم� لهذا املو�صوع نريد اأن نذكر كلمة يف تزوج النبي  بزينب 
امراأة موله زيد:

ق�ل ال�صيخ حممد عبده اإن زينب ك�نت بنت عمة النبي ، ربيت حتت 
نظره و�صمله� من عن�يته م� ي�صمل البنت من والده� لأول الأمر، حتى اإنه اخت�ره� 
ملوله زوجة مع اإب�ئه� واإب�ء اأخيه�، وعدَّ هذا ع�صي�نً�، وم� زال كذلك حتى نزل يف 

�ص�أنه� اآية: ﴿ ٱ  ٻ ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  
ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ﴾  [ الأحزاب/ 36 ].

عليه جم�ل  �صلط�ن  اأقوى  لك�ن    قلبه  على  �صلط�ن  للجم�ل  ك�ن  ولو 
وبينه� حج�ب، ول  بينه  يراه� ومل يكن  ون�صرة جدته، وقد ك�ن  روائه  البكر يف 
يخفى عليه �صيء من حم��صنه� الظ�هرة، فكيف ميتد نظره اإليه� وي�صيب قلبه �صهم 
واحلرية؟ مل  ب�لعتق  عليه  اهلل  اأنعم  عبيده  من  لعبد  زوجة  �ص�رت  اأن  بعد  حبه� 
يعرف فيم� يغلب على م�ألوف الب�صر اأن تعظم �صهوة القريب وولعه ب�لقريب اإىل 
اأن تبلغ حد الع�صق خ�صو�ًص� اإذا ك�ن ع�صريه منذ �صغره بل امل�ألوف زه�دة الأقرب�ء 
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بع�صهم يف بع�ش متى تع��صروا، فكيف نظن اأو نتوهم اأن النبي الذي يقول اهلل له 
﴿ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ﴾  [طه/ 131] يخ�لف 

م�ألوف الع�دة؟ ثم يخ�لف اأمر اهلل يف ذلك؟ اأم كيف يخطر ب�لب�ل اأن من ع�صم 
اأن زوجه�  اهلل قلبه عن كل دنيئة يغلب عليه �صلط�ن �صهوة يف بنت عمته، بعد 

بنف�صه لعبد من عبيده؟

ب�إب�ء زينب ورغبته� عن زيد، وقد ك�ن ل يخفى عليه  النبي مل يب�ل  »اإن 
اأن نفور قلب املراأة من زوجه� مم� ت�صوء معه الع�صرة، وتف�صد به �صئون املعي�صة، فم� 
امراأة على القرتان برجل وهي ل تر�ص�ه  اأن يرغم  ك�ن له وهو �صيد امل�صلحني 
من  يجد  النبي  اأن  لول  الزوجني،  من  بكل  الظ�هر  ال�صرر  من  ذلك  يف  م�  مع 
الت�ص�ق  اأن  اإلهي، ذلك  وتنفيذ حكم  �صرع  لتقرير  القراآن مقدمة  اأن هذا  نف�صه 
يعطون  فك�نوا  العرب،  به  تدين  اأمًرا  ك�ن  ب�أن�ص�به�  وات�ص�لهم  ب�لبيوت،  الأدعي�ء 
يعتربونه�  التي  الأحك�م،  جميع  وله  عليه  ويجرون  البن  حقوق  جميع  الدعي 
لالبن حتى من املرياث وحرمة الن�صب، ف�أراد اهلل حمو ذلك ب�لإ�صالم، حتى ل 
يعرف من الن�صب اإل ال�صريح ﴿ ڎ  ڈ  ڈ  ژ﴾ [الأحزاب/ 4]، ثم 

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڱ  ڱڱ   ڳ  ڱ   ڳ    ﴿ڳ   ق�ل: 
املوىل  اإل حق  للمتبنى  لي�ش  اأن  اهلل  فبني  [الأحزاب/ 5]،  ڻ  ۀ  ۀ﴾ 

والأخ يف الدين.
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»وك�ن من ع�دة امل�صطفى اأن يب�در يف كثري من �صرائعه اإىل اإق�مته� بنف�صه؛ 
ليكون قدوة ح�صنة، ومثاًل �ص�حًل� حت�كيه النفو�ش، وحتتذيه الهمم، وحتى يخف وزر 
الع�دة، وتخل�ش العقول من ريب ال�صبهة. وعلى هذه ال�صنة ج�ء تزوجه بزينب، اإذ 
األهمه اهلل تع�ىل اأن يتوىل الأمر بنف�صه يف اأحد عتق�ئه، لت�صقط الع�دة ب�لفعل، كم� 
األغى حكمه� ب�لقول الف�صل. فبعد اأن �ص�رت زينب اإىل زيد مل يلن اإب�وؤه� الأول، 
ومل ي�صل�ش قي�ده�، بل �صمخت ب�أنفه�، وذهبت توؤذي زوجه�، وتفخر عليه بن�صبه�، 
وب�أنه� اأكرم منه عرًق�، واأ�صرح منه حرية؛ لأنه مل يجِر عليه� ِرّق، كم� جرى عليه. 
ف�صك� ذلك اإىل النبي غري مرة وهو    يقول له: »اأم�صك عليك زوجك واتق 
اهلل« اإل اأنه مل ي�صتطع ال�صرب على مع��صرته� فطلقه�، ثم تزوجه� النبي ليمزق من 

﴿ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ   تع�ىل  ق�ل  كم�  الع�دة،  تلك  حج�ب 
ذلك  واأكد  الأحزاب/ 37]،   ] گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ﴾ 
ب�لت�صريح يف نفي ال�صبهة بقوله: ﴿ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ﴾ [ الأحزاب/ 40]، 

وقد ق�ل العرب اإذ ذاك تزوج حممد حليلة ابنه.

قلبه  فوقعت يف  راآه�    النبي  اإن  قولهم  ف�أم�  العربي:  بن  بكر  اأبو  »ق�ل 
فب�طل، ف�إنه ك�ن معه� يف كل وقت ومو�صع، ومل يكن ثمة حج�ب، فكيف تن�ص�أ 
معه وين�ص�أ معه� ويلحظه� يف كل �ص�عة ول تقع يف قلبه اإل اإذا ك�ن له� زوج وقد وهبته 
ا هـ.  يتجدد هوى مل يكن..«  بب�له، فكيف  فلم يخطر ذلك  نف�صه� وكرهت غريه 

ملخ�ًص�.

زواج النبي بامراأة زيد
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وهكذا ك�نت �صنة النبي  يف جميع زيج�ته فلم يكن النبي  يف هذه 
� مل يكلف  ال�صنوات التي اأكرث فيه� من الزوج�ت اأخ�صع ل�صهوته منه وقد ك�ن فتيًّ
ب�صيء من اأعب�ء الر�ص�لة، ومل ينزل به من اأذى قري�ش وعدائهم م� ك�ن ي�صعف عن 
 احتم�له، لول اأن جعله اهلل من ال�ص�برين، هذا كله على فر�ش اأن اأنكحة النبي

﴿   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   اآية:  نزول  بعد  بع�صه�  اأو  ك�نت كله� 
گ﴾  [الن�ص�ء/ 3]، اأم� اإذا ك�نت قبل ذلك كم� حققه الأمري علي يف كت�به »�صر 
الإ�صالم« فال ح�جة اإىل التم��ش �صيء من تلك الأ�صب�ب. ق�ل الأمري علي: اإن 
ميمونة بنت احل�رث ك�نت اآخر من تزوج النبي ، وك�ن ذلك يف ال�صنة ال�ص�بعة 
للهجرة ومل تكن الآية نزلت بعد، ثم اإن اهلل تع�ىل بعد ذلك مل يبح للنبي اأن 
يتزوج على من عنده، كم� فر�ش عليه األَّ يتبدل بهن اأزواًج� اأخري�ت فق�ل: 

﴿چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ     ڎ    ڈ  ڈ  ژ  

ژ  ڑ﴾  [الأحزاب/ 52]؛ اأي اإل من �صبق لك التزوج بهن.

وهن� م�ص�ألة اأولع ب�إيراده� كثري من اأحداث هذا الزم�ن، ق�لوا: مل ج�ز تعدد 
الزوج�ت على �صرط دون تعدد الأزواج؟

ف�علم اأن ذلك يف�صي بداهة اإىل اختالط الأن�ص�ب، فيقع اللب�ش يف ن�صبة 
الن�صل، ول يخفى اأن ذلك يف�صي اإىل تعطيل كثري من الأحك�م الدنيوية، ك�لنفقة 

والإرث وغريهم�.
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بخالف  كت�بية  يتزوج  اأن  للم�صلم  ج�ز  مل  اأنه  وهي  اأخرى  م�ص�ألة  وهن� 
العك�ش؟ وجوابه� اأن الإ�صالم جعل لكل كت�بي اأن يبقى على دينه، ف�لكت�بية يف 
يد امل�صلم اآمنة على دينه� بخالف العك�ش، ف�إن امل�صلمة يف يد الكت�بي ل توؤمن اأن 
م� من له  تفتنت يف دينه�، ف�إنه ل وازع له من دينه يحول بينه وبني فتنة غريه، ول�صيَّ
 � عليه �صلط�ن كزوجته، والن�ظر مل� يفعل دع�ة الن�صرانية يف الع�صر احل��صر يرى جليًّ

وجه م� قلن�ه، ومن هن� يعلم اأن املراأة مل تبخ�ش �صيًئ� مم� منحه الرجل. 

زواج النبي بامراأة زيد





الطـــالق

مم� عد و�صمة يف الإ�صالم اإب�حة الطالق؛ ولذا ينبغي لن� اأن ن�أتي ببي�ن م� 
�صيك�صف لك اإن �ص�ء اهلل وجه ال�صواب فيه، فنقول:

اأم�  ال�صرورة،  اإليه  تدعو  قد  لأنه  للم�صلمني؛  اهلل  اأب�حه  الطالق  اأن  اعلم 
حيث ل �صرورة ف�صم�ه النبي  اأبغ�ش احلالل اإىل اهلل، كم� اأن امل�صلمني اتفقوا 
على النهي عنه عند ا�صتق�مة الزوجني، فمنهم من ق�ل اإنه نهي كراهة، ومنهم من 
ق�ل: نهي حترمي وقد راأى احلنفية حترمي الطالق بال �صبب، ويوؤيد ذلك اأنه اإ�صرار، 
وقد نهى النبي  عنه يف قوله: »ل �صرر ول �صرار« ولقد كره النبي  اأن يطلق 
زيد زوجته زينب، مع اأنه� ك�نت تكرث من اإيذائه وال�صتخف�ف به ح�صبم� تقدم 
لن� اآنًف�، اأم� الطالق ب�صبب فلم يرف�صه اأحد، ولكن اختلفوا يف بي�ن الأ�صب�ب، ق�ل 
اإىل  اأي احلرمة، والإب�حة للح�جة  ابن ع�بدين: واأم� الطالق ف�لأ�صل فيه احلظر 
اخلال�ش، ف�إذا ك�ن بال �صبب اأ�صاًل، مل يكن فيه ح�جة اإىل اخلال�ش بل يكون 
واأولده�؛  وب�أهله�  به�  الإيذاء  واإيق�ع  للنعمة  كفران  وجمرد  راأي  و�صف�هة  حمًق� 
اإن �صببه احل�جة اإىل اخلال�ش عند تب�ين الأخالق وعرو�ش البغ�ص�ء  ولذا ق�لوا 
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املوجبة عدم اإق�مة حدود اهلل تع�ىل؛ فحيث جترد عن احل�جة املبيحة له �صرًع� يبقى 
على اأ�صله من احلظــر، ولذا قــ�ل تعـــ�ىل: ﴿ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڃ﴾ [ الن�ص�ء/ 34]؛ اأي ل تطلبوا الفراق .. اهـ.

ك�لأمة  للزن�،  اإل  اأ�صاًل  الطالق  ز  يجوِّ مل  من  فمنهم  امل�صلمني،  غري  اأم� 
الإنكليزية، ف�أيهم� اقرتفه ك�ن لالآخر اأن يرفع الأمر اإىل املحكمة ليف�صل الق��صي 
بينهم�. اأم� اأهل الولي�ت املتحدة ب�أمريك� فك�نوا على هذه ال�صنة، ثم وجدوا اأن 
هن�ك اأ�صب�بً� اأخرى يتحتم معه� الطالق، ولكن ل فرقة عندهم اإل بق�ص�ء ق��ش، 

ولبد جلميعهم اأن يرجعوا اإىل م� قرره الإ�صالم من الأ�صب�ب.

احل�كم،  الطالق على حكم  تنفيذ  توقف  الإ�صالمية مل  ال�صريعة  اإن  نعم 
وق�ص�ر النظر من الن��ش يرون اأن الأول اأعدل، لأن فيه حم��صبة الرجل واملراأة على 
م� يعمالن، فلم يخل ال�صبيل للرجل يفعل م� يريد. ولكن دين الإ�صالم اأقوى 
ركًن� واأحكم و�صًع� واأبعد مرمى، فلم يفعل ذلك اإل حلكمة �ص�حلة، ذلك اأن يف 
تطبيق الطالق على حكم الق��صي بثبوت الزن� اأقبح ت�صهري للمقرتف واأ�صنع �صبة 
تنفر عن مرتكبه القلوب، وت�صوه �صمعته يف الع�مل، ول �صيم� يف مثل هذا الع�صر 
الذي تطوف جرائده يف ال�صوارع والأزقة والدك�كني والبيوت وامل�ص�نع، وتنتقل 
من اأر�ش اإىل اأخرى ومن يد اإىل غريه�، م�صحونة بتف��صيل م� يعر�ش يف املح�كم 
، فمن ذا الذي يقبل على تزوج  من هذه الق�ص�ي�، اآتية على م� قلَّ منه� وم� جلَّ
اأو امراأة قطعت �صمعته� ال�صنع�ء امل�ص�رق واملغ�رب؟ يق�صي ذلك الرجل  رجل 
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ُفوينْن)2( جمفوين ولو ا�صتق�م� بعد  وتلك املراأة م� بقي من الع�صر َمرذوَلني)1( جَمنْ
ذلك واأ�صلح�، اأم� الإ�صالم ف�إنه جعل للق��صي ف�صخ الأنكحة يف اأمور ل ب�أ�ش يف 
اإعالنه�، بل اإن اإعالنه� هو امل�صلحة الكربى، من ذلك: العنة)3( واجلنون والرب�ش 
واجلذام والإع�ص�ر ب�لنفقة والك�صوة وامل�صكن، مم� تراه مب�صوًط� يف كتب الفقه متى 
رجعت اإليه�. اأم� غري هذه الأ�صب�ب مم� قد يزول اأو ل كبري خطر يف بق�ئه، فللرجل 
اأن يطلق من غري اأن يكلف بي�نً� فيه. فم� اأجمل �صت�ر ال�صرع الذي يخفي كثرًيا 
ب�لإن�ص�ن  اأراأفه  وم�  اأحد،  عليه�  يظهر  اأن  قبل  من  تزول  اأن  رج�ء  النق�ئ�ش،  من 

الذي قد يهفو ثم يبدو له فينيب.

ورد يف  م�  وغ�ية  اأ�صاًل،  الطالق  متنع  امل�صيحية مل  الدي�نة  اأن  واعلم  هذا، 
حلكم  فيه  تعّر�ش  ل  وهذا  زان،  فهو  اأخرى  وتزوج  امراأته  طلق  من  اأن  الإجنيل 

الطالق اأ�صاًل.

الزوج  من حقوق  معلوم، حق  هو  كم�  الإ�صالم،  الطالق يف  اأن  واعلم 
﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
ٺ﴾  [الن�ص�ء/ 34]،  ولكن الإ�صالم مع ذلك قد جعل للمراأة، كم� تقدم، 
اأو  ف�إذا مل ت�صرتط ذلك  اأن متلك ذلك كم� عليه احلنفية،  العقد  اأن ت�صرتط يف 

الطـــــالق

)1( مرذولني: بهم� خ�صة ورداءة.      )2( جمفوين: ُمبعدين.  
)3( العنة: عجز ي�صيب الرجل فيمنعه عن اجلم�ع.
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وليه� فقد اأقرت الرجل على احلق الذي خّوله له ال�صرع، ولكن مع ذلك ل يجوز 
له اأن يوقعه اإل حيث يراه ال�صرع ح�صًن� �ص�حًل�.

هذا ومل يعترب الإ�صالم زن� الرجل من الأ�صب�ب التي تطلب به� املراأة ف�صخ 
الزواج، ول العك�ش، اإل ممن قذف امراأته اأو رم�ه� ب�لزن� اأو نفى حمله�، ول بينة 
له، ف�إن له اأن يالعن)1( زوجته وتالعنه، ثم يفرق الق��صي بينهم�، وال�صبب يف اأن 
هذه التفرقة مل تنب على جمرد الزن� من حيث هو زن� بل من حيث م� ي�صتتبعه 
رمي  ك�ن  ولذا  الأولد،  من  يكون  اأن  ع�صى  مب�  املتعلقة  الدنيوية  الأحك�م  من 
املراأة الرجل ب�لزن� ل ي�صلح علة للفرقة بل اإن لهذا حكًم� اآخر لي�ش هذا مو�صوع 

الكالم فيه.

عليك  �صردن�ه  م�  يجر يف جميع  الإ�صالم مل  اأن  نرى  هن�  لن�  تقدم  فمم� 
هن� اإل على مقت�صى اأ�صل الفطرة. فرفع �ص�أن الن�ص�ء حتى �ص�وين الرج�ل فيم� 
اأب�ح من  م�  للرج�ل  اأب�ح  �صيًئ�، كم�  يبخ�صهن  ثم مل  واحلقوق،  املزاي�  ميكن من 
تعدد الزوج�ت والطالق مقرونً� مب� و�صعه من ال�صروط - ولكن لو اأن�صف الن��ش 
ل�صرتاح الق��صي - ح�رب امل�صلمون دينهم وم� �صرط لهم، فك�ن اأكرثهم اإب�حيني 

ل يتن�هون عن منكر فعلوه، لبئ�ش م� ك�نوا يفعلون.

)1(   اللع�ن: اأن يق�صم الرجل اأربع مرات على �صدقه يف قذف زوجته ب�لزن�، ويق�صم مرة خ�م�صة ب�أن لعنة اهلل 
عليه اإن ك�ن من الك�ذبني.
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ك�ن الطالق قبل الإ�صالم منت�صًرا يف جميع اأمم العرب يهوديه� وم�صيحيه� 
ووثنيه�، وكذا بني الروم�نيني، فلقد اعترب ق�نون »املوائد الثنتي ع�صرة« الطالق 
ج�ئًزا. اأم� م� ت�صدق به بع�ش املت�صيعني لهم من اأنهم مل يعملوا بهذا الق�نون اإل 
م�  �صببه  يكن  فلم  »رومة«  مدينتهم  ت�أ�صي�ش  عهد  من  م�صت  قرون  بعد خم�صة 
يّدعون من بغ�صهم للطالق، ولكن لأن الرجل يف تلك القرون ك�ن له اأن يقتل 
امراأته عق�بً� له� على بع�ش اجلرائم ك�ل�صكر، فك�نت عند الرجل ك�لرقيق، كم� 
اأنه� اإذا طلبت من زوجه� الطالق اعترب ذلك منه� قحة ون�صوًزا يخول له عقوبته�. 
نعم اإن الروم�نيني يف اأخري�ت اأمرهم اأ�صلحوا كثرًيا من �ص�أن املراأة واأن�صفوه�، اإذ 

�ص�ووا بينه� وبني الرج�ل يف كثري من الأ�صي�ء.

يقول الأمري علي: اإن املعتزلة ل يجّوزون وقوع الطالق اإّل بحكم الق��صي 
يرف�صه  اأو  الطالق  فيوقع  حتيز،  بال  الأ�صب�ب  ميتحن  اأن  فالبد  الع�دل،  ال�صرعي 
وقوع  يعلقون  من  الإ�صالم  طوائف  من  اأن  يظهر  هن�  ومن  �ص�حًل�.  يراه  ح�صبم� 
بعد  اإل  الزوج  من  الطالق  وقوع  عندهم  ي�صح  فال  الق��صي،  بحكم  الطالق 

حم��صبته وامتح�ن اأ�صب�ب م� يريده من الفرقة.

الطـــــالق





تعدد الطــالق

واعلم اأن من اأكرب الدلئل على بغ�ش ال�صرع للطالق اأن جعل للرجل اأن 
ي�صرتجع امراأته يف الطلقة الأوىل والث�نية، لأنه رمب� ك�ن التطليق لثورة غ�صب ث�رت 
اإليه ر�صده فيتدارك  اأن يرجع  فلم ميلك نف�صه حتى يرتوى ويتدبر، فرج� ال�صرع 
م� فرط منه حتى اإذا طلق الث�لثة وجبت عقوبته بعدم جواز الرجعة حتى تتزوج 
ال�صرط  هذا  م� يف  يخفى  ول  العزم،  �صعيف  الراأي  �صفيه  اأنه  من  تبني  مل�  غريه 

من ال�صر احلكيم، واإذا اأردت بزي�دة بي�ن فتدبر قوله تع�ىل: ﴿ڇ  ڇ  ڇ   
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ         ژ  ژ    ڑ  ڑ  
ق اهلل بينهم�، اأم اإن يريدا  ک﴾  [الن�ص�ء/ 35]،  اأيقول اهلل اإن يريدا طالًق� يفرِّ

اإ�صالًح� يوفِّق اهلل بينهم�؟

گ   گ   ک   ک   ک    ڑ  ک   ﴿ڑ   تع�ىل:  قوله  وتفهم 
گ  گ  ڳ﴾  [الروم/ 21]، فق�ل لت�صكنوا اإليه� ومل يقل لتطلقوه�، 

وق�ل وجعل بينكم مودة ورحمة، ومل يقل ُبغ�ًص� وق�صوة، وقوله تع�ىل: ﴿ڄ  
ڄ  ڄ﴾ [الأحزاب/ 37]،  اأمر النبي عليه ال�صالم زيًدا ب�أن مي�صك زوجته 
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فال يطلقه�، مع اأنه� كم� تقدم ك�نت تكرث من م�ص�رته واإ�ص�ءته، وق�ل تع�ىل: 
تطلقوهن،  فال  اأي  34]؛  [الن�ص�ء/  ڃ﴾  ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ﴿ڦ  

ومن هن� ا�صتنتج اأن الأ�صل يف الطالق التحرمي، اإل ل�صبب كم� تقدم لن�.



خاتـمــة

ونريد اأن ن�أتيك هن� مبلخ�ش م� كتبه الأ�صت�ذ الإم�م ال�صيخ حممد عبده، مم� 
ين��صب هذا املق�م ليكون له اأح�صن خت�م:

ط�لب الإ�صالم ب�لعمل كل ق�در عليه، وقرر اأن لكل نف�ش م� ك�صبت، 
.ک   ڑ  ژ    ژ   ڈ   ڈ   ﴿ڎ   اكت�صبت.  م�  وعليه� 
ک  ک  ک  گ  گ﴾ [الزلزلة/ 7-8]، ﴿مئ  ىئ  يئ  جب   
حب  خب﴾ [النجم/ 39]، واأب�ح لكل اأحد اأن يتن�ول من الطيب�ت م� �ص�ء اأكاًل 
يف  يدخل  ملن  اأو  لنف�صه  ا  �ص�رًّ ك�ن  م�  اإل  عليه  يحظر  ومل  وزينة،  ولب��ًص�  و�صربً� 
ينطبق  مب�  الع�مة  احلدود  له يف ذلك  اإىل غريه وحدد  �صرره  تعدى  م�  اأو  وليته 
على م�ص�لح الب�صر ك�فة، فكفل ال�صتقالل لكل �صخ�ش يف عمله وات�صع املج�ل 
� حمرتًم�  لت�ص�بق الهمم يف ال�صعي حتى مل يعد له� عقبة تتعرث به�، اللهم اإل حقًّ
ت�صطدم به. اأنحى الإ�صالم على التقليد وحمل عليه حملة مل يرده� عند القدر، 
املََداِرك،  يف  الرا�صخة  اأ�صوله  واقتلعت  النفو�ش،  على  املتغلبة  في�لقه)1(  فبدت 

)1( الفيلق: اجلم�عة من اجلي�ش اأو الكتيبة.
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ون�صفت م� ك�ن له من دع�ئم واأرك�ن يف عق�ئد الأمم، و�ص�ح ب�لعقل �صيحة اأزعجته 
من �صب�ته وهبت به من نومة ط�ل عليه الغيب فيه� كلم� نفذ اإليه �صع�ع من نور 
احلق خل�صت اإليه هيمنة من �صدنة)1( هي�كل الوهم »من ف�إنَّ الليل ح�لك والطريق 

وعرة والغ�ية بعيدة والراحلة كليلة والأزواد قليلة«.

يخلق  الإن�ص�ن مل  ب�أن  وجهر  الطغ�ة،  و�ص�و�ش  على  الإ�صالم  �صوت  عال 
ليق�د ب�لزم�م، ولكنه فطر على اأن يهتدي ب�لعلم والأعالم، اأعالم الكون ودلئل 

احلوادث، واإمن� املعلمون منبهون ومر�صدون واإىل طرق البحث ه�دون.

ح يف و�صف اأهل احلق ب�أنهم الذين ي�صتمعون القول فيتبعون اأح�صنه،  �صرَّ
فو�صفهم ب�لتمييز بني م� يق�ل من غري فرق بني الق�ئلني لي�أخذوا مم� علموا اأح�صنه 
م�صتوى  من  ف�أنزلهم  الروؤ�ص�ء  على  وم�ل  ونفعه،  �صحته  يتبينوا  مل  م�  ويطرحوا 
ك�نوا فيه ي�أمرون وينهون، وو�صعهم حتت اأنظ�ر مرءو�صيهم يخربونهم كم� ي�ص�ءون 
مب�  ل  ويتيقنون  يعلمون  مب�  فيه�  ويق�صون  يحكمون،  ح�صبم�  مزاعمهم  وميتحنون 

يظنون ويتوهمون.

الأبن�ء،  عنهم  توارثه  وم�  الآب�ء  عليه  ك�ن  مب�  التعلق  عن  القلوب  �صرف 
ال�صبق  اأن  ونّبه على  ال�ص�بقني،  ب�أقوال  و�صجل احلمق وال�صف�هة على الآخذين 
يف الزم�ن لي�ش اآية من اآي�ت العرف�ن ول م�صمًي� لعقول على عقول ول لأذه�ن 

)1( ال�صدنة: اخَلَدم.
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من  لاّلحق  بل  �صي�ن،  والفطرة  التمييز  يف  والالحق  ال�ص�بق  واإمن�  اأذه�ن،  على 
اآث�ره�  من  اإليه  و�صل  مب�  والنتف�ع  فيه�  للنظر  وا�صتعداده  امل��صية  الأحوال  علم 
الآث�ر  تلك  من  يكون  وقد  واآب�ئه،  اأ�صالفه  من  تقدمه  ملن  يكن  م� مل  الكون  يف 
�صبقهم،  ال�صيئة لأعم�ل من  العواقب  احل��صر ظهور  اجليل  اأهل  به�  ينتفع  التي 

وطغي�ن ال�صر الذي و�صل اإليهم مب� اقرتفه �صلفهم ﴿ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
ڦ  ڦڦ   ڄ﴾ [الأنع�م/ 11]، واأن اأبواب ف�صل اهلل مل تغلق 

دون ط�لب، ورحمته التي و�صعت كل �صيء لن ت�صيق عن دائب.

لهم  ُه  تنْ َتطَّ اخنْ عندم�  ووقوفهم  اآب�ئهم  اأثر  اقتف�ئهم  يف  الأدي�ن  اأرب�ب  ع�ب 
�صري اأ�صالفهم وقولهم ﴿ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ﴾ [لقم�ن/ 21]،  ﴿ ی  ی  

ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ﴾  [الزخرف/ 22].

خامتــة



اأثر القراآن يف حترير الفكر الب�سري



اأثر القراآن يف حترير الفكر الب�سري





حرية الفكر قبل الإ�سالم

لعل من امل�صتح�صن - قبل اأن اأتكلم يف اأثر القراآن الكرمي يف حركة الفكر 
الب�صري وحتريره - اأن اأمل بنبذة ت�ريخية فيم� ك�نت عليه الأمم الكربى يف ط�ئفة 
من القرون التي �صبقت ظهور الإ�صالم من التطورات، وم� تع�قب على العقول 
فيه� من املد واجلزر، والتحرير وال�صتعب�د، ف�إن يف ذلك م� يعينن� على اإدراك مدى 
م� فعل القراآن يف اإن�ص�ف العقل الإن�ص�ين واإحالله املق�م الذي خوله خ�لقه منذ 

فطره واأوجده.

ة  ك�ن اأ�ص��ش الق�نون الع�م ال�صي��صي يف الإمرباطورية الروم�نية اإب�حة َعَلنيَّ
الأدي�ن وجميع العق�ئد والأفك�ر، وم� زال الأمر هن�لك كذلك حتى دخلت ب�أورب� 

ر واحلظر على م� �صي�أتي تف�صيله. الدي�نة امل�صيحية التي ابتداأ به� عهد احلجنْ

والتق�ليد،  اخلراف�ت  قيود  الأفك�ر من  اإىل حترير  الدع�ة  اأهم  لقد ك�ن من 
الأدي�ن  ورج�ل  اليون�ن،  �صعراء  بع�ش  ي�صتعمله�  ك�ن  التي  املزعجة  والق�ص�ش 
فيهم: »هرقليتو�ش« و »دميقراط« ولقد تن�ول هذان ب�لبحث - بعد امل�دة الطبيعية - 
اأحوال النف�ش الب�صرية وال�صئون ال�صي��صية، وك�ن هدفهم� ورائدهم� يف جهودهم� 
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العنيفة امتح�ن كل �صيء ب�لعقل والفكر. وكذلك ظهر »اأنك�ص�جورا�ش« فجعل 
يعلم الن��ش اأن ال�صم�ش التي ي�صلون له� �صب�ح م�ص�ء اإمن� هي كتلة من الن�ر ملتهبة 

ل اإله يعبد.

الطريق  العقل مهدت  �صبيل حترير  الفال�صفة يف  اأن حركة هوؤلء  ومعلوم 
لعلم�ء الرتبية املعروفني ب�ل�صوفية اأو ال�صف�صط�ئية، الذين اأخذوا يظهرون يف القرن 
اخل�م�ش للميالد، والذين و�صعوا يف الن�صف الث�ين من هذا القرن قواعد واأ�صوًل 
للحي�ة الجتم�عية من ن�حيتي »الأخالق وال�صي��صة« وبحثوا يف اخلط�أ وال�صواب 
يتج�وز  ل  ك�ن  ذلك  ولكن جميع  جرا،  وهلم  واخلط�بة  التفكري  وق�نون  والعقل 
اأم� الدهم�ء والع�مة، فك�نوا يف  الأقلية املطلقة التي هي طبقة املفكرين والعلم�ء 
كل مك�ن اأ�ص�رى اخلراف�ت والعق�ئد ال�ص�لة، على اأنه ل ينبغي اأن نغفل م� ك�ن 
ال�صي��صية  ال�صئون  واملن�ق�صة يف  الفكر  بحرية  التمتع  من  الع�صر  ذلك  لأثين� يف 
التفكري  اأرب�ب  يحمي  ك�ن  الذي  »بريكل«  احلرة  نه�صته�  زعيم  لعهد  وبخ��صة 
احلر، حتى لقد ك�ن ح�صًن� للفيل�صوف اجل�حد لآلهة اآثين�، »اأنك�ص�جورا�ش« من 

املح�كمة.

ومن وق�ئع ذلك الزمن واأحداثه م� يدلن� على اأن النزوع اإىل اخلروج على 
ذلك  الكتب يف  من  ين�صر  ك�ن  م�  واإن  العقوبة،  من  ينجو  ل  اآونة  ك�ن  الأدي�ن 
ك�ن يجمع ويحرق اأو يحرم بيعه علًن�، ولكن ال�صطه�دات والتنكيالت املنظمة 
اأواخر  يف  ك�دت  الالدينيني   Rationalists املنطقيني  اأوجه  يف  تق�م  ك�نت  التي 
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ذلك القرن تختفي، وذلك لوفرة عدد هوؤلء واّطراد منوهم وتك�ثرهم، ولقد ك�ن 
علًم�  ع�صورهم  اأرقى  يف  حتى  الروم�ن  ثم  الإغريق،  لدى  امل�صّلمة  الق�ص�ي�  من 
ومدنية وم�ّدية اأن الدين ن�فع و�صروري لع�مة ال�صعوب مطلًق�؛ ولذلك ك�ن يقول 
بف�ئدته�، كركن لل�صي��صة الع�مة، حتى من ل يدينون به�، كم� اأن فال�صفتهم م� 
اأو نظرية، من �ص�أنه� اإحداث ا�صطراب م� يف  اأية عقيدة  ك�نوا يقدمون على ن�صر 
�صقراط،  الإغريق  من  امليدان  هذا  الب�رزين يف  الأفراد  ومن  الجتم�عية.  احلي�ة 
الذي يعترب بحق اأجّل اأولئك املربني فك�ن مم� امت�ز به وتفرد، �صديد تعلقه بطريق 
طريق  اإىل  اإليه،  ي�صتمعون  ومن  يح�دثونه  من  كل  واجتذاب  والنقد،  املن�ق�صة 
�صدر  اإف�ص�ح  مع  الفكر،  مبحك  وامتح�نه�  امل�ألوفة،  املعروفة  العق�ئد  ا�صتعرا�ش 
العقل لكل بحث واحتم�ل دون تقيد ب�صيء من التق�ليد، ول وقوف عند رغب�ت 
للعلم، واقتي�ده �صب�ب زم�نه  ن�صره  الطريق يف  واإمن� �صلك �صقراط هذا  اجلم�هري، 
اإىل وجوه احلقيقة، ومن�هج التفكري ال�صحيح؛ لأن بالد اليون�ن منذ حوايل ن�صف 
اأفراد  القرن اخل�م�ش قبل امليالد العي�َصوّي، ك�نت ميدان حركة فكرية، ابتدعه� 
من اليون�ن، ك�نوا يف اأول هذه احلركة، اإم� م�صرتزقني اأو طالب �صهرة و�صمعة، ثم 
اأخذوا ي�صرفون يف اأ�ص�ليبهم اجلدلية وطرائقهم الت�صكيكية، غري مب�لني م� ي�صيب 

العقول من الت�صليل، ول ح��صبني ح�ص�بً� لوخيم عواقبه� ومنكر نت�ئجه�.

وم�  والب�طل  احلق  بني  م�  وجت�وز  والتخبط  اخللط  من  هوؤلء  اأكرث  ولقد 
بني الف�صيلة والرذيلة من احلدود، حتى التب�ش الأمر على العقول وخفيت عن 
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ب�ص�ئره� مع�مل العلم ال�صحيح وحدوده. ومل يرتكوا �صعبة من �صعب التفكري ول 
ميدانً� من مي�دين املعرفة حتى اأعملوا يف اأ�ص��صه� واأرك�نه� مع�ول الت�صكيك ل 
لعلم يبلغونه ول ل�صواب ين�صدونه ولكن �صالًل وت�صلياًل، وجهاًل وجتهياًل، فلم� 
ال�صحيح، مل  والعلم  ال�صديد  والراأي  الراجح  العقل  من  اأوتي  مب�  �صقراط،  ج�ء 
ا اأن يخ�طب الن��ش على قدر عقولهم، وي�صلك يف هدايتهم تلك ال�صبل  يجد ُبدًّ
التي �صلكه� اأولئك يف ت�صكيكهم وت�صليلهم، ولو اأنه انتهج يف تعليمهم واإر�ص�دهم 
غري هذه املن�هج التي فتنوا واأغرموا به� مل� ا�صتط�ع اأن يجتذبهم اإىل طريقه، اأو يبلغ 
اأغرا�ش  من  الع�لية  الرتبية  تكن  �صقراط مل  عهد  واإىل  مق��صده،  من  �صيًئ�  بهم 

ال�صي��صيني واملفكرين من اليون�ن.

ومع كون اأثين� يف ذلك الع�صر ك�نت اأ�صهر البالد يف الدميقراطية واأكرثه� 
ت�ص�حًم� وحريَّة، جند الت�ريخ ي�صجل لن� م� ل يك�د ي�صدقه الوهم من ال�صطه�دات 

التي ك�نت تن�ل املت�صدين للدعوة اإىل حرية الفكر والحتك�م اإىل العقل.

وعدم  والنقد  والت�صكيك،  وب�جلدل  التح�ورية،  بطريقته  �صقراط  ا�صتهر 
التقيد مب� عليه الن��ش اإذ ذاك من التق�ليد والأفك�ر، ولكن ك�ن لدى اليون�نيني من 
الروح املُع�دي لتلك احلي�ة العقلية اجلديدة م� اأف�صى اإىل حم�ربة الفال�صفة )ويف 
لل�صخرية  و�صعوه�  التي  الرواي�ت  �صيم�  ول  الو�ص�ئل،  ب�ص�ئر  �صقراط(  مقدمتهم 
ا، حتى  منهم وال�صتهزاء بهم، وت�صوير مثل �صقراط زنديًق� غري تقي وداعًي� م�صرًّ
لقد ث�رت عليه الأمة اليون�نية اآخر الأمر، واعتربته ملحًدا ومف�صًدا لعق�ئد ال�صب�ب 
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وقتلوه �صنة 299 قبل امليالد، لهذه الأ�صب�ب، كم� تدل عليه حم�كمته، وم� قدمه 
يف الدف�ع عن نف�صه، وقد علمن� من الت�ريخ اأنه قدم لدرء)1( م� اتهم به من اإف�ص�ده 

لعق�ئد ال�صب�ب هذين الدافعني:

1-   يجب على كل فرد مهم� تكن النتيجة اأن يق�وم كل م� يرد عليه مم� يراه 
ظلًم�، �صواء �صدر عن �صخ�ش �ص�حب نفوذ اأم عن حمكمة.

2-   األَّ ينزل مطلًق� عن القول ب�أن يف املن�ق�صة احلرة م�صلحة للف�ئدة الع�مة، 
و�صم�نً� للعلم ال�صحيح.

وبعد ذلك ب�صبعني ع�ًم�، ا�صطر اأر�صطو اأن يف�رق اأثين� اأي�ًص�، حذر اأن ي�ص�ق 
اإىل ذلك امل�صري لعتب�ره فيه� ملحًدا اأي�ًص�. 

ولقد ج�ءن� اأفالطون، اأجنب تالميذ �صقراط، يف اآخر اأي�مه ب�صدمة تراجعت 
»املدينة  يرين� يف  ف�إنه  ال�صيء،  بع�ش  واملن�ق�صة  الفكر  التقدمية حلرية  احلركة  به� 
ره، واأن من  املث�لية« اأنه لبد لأهل املدينة من قبول الدين الذي ر�صمه هو و�صوَّ
ل يوؤمن به يع�قب ب�لقتل وال�صجن، واأن حرية اجلدل واحلوار مع�قب عليه� على 
ينبوًع�  ظلت  حم�دث�ته  يف  �صقراط  تع�ليم  اأن  على  اإلخ.   ... و�صعه  الذي  النحو 
غزير امل�دة، ترعرعت به عدة مذاهب يف الفل�صفة، و�صدر عن مرتواه جملة من 

)1(   لدرء: لدفع.
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الفال�صفة املعدودين ك�أفالطون واأر�صطو واإ�صتويق�ش واأمث�لهم ممن انبثت مذاهبهم 
يف اأطراف بالد الإغريق منذ ابتداء القرن الث�لث قبل امليالد، وفتحوا لهذه البالد 

م�ص�ريع اأبواب احلي�ة العقلية، واأنع�صوا يف اأهليه� حركة التفكري والتدبر.

الأثر يف حترير عقول  واأر�صطو من  اأفالطون  ترك  مب�  اإمل�مة  لن�  �صبقت  ولقد 
الأثينيني، ولكن من املفيد اأي�ًص� اأن نورد هذا اأن اأبيقور - على رغم جحوده قي�م 
)1( ب�صره عن كل موجود  ال�صلط�ن الإلهي يف هذا الوجود للتدبري والتعريف وُنبّوِ
ال�صريع  املده�ش  اإقدامه  يف  اخل�ملة  ب�لعقول  تخطى  قد   - وامل�دي�ت  امل�دة  �صوى 
عقب�ت ا�صتع�صى تخطيه� على الأجي�ل والقرون. ولقد وجد اأحد ال�صعراء من 
طبيعة  »يف  امل�صم�ة  ق�صيدته  اأودعه  م�صتط�بً�  واإله�ًم�  وحًي�  فل�صفته  يف  الروم�نيني 

الدني�«.

من   � حظًّ ب�أقل  الإن�ص�ين  العقل  حترير  يف  اإ�صتويق�ش  فل�صفة  تكن  ومل 
لة جلملة من القوانني  املذاهب املذكورة اآنًف�، بل احلقيقة اأنه� ج�ءت منظمة ومف�صّ
� ك�ن يقرر اأن القوانني  الجتم�عية التي مل ي�أت �صقراط على بي�ن �صيء منه� اأيًّ
اأثره� يف  اإ�صتويق�ش  لفل�صفة  الن��ش يجرمون. ولقد ك�ن  واأن  قد تكون غري عدل 
ال�صرائع الروم�نية ف�إن اأ�ص��ش الق�نون املدين يف الإمرباطورية الروم�نية، ك�ن - كم� 

قدمن� �ص�بًق� - اإب�حة علنية جميع الأدي�ن واجلهر ب�ص�ئر الأفك�ر.

)1(   ُنُبّو: ارتف�ع الب�صر يف ال�صيء عن غريه.
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قدمن� اأن حرية الدين، وحرية اجلهر ب�لفكر، لزمت� ال�صرائع الروم�نية حتى 
ر واحلظر، مل�  دخلت الدي�نة امل�صيحية يف اأورب�، ف�صربت هن�لك حوله� نط�ق احلجنْ

ك�نت عليه من التق�ليد الوثنية.

التي  اليهودية  من  �صعبة  يعتربونه�  ك�نوا  الروم�نيني  لأن  ر  احلجنْ به�  ابتداأ 
تن�فر بطبيعته� التق�ليد الوثنية الروم�نية، والتي م� ك�نت تتمثل لأب�ص�رهم �صهلة 

�صمحة.

روح  عن  ابتع�ده�  واعتق�دهم  له�،  وبغ�صهم  منه�،  الروم�نيني  نفور  ول�صدة 
الت�ص�مح، اأ�صدر تراج�ن ق�نون حكم القتل على من يدين ب�لن�صرانية، وقد اأح�طه 
بقيود مل تي�صر ال�صبيل اإىل الإ�صراف يف القتل، ولكن الإمرباطور بيو كلتي�ن اأراد 
ت�أييد دين احلكومة، وتثبيت قدم احلرية التي األغوه� قدميً�، فك�ن م� قرره من تنظيم 
املذابح يف امل�صيحيني بكل فظ�عة وق�صوة. ويف احلق اأن الذي دفع ذلك الإمرباطور 
اإىل هذه اجلرائم اأن امل�صيحية ك�نت ُتَقبِّح م� اعتيد من عب�دة الروم�نيني اأب�طرتهم، 
ب�لعب�دة،  ال�صعوب  تخ�صهم  اأن  �صرورة  يرون  ك�نوا  الروم�ن  ملوك  اأن  على حني 
توحيًدا لكلمتهم، وتعلًق� خ�ل�ًص� بعرو�صهم التي متثل الإمرباطورية جميعه�. ولكن 
اأول  فك�ن  العقل،  على  الدائرة  دارت  الن�صرانية  يف  الكبري  ق�صطنطني  بدخول 
اللذين  القرنني  امل�صيحية يف  اأن ك�ن رج�ل  وبعد  ب�لعتق�ل وال�صرتق�ق.  عهده 
به  يلزم  مم�  لي�صت  العق�ئد  واأن  واجب،  الديني  الت�ص�مح  ب�أن  ين�دون  �صبق� ذلك 
على  راأ�ًص�  الأمر  وانقلب  الن�صرانية،  ق�صطنطني يف  بدخول  ُفِتنوا  الإن�ص�ن جرًبا، 
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عقب، فك�ن احلك�م وامللوك، لأ�صب�ب �صي��صية غ�لًب�، كم� ك�نت الطوائف املختلفة 
مل� بينه� من الختالف�ت املذهبية، يوقدون نريان الفنت، ويقيمون املذابح املروعة 
الراحة  الأنف�ش  وفقدت  وال�صالم،  الأمن  الدني�  من  �صلب  حتى  وهن�ك،  هن� 
والطم�أنينة. ولقد ك�ن من تع�ليمهم اأن النج�ة ل تكون اإل بقبول امل�صيحية، واأن 
من ل يقبله� ل ينجيه فداء من عذاب الدني�، ول عذاب الآخرة، مهم� بلغت من 
الف�ص�ئل، ومهم� يقدم من اخلريات واحل�صن�ت، واأنه اإذا م�ت الطفل قبل التعميد 

ف�إنه يف الآخرة مي�صي على بطنه يف اأر�ش جهنم اأبد الآبدين.

�صنة 430 ميالدية،  الذي م�ت  اأوغ�صطني(  )�ص�نت  اأقد�ش رج�لهم  ومن 
ف�إنه و�صع نظ�م ا�صطه�ده من ل يقبل الن�صرانية، وا�صتمر ذلك من بعده متبًع� اإىل 
القرن الث�ين ع�صر، وكلم� حدثت بني الن�ص�رى بدعة اأو عقيدة تقلل من دخل 

ا يف اإيذائهم والتنكيل)1( بهم. الكني�صة، ا�صتد الق�ص�و�صة على اأ�صح�به� وَغَلونْ

من  ط�ئفة  ي�صت�أ�صل  اأن  تولوز«،  »كونت  الث�لث  اأنو�صنت  الب�ب�  اأمر  ولقد 
رع�ي�ه ذات بدعة مذهبية، فلم� مل يطع اأمره اأق�م عليه حربً� �صليبية ك�دت تفني 
قومه، وفيه� �صودرت اأمالك ذلك الكونت، وك�صرت �صوكته، ومل ي�ص�حله الب�ب� 

اإل على �صرط ا�صتئ�ص�ل اآث�ر ذلك املذهب من ملكه.

ع. َدع وُيروِّ )1( التنكيل: العق�ب مب� َيرنْ
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امللحدين �صنة  املن�زل وغريه� للبحث عن  التفتي�ش يف  نظ�م  اأقيم  كذلك 
1233 ميالدية، ومت تنظيمه لعهد اأنو�صنت الرابع �صنة 1252م واأدخل يف �ص�ئر 
املدن واملم�لك الن�صرانية، وعني لذلك املفت�صون من الق�ص�و�صة، ومنحوا من قبل 
الب�بوات ال�صيطرة املطلقة غري م�صئولني عن �صيء يفعلونه، و�ص�عدهم على ذلك 

م� و�صعه الأب�طرة لعق�ب امللحدين من القوانني الق��صية اجل�ئرة.

ب�أن  اأمًرا يق�صي  اأ�صدر  ومع كون فريدريك الث�ين الكبري ك�ن حرَّ الفكر، 
كل من ينكر اأو يبتدع �صيًئ� يف الن�صرانية يعترب خ�رًج�، ويحرق منهم من مل يتب، 
ويحب�ش من ت�ب، ومن ارتد قتل، وت�ص�در اأمالك اجلميع وتدمر بيوتهم، وكذلك 
اأن�ص�لهم، اإل اإذا اأخربوا عن ملحدين  اأطف�لهم ل ي�صتحقون الرحمة، ل ُهمنْ ول 
الإحل�د  عقوبة  )اخل�زوق(  فريدريك  جعل  وقد  اآب�ءهم.  ك�نوا  ولو  مبتدعني  اأو 
والبتداع، وطبق ذلك الأمر يف اإيط�لي� واأمل�ني� خالل 15 ع�ًم� )1220 – 1235م( 
َم نظ�م التفتي�ش يف غرب اأورب�. ولعهد هرني الرابع واخل�م�ش عوقب الإحل�د  ثم َعمَّ
ب�خل�زوق يف اإجنلرتا بق�نون اأ�صدر �صنة 1400م، ون�صخ �صنة 1533م، ثم اأعيد لعهد 

� ع�م 1676م. امللك م�ري، ون�صخ نه�ئيًّ

وا�صتمر تطبيق هذه القوانني على امل�صلمني واليهود، ب�أفظع الطرق الوح�صية، 
الت��صع ع�صر، وك�نت خالل ذلك تطبق بوح�صية على  القرن  اإل يف  ومل تن�صخ 
من حملتهم على الردة من البيوت�ت الإ�صالمية واليهودية. وب�جلملة فقد ك�نت 
الق�عدة التي بني عليه� نظ�م التفتي�ش »خري اأن يقتل م�ئة اأبري�ء من اأن يلحد فرد 
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واحد«، وبهذه الق�عدة �ص�روا يقتلون ويحرقون لأقل �صبهة، ومل يكن لأحد حق 
الدف�ع عن نف�صه ول ك�ن ملحكمة اأن تقبل يف ح�ل م� �ص�هد نفي.

وكم� فعل مبخ�لفي العقيدة الن�صرانية، كذلك فعل بطوائف ال�صحرة، فمن 
ذلك اأن الب�ب� )اأنو�صنت الث�من( ن�صر يف �صنة 1884م بالًغ� يوؤكد فيه اأن الط�عون 
والعوا�صف من عمل ال�صحرة، فتتبعوهم يف كل مك�ن ف�تكني بهم الفتك الذريع، 

وبخ��صة يف اإجنلرتا واإ�صكوتالنده.

ويف اأواخر القرن الث�ين ع�صر ج�ء للعقول قب�ش من دني� اأخرى ليفك عنه� 
يف  نفوذه�  تب�صط  العرب  بوا�صطة  اأر�صطو  فل�صفة  اأخذت  اإذ  و�صال�صله�،  اأغالله� 
اأورب�،  اأهل  عقول  حترير  كبري يف  واأمث�له حظ  ر�صد  ك�ن لبن  ولقد  اأورب�،  غرب 
احل�دي  يوحن�  الب�ب�  ف�إنن� جند  لتع�ليمهم،  الب�بوات  من�ه�صة  من  كثري  ن�لهم  كم� 
ح تع�ليم ابن ر�صد، ويحكم ب�صرر وجوده� ون�صره�، كم� اأن الق�ش توم��ش  ع�صر، ُيَقبِّ
اإزاء  فل�صفة  للكني�صة  ف�أ�ص�ش  ق�م  1274م،  �صنة  اإيط�لي�  بجنوب  اأكوينو  ق�صي�ش 
اأر�صطو والعرب، وهذه ل تزال تتم�صك به� الكني�صة الروم�نية. واحلقيقة  فل�صفة 
اأن فل�صفته م� ك�ن من �ص�أنه� تثبيت العقول الب�صرية على قرار، بل اإنه� يف اأغلب 
من  ح�ل  على  ت�صتقر  ل  �ص�قطة  الري�ح  مهب  يف  َكِري�صٍة  ترتكه�  ك�نت  املواطن 

القلق.
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وقد اأجمع املوؤرخون على اأن احلركة الفكرية، والنه�صة العلمية، دخلت� اأورب� 
الذي  اأحدهم� الحتك�ك  امليالدي من طريقني:  الث�ين ع�صر  القرن  فيم� حول 
ا بني اأمم اأورب� وال�صرق الإ�صالمي خالل احلروب ال�صليبية،  ظل نحو قرنني م�صتمرًّ
وجزيرة  ون�بويل  الأندل�ش  يف  العرب  اأق�مه�  التي  العلمية  املع�هد  طريق  والآخر 
�صقلية. واملحققون من املوؤرخني يقررون اأن من ُبِدَئ بهم ت�ريخ النه�صة العلمية 
العربية وعلى  اللغة  الواقفني على  واأمث�له - ك�نوا من  اأورب� - كروجر بيكون  يف 
واإذا  العرب ومب�حثهم يف كل فن.  اإليه� علوم  التي ك�نت تنقل  اللغة الالتينية 
انتحل هوؤلء اأو ُعزي اإليهم بع�ش البتك�رات، ف�إمن� �صبب ذلك م� تعمدوه غ�لًب� 
ح اأئمة الت�ريخ اأن روجر بيكون  من اإغف�ل امل�ص�در التي اأخذوا عنه�، حتى لقد رجَّ
الراهب الإجنليزي الذي يعزو اإليه الفرجنة ابتك�ر العد�ص�ت والنظ�رات، اإمن� اأخذ 
هذا عن احل�صن بن الهيثم، �ص�حب املب�حث العظيمة يف الطبيعي�ت، ول �صيم� 
واأق�م  العقول،  القراآن الذي حرر  اأورب� لأهل  اأهل  ال�صوء والب�صري�ت. فمج�ورة 
�صروح العلوم، وزين الدني� بجميل الفنون، هي التي فتقت ب�ص�ئرهم، وك�صفت 
عن حديد اأب�ص�رهم اأغ�صية اجله�لة، التي حجبتهم عن اأنوار الهداية اأده�ًرا طويلة. 
كل  من  القراآن  اأهل  موقف  الإن�ص�ين  العقل  من  وقفوا  الغربيني  هوؤلء  اأن  ولو 
فيه  ات�صلوا  الذي  الوقت  ال�ص�دقة عن ذلك  الفكرية  نه�صتهم  ت�أخرت  مل�  وجه، 
ب�ملدنية العربية وحرية الفكر الإ�صالمية، ولكن ك�ن ل�صلط�ن رج�ل الدين يف تلك 
واأ�صعف  تقدمهم�  ق�وم  م�  امل�صيحية خالله�،  الدني�  لعقل  وا�صرتق�قهم  الع�صور، 
ت�أثريهم�. فلقد وجهوا الفل�صفة الواغلة فيهم اإىل املن�حي الدينية، وق�صروه� على 

حرية الفكر قبل الإ�شالم
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املب�حث الكن�صية ، وبذلك �صرفوه� عن وجوهه� الأ�صلية، وق�صدوا به� اإىل غري 
غ�ي�ته� الطبيعية.

ومع اأن املر�صوم الذي اأ�صدرته الكني�صة الك�ثوليكية �صنة 1529م، ق�صى 
مب�  اإل  والأن�جيل  التوراة  تف�صر  واأل  املج�دلت،  الن�صراف عن جميع  بوجوب 
القرار يف  اأن هذا  وبرغم  الن�صرانية،  الأمم  اأغ�صب كثرًيا من  قد  الكني�صة،  تقرره 
لوثر �ص�حب هذا  ف�إن  الربوت�صتنتي،  اأ�صب�ب ولدة املذهب  اأهم  الواقع ك�ن من 
املذهب مل يلبث اأن قرر اأن للحكومة حق اإجب�ر ال�صعب على قبول م� راأى اأنه 

العقيدة ال�صحيحة، واأن له� ا�صتئ�ص�ل امللحدين املنكرين له�.

احلركة  تقو  مل  به،  الأثيم  والغدر  الإن�ص�ين  للعقل  املبيد  الكيد  بذلك 
رج�ل  له�  ُيَبيِّت  ك�ن  م�  على  والظهور  حريته�،  �صبيل  يف  امل�صي  على  الفكرية 
حينم�  ع�صر،  ال�ص�د�ش  القرن  اأواخر  ك�نت  حتى  ال�صعواء،  احلروب  من  الدين 
ظهر فرن�صيز بيكون الفيل�صوف الإجنليزي بحمالته العنيفة، على الفل�صفة الدينية، 
م�صدًع� مبع�وله �صروحه� ال�ص�خمة الرهيبة، داعًي� الن��ش اإىل حترير العقول، ومع�جلة 
امل�ص�ئل العلمية ب�أ�ص�ليبه اجلديدة التي و�صعه�، واقت�د الب�حثني اإليه�، فبداأ بذلك 
عهد التجديد العلمي، والتحرير العقلي، الذي ل تزال امل�ص�رق واملغ�رب حتى 

اليوم تنعم ب�صِهيِّ ثم�ره الدانية القطوف.



عهد التحرير العقلي

ذلك  1543م،  ع�م  معلوم،  هو  كم�  ب�أورب�،  اجلديد  العهد  ت�ريخ  يبتدئ 
ال�صم�ش،  حول  الأر�ش  دورة  به  يثبت  الذي  نيقو�ش  كوبر  كت�ب  ن�صر  حينم� 
اأقم�ر املريخ، واإثب�ت دورة الأر�ش حول  اإثب�ت  ثم زاد غ�ليليو بوا�صطة تل�صكوبه 
فبم�ذا  ال�صم�ش،  راآه� يف ج�صم  التي  املظلمة  ب�لبقع  نف�صه�، م�صتدلًّ على ذلك 
ق�بلته الكني�صة؟ لقد قرر املجمع املقد�ش يف فرباير �صنة 1616م اأن مذهب كوبر 
نيقو�ش �صخيف، ومبق�رنته مب� ج�ء يف الو�صية )و�صية امل�صيح( يعد هرطقة)1(. ولقد 
الث�من  القرن  بعد منت�صف  م�  اإىل  ال�صم�صية  نظ�م املجموعة  تعليم  مت رومة  حرَّ
اأق�م  وكذلك  اإيط�لي�.  يف  الطبيعية  العلوم  درا�صة  التحرمي  هذا  اأربك  وقد  ع�صر. 
الب�ب� األك�صندر الرق�بة على املطبعة �صنة 1510؛ كيال تن�صر م� ل تر�ص�ه الب�بوية 
هرني  امللك  ك�ن  فرن�ص�  ويف  ث�بتة.  علمية  حق�ئق  ك�نت  ولو  احلرة،  الأفك�ر  من 
اأن الطبع مل  الث�ين يع�قب ب�لقتل كل من يطبع �صيًئ� بدون ترخي�ش. واحلقيقة 
ا يف القرن الت��صع ع�صر، وهو الع�صر الذي �صعفت فيه �صيطرة الكني�صة،  رنْ ُحرًّ َي�صِ

)1( الهرطقة: هي البدعة املخ�لفة للدين.
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ومل�  الد�صتورية،  والقوانني  النظم  و�ص�دت  املدنية،  والأمراء  امللوك  �صوكة  وقويت 
َد الق�نون الق��صي  اأُِعيَد واأُيِّ ت�أ�ص�صت اجلمهورية الدميقراطية يف فرن�ص� )1792م( 
بعدم العرتاف ب�ل�صلطة الب�بوية، ولكن وجدت بج�نب ذلك حركة �صديدة �صد 
ا�صتثن�ء،  تفرقة ول  بال  املع�بد  �ص�ئر  ب�إغالق  ب�ري�ش  اأمرت حكومة  اإذ  الكن�ئ�ش، 
م�صتعملة يف ذلك القوة الق�هرة وال�صرامة امل��صية، ولكن حينم� ج�ء روب�صبيري 
على راأ�ش احلكومة قرر اأن يكون دين احلكومة عب�دة العلّي الكبري )اإبريل �صنة 
1795م(، وبعد قليل اأحدث دين و�صعي جديد، ي�صمى دين الفطر، وهو دين 
فال�صفة ذلك القرن ودين �صعرائه، مثل فولتري، وقواعده هي القول ب�هلل، وخلود 
النف�ش، والأخوة الإن�ص�نية )الرحمة(، واأل ته�جم هذه الدي�نة غريه� من الأدي�ن 
واملذاهب، وي�صمى هذا الدين اجلديد دين حمبة اهلل Theophilanthropy. ومل� ك�ن 
ع�م 1801م ج�ء ن�بليون فقلب هذا الدين راأ�ًص� على عقب، واأظهر الب�بوية ث�نية يف 
امليدان، ومل يكن يق�صد من ذلك اإل النتف�ع ب�ل�صلطة الروح�نية وال�صتف�دة منه� 

يف حروبه امل�صتقبلة، وتو�صيع اإمرباطوريته يف ع�مل الكثلكة.

من  جم�ع�ت  عقيدة  زلزلت  ع�صر،  والث�من  ع�صر  ال�ص�بع  القرنني  ويف 
امل�صيحيني، مل� ك�ن يذاع اإذ ذاك من اأن يف التوراة والأن�جيل من الت�ص�رب والتن�فر 
م� ل تقوى العقول على قبوله. فتف�صى بذلك اإنك�ر الوحي، و�ص�دت املن�ق�ص�ت 
التق�ليد  على  احلمالت  انتظمت  ع�صر  الت��صع  القرن  ويف  وهن�ك.  هن�  العلمية 
القدمية، ف�جتثت كثرًيا من اأ�صوله�، واإن يكن علم�ء تلك الع�صور اختلفوا فيم� 
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بينهم بع�ش ال�صيء، فمنهم من اأنكره� بت�ًت� واعتربه� غري معقولة و�صخيفة، ومنهم 
من مل ي�صل اإىل هذا احلد الغ�صوم)1(. فب�صك�ل الفرن�صي من املوؤمنني به�، وبيكون 
الإجنليزي ك�ن يعلن الالهوتية)2( واإن يكن م�صمًرا الإحل�د. وهن�ك ديك�رت ك�ن 

من ن�حية اأخرى يح�ول اأن يوفق بني العقل والكني�صة.

مع�ملة  يف  الكني�صة،  على  العقل  تغلب  اأثر  الآونة  بع�ش  يف  نقتفي  ولقد 
ال�صحرة، ف�إنن� بعد اأن راأين� كيف ك�ن جيم�ش الأول، عماًل ب�آية الإجنيل »ل تبقوا 
على حي�ة ال�صحرة« That shalt not suffer them to live يط�رد هوؤلء بكل �صرامة 
وغلظة، ن�صهد يف اأواخر اأحداث ع�م 1712م كيف اعترب املحلفون ال�ص�حرة )ج�ن 
ونه�م( من اأه�يل هرتفورد �صري جمرمة ت�صتحق عقوبة القتل، فرف�ش الق��صي قولهم 

وبّراأه� غري مت�أثر بتع�ليم الكني�صة، ول متقيد ب�لتق�ليد ال�ص�ئدة اإذ ذاك.

ولقد ن�صخ هذا الق�نون ن�صًخ� �صنة 1735م، ولكن يف �صنة 1752م، حكمت 
حم�كم اإ�صكتالندا ب�إحراق امراأة �ص�حرة.

ومن املذاهب اجلديرة ب�لذكر، م� اأحدثه يف هولندا فيل�صوف يهودي ا�صمه 
واألقى حبله على غ�ربه.  الفكر،  الن��ش عندم� حل عق�ل  اإىل  واأعلنه  )�صبينوزا( 
وعقيدته اأن هن�ك اإلًه� لي�ش ق�ئًم� بذاته، واأنه لي�ش لالإن�ص�ن اإرادة حرة، واأن القول 

عهد التحرير العقلي

)1( الغ�صوم: هو الظلوم الغ��صب.
)2( الالهوتية: العلم ب�لعق�ئد املتعلقة ب�هلل.
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ب�لعلة الأوىل اأو علة العلل خرافة، وبعب�رة اأخرى ك�ن يقول كم� هو الظ�هر بوحدة 
القرنني  الكلمة ك�نت يف  اأن هذه  اأن يالحظ  الوجود، ولبد  اأو وحدة  املوجود، 
مقت  عب�رة  فك�نت  احلر،  الفكر  �ص�حب  اإىل  رمًزا  ع�صر  والث�من  ع�صر  ال�ص�بع 
وتكفري اإل فيم� ورد منه� يف بع�ش الكتب الدقيقة، ولكن احلقيقة اأن الذين �صموا 

اإذ ذاك بذلك ال�صم مل يكونوا اإلَّ اإَِلِهيِّني، بيد اأنهم ينكرون الوحي فقط.

اأن العلم  ومن مع��صريه )لوك(، ومغزى كت�به الذي و�صعه �صنة 1690م 
جميعه لي�ش اإل نتيجة التج�رب، وقد اأخ�صع العتق�د يف جميع اأحواله للحكم 
العقلي، وقرر رف�ش م� يخ�لف احلكم العقلي من الوحي، لأن الوحي ل يعطي 
علًم� �صحيًح� ك�لذي يعطيه النظر العقلي، وقد و�صع كت�بً� يف موافقة الن�صرانية 
للعقل، ولقد حذا هذا احلذو مع��صره »ب�يل« الذي و�صع بعد نفيه من فرن�ص� اإىل 
اأن  Phylosophical Dictionary« ومن كالمه  هولندا كت�به »الق�مو�ش الفل�صفي 
ف�صيلة العتق�د تنح�صر يف الإمي�ن بقدرة اهلل و�صلط�نه وحده، ويقول اإنه ي�صتحيل 
ب�لعقل  ثبت  الذي  الإله  على  الأرثوذك�ش  �صف�ت  تطبيق  الإَِلِهيُّون  يت�صور  اأن 
وجوده. ومل� قبل فريق من الأرثوذك�ش حتكيم العقل �صلوا، و�صقط منهم كثري يف 
ال�صم�وية  الكتب  ب�أن  القول  الإَِلِهيُّون و)�صبينوزا( يف  تط�بق  الإحل�د. وقد  ه�وية 

تف�صر كغريه� من الكتب.
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اأبطلت  �صنة 1685م حني  اإىل  مكتومة  ة  َخِفيَّ الإَِلِهيِّني  اأفك�ر  ظلَّت  ولقد 
قوانني املطبوع�ت، ف�بتداأت اإذ ذاك تظهر بع�ش الظهور، برغم م� ك�ن اأم�مه� من 

العقب�ت الإدارية الأخرى، وهي:

1-   اأنه ك�ن لرج�ل الدين حب�ش كل من يطعن يف امل�صيحية، اأو يظهر اآراء 
تخ�لف م� لديهم من تق�ليده�، اأو ي�أتي ب�إحل�د، اأو �صبٍّ للم�صيح.

الق�ص�ة هيل يف ق�صية  الع�م 1676م )ترجمة ق��صي  الق�نون  2-   ترجمة 
رجل يدعى تيلر( الق��صية ب�أن اأي عمل اأو قول اأو راأي يخ�لف تع�ليم 
اأرك�ن  من  ركن  الن�صرانية  اإذ  الع�م،  للق�نون  يعترب خم�لًف�  الكني�صة، 

الق�نون الع�م الإجنليزي.

3-   �صدر ق�نون ع�م 1698م يق�صي ب�أن كل ن�بت يف الن�صرانية ل يجوز له 
اأن يعلن خم�لفته لأ�صول الكني�صة وتع�ليمه�، ومن يفعل ذلك يع�قب 
لأول مرة ب�حلرم�ن من اخلدمة يف الوظ�ئف العمومية، ويف الث�نية يحرم 

من احلقوق املدنية الع�مة وحب�صه ثالث �صنوات.

ولقد توىل فولتري، ورو�صو، يف القرن ال�ص�بع ع�صر قي�دة حركة حترير الفكر. 
احلكومة  اأمر  و�صدر  ب�ري�ش  علًن� يف  ِرَق  اأُحنْ الذي  »اأميل«  كت�ب  ُيعزى  ولالأخري 
ب�لقب�ش على موؤلفه فم� و�صعه غري �صدر فردريك ملك برو�صي�، ولكن رج�ل الدين 
هن�ك م�زالوا ي�صيقون الأر�ش عليه حتى ا�صطروه اإىل مف�رقة برو�صي�. ولقد ك�ن 

عهد التحرير العقلي
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لرو�صو اأعظم ت�أثري يف احلي�ة الجتم�عية، بعد الذي ن�صر من نظري�ته ال�صرتاكية يف 
ِرَق علًن� يف جنيف. كت�به »العقد الجتم�عي« Social Contract الذي اأُحنْ

ويف �صنة 1770م فوجئ القّراء الفرن�صيون ب�لده�صة يوم ظهر كت�ب الب�رون 
دي هولب�خ »نظ�م الطبيعة« System of nature الذي اأنكر فيه وجود اهلل وخلود 
الروح، وقد انت�صرت يف القرن الث�من ع�صر حركة الإحل�د وحرية الفكر رغم مط�ردة 
زعم�ء هذه احلركة وا�صطه�دهم. على اأن ذلك ا�صتمر اإىل م� بعد هذا القرن، فقد 
)ع�صر  كت�به  ن�صر  عندم�  �صنوات  ثالث  و�صجن  1819م،  �صنة  ك�رليل  حوكم 
العقل age of reason( ثم قدمت امراأته وابنته وكثري من ب�ئعي الكتب للمح�كمة 

ب�صبب ذلك الكت�ب.

ويف اأوا�صط القرن الث�من ع�صر، ابتداأت حركة احلرية الفكرية، بعد اإذ ك�نت 
العقول هن�لك مكبلة مغلولة، وبعد اأن راأين� كيف نفى اأبو فردريك ملك برو�صي� 
الفيل�صوف وولف، ملجرد اأنه مدح دي�نة كونف�صيو�ش ال�صينية، وم� ك�ن لأحد يف 
راأيه اأن ميدح ديًن� غري الن�صرانية. وبعد ذلك ج�ء ابنه على اإثره ب�لت�ص�مح الذي 
الأخرى.  البالد  من  واملط�ردين  امل�صطهدين  ل�ص�ئر  ومع�ًذا  موئاًل  اأر�صه  جعل 
الفكر  حرية  يف  ب�لع�مل  فخطوا  الأدب،  لع�مل  قدم�  مب�  وغوته  �صك�صبري  ج�ء  ثم 
خطواتهم� الوا�صعة. وقد زلزل الثقلني )ك�ننْت الفيل�صوف( اإذ بنّي يف كت�به )نقد 
العقل ال�صحيح critic of pure reason( بطالن ال�صتدلل على وجود اهلل بهذه 
اأن ل م�صدر  وادعى  الروح،  اأقيمت على خلود  التي  الأدلة  الك�ئن�ت، وبطالن 
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اإلهية، وذلك  اآخر روحه  اآخر الأمر و�صع كت�بً�  للعلم �صوى التج�رب، ولكن يف 
حر�ًص� منه على الأخالق يف ال�صعب التي هي ميزان احلي�ة الجتم�عية، والتي 
ل�صبيل اإىل اإ�صالحه� وتقوميه� فيم� ارت�أى �صوى اأن ت�صبغ ب�صبغة روح�نية، وت�صند 

اإىل م�ص�در �صم�وية.

مم� تقدم يفهم اأن العلوم الع�صرية يف البالد الغربية ترجع اإىل القرن ال�ص�د�ش 
ع�صر، الذي �صهدت ثبوت نظرية كوبرنيقو�ش، و�صهد القوة املركزية اجل�ذبة، ونظ�م 
كنه  معرفة  �صهد  كم�  والطبيعة،  للكيمي�ء  احلديثة  والقواعد  الدموية،  الدورة 
الكواكب وال�صهب وكيفية تولده�. ولكن هذه املكت�صف�ت ظلت اإىل القرن الت��صع 
ع�صر ل تف�صر امل�ص�ئل الكونية الغ�م�صة، التي وردت يف كتب العهدين اإل بدرجة 
الت�ريخية،  الرواي�ت  يف  البحث  اإىل  الأفك�ر  ق�دت  ذلك  مع  اأنه�  بيد  حمدودة، 
اأوائله كم�  التي ج�ءت به�، كطوف�ن نوح و�صفر التكوين. فلقد ج�ء لبال�ش يف 
قدمن�، فقرر اأن اأبح�ثه تق�صي اإىل رف�ش نظرية وجود اخل�لق ثم تقدمت مب�حث 
علم اجليولوجي�، وج�ءت بفرو�ش ن�طقة مب� ين�ق�ش يف اجلملة �صفر التكوين وق�صة 

الطوف�ن.

»ِقَدم  كت�به  يف   Lyell الفرن�صي  لييل  الأ�صت�ذ  اأو�صح  1863م  ع�م  ويف 
ب�أزم�ن  التوراة  عينته  الذي  الع�صر  قبل  الأر�ش  �صكن  الإن�ص�ن  اأن  الإن�ص�ن« 
الذي ج�ء يف  اليوم  ب�عتب�ر  بينهم�  اإمك�ن اجلمع  راأى  القدم، ولكنه  مرتامية يف 

عهد التحرير العقلي
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ا، ل ك�أي�من� امل�ألوفة، واعرت�ش عليه ب�أن هذا ل ميكن تطبيقه على  التوراة طوياًل جدًّ
الأي�م التي خلق فيه� الإن�ص�ن، ف�إن التوراة تفيد ب�أنه� ك�نت ك�أي�من�.

الأن�جيل،  اأرك�ن  زعزع  اجليولوجي�  علم  اأن  املحدثون  الفال�صفة  زعم  وقد 
ولكنه� تركت ب�بً� للقول بوجود النوع الب�صري »قبل الت�ريخ«، وم�زالوا على هذا 
ق�نون  الب�صر  اأ�صل الإن�ص�ن، فطبقوا على  املذهب حتى ج�ء علم احليوان، مبيًن� 
الن�صوء والرتق�ء، و�ص�ئر النوامي�ش الطبيعية، وك�د يعترب هذا من احلق�ئق الث�بتة 

منذ ظهر كت�ب دارون اأ�صل الأجن��ش Origin of Species ع�م 1895م.

ع�م  يف  ظهر  عندم�  اجلدل  نريان  وت�أججت  الفكرية،  الثورة  وازدادت 
1871م كت�ب دارِون The Descent of man بني الدينيني وغري الدينيني، حتى 
لقد يوؤثر عن غالد�صتون يف تلك الآونة قوله: »اإذا قلن� بنظرية الن�صوء والرتق�ء 
تكون وظيفة الإله ب�عتب�ره خ�لًق� قد انتهت، ولو �صلم القول بعدم تغيري القوانني 
الكونية، واأنه� ق�رة خ�لدة على ح�لة واحدة لأ�صبحت حكومة الرب يف الع�مل 
مم� ل ح�جة اإليه«. واإذا اأردن� اأن نعرف مركز العقل، ومدى حرية الفكر يف البالد 
الغربية، غري الإ�صالمية، حتى يف اأوا�صط القرن الأخري، فح�صبي اأن اأقتب�ش كيف 

�صور املوؤرخون بالًغ� اأذاعه اأحد الكرادلة من الأجنليز اإذ يقولون: 

»يف �صنة 1864م اأده�ش الكردين�ل م�ننج الإجنليزي ع�مل الن�صرانية ببالغ 
اإن�ص�ن اأن يعتقد م� يراه بنظره �صحيًح�، واإنه لي�ش للكني�صة  يقول فيه: اإن لكل 
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يتقيد  األ  يجب  بل  ميكن  الطبيعة  وراء  م�  علم  واإن  العق�ئد،  على  الإكراه  حق 
من  ي�ص�ءون  من  دعوة  حق  للك�ثوليكيني  واإن  الكني�صة،  برغ�ئب  ول  ب�لوحي، 
مه�جري امللل الأخرى، واإن لهوؤلء اأن يقيموا �صلواتهم جهرة، واإنه يجب على 

الب�ب� اأن يقيم يف �صالم مع الرقي العلمي واحلرية واملدنية«.

الكربى  الأحداث  من  البالغ  ذلك  ن�صر  املوؤرخون  اعترب  كيف  فلننظر 
ب�أكرث مم� عرفه الع�مل  ي�أت  اأنه عند التدبر مل  اأده�صت ع�مل الن�صرانية، مع  التي 
الإ�صالمي، واأَِلَفه منذ اأ�صرق نور القراآن على القلوب، وجتلت تع�ليمه الفطرية على 

الع�مل الإن�ص�ين، تفر�ش التفكري، وتقبح التقليد، وترفع احلجر على العقول.

مم� اأ�صلفن� نعلم م� ك�ن بني الفكر الب�صري، وبني ملل الغرب، من اجلدل 
العنيف، وال�صراع الدائم يف الع�صور العديدة، حتى ك�د ينتهي الن�صر يف الع�قبة 

للعقل، ويكتب الغلب حلرية الفكر.

واإمن� قلن� )ك�د( لأنن� ل نزال نرى يف بع�ش مم�لك اأورب�، ويف اأمريك� اجلديدة، 
اأقواًم� ل ينفكون ين�صرون القدمي، ويف�صلون اجلمود على م� ك�ن عليه الأولون، 
ولو ع�ر�ش امل�صهودات العينية، ون�ق�ش احلجج املنطقية. وهل ن�صَي اأحد من� كيف 
لرتويجه  اأ�ص�تذته�،  من  كبرًيا  اأمريك�  ج�مع�ت  اإحدى  الف�رط  الع�م  يف  ع�ملت 
مذهب دارِون، يوم ق�مت من حوله �صجة وعجة)1(، مل يخفت له� �صوت، حتى 

انتهت بف�صله عن كر�صّيه يف تلك اجل�معة.

)1( عجة: �صي�ح وَجَلَبة.

عهد التحرير العقلي





ح�صبن� تلك النبذة املوجزة لت�صوير م� ك�ن عليه العقل الب�صري يف الغرب، 
من الأزم�ت التي احتمل م� ل يو�صف من اآلمه� و�صروره� اأده�ًرا طواًل يف �صبيل 
حريته وا�صتقالله. والآن اأمّل اإمل�مة خفيفة مب� ك�ن عليه العقل يف ال�صرق الأق�صى 
يف ذلك الوقت الذي انتع�صت فيه احلركة الفكرية ببالد الإغريق؛ اأي فيم� حول 
اإك�صينوف�ني�ش  الأدنى  ال�صرق  يف  ق�م  بينم�  ف�أقول:  امليالد  قبل  اخل�م�ش  القرن 
فه�جم اآلهة اليون�ن ممطًرا اإي�ه� واباًل من التهكم وال�صخرية، داعًي� الن��ش اإىل ترك 
عب�دته� والزراية ب�صخ�ف�ته�، وبينم� ك�ن هريكيلتو�ش ودميوقريتو�ش يع�جل�ن العقول 
يف  التفكري  حظرية  اإىل  واجتذابه�  اجل�هلي،  التقليد  اأ�صر  من  لتحريره�  الب�صرية 
ملكوت ال�صم�وات والأر�ش، جند يف الطرف الآخر من ال�صرق مثل تلك احلركة 
العقلية والنف�صية، تنبه الهمم اخل�مدة وتقت�د ال�صعوب ال�ص�لة اجل�هلة، يف �صبيل 
بوذا  يظهر  الهند  ففي  الجتم�عية:  حي�تهم  �صالح  فيه  عم�  والبحث  التفكري 
من  ع�صره  وحك�م  قومه  يف  ك�ن  م�  كونف�صيو�ش  يح�رب  ال�صني  ويف  بتع�ليمه، 
التف�وت يف الطبق�ت، والنزوع اإىل الفو�صى ال�صي��صية والجتم�عية ، ويهذب م� 

ك�ن يرى يف اأمراء زمنه من الق�صوة والغلظة واجلور وا�صتعب�د الن��ش.

احلرية يف ال�سرق الأق�سى
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اأو تق�رب� يف زمن نهو�صهم� ذلك،  اأن ال�صرقني، واإن احتدا  ومم� يالحظ هن� 
عن�ية  اأ�صد  الهند  اأنه� ك�نت يف  اإل  وطبيعته�،  النه�صة  تلك  ت�ص�به� يف كنه  فقد 
بتهذيب النف�ش، وتطهريه� من اأدران الأخالق الف��صدة منه� بغريه� من ال�صئون 
الع�مة امل�دية، كم� اأن النه�صة الكنفو�صيو�صية يف ال�صني ك�ن هدفه� و�صع النظم 

وتقرير الد�ص�تري ل�صبط احلي�ة ال�صي��صية واحلي�ة الجتم�عية واملظ�هر امل�دية.

كم� ج�ء رج�ل الدين يف ال�صرق الأدنى والبالد الغربية مب� ب�صطن� �ص�لًف� 
العب�د،  اأرهقت  التي  والعق�ئد  العب�دية،  والطقو�ش  واملغ�رم  واملظ�مل  البدع  من 
�صر  الو�صطى  القرون  وجعلت  العقول،  ا�صتعب�د  وا�صتع�دت  الأرواح  واأزهقت 
م�  مثل  حولهم�  وم�  والهند  ال�صني  يف  زمالوؤهم  فعل  كذلك  واأ�صق�ه�،  القرون 
اأن ي�صرق على  فعلوا، فك�ن من حكمة العليم احلكيم، ورحمة الرفيق الرحيم، 
اأودية اجله�لة، ليفك  عب�ده وخالئقه احل�ئرين يف ظلم�ت ال�صاللة، اله�ئمني يف 
جت�ربهم  اإىل  ل  املنقذ  وحيه  اإىل  ويكلهم  نفو�صهم،  منزلة  ويرفع  عقولهم،  اأغالل 
الع�ثرة، واأن يقيهم م�ص�رع املج�لدات وامل�ص�دم�ت التي فنيت فيه� املاليني من 

طاّلب احلرية وامل�ص�واة والعدل من اأ�صح�ب امللل والنحل الأخرى.



�ص�ء - جلَّت حكمته -  ذلك فكتب اأن ير�صل القراآن بدين الفطرة، ليحرر 
ب�أوامره القد�صية النفو�ش املغلولة، وينجي من مع�ثر اجله�لة العقول ال�ص�لة.

�صبيل  يف  الب�صري  ب�لعقل  الكرمي  القراآن  �ص�ر  كيف  ه  اأق�صُّ مم�  و�صيتبني 
احلرية، واأين حّل ب�لعقل من املن�زل العلية. بيد اأنه يجمل اأن ننتهز هذه الفر�صة 
لنن�ق�ش م� قد يجي�ش بخلد البع�ش من اأنه اإذا ك�ن دين القراآن هو دين الفطرة، 
واإذا ك�ن مقي��ش �صحة الأحك�م يف نظر القراآن هو العقل واملنطق. فم�ذا ع�صى 
�صبيل  يف  وحده  يج�هد  الب�صري  العقل  يرتك  ل  ومل�ذا  الدين؟  ف�ئدة  تكون  اأن 
ب عن اخلري وال�صّر والن�فع وال�ص�ّر، حتى يفقه  احلق واحلق�ئق، حتى يبلغهم�، وينقِّ

كنهه�، ويدرك حدوده�، ويعلم م� بينه� من الفوارق واملميزات؟

اأن ت�صل العقول الب�صرية ب�لبحث  اإنه من املمكن  اأمث�ل هوؤلء نقول  اإىل 
والتنقيب والتج�رب اإىل م� ت�صبو اإليه النف�ش الإن�ص�نية، من مراتب الكم�ل يف 
اخللقية،  والآداب  العلمية  وامل�ص�ئل  والنظم الجتم�عية،  والت�صورات  الأحك�م، 

القراآن واحلرية
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ولكن يف �صبيل ذلك عقبتني لبد من ذكرهم� حتى تتحقق مثل تلك الأمنية: 
ة. اإحداهم� ع�ديَّة والأخرى طبيعيَّ

ف�أم� الأوىل فهي �صروريَّة ان�صالخ عدة من القرون يف التج�رب والبحوث 
التي يقت�صيه� الو�صول اإىل م� تن�صده النف�ش الب�صرية من وجوه ال�صواب املط�بقة 

للم�صلحة.

الذي  التدرجي  التطور  اأو  والرتق�ء،  الن�صوء  ن�مو�ش  فهي  الث�نية  واأم� 
العقل  اأن ي�صل  املعقولت واملعنوي�ت، ل ميكن  ب�لعتم�د عليه وحده يف ع�مل 

الب�صري اإىل مرحلة، حتى يكون قطع م� قبله� من املراحل.

م�  وكثرًيا  واأبح�ثه،  اأحك�مه  يف  العقل  �صري  تكتنف  عوامل  ثمة  اأن  على 
تقوم منه� العواثري التي قلَّم� ينجو معه� من ال�صقوط والزلل. واأهم تلك العوامل 
النفع�لت النف�صية، وال�صطراب�ت الع�صبية، التي ل يجهل اأحد من� اآث�ره� يف 
ئ اأنف�صن� اأو نّدعي  �صعب احلي�ة الجتم�عية والعقلية والأدبية. ومن املغ�لطة اأن نربِّ
بلوغ الكم�ل يف �صيء من اأفك�رن� واأحك�من� وعواطفن�، م� دمن� جنمع بني ُجُنوِبن� 

نفو�ًص� ج�حمة، اإىل قلوب متقلبة، اإىل �صهوات مط�عة، اإىل هوى مّتبع.

ف�لدين فيم� اأراد منزله جّل �ص�أنه �صروري لأ�صح�ب تلك الأهواء املتقلبة 
والنفو�ش اجل�حمة.
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لذلك، ولل�صلوك ب�لن��ش اأق�صر طريق واأقومه واأ�صلمه، ير�صل اخل�لق �صفوة 
خلقه ب�لهدى ودين احلق رحمة بعب�ده اأن تِزلَّ اأقداُمُهم، وت�صّل اأحالمهم، وتفتنهم 
اأهواوؤهم، وت�صيع مئ�ت ال�صنني اأو اآلفه� يف البحث عم� ت�صبو اإليه نفو�صهم من 

العلم واحلرية وامل�ص�واة والعدل، و�ص�ئر الف�ص�ئل والكم�لت.

واأ�صول  اأحك�مه  قواعد  فط�بقت  �صيء،  الفطرة يف كل  بدين  القراآن  ج�ء 
اآدابه و�صرائعه، مقت�صي�ت الفطرة الب�صرية، حتى لقد ك�ن من اأمه�ت اأ�صوله فيم� 
هو خ��صع لت�أثري املوؤثرات، وعر�صة لتع�قب التطورات، اأن يكون العرف يف كل اأمة 
مقي��ش تقديره�، ومن هن� ك�ن لبد اأن تختلف امل�ص�ئل الفرعية ب�ختالف الأزمنة 
القراآن  ط�بق  وبذلك  املختلفة،  والأقوام  ال�صعوب  اخل��ش يف  والعرف  والأمكنة 
مط�لب العقل، غري متنكر مل� فطرت عليه طبيعته، ول متج�هل مبلغ �صلط�نه واآث�ره 

يف احلي�ة الجتم�عية بجميع �صعبه�.

عرف القراآن اأن الإن�ص�ن مفطور، منذ بداأ اإح�ص��صه و�صعوره، على البحث 
عن علل م� تدركه حوا�صه من الأحداث والك�ئن�ت، فزاد تلك الغريزة تن�صيًط� 
واإنع��ًص�، وم� انفك يقرع اجل�مدين على املنقولت، املح�صورين يف م�ص�يق التقليد، 
فال يك�د يخلو له مق�م من دعوة اإىل تدبر وتفكري، ول تنفرد له جم�دلة عن حجة 

يقيمه� على اخل�صم، اأو بره�ن يح�كمه به اإليه.

القراآن واحلــرية
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مل يكن من من�فرات العقل اأن ي�أتي القراآن فيدعو الن��ش اإىل الإمي�ن ب�لر�صل 
ُفوا تبليغه من الأحك�م وال�صرائع والآداب والف�ص�ئل،  والأنبي�ء، والأخذ مب� ُكلِّ
ف�إن ذلك للمتدبر من مقت�صي�ت العقل وطبيعته. فمن ذلك اأن العقل مفطور 
على ال�صعور ب�حل�جة اإىل م� يدفع ع�دية الأفراد واجلم�ع�ت بع�صـهم على بع�ش

﴿ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ﴾   [البقرة/ 251]، 

كذلك هو م�صوق بغريزته اإىل اأن ي�صع اأو يقبل كل م� يرى فيه �صم�نً� لنظ�م احلي�ة 
الجتم�عية يف الع�مل الإن�ص�ين، ومب� اأن عقل الإن�ص�ن معر�ش لالإفال�ش والزلل يف 
مع�جلة ال�صعب الت�صريعية والأدبية والعلمية، على م� ب�صطن�ه يف حم��صرة اأخرى، 
به، واإىل قبول م�  اإىل من يثق  اإىل الطم�أنينة، وال�صكون  ك�ن بطبيعة احل�ل مي�ًل 
يكفيه عن�ء البحث والتنقيب، ويقيه املغ�مرات التي ت�صتلزمه� الظنون والتج�ريب، 
�ص�خ�ًص� اإىل وحي ينزله املحيط مب� عليه الب�صر من الفطر والغرائز والطب�ع، العليم 
مب� فيه �صالح �ص�أنه واإ�صع�د حي�ته، واأن حر�ش الإن�ص�ن بفطرته على التم��ش اأق�صى 
القدرة  اإىل طلب  ليدفعه  والكم�لت  الرغ�ئب  من  ين�صده  م�  اإىل  املوؤدية  الطرق 
اإليه� نف�صه، وتقبل م� ي�صدر عنه� من الأقوال احلكيمة، والن�ص�ئح  التي ت�صكن 
من  اأفراد  يف  العتق�د  اإىل  اخل��صة،  واأكرث  الع�مة،  اندف�ع  �صر  هو  وهذا  القومية، 
الن��ش يرجون اأن يبلغوا بهم من�زل الكم�ل، ويعي�صوا بهديهم يف �صع�دة و�صالم 
من الأنبي�ء والر�صل، وممن على قدمهم من الدع�ة. واإمن� طبع الإن�ص�ن على ذلك 
اأن يتدرج يف تعرف الف�ص�ئل وطالبه� تدرًج� قد ل يدرك يف غ�صونه  لأنه يكره 
�صواب اأمره اأو ل ي�صمن �صالمة �صبيله، فهو حذر الوقوع فيم� يخ�صى عواقبه من 
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�صتى الأعم�ل والت�صرف�ت والأحك�م مييل بفطرته اإىل الإ�ص�خة)1( وال�صتم�ع اإىل 
اإليه �ص�لته املن�صودة  اأن يجد فيم� يدعونه  املب�صرين واملنذرين من الدع�ة ع�صى 

التي ي�صبو اإليه�، وقلَّم� عرف له� �صبياًل اإذا ترك هو و�ص�أنه.

والعتق�د  الطم�أنينة،  اإىل  مدفوع  احلر،  وعقله  ال�صليمة  بفطرته  ف�لإن�ص�ن 
فيمن ي�صلك به �صبل ال�صالمة، من اخلط�أ واخلطل والزلل، حذر اأن يفوت عليه 
جهله و�صالل فكره ومعوج �صعيه بع�ش م� ت�صبو اإليه نف�صه من طيب�ت الرغ�ئب 
وجميالت املط�لب، ومبقت�صى هذه الفطرة اأقيمت املدار�ش واجلمعي�ت التهذيبية 
وخمتلف  الطبق�ت،  جميع  من  عليه�  الن��ش  وانكب  ال�صوفية  املذاهب  ورج�ل 

الأ�صن�ن يف �ص�ئر الأزم�ن.

)1( الإ�ص�خة: الإن�ص�ت وال�صتم�ع.

القراآن واحلــرية





تقدم اأن القراآن مل يذر و�صيلة مو�صلة اإىل اإنع��ش العقل وحترير الفكر اإل 
تذّرع به�، فهو اإذا حت�كم ف�إىل العقل، واإذا ح�ج فبحكم العقل، واإذا �صخط فعلى 

معّطلي العقل، واإذا ر�صي فعن اأويل العقل.

اأرب�ب امللل والنحل، وامل�ديني والدهريني،  ج�دل القراآن من ج�دل من 
فم� ق�رعهم اإل ب�لربه�ن، ول دع�هم اإل اإىل البحث والنظر... من ذلك اآية  ﴿ پ  
ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ﴾  [الأعراف/ 179]، وكم من اآية قرع فيه� اأولئك 
اآب�ءهم،  عليه  وجدوا  م�  على  اإي�ه�  اأو لحتب��صهم  عقولهم  لإلغ�ئهم  ال�ص�لني 

پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ     ﴿ٱ   اآيــــة  يف  كم�  منه  ب�أهــــدى  جيئوا  ولو 
ٹ      ٿ  ٿ   ٿ   ٿ   ٺ     ٺ ٺ   ڀ  ڀ    پ  ڀ  ڀ  

ٹ﴾ [البقرة/ 170].

زم�ن  لعقولهم يف كل  املعطلني  التقليد،  اأ�صي�ع  التي هزمت  الآي�ت  ومن 
﴿وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ   ومك�ن �صر هزمية، قوله تع�ىل يف الآي�ت 

القراآن يخاطب العقل
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ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی          ی  ی﴾  [الإ�صراء/ 36 ] و ﴿ٱ  ٻ  ٻ  
ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ              ڀ  ڀ﴾ [يون�ش/ 43].

﴿ڈ  ڈ   اإل وهي خمتومة مبثل  اآية يف املج�دلت  ول تك�د متر بك 
ژ    ژ﴾ [النحل/ 75]. ﴿  ڤ  ڦ  ڦ﴾ [الأعراف/ 3]. ﴿  ۈئ  ېئ  
ېئ  ېئ  ىئ   ىئ﴾ [البقـرة/ 111]. ﴿ ىئ  ىئ﴾  [املن�فقون/ 4] 

﴿ٺ   ٺ﴾ [ال�صعراء/ 113]. ﴿ٿ  ٿ﴾  [الق�ص�ش/ 71]. ﴿ٺ  ٺ   ٺ  

ا. ٺ﴾  [الرعد/ 19] وهلم جرَّ

وقف القراآن الكرمي يف جميع مق�م�ته، لدى م� اقت�صته طبيعة الدين الذي 
ج�ء به، ف�إذا دع� اإىل عقيدة، اأو ركن من اأرك�ن الدين، جت�فى عن الإلزام�ت التي 
ل حتيط به� العقول ول تدركه� الأفه�م. وكلم� هم بتلقني اأ�صل من اأ�صوله، بداأ 
ب�ملقدم�ت النظرية، ثم ينتهي ب�لتحذير من جحوده� عن�ًدا وكفًرا، وذلك كم� يقول 
[الأنف�ل/ 42]  ﴿  ڑ   ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ﴾   اآية  يف 

واآية ﴿ ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ﴾ [الن�ص�ء/ 165]. 

ومل يكن منزل القراآن جّلت حكمته، وهو خ�لق الإن�ص�ن وم�لك القلوب 
الكم�ل  مث�ل  اإل  اآي�ته  من  اأوحى  مم�  �صيء  يف  يكن  مل  والأب�ص�ر،  والأ�صم�ع 
الذي مل  فهو  العدل واحلق واخلبري،  منه�  التي  ب�أ�صم�ئه احل�صنى  الالئق  املطلق 

﴿ۋ  ۅ    ۅ   ومنذرين  مب�صرين  ولكن  م�صيطرين،  ر�صله جب�رين  يجعل من 
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ۉ.ې  ې   ې﴾  [الغ��صية/ 21-22].  ﴿ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
[يون�ش/ 99].  ﴿ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ﴾   [النحل/ 35].  ڄ﴾  

ڇ       ڇ   چ   چ   چچ   ڃ   ڃ    ڃ      ڃ   ﴿ڄ  

﴿ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   [الكهف/56].  ڇ   ڇ   ڍ﴾ 
ۅ  ۉ﴾  [ق/ 45].

اإن اأول م� بداأ به القراآن يف التح�كم اإىل العقل الإمي�ن بوجود اهلل، ف�إن القراآن، 
تلك  �صرورة طلب  الدين، كلهم جممع على  واأ�صول  الكالم  علم�ء  ورائه  ومن 
العقيدة من طريق النظر وال�صتدلل، حتى اإنَّ منهم من مل يقبل الإمي�ن التقليدي 
ب�هلل واإن اأفتى الغزايل واأمث�له بقبول الإمي�ن التقليدي من الع�مة والدهم�ء الذين 
ل ي�صتطيعون البحث والنظر اإم� جلهلهم بو�ص�ئله اأو ل�صيق مداركهم عن �صرائطه، 
ف�كتفوا من هوؤلء ب�لإمي�ن الث�بت رحمة بهم، ووقوًف� معهم عند مدى مو�صوع�تهم، 

واإن ك�ن تقليًدا مل يقم على �صيء من دع�ئم العلم ال�صحيح والبحث النظري.

اإىل  معهم  والتح�كم  والنظر  البحث  اإىل  الن��ش  الكرمي  القراآن  دعوة  ف�أم� 
ال�صور، وا�صتيع�ب ذلك  ف�إنهم� ل تك�د تخلو منهم� �صورة من  التفكري والعقل، 
من  يلي  فيم�  هذا  من  �صيء  ب�قتب��ش  هن�  فلنجتِزئ  املق�م،  هذا  عنه  ي�صيق  مم� 

الآي�ت:

القراآن  يخاطب العقل
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1-   ﴿ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈژ  ژ  ڑ    ڑ  ک  ک  
ڱ.ں   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ    گڳ   گ       گ   کگ   ک  
ہ   ہ    ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں      
ڭ   ڭ   ڭڭ   ۓ   ۓ      ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ  

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ﴾ [الرعد/ 3 - 4]. 

ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   2-   ﴿ٱ  
ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ     ڀ   ڀ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ﴾ [البقرة/ 164].

3-   ﴿ ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ . ے  ۓ  ۓ     ڭ  . ڭ  ڭ  
ۇ   ۇ .   ۆ  ۈ   ۈ    ٴۇ﴾ [الغ��صية/ 20-17].

4-   ﴿ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ﴾ [الذاري�ت/ 21].

ېئىئ    ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   5-    ﴿وئ   
ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی     جئ  حئ﴾  [ف�صلت/ 53].

ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے    ھ   ھ   ھ   6-   ﴿ھ  
ۋۅ   ۋ   ۈٴۇ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ  

ۅ﴾  [الأعراف/ 185].
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ول يت�صع هذا املق�م ل�صتق�ص�ء م� ج�ء من ذلك يف القراآن الكرمي، فلنكتف 
الب�حثني.  من  فيه� كثري  تخّبط  م�ص�ألة  البحث يف  اإىل  منتقلني  هن�،  اقتب�صن�ه  مب� 
ر يف النظر والبحث، ولكنه مع ذلك مل ي�صتطع  تلك هي: م� م�صري من مل يق�صِّ

الو�صول اإىل العقيدة احلّقة يف الدين؟

للعلم�ء يف هذا املق�م اآراء مب�صوطة يف الكتب املخت�صة به�، ول يعنيني هن� 
اإل اأن اأعتمد على اآي�ت القراآن دون م� ق�لوه، ف�أ�صتفتيه� يف حكم ذلك الفريق من 

الن��ش، اإل اأنني قبل ذلك اأ�صرتعي ذهن الق�رئ اإىل امل�صلَّم�ت الأولية الت�لية:

1-   اأنه لي�ش يف ا�صتط�عة العقل الب�صري، اإذا ق�م عنده الدليل ال�صحيح 
على حكم، اأن يرت�ب فيه.

اأمرين  �صحة  بجواز  يقول  اأن  الب�صري  العقل  مقدور  يف  لي�ش  2-   اأنه 
متن�ق�صني مًع�.

من  ك�ن  الق�طعة،  احلجج  على  اأحدهم�  يعتمد  حكم�ن  تع�ر�ش  3-   اإذا 
امل�صتحيل تكليف العقل اأن يغلب على �صواه.

ال�صم�وي  كت�به  وج�ء  الفطرية،  الق�ص�ي�  هذه  جميع  الفطرة  دين  لحظ 
م�صدًق� له�، ثم ج�ء اخللف من العلم�ء يوؤيدونه� ولكنهم اإن اختلفوا بع�ش ال�صيء 

القراآن  يخاطب العقل
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)1( لهم من الآراء، جتدهم اأجمعوا على ق�عدة اأنه يجب اأن يئول اإىل حكم  فم� َعنَّ
العقل من ال�صرعي�ت، م� ظ�هره يخ�لف العقل.

وهل هذا اإل وقوف عند حدود امل�صلم�ت العقلية، ونزول على حكم الفطرة 
الب�صرية، وهل ك�ن للعق�ئد اأن تكون ب�جلرب والإرغ�م؟ اأم هل ك�ن لدين الفطرة، 
دين البحث والنظر، اأن يكلف ب�لعقيدة من ق�صرت عقولهم عن اإدراكه�، اأو من 

تزاحمت عليهم ال�صكوك وال�صبه�ت، حتى عجزوا عن �صده� ومدافعته�؟

بغري  الإمي�ن  دع�ئم  �ش  قوَّ الذي  الدين،  ذلك  القول  بهذا  يقول  وهل 
املعقولت، واأق�م على اأنق��صه� عقيدة الإمي�ن اليقيني املتح�صل من طريق العقل 

والنظر؟.

اإن اهلل تع�ىل لأحكم واأعدل اأن يكّلف الن��ش م� لي�ش يف ط�قتهم، اأو اأن 
قوله  يتدّبر  من  ذلك  يفقه  وبره�نه،  حجته  اإىل  يهدهم  مل  مب�  الإمي�ن  يلزمهم 

تع�ىل: ﴿  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ﴾  [الن�ص�ء/ 165].

اإذن فلنعد الآن اإىل �صرد اآي القراآن الكرمي املن��صبة لهذا املق�م مكتفني منه� 
مب� يلي:

)1( عنَّ الأمر: ظهَر وَعَر�َش.
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1-  ﴿ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ی    ی  جئ  
حئ  مئ  ىئ  يئ  جب﴾ [هود/ 28].

ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۈٴۇ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇۇ    ڭ   ڭ   2-   ﴿ڭ  
ۉ﴾  [ق/ 45 ].

مئ   حئ   جئ    ی.ی   ی   ىئ   ىئ   3-    ﴿ىئ  
ىئيئ  جب  حب  خب  مب  ىب﴾  [ البقرة/ 119-118 ].

4-   ﴿  ں    ڻ  ڻ  ڻ﴾ [ ال�صورى/ 48 ].

5-   ﴿ مب      ىب  يب﴾ [ الن�زع�ت/ 45].

اإنَّ القراآن الذي هو كت�ب دين الفطرة، م� ك�ن لي�أتي مب�  وخال�صة القول 
ين�يف الآراء القومية، اأو تغم حكمته على العقول ال�صليمة، ومل يكن ليكلف العقل 
الإمي�ن مب� ل يعقل، اأو يحمل اجل�صم م� ل ط�قة له به، اأو اأن يفرت�ش على الإن�ص�ن م� 
لي�ش من مو�صوع�ت فطرته. اإذن فوظيفته يف الب�صر ر�صم اأقرب الطرق اإىل الهداية 
وحفظ العب�د عن مواطن الهلك التي يغ�ص�ه� طالب احلق واحلقيقة، ل من طريق 
الوحي بل من طرائق التج�رب، وم�ص�رعة �صي�طني الإن�ش من احلك�م اجل�ئرين، 
وع�ص�ب�ت رج�ل الدين امل�صلِّلني. ولن� على ذلك م� ن�ص�ء من الأدلة وال�صواهد، 
لننظر كيف ومتى �صحت عزمية الأمم الغربية اإزاء الطالق وحترمي اخلمر والقم�ر، 

القراآن  يخاطب العقل
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والن�صر،  التفكري  حرية  اأبيحت  اأو  الب�صرية،  العقول  فيهم  حتررت  ومتى  وكيف 
وتقررت بينهم حقوق الإن�ص�ن، �ص�ئلوا الثورات الدينية وال�صي��صية تنبئكم مبلغ م� 
اأريق فيه� من الدم�ء، واأزهق يف �صبيله� من الأرواح. �صلوه� ت�صف لكم فواجعه� 

واأهواله�، وم� اأ�ص�ب الأمم من �صروره� ونكب�ته�.



وخوارق  املعجزات  وجوب  اأمر  يف  للبحث  املتعر�ش  مق�م  يف  هن�  ل�صت 
الع�دات اإثب�ًت� اأو نفًي�، ول اأن� يف مق�م املعرف بكنهه�)1( املح�صي لأنواعه� واأق�ص�مه�، 
ف�إن �صيًئ� من ذلك لي�ش مم� نق�صد اإليه هن�، ولكن الغر�ش الذي نرمي اإليه يف بحثن� 
اإزاء املعجزات واخلوارق. ذلك لنعلم هل يرى  احل��صر هو موقف القراآن الكرمي 
واآي�ت  الدينية،  للعق�ئد  اأ�ص�ًص�  اعتب�ره�  الأدي�ن الأخرى من  راأته  م�  القراآن  فيه� 
ق�طعة تكفي اأن يعتمد عليه� الر�صل والأنبي�ء يف اإفح�م املتحدين لهم من الأمم 
التي ير�صلون اإليه�؟ اأم هل يرى يف طبيعته� وقوة حجته� –مع دعوته اإىل التعقل 
وح�صه على النظر والتدبر - م� يخرجه� عن دوائر الأدلة العقلية والرباهني البينة 

القطعية امللزمة للخ�صوم مب� تق�صد له من النت�ئج؟

اء ول يغينَبَّ عن اأفك�رهم هذا املق�صد. فال يلَتِب�َصنَّ الأمر على الُقرَّ

الفطرة  دين  ب�أنه  مرة،  غري  اأ�صلفن�  كم�  الأدي�ن،  بني  من  الإ�صالم  امت�ز 
والعقل، كم� امت�ز ر�صوله من بني الر�صل ب�أنه الر�صول الفطري الذي اأُر�صل ب�حلق 
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)1(  كنهه�: قدره� ونه�يته� وغ�يته�.



212 الإ�شالم دين الفطرة واحلرية212

والهدى ب�صرًيا ونذيًرا. فميزان �صحة هذا ال�صرع احلنيف وق�صط��صه)1( امل�صتقيم، 
هو اأن جميع م� ج�ء به من الأحك�م واملرا�صم، و�صروب املواعظ والإر�ص�د، لي�ش 
منه� م� ين�فر العقل ال�صحيح، ول ت�أب�ه النفو�ش ال�صليمة. اإذن فم� ك�ن له اأن يت�أيد 

مب� لي�ش من حدوده، ول اأن يط�بق م� لي�ش على �ص�كلته.

البي�ن  العلم واحلكمة، دين  الدين، دين  بهذا  الكرمي  القراآن  كذلك ج�ء 
اأهواء  اأهل جه�لة وعن�د، وعب�د  اأنزل فيهم ك�نوا  والربه�ن، ولكن الأقوام الذين 
و�صهوات جهلوا �صر الإ�صالم وروحه، ف��صتم�صكوا مب� ا�صتم�صك به اآب�وؤهم الأولون 
من طالب املعجزات واخلوارق. ومل يكن طلب تلك املعجزات من الر�صول ن�جًم� 
مل�  التزاًم�  اأو  عن�ًدا،  اأو  عبًث�  اإم�  يقرتحونه�  ك�نوا  ولكنهم  راأي،  و�صدق  َتَروٍّ  عن 

اأر�صعتهم اجل�هلية الأوىل من ال�صاللت والأب�طيل، وفقدان العلم، ﴿ۉ  ې   
ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  
ۈئۈئ  ېئ  ېئېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی.ی  جئ   حئ  
پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ       . ىب   مب   خب   حب   جب   ىئيئ   مئ  
پ  پڀ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ﴾  [البقرة/ 120-118].

اإىل  يدعوهم  املعجزات  منه  وال�صالم كلم� طلبوا  ال�صالة  النبي عليه  ظل 
العمل مبقت�صي�ت الفطرة، وير�صدهم اإىل كنه وظيفته النبوية، وم� هي �صوى الهداية 

)1(  ق�صط��ش:اأعدل املوازين واأقومه�.
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مع��صهم  وال�صالمة يف  اخلري  فيه  م�  اإىل  ق�طبة  الن��ش  واإر�ص�د  القومي  ال�صبيل  اإىل 
ومع�دهم ﴿ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھھ   
ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ   ۈ  ٴۇ﴾  [الأنع�م/ 50].

ب به�  راأى القراآن اأنه لو ك�نت املعجزات اخل�رقة للع�دة ك�فية مقنعة مل� كذَّ
وا يف طلبه�، واأجيبوا اإليه�، فراأته� اأب�ص�رهم راأي العني. ولكن  الأولون بعد اإذ اأَحَلُّ
عدم وجود �صلة بني تلك الآي�ت وبني م� اأريدت له من اإثب�ت ر�ص�لت الر�صل 
ك�ن من نت�ئجه القريبة اأنه ل تك�د تنزل الآي�ت لطاّلبه� حتى ي�ص�رع اإىل نفو�صهم 
ال�صك فيه� بعد الإ�صرار على ِطالبه� واللج�ج يف ا�صتنزافه�، فمنهم من يراه� من 

اأنواع ال�صحر، ومنهم من يكذب به� بغًي� وعدوانً�  ﴿ى  ى  ائ  ائ  ەئ  
ەئ  وئ     وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ. ی  ی  ی    
جئ  حئ  مئ  ىئ    يئ      جب  حب  خب  مب    ىب  يب  جت  حت    
ٻ  ٻ  ٻ   ٻ    پ  پ  پ   پ   ڀ  ڀ. ڀ  ڀ  ٺ  ٺ         ٺ  

ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ﴾  [الأنع�م/ 111-109].

ولو اأن جهل اأولئك الأقوام ك�ن جهل امل�صتفيد املتدبر امل�صتهدي، مل� اأ�صّروا 
على طلب م� قد طلبه اأ�صالفهم ملحفني)1(، ثم تولوا عنه بعد اإذ ج�ءهم مدبرين 
واإعن�ت؛ ولهذا مل تفدهم هداي�ت  مكذبني. لكن ك�ن ذلك منهم جهل عن�د 
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ا وا�صتكب�ًرا ﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   القراآن الكرمي، ومل تزدهم بّين�ته اإل عتوًّ
گ   ک   ک    ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ڈ.ژ   ڎ   ڎ    ڌ   ڌ  
گ  گ.ڳ  ڳ  ڳ  ڳ          ڱ  ڱ  ڱ        ڱ  ں  ں  ڻ  
ۓ   ۓ   ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ.  
ڭ  ڭ .   ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ﴾ [ الإ�صراء/ 93-90]، 

﴿ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ        ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      ۉ  ې  ې       ې   ې  ى        ى  

ائ﴾  [ الأنع�م/ 7 ].

يق�ش علين� القراآن يف غري مو�صع اأنه ط�مل� كّذب امل�صركون واأهل الكت�ب 
اأنه  وا يف زعمهم  وجَلُّ واإيذائه،  اإعن�ته  واأمعنوا يف  وال�صالم،  ال�صالة  الر�صول عليه 
من  اخل�رقة  املعجزات  ك�نت  لو  اأنه  علين�  يق�ش  كم�  به�.  ليوؤمنن  اآية  لو ج�ءتهم 
الرباهني التي ل يفّر املع�ند من اخلنوع له لأمّد اهلل به� ر�صوله، ولأّيده مب� ل يحيط 
به احل�صر من �صروبه�. ولكن عّلمه اهلل اأن هذه الآي�ت قد نزلت مبن قبلهم فظلموا 
اهلل  اأن  وو�صوح  �صراحة  لن� يف  ولهذايبنيِّ  ا.  وعلوًّ بغًي�  اأنف�صهم  وا�صتنكرته�  به�، 
ول  فطرته،  تن�فر  ل  التي  ب�ملعجزة  اإل  الدين  هذا  يوؤيد  اأن  اأََبى  وتع�ىل  �صبح�نه 

يقوى مع�ند على مع�ر�صته�. تلك هي القراآن الكرمي نف�صه ﴿ڭ  ۇ  ۇ  
ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   

ې﴾ [ العنكبوت/ 51 ].
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واملتتبع لآي�ت الكت�ب الكرمي يجد اأن الر�صول م� �ُصِئَل معجزة من 
والهدى  العلم  ب�أ�صب�ب  الأخذ  اإىل  فيه�  واأر�صدهم  بطاّلبه�  تلطف  اإل  املعجزات 
القراآن جميعه  ب�لذين ل يعلمون. ول ترى يف  ب�جل�هلني، واأخرى  ت�رة  �هم  و�صمَّ
اأن الر�صول  ج�رى اأولئك احلمقى يف �صبيل مط�لبهم، وج�ءهم ب�صيء من 

املعجزات التي �ص�ألوه�، وقد ج�ء هذا �صريًح� يف قوله ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ  پ  پ  پ  ڀڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ    
ٹ   ٹ﴾ [ الإ�صراء/ 59 ]، ق�ل ابن جرير الطربي يف تف�صريه لهذه الآية: »قول 
تع�ىل ذكره وم� منعن� ي� حممد اأن نر�صل ب�لآي�ت التي �ص�أله� قومك اإل اأن من ك�ن 
قبلهم من الأمم املكذبة �ص�ألوا مثل �صوؤالهم، فلم� اأت�هم م� �ص�ألوا عنه كذبوا ر�صلهم 
لو  لأّن�  ب�لآي�ت  قومك  اإىل  نر�صل  فلم  فعوِجُلوا  الآي�ت  جميء  مع  ي�صدقوا  فلم 
اأر�صلن� به� اإليهم فكذبوا به� �صلكن� يف تعجيل العذاب لهم م�صلك الأمم قبلهم«.

وم� ك�ن مبعث الإ�صراب عن اإج�بة مط�لبهم واإحل�فهم يف �صبيل املعجزات 
عجز اهلل تع�لت قدرته عن تبديل �صيء من ظواهره الكونية الع�دية ولكن علم اهلل 
منهم م� علم من اآب�ئهم الأولني جل�ًج� يف الطلب وجنوًح� عن الت�صديق، وجهاًل 
مبك�نة دين الفطرة، و�صالًّ عن ركنه املتني، وهو مط�بقته الت�مة ملقت�صي�ت العقل 

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ    ٹ   ٹ   ڤ   ال�صليم 
املعجزات  لو ك�نت دللة  اأنه  اأ�صلفن�  وقد  [الأنع�م/ 37]،  ڦ  ڦ   ڦ﴾ 
اخل�رقة للع�دة على الر�ص�لة اأو النبوة قطعية اإقن�عية، مل� اأمعن املع�ندون يف ت�أويله� 

موقف القراآن الكرمي اإزاء املعجزات
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ت�رة واإنك�ره� اأخرى، وم� قوله تع�ىل ﴿ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      
ۉ  ې  ې       ې   ې  ى        ى  ائ﴾ [الأنع�م/ 7] اإل لبي�ن هذه احلقيقة. ذلك 
اأن اخلوارق للع�دة �صروب �صتَّى. فمنه� م� يظهر على اأيدي امل�صطفني الأخي�ر من 
اأنبي�ء اهلل ور�صله، ومنه� م� يظهر على اأيدي غريهم من ال�صحرة وامل�صعوذة ومنه� م� 

يظهر على اأيدي اأرب�ب الري��ص�ت الروح�نية، حتى من املجو�ش وامل�صركني.

دعوى  يق�رن  فيم  الن��ش  يت�صكك  اأن  القريبة  املحتمالت  من  ك�ن  لهذا 
الر�ص�لة من املعجزات التي يراد منه� اإقن�ع املدعوين اإىل �صحة الر�ص�لة، واإثب�ت 
اأحك�مه  ال�صف�رة بني اهلل وبني خالئقه يف تبليغ  الر�صل �ص�دقون يف دعواهم  اأن 
واآدابه، ول يكفي يف التفرقة بني املعجزات وغريه� من اخلوارق التي تظهر على 
اأيدي غري الأنبي�ء اأنهم مبعوثون من قبل اهلل اإىل خالئقه لتبليغهم اأحك�مه وعظ�ته. 
فقد عرفن� من اآي�ت القراآن اأن الك�فرين ك�نت ت�أتيهم الآي�ت بعد اإذ يطلبونه� من 

اأنبي�ئهم ور�صلهم، فت�رة يقولون هي �صحر مبني، واأخرى ينكرونه� مع�ندين.

ف�لإ�صالم فيم� ي�صّوره القراآن احلكيم قد امت�ز عن غريه من الأدي�ن الأخرى 
الآي�ت.  العقل من  وراء  وم�  الع�دات،  دين خوارق  والنظر، ل  اليقني  دين  ب�أنه 

ذلك قوله تع�ىل: ﴿ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی.ی  جئ   حئ  مئ  
ىئ﴾  [البقرة/ 118- 119].
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ف�آي�ت القراآن الكرمي مل تنزل ليقتنع به� من �صغلتهم اأوه�مهم وو�ص�و�صهم، 
الوهم،  من  جلج  يف  ف�صبحوا  ومداركهم،  عقولهم  جم�جمهم  حن�ي�  يف  وتعّطلت 
اأن اهلل ل  ويفقهون  يعقلون  ولكنه ج�ء ملن  والفهم،  النظر  بعن�دهم عن  وحجبوا 
الر�صل �صحة  واأن معي�ر �صحة ر�ص�لت  اإل مب�صرين ومنذرين،  املر�صلني  ير�صل 
م� ي�أتون به من البالغ ال�صم�وي، و�صم�ن ذلك ل�صع�دة الإن�ص�ن يف حي�تيه الدني� 

والأخرى.

ا ك�ن يكرب  ولقد بلغ حر�ش الر�صول عليه ال�صالة وال�صالم على قومه حدًّ
عليه فيه اإعرا�صهم عن دعوته، واإ�صرارهم على خم�لفته، والكفر ب�آي�ته حتى ك�أمن� 
واإراحة  ت�صليته  يف  اهلل  ف�أنزل  لأوزارهم،  وح�مل  عنهم،  م�صئول  مراء  بال  هو 

نف�صه من عن�ء احلزن عليهم واآلم الرحمة بهم قوله: ﴿جب  حب  خب  مب  
﴿ېئ  ېئ      [ال�صورى/ 48].  ﴿  ں    ڻ  ڻ  ڻ﴾  [البقرة/ 119].  ىب﴾  

ىئ  ىئ﴾ [هود/ 12].

تخلف  ب�صبب  هدايته  قومه عن  ان�صراف    امل�صطفى  على  �صقَّ  َوَلَكمنْ 
املعجزات، فك�نت نف�صه ال�صريفة تطمح اآونة يف اأن ينزل اهلل �صيًئ� من اآي�ته جم�راة 
اأراه يف  واأكمل عقله  ر�صوله  ب  اأدَّ الذي  اهلل  ولكن  املع�ندين،  ال�ص�لني  لأولئك 

خب     حب   جب   يئ   ىئ        مئ   حئ   جئ   ی   ی   ی    ی     ﴿ىئ   اآية 
مب  ىب  يب  جت  حتخت  مت  ىت    يت  جث  مث  ىثيث  حج  مج  جح  
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جم�راة  اجلهل  من  اأن  الكرمية  الآية  هذه  يف  اأراه   .[35 [الأنع�م/  مح﴾ 
اجل�هلني، واأن لي�ش للع�قل اأن يحر�ش على اخلراف ال�ص�لة من اأ�صب�ه الإن�ص�ن.

ر�ص�لت اهلل على  بلغ  اإذ  بعد  وال�صالم،  ال�صالة  للر�صول عليه  وهل ك�ن 
اأو  يقولون،  الذي  يحزنه  واأن  يعر�صون،  ك�نوا  مب�  �صدره  ي�صيق  اأن  وجهه� 
بونه، ولكن الظ�ملني ب�آي�ت اهلل  م�صريهم الذي يوعدون، ف�إنهم م� ك�نوا يكذِّ
اإذ ق�م مب� حمله من  اإذن من ح�ص�بهم من �صيء، بعد  يجحدون، فم� عليه 

التبليغ املبني: ﴿ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى   ى       ائ  
ائ﴾ [الرعد/ 40].



وهن� مبحث يجب اأن نعجل الإمل�م به لكرثة م� خ��ش فيه اخل�ئ�صون، ذلك 
اأن اآي�ت القراآن الكرمي جميعه� ن�طقة �صراحة ب�أنه ل اإكراه يف الدين، واأن الر�صول 

﴿ۋ   احلكيم  الذكر  ب�آي�ت  والتذكري  املبني،  التبليغ  �صوى  ب�صيء  مكلَّف  غري 
ۅ    ۅ  ۉ.    ې  ې   ې﴾ [الغ��صية/ 21-22] وهل ك�ن للر�صول 
عليه ال�صالة وال�صالم اأن يقوم يف قومه مق�م اجلب�رين، فيقتلهم اأو يحرقهم ملجرد 

اإعرا�صهم عن دينه بعد اآية: ﴿ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  
ۅ  ۉ﴾ [ق/ 45].

ف�لإ�صالم الذي هو دين الفطرة، وجمموع الكم�لت القد�صية، والآداب 
ع اإليه ب�لق�صوة والغلظة، ويروج يف الع�مل ب�ل�صيوف  الإلهية، لي�ش بذلك الذي يتذرَّ

والنريان.

ب�لقوة  العقالء  نفو�ش  يف  تتكون  ل  العق�ئد  اأن  امل�صلمة  الأولي�ت  ومن 
العقلي،  الربه�ن  فمنه�  به�،  اإل  تلتم�ش  ل  معروفة  و�ص�ئل  له�  ولكن  والقهر، 
واخلط�بة وال�صعر والتقليد، ولكن من هذه الأنواع ت�أثرًيا يف نفو�ش الن��ش، مبقدار م� 

ل اإكراه فـي الدين
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فيهم من العقول، والتج�رب والذك�ء والتح�صيل، واإمن� اعتربن� التقليد من و�ص�ئل 
اليقني، مل� نعلمه من اأن الع�مة من ل يك�د ميكن زحزحته عن عقيدته التي ورثه� 
مبح�ش التقليد والقتداء، ولو ك�نت غري معقولة، ومن�فرة للعقل ال�صليم، واأقرب 
دليل على ذلك م� عليه الن�ص�رى من عقيدة التثليث، وقولهم اإن عي�صى �صلب 
ر عن الع�مل جميعه م� ورثوه كرًه� من �صيئ�ت اآدم اأبي  ليفتدي اأتب�عه بدمه، وليكفِّ

الب�صر، وهكذا من العق�ئد غري البينة.

َية اإىل عقيدته  ينْب وامِلرنْ كذلك من ع�مة امل�صلمني من ل ميكن اأن يتطرق الرَّ
على جهله، وعدم حت�صيله وق�صور عقله، وم� هي �صوى قول تلقفه ممن يثق به، اأو 

اأمة وجد عليه� اآب�ءه ف�قتفى فيه� اآث�رهم.

دين  هو  الذي  لالإ�صالم  ول  والقهر،  ب�لإرغ�م  تتكون  اأن  للعق�ئد  ك�ن  م� 
البحث والنظر اأن يقول بقتل من ل يدينون به ممن ق�صرت عقولهم عن اإدراكه، اأو 

ه� ومدافعته�. تزاحمت عليهم ال�صكوك وال�صبه�ت حتى عجزوا عن �صدِّ

اأن  احلكيم  والقراآن  املطهرة  ال�صنة  اأرتن�  فقد  الكت�ب  واأهل  امل�صركون  اأم� 
الر�صول عليه ال�صالة وال�صالم قد اكتفى منهم يف حقن دم�ئهم واحرتام حقوقهم 
ب�جلزية اإذا اأبوا الإ�صالم، يدفعونه� يف �صبيل حم�ية اأرواحهم واأموالهم وا�صتمت�عهم 
احلقوق،  من  للم�صلمني  م�  لهم  ك�ن  دفعوه�  م�  اإذا  فهم  وعليهم،  للم�صلمني  مب� 

وعليهم منه� م� عليهم.



ة الذين دانوا هلل، والتزموا الإ�صالم، ثم ارتدوا عنه - اإم� اإىل  دَّ اأم� اأهل الرِّ
البق�ء على  تهم عن  ف�صدَّ ب�صدورهم  ق�مت  و�صكوك  ل�صبه�ت  الأدي�ن  غريه من 
 � �صيء من اأ�صوله، وي�صمي الفقه�ء جميع هوؤلء ب�ملرتدين ويفتون فيهم ب�لقتل، اإمَّ
بعد ال�صتت�بة اأو دونه� على خالف لهم يف ذلك - اأم� هوؤلء ف�إن علين� اأن نبني هن� 

راأين� فيهم طبق م� يدل عليه القراآن الكرمي وال�صنة النبوية فنقول :

ة ج�ءن� يف مو�صعني من القراآن الكرمي، ففي �صورة البقرة ج�ءت  دَّ اإن ذكر الرِّ
ڳ    ڳ   ڳڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک  ک   ﴿ک   اآية: 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  

ہ  ہ  ہھ   ھ  ھ  ھ﴾  [البقرة/ 217].

ويف �صورة امل�ئدة ج�ء قوله تع�ىل: ﴿ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ﴾ [امل�ئدة/ 54].

ة دَّ اأهل الرِّ
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ة مب� اأفتى الفقه�ء  دَّ وظ�هر اأن ه�تني الآيتني ل تدلن على مع�ملة اأهل الرِّ
–املذكورة  البقرة  اآية  عليه  دلت  م�  وكل  الدين،  عن  الرجوع  ملجرد  القتل  من 
ة هن� – على م� يظهر  دَّ اآنًف�- اأن املرتدين مطرودون من رحمة اهلل تع�ىل، ومعنى الرِّ
من �صي�ق الآية ومن روح الكلمة - اأن معن�ه� الرتداد عن من�زلة الأعداء الذين 
ك�نوا ل يفتئون يق�تلون الر�صول واأتب�عه ليفتنوهم عن دينهم ويرجعوهم كف�ًرا بعد 

اإذ اآمنوا.

يدلك على هذا الت�أويل م� ج�ء قبل ذلك من الآي�ت. ق�ل تع�ىل: ﴿ٱ  
ٺ   ٺ   ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پپ   ٻ   ٻ    ٻ   ٻ  

ڦ     ڦ     ڦ   ڤ.ڦ   ڤ      ڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ    ٿ    ٿ   ٿ   ٿ  

ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ    چ   چ   چ   ڃڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄڄ   ڄ  

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک       ک  

گ  گ  گ  گ  ڳ﴾  [البقرة/ 217-216].

اأنه� نزلت يف قوم من امل�صلمني  ي�صتنبط من ظ�هر هذه الكلم�ت الكرمية 
ك�نوا يهّمون ب�لكّف عن القت�ل، ويرغبون عن اأن يدافعوا عن دينهم، واأن يبذلوا 
علموا  وم�  ب�لأرواح،   � و�صنًّ للقت�ل،  بغ�ًص�  وت�أييده،  ن�صرته  واأرواحهم يف  ُمَهَجُهمنْ 
ه �صوى اأن ي�صتذّلهم  جلهلهم اأنه لي�ش وراء اإخالدهم اإىل العدو واإعرا�صهم عن �صدِّ
ذلك العدو ويتعّبدهم، واأن املوت الذي يفرون منه ل ريب مالقيهم، اإىل ذلك 
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ي�صري قوله تع�ىل: ﴿پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   
ٹ﴾  [البقرة/216].

ولو اأن اأولئك النفر اأدركوا ب�صهولة، م� وراء ه�تني الكلمتني القد�صيتني 
من احلكم الب�لغة، واملن�فع العظيمة، م� �ص�ألوا بعد ذلك ر�صولهم عن القت�ل يف 
من  احلي�ة  حب  ومتّكن  قلوبهم،  وهنت  ولكن  احلرم،  الأ�صهر  خالل  اهلل  �صبيل 
وامل�صكنة  اخل�لد  الذل  من  ذلك  وراء  م�  درك  عن  اأب�ص�رهم  وق�صرت  نفو�صهم، 
الأبدية، وا�صته�نوا ب�أمر الفتنة يف الدين، فجنحوا اإىل الت�صليم، واإغم�د ال�صيوف، 
ك�أنهم  احلرام،  ال�صهر  القت�ل خالل  وال�صالم عن  ال�صالة  عليه  الر�صول  �ص�ئلني 
يريدون بذلك اأن يجد لهم من حترمي هذا ال�صهر معذرة عن القعود عن مق�رعة 

الأعداء، وحم�ية دين اهلل من الأذى واملكر ال�صيئ.

ومل� ك�ن ذلك الرهط على م� و�صفن� من ال�صعف واجلنوح اإىل النزول على 
حكم اأعداء دينهم من امل�صركني واأهل الكت�ب، ج�ء يف ا�صتنف�رهم وحثهم على 

من�زلة اأعدائهم قوله تع�ىل بعد ذلك ﴿ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  
ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہھ   ھ   ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  

ھ  ھ﴾ [البقرة/ 217].

البق�ء  اإذا م� فتنوا عن دينهم، وق�تلهم عن  ذلك حكم اهلل يف امل�صلمني، 
لق�ء عدّوه، ويرغب عن بذل روحه يف  اأعداوؤهم، وم� جزاء من يجنب عن  عليه 

اأهل الردة
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�صبيل حم�ية دينه ومّلته  ﴿  ڌ      ڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  
کک   ک  گ  گ    گ  گ﴾ [البقرة/ 85 ].

ة يف هذه الآية الكرمية لي�صت الف�صوق عن العق�ئد الإ�صالمية ل�صبهة  دَّ ف�لرِّ
ب�أنف�صهم  وتخّلفهم  الإ�صالم،  ن�صرة  عن  ِرّدتهم  ولكنه�  املرتدين،  ب�أنف�ش  ق�مت 
عن ت�أييده، وحم�ية ذم�ره)1(، بينم� اأعداوؤه ل يفتئون ين�وئونه)2( ويكيدون له، ول 

امني عليه. يزالون يح�ربون ر�صوله والقوَّ

وهذه الآية واإن مل تن�ّش على قتل اأولئك املرتدين، فقد اأرتن� ال�صنة املطهرة 
لوا بهم اإذ كفوا  كيف ق�تلهم الر�صول وخليفت�ه اأبو بكر وعمر من بعده، وكيف نكَّ
عن الدف�ع عنه، ثم انقلبوا خوارج عليه، يح�ربونه ويقتلون اأهله ت�أييًدا للم�صركني 
على  ووقفوا  امل�صلمني،  عورات  على  ظهروا  اإذ  بعد  لبني�نه،  وتوهيًن�  اأقوامهم  من 
مواطن ال�صعف فيهم. ذكر �ص�حب الك�ص�ف اأن اإحدى ع�صرة فرقة من العرب 
اأبي بكر،  الر�صول، و�صبع يف خالفة  ارتّدت عن الإ�صالم، ثالث يف زمن 
وواحدة يف عهد عمر، وقد كفى اهلل الإ�صالم م� اأرادوه من تخذيله وتوهينه ونق�ش 

اأرك�نه.

ذلك قولن� يف اآية البقرة. اأم� اآية امل�ئدة ف�إن املتدبر لالآي�ت ال�ص�بقة له� يف 
البقرة،  اآية  فيه  نزلت  اأنه� ل تك�د تخرج عن املعنى الذي  القراآن الكرمي، يتبني 

)1( حم�ية ذم�ره: حم�ية م� ينبغي حي�طته والذود عنه ك�لأهل والعر�ش.
)2( ين�وئونه: يع�دونه.
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ذلك اأن قوًم� من من�فقي امل�صلمني قد وهنت قلوبهم وعزائمهم، فجعلوا يخ�صون 
اأن ت�صيب امل�صلمني دائرة فيظهر عليهم اأعداوؤهم من اأهل الكت�ب، هن�لك جعلوا 
يخ�لطون اليهود وي�ص�رعون فيهم يقولون نخ�صى اأن ت�صيبن� دائرة، يريدون بذلك 
اأن يتخذوا لهم يًدا عندهم، حتى اإذا ك�ن م� ح�صبوا وخ�صوا، �صلموا من بط�صهم 

پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٻ   الآي�ت:  نزلت  هوؤلء  ويف  واأذاهم. 
پڀ  ڀ   ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤ. 
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  
چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ.     ژ  
ڳ   ڳ   گڳ   گ     گگ    ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ  

ڳ  ڱ﴾  [امل�ئدة/51 - 53].

اتخذ هوؤلء املن�فقون بط�نة لهم من غري امل�صلمني، ليكونوا لهم �صفع�ء اإذا 
وقع م� خ�صوا وح�صبوا، واأ�صرعوا خفية اإىل الندم�ج يف �صلك اأهل الكت�ب لتوقعهم 
�صرعة غلبهم وظفرهم ب�لنبي عليه ال�صالة وال�صالم واأ�صي�عه، فكفوا بذلك عن 
اهلل  اأن  ولول  والن�ص�رى،  اليهود  من  دينه  اأعداء  على  ومظ�هرته  وت�أييده  ن�صرته 

ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ     ہ      ﴿ للم�صلمني  اأتى  تع�ىل 
[امل�ئدة/ 54] لأ�ص�ب امل�صلمني من  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ﴾ 
َته اأولئك املن�فقون، ومن تخلفهم وارتدادهم، وتوليهم  ذلك املكر ال�صيئ الذي َبيَّ
عمًدا عن ن�صرة دين الإ�صالم ومن��صرة اأهله، م� قد ك�ن ميحو اآث�ر التوحيد، ويرفع 

من�ر ال�صرك يف الأر�ش. 

اأهل الردة
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الآية  تلك  نظم  ومن  ال�صي�ق  من  راأيت  –كم�  امل�ئدة  اآية  يف  ف�لرتداد 
نف�صه�- اإمن� اأريد به تويل اأولئك املرتدين عن ن�صرة الإ�صالم، والتخلف عن درء 

الأذى عن اإخوانهم امل�صلمني، ت�ركيهم لغ�رات اأعدائهم.

ومن الآي�ت التي ج�ءت يف هذا املو�صوع، واختلف فيه� اأهل الت�أويل قوله 
ڄ   ڦ   ڦ   ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ     ٹ   ٹ   ﴿ٹ   تع�ىل: 
ڄ   ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ.  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ       ڍ     ڌ  
ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ    
.    ں  ڻ  ڻ  ڻ     ڻ  ۀ   گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ   ڭ   ڭ  
ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۇۇ  ۆ   ڭ  ڭ  
ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ      وئ   ۉ   ې  ې. 
ۇئ  ۇئ      ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ        ىئ  ی  ی  
خب   حب   جب   يئ   ىئ   حئمئ   جئ    ی   ی  

مب﴾ [الن�ص�ء/ 88 - 91] .

اأي م� �ص�أنكم اأيه� املوؤمنون يف اأهل النف�ق فئتني واهلل رّدهم اإىل اأحك�م اأهل 
ال�صرك املح�ربني يف اإب�حة دم�ئهم.
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نزلت هذه الآي�ت على راأي فيمن تخلفوا عن احلرب يف وقعة اأحد، وان�صرفوا 
[اآل عمران/ 167]، وهذا  ﴿ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ﴾  اإىل املدينة ق�ئلني: 
الت�أويل يلحق هوؤلء املتخلفني ب�لف�رين من احلرب الذين تبيح القوانني احلربية 
يف كل زم�ن ومك�ن ودولة دم�ءهم. على اأن الآي�ت ال�ص�بقة قد ج�ءتن� بحقن دم�ء 
موادعة)1(  امل�صلمني  وبني  بينهم  قوم  اإىل  ي�صلون  من  وهم�:  هوؤلء  من  ط�ئفتني 
وميث�ق وعهد. ومن ج�ءوا امل�صلمني وقد ح�صرت �صدورهم اأي �ص�قت عن امليل 
اإىل مق�تلة امل�صلمني اأو مق�تلة اأقوامهم، فلم يجعل اهلل بذلك �صبياًل للموؤمنني على 

اأنف�ش هوؤلء واأموالهم وذراريهم ون�ص�ئهم.

ك�نوا  ال�صرك  اأهل  من  قوم  يف  املوؤمنني  اختالف  ك�ن  بل  اآخرون:  وق�ل 
اأظهروا الإ�صالم مبكة وك�نوا يعينون امل�صركني على امل�صلمني، فخرجوا من مكة 

يطلبون ح�جة لهم، فق�لوا اإن لقين� اأ�صح�ب حممد فلي�ش علين� منهم ب�أ�ش.

نزلت يف  الكرمية  الآي�ت  اأن  يرون  و�صفن�  م�  على  الت�أويل  هذا  ف�أ�صح�ب 
من�فقني غري م�ص�ملني ولكنهم خونة غدارون.

والقول ال�صديد الذي ارت�ص�ه الطربي يف تف�صريه - وهو الذي اأراه - اإنه� 
نزلت يف قوم من مكة ل املدينة ارتّدوا بعد اإ�صالمهم فك�نوا حربً� على امل�صلمني 
مع قومه ويوؤيده قوله تع�ىل: ﴿ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑ﴾ [الن�ص�ء/ 89]،  

)1( املوادعة: امل�ص�حلة وامله�َدنة.

اأهل الردة
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ب��صتثن�ء  مقيدة  فهي  ذلك  ومع  املدينة  اأهل  على  فر�ًص�  تكن  مل  الهجرة  ف�إن 
ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ      ڻ   ڻ   ﴿ں   قوله:  يف  الواردتني  الط�ئفتني 
ڭ   ڭ   ڭ    ۓ    ےۓ   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   
ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  

ې﴾  [الن�ص�ء/ 90].

ومن هن� يتبني اأنه ل عالقة لهذه الآية مب�ص�ألة الرتداد عن الإ�صالم ملجرد 
�صبهة مل ي�صتطع �ص�حبه� رّده�، وفكرة عجز عن دفعه�.

ذلك م� ج�ء يف القراآن الكرمي، فلننتقل اإىل م� ورد يف ال�صنة يف هذا الب�ب، 
فنقول:

اإن الأح�ديث التي وردت يف هذا الب�ب كثرية، وُجّله� من الآث�ر املروية عن 
عمر اأمري املوؤمنني وعلي بن اأبي ط�لب، وابن عب��ش ر�صي اهلل عنهم. اأم� م� ُعزي 
  ا، ومنه اأن قد اأمر النبي اإىل الر�صول  يف ذلك و�صحَّ �صنده، فقليل جدًّ

بقتل املرتّدين املح�ربني.

 ، روى يف ذلك البخ�ري حديث النفر عن عكل، اإذ قدموا على الر�صول
ف�أ�صلموا ف�جتووا)1( املدينة، ف�أمرهم اأن ي�أتوا اإبل ال�صدقة في�صربوا من األب�نه� ففعلوا، 

)1( اجتوى ال�صيء: كرهه، واملعنى هن�: �ص�ءت �صحتهم يف املدينة.
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ف�صّحوا ثم ارتّدوا وقتلوا رع�ته� وا�صت�قوا الإبل، فبعث يف اآث�رهم، ف�أتى بهم فقطع 
اأيديهم واأرجلهم و�صمل اأعينهم، ثم مل يح�صمهم)1( حتى م�توا.

وورد هذا احلديث لغري البخ�ري مع بع�ش تغيري زهيد.

من  النفر  ذلك  ولكن  واملنت،  ال�صند  �صحيح  احلديث  ذلك  اأن  مراء  ول 
تهم - ك�نوا من اأولئك اخل�ئنني املح�ربني، الذين ي�صعون  عكل - ف�صاًل عن ِردَّ

يف الأر�ش ف�ص�ًدا، املنطبق عليهم اآية: ﴿چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  

ڑ  ک  ک  ک  ک  گ﴾  [امل�ئدة/ 33].

فلم يكن من�ص�أ م� فعل  لهم طروء �صبهة لهم اأوهنت فيه عقيدة الإ�صالم، 
اأو حجة اأرتهم �صحة م� ك�نوا عليه من عب�دة الأوث�ن، ولكن مل� راأين� من ارتدادهم 
ملن��صرتهم وموؤازرتهم،  ب�أقوامهم  اللح�ق  واإيذائهم وحم�ولة  امل�صلمني  اإىل حم�ربة 
عب�رات  كله  بذلك  تنطق  الأر�ش  يف  ب�لف�ص�د  و�ص�عون  وحم�ربون  خ�ئنون  فهم 

احلديث املروي اآنًف� عن البخ�ري يف �ص�أنهم.

اأم� غري املح�ربني من املرتدين، فللعلم�ء كالم طويل يف جزائهم، ف�جلمهور 
دينه  بدل  »من  حديث  بعموم  عماًل  واملرتدة،  املرتد  بقتل  يقولون  الفقه�ء  من 

)1( من مع�ين احل�صم كي اجلرح لوقف النزيف.

اأهل الردة
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واأم�  الإن�ث.  الر�صول عن قتل  بنهي  ب�لذكور ومت�صكوا  ه احلنفية  ف�قتلوه«. وَخ�صَّ
جميع م� ورد من الأح�ديث يف قتل الر�صول لبع�ش الن�ص�ء املرتدات ف�أ�ص�نيده� 
عليه  الر�صول  عن  ينقل  مل  اإنه  الإحك�م  يف  الطاّلع  ابن  ق�ل  لقد  بل  �صعيفة. 

ال�صالة وال�صالم اأنه قتل مرتدة.

وجمهور الفقه�ء، واإن ق�لوا بقتل املرتد، اختلفوا يف اأمر ا�صتت�بته قبل القتل، 
فمنهم من اأوجب اأن ي�صتت�ب اأوًل ف�إن مل يتب قتل، وذهب احل�صن واأهل الظ�هر 
يدل  وعليه  الأوط�ر،  نيل  ال�صوك�ين يف  ق�ل  احل�ل.  القتل يف  اإىل  وكثري غريهم 
فيه�  والتي  لال�صتت�بة  فيه�  التي ل ذكر  ب�لآي�ت  ا�صتظهر  ف�إنه  البخ�ري،  ت�صرف 
اأن التوبة ل تنفع، وبعموم قوله »من بدل دينه ف�قتلوه«. ويرى النخعي اأن املرتد 

ي�صتت�ب اأبًدا )اأي فال يقتل(.

تلك اأقوالهم يف هذا الب�ب، ولهم تف�صيالت كثرية ل ح�جة اإىل ا�صتيع�به�، 
والذي نراه يف ذلك قد يخ�لف م� ق�لوه من وجوه، ولكن ل حرج علين� فيم� نرجو 

م� دام عمدتن� يف ذلك كت�ب اهلل الكرمي و�صرية الر�صول عليه ال�صالم.

قتل  على  م�  اآية  يف  ين�ّش  مل  الكرمي  القراآن  اأن  ذلك  يف  راأين�  وخال�صة 
املرتدين عن دين الإ�صالم اإىل دين اآخر على النحو الذي �صرحن�ه يف تف�صري اآيتي 
الرتداد ال�ص�بقتي الذكر. واأم� الأح�ديث التي �صرده� البخ�ري وا�صتدل به� على 
� يف القول ب�لقتل،  وجوب قتل املرتد فوًرا، فلي�ش منه� �صيء فيم� نرى ج�ء ن�صًّ
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ة وكنهه� والتعريف به�، ولقد ن�صتويف الكالم فيه� فيم� بعد  دَّ ول يف بي�ن حدود الرِّ
مب� ل غب�ر عليه، بيد اأنه يجعل ب�لب�حث اأن يتدبر املقدم�ت الآتية قبل ا�صتنب�ط 

حكم ق�طع يف هذا الب�ب.

ب�ملعنى الذي يريده  املرتد  اأن  القراآن لي�ش فيه ن�ش ق�طع على  اإن  اأوًل - 
الفقه�ء يقتل.

اأن  ذلك  لغريه،  لي�ش  م�  الأحك�م  من  الإ�صالم  ظهور  لبدء  اإن   - ث�نًي� 
املرتدين عن الإ�صالم يوم بداأ ر�صولن� الأكرم الدعوة اإىل التوحيد ك�نوا يعودون 
يلحقون  ذاك  اإذ  وك�نوا  الوثنية،  اأو  الن�صرانية  اأو  اليهودية  من  عليه  ك�نوا  م�  اإىل 
ب�أقوامهم ويح�ربون امل�صلمني يف �صفوفهم اأو يظهرونهم على عوراتهم، ف�رتداد من 
ك�نوا يرتّدون اإذ ذاك عن الإ�صالم مل يكن ملجرد اخلروج عن هذا الدين، ولكن 

ك�ن دائًم� م�صفوًع� مبظ�هرة من يلحقون بهم من اأقوامهم.

وامل�صتقرئ لأح�ديث الب�ب ل يك�د يجده� تخرج عم� قلن�، فمع�ملة ر�صولن� 
الأكرم وخلف�ئه من بعده للمرتدين، تلك املع�ملة ك�نت فيم� نرى لأنهم ينقلبون 
خ�ئنني حم�ربني هلل ور�صوله وامل�صلمني. واإنن� لرنى اليوم اأن الف�ّر من احلرب اأو 
امللتحق بجيو�ش العدو املح�رب حلكومته يعترب خ�ئًن� ويقتل من فوره، ولو مل يرتّد 
الإ�صالم.  للمرتّدين عن  الر�صول وخلف�ئه  قتل  �صّر  ندرك  ب�لن� ل  فم�  دينه،  عن 

اأهل الردة



232 الإ�شالم دين الفطرة واحلرية232

الذين مل يقتلوا ا�صتدت بهم الفتنة وظ�هروا قومهم على امل�صلمني، وك�صفوا لهم 
عن عورات هوؤلء، ودّلوهم على مواطن الوهم فيهم.

النه�ر  وجه  اآمنوا  الذين  على  اأنزل  ب�لذي  يوؤمنون  ط�ئفة  منهم  ك�ن  ولقد 
ويكفرون اآخره لعّلهم يرجعون، ف�ملرتدون يف �صدر الإ�صالم ك�نوا يف الغ�لب ممن 

دخلوا يف الإ�صالم نف�ًق�، وخرجوا منه للفتنة وك�صف الأ�صرار. 

ث�لًث� - اإن الردة التي ج�ءت يف اآي�ت البقرة وغريه� ك�نت ارتداًدا عن ن�صرة 
امل�صلمني وال�صرتاك معهم يف حم�ربة اأهل الكت�ب، مل� ك�نوا يخ�صونه من ظهور 
يتخذوا عندهم من  اأن  بذلك  ف�أرادوا  يوًم�،  بهم  امل�صلمني، وظفرهم  هوؤلء على 

الأي�دي م� يحقنون به دم�ءهم ويع�صمون اأرواحهم.

رابًع� – اإن ر�صول اهلل  علمن� كيف نت�صرَّف يف احلوادث، ونقف عند 
حدود مقت�صي�ت الأحوال. ولن� من �صريته ال�ص�مية واأعم�له احلكيمة اآلف من 
ودينه  �صريته  اأ�صرار  اإدراك  و�صعفن� عن  ب�جلمود،  ابتلين�  ولكنن�  والآي�ت،  الأدلة 
الفطري، ووقفن� عند حدود الألف�ظ، واأخذن� نتقيد ببع�ش الرواي�ت. ولقد ك�ن لن� 
من حكمة ر�صولن� احلكيم وعلمه الإلهي م� ير�صدن� اإىل اأي�صر ال�صبل واأقومه� لو 

كّن� نعقل. ولن�صرب لك اأيه� املتدبر املفكر يف ذلك بع�ش الآي�ت وال�صواهد.

اجله�لة  من  نعلم  م�  على  وهم  الإ�صالم،  اإىل  الن��ش  يدعو    النبي  بداأ 
رويًدا  ب�لأقوام  يتدرج  وال�صالم  ال�صالة  عليه  فك�ن  املبني،  وال�صرك  وال�صالل 
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رويًدا، كم� يلني لهم من ج�نبه، ويت�ص�هل يف مط�لبهم، ت�أليًف� لقلوبهم وا�صتم�لة 
لهم اإىل التوحيد. ومن ذلك م� روي عن ن�صر بن الليث عن رجل منهم، اأنه اأتى 
النبي ، ف�أ�صلم على اأن ي�صلي �صالتني ل خم�ًص� فقبل منه، رواه الإم�م اأحمد. 
ويف لفظ اآخر له على األَّ ي�صلي �صالة فقبل. وعن وهب ق�ل: �ص�ألت ج�بًرا عن 
�ص�أن ثقيف اإذ ب�يعت فق�ل: ا�صرتطت على النبي اأن ل �صدقة عليه� ول جه�د، 
واأنه �صمع النبي عليه ال�صالة وال�صالم يقول: »بعد ذلك �صيت�صدقون ويج�هدون« 

رواه اأبو داود.

وعن اأن�ش اأن ر�صول اهلل  ق�ل لرجل: »اأ�صلم«. ق�ل: »اأجدين ك�رًه�«. 
�صرد هذه  اأن  بعد   - ال�صوك�ين  ق�ل  اأحمد.  رواه  ك�رًه�«  واإن كنت  »اأ�صلم  ق�ل: 
الأح�ديث: فيه� دليل على اأنه يجوز مب�يعة الك�فر وقبول الإ�صالم منه واإن �صرط 

�صرًط� ب�طاًل، واأنه ي�صح اإ�صالم من ك�ن ك�فًرا.

املدعّو  تكليف  املنّفرات  اأن من  يعلمه من  مل�  الكرمي،  الر�صول  فعل ذلك 
جميع اأحك�م اهلل يف اآن واحد، واأنه ل حرج اأن ي�صرتط املدعو م� �ص�ء من ال�صرائط، 
ولو ب�طلة، ف�إن دخوله يف الإ�صالم على اأي وجه جدير اأن يوجد يف نف�صه من امليل 
لالإ�صالم والعطف على اإخوانه امل�صلمني م� يدفعه اإىل بذل م� �صنَّ به ونق�ش م� 
قدم يف بيعته من ال�صرائط. ينبئ بذلك قوله  يف حديث ج�بر املذكور اآنًف�: 

»�صيت�صدقون ويج�هدون«.

اأهل الردة
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ف�نظر كيف فعل ذلك الر�صول احلكيم، فراعى مقت�صي�ت الأحوال، واأتى 
مب� هو الأ�صلح لالإ�صالم وامل�صلمني.

ون�هيك مب� فعله يف �صلح احلديبية، من قبوله �صروط قري�ش الأربعة، ور�ص�ه 
وا هم من فرَّ اإليهم من  اأن يردَّ اإىل امل�صركني من يجيئه منهم م�صلًم�، على األ يردُّ
مم� مل  الب�لغة،  الأ�صرار واحلكم  فيه من  مل�    اهلل  ر�صول  فعل ذلك  امل�صلمني، 

يفقهه الذين �صهدوا ذلك ال�صلح من ال�صح�بة اإل بعد اأمد غري ق�صري.

لقد ك�ن الإ�صالم يوم بداأ غريًب� �صعيًف�، فك�ن لبد من اتخ�ذ كل م� ميكن 
من �صروب التحوط�ت وال�صدة، حتى ي�صتد ويقوى، وي�صلم مم� ك�ن يراد به من 
الفتنة والأذى. ولقد اقت�صت حكمة احلكيم العليم، اأن يقيم الر�صول الكرمي عليه 
ال�صالم، يف ذلك من الأحك�م م� ي�صمن �صالمة الإ�صالم، فلم� اأيَّد اهلل دينه ورفع 
من�ر كلمته، ك�ن لبد اأن تكون هن�ك اأحك�م اأخرى تن��صب م� �ص�ر اإليه امل�صلمون 
من القوة واملنعة، وم� اأ�صبح فيه الإ�صالم من ال�صالمة والأم�ن، من ذلك م� رواه 
البخ�ري ب�صنده عن ابن عمر اأن رجاًل ج�ءه، فق�ل: ي� اأب� عبد اهلل األ ت�صنع م� ذكر 
 [9 [احلجرات/  ں﴾  ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ﴿ڳ   كت�به  يف  اهلل 
 ُ اأَُعريَّ اأخي:  بن  ي�  فق�ل:  كت�به؟  اهلل يف  ذكر  كم�  تق�تل  األ  مينعك  فم�  )الآية( 

َ ب�آية ﴿گ  گ  گ   ڳ   بهذه الآية ول اأق�تل، اأحب اإيلَّ من اأن اأَُعريَّ
﴿ڭ   يقول  اهلل  ف�إن  ق�ل  [الن�ص�ء/ 93].  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ﴾ 
ڭ   ۇ  ۇ  ۆ﴾ [الأنف�ل/ 39] ق�ل عبد اهلل بن عمر: قد فعلن� على عهد 
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� اأن يقتلوه  ر�صول اهلل ، اإذ ك�ن الإ�صالم �صعيًف�، وك�ن الرجل يفنت يف دينه اإمَّ
واإم� اأن يوثقوه حتى كرث الإ�صالم، فلم تكن فتنة.

ف�نظر كيف ك�ن عبد اهلل يف�صر الفتنة، ويفرق يف الأحك�م بني عهد الإ�صالم 
ة واملنعة، ولعل م� ذكرن�ه هن� هو �صّر  ب�لقلة وال�صعف، وم� �ص�ر اإليه لعهده من الِعزَّ
الإ�صالم على  اأن  يقتل. ذلك  اأبًدا ول  ي�صتت�ب  املرتد  ب�أن  النخعي  الإم�م  قول 
توؤذيه مك�يد  اأن  م�أمن من  اأ�صبح يف  اإذ  املرتّدين، بعد  ة  ِردَّ لت�صّره  عهده م� ك�ن 

امل�صركني، ومن يرتدون اإليهم من من�فقي امل�صلمني.

ولو ك�ن حديث »من بدل دينه ف�قتلوه«، الذي رواه البخ�ري وغريه على 
النخعي ول  بزم�ن ول معقود مبقت�صي�ت غري مطردة، م� و�صع  ن�صه غري خمت�ش 

غريه خم�لفته.

اأن الذي  اأ�صلفن�، ف�علم  اأم�مك ال�صبيل، بتلك املقدم�ت التي  واإذ مّهدن� 
نراه، اأن املرتد اإم� اأن يرتد عن دينه، فال ين�صم اإىل املدافعني عنه من امل�صلمني، ول 
يقف منهم موقف امل�ص�مل غري اخل�ئن، كم� ك�ن يفعل اأولئك الذين نزلت فيهم 
اآي�ت البقرة وامل�ئدة، فهذا ل جرم يقتل. واأ�صرح م� نزل يف ذلك قوله تع�ىل: 

﴿ ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ      ۆئ  ۆئ  
ۈئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ        ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   

حئمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب﴾ [الن�ص�ء/ 91 ].

اأهل الردة
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النفر من  يرتدون ويح�ربون، كم� �صبق يف حديث  الق�صم من  ومثل هذا 
عكل. ول ريب اأن املرتد من اأحد هذين الق�صمني من�فق خ�ئن اأو حم�رب، فالبد 

اأن يقتل من فوره. 

من  هوؤلء  اأمث�ل  مع  احل��صر،  الوقت  املم�لك جميعه� يف  تفعل  وكذلك 
اأفراد �صعوبهم ورع�ي�هم.



ط�لب  اأبي  بن  علي  عهد  على  ك�نوا  الذين  الزن�دقة،  النوع  بهذا  ويلحق 
اأبيه، قوله  ر�صي اهلل عنه. فقد روي من طريق عبد اهلل بن �صريك الع�مري عن 
لعلي: اإن هن� قوًم� على ب�ب امل�صجد يّدعون اأنك رّبهم، فدع�هم فق�ل لهم: ويلكم 
م� تقولون؟ ق�لوا: اأنت رّبن� وخ�لقن� ورازقن�!. فق�ل: ويلكم اإمن� اأن� عبد مثلكم، اآكل 
الطع�م كم� ت�أكلون واأ�صرب كم� ت�صربون اإن اأطعت اهلل اأث�بني اإن �ص�ء، واإن ع�صيته 
خ�صيت اأن يعذبني، ف�تقوا اهلل وارجعوا. ف�أبوا، فلم� ك�ن الغد غدوا عليه، فج�ء 
قنرب فق�ل: قد واهلل رجعوا يقولون ذلك الكالم. فق�ل: اأدخلهم. فق�لوا كذلك. 
فلم� ك�ن الث�لث، ق�ل: ف�إن قلتم ذلك لأقتلنكم ب�أخبث قتلة، ف�أبوا اإل ذلك فق�ل: 
ي� قنرب اأعّني بفعلة معهم. فَخدَّ لهم اأخدوًدا بني ب�ب امل�صجد والقرب، وق�ل اخفروا 
وابعدوا يف الأر�ش، وج�ء ب�حلطب فطرحه ب�لن�ر يف الأخدود، وق�ل: اإين ط�رحكم 

فيه� اأو ترجعوا. ف�أبوا اأن يرجعوا، فقذف بهم فيه�.

وك�ن يق�ل لهذه الط�ئفة �صبئية، ن�صبة اإىل كبريهم عبد اهلل بن �صب�أ الذي 
قبلهم؛  ب�لق�صمني  الزن�دقة  هوؤلء  اأحلقن�  واإمن�  املق�لة.  وابتدع هذه  الإ�صالم  اأظهر 

لأنهم ظهروا والإ�صالم َغ�شُّ العهد ب�لوجود كثري الأعداء واملح�ربني.

الزنادقــة
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فلو اأن عليَّ بن اأبي ط�لب، ابن عم الر�صول وختنه، واأ�صل العرتة)1( النبوية، 
اأبقى عليهم، اأو خفف العقوبة عنهم، لمنحت اآي�ت التوحيد من ظهر الأر�ش، ومل� 
وجد يف الع�مل اأحد من امل�صلمني، ولك�ن للن��ش من علي بن اأبي ط�لب، م� ك�ن 

لليهود من عزير.

�صوكته  وقويت  الإ�صالم،  �ص�عد  ا�صتد  وقد  اليوم،  الفرق  هذه  اأمث�ل  اأم� 
وتبينت للن��ش حق�ئقه، واأ�صوله، فال خوف عليه منهم، ولو كرثت جموعهم وعظم 
�صلط�نهم، اللهم اإل اإذا اأخذوا يفتنون امل�صلمني عن دينهم ب�لقتل اأو ال�صجن اأو 

التنكيل، فهن�ك يحق على امل�صلمني من�ه�صتهم وتقتيلهم اأينم� ثقفوهم.

واأم� الذين مل يرتدوا عن ت�أييد الإ�صالم، ومل يخرجوا عليه، ومل ين�صموا 
اإىل �صفوف اأعدائه، ومل يخونوه يف �صيء، ولكن اأ�صلتهم بع�ش ال�صبه�ت، التي 
ا، وال�صكوك التي مل يقووا على مدافعته� ب�حلجة والربه�ن،  مل ي�صتطيعوا له� ردًّ
ف�إن �صبيلهم فيم� نرى األ يعتربوا ك�ملرتدين، م� داموا مل يهتدوا اإىل ال�صواب، ومل 

يقم من اأهل الذكر والعلم من يبنّي لهم فيه� الر�صد من الغّي.

واهلل �صبح�نه وتع�ىل اأحكم واأعدل اأن يكّلف الن��ش م� لي�ش يف ط�قتهم، اأو 
اأن يلزمهم الإمي�ن مب� مل يهدهم وجه ال�صواب فيه. يدرك ذلك من يفقه �صر قوله 
الر�صل  ف�إن  [الن�ص�ء/ 165]،  ﴿ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ﴾   تع�ىل: 

)1( العرتة: ن�صل الرجل وع�صريته.
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البالغ  اإل حيث  تكليف  اإذن فال  املبني،  البالغ  وكّلفهم  بعثهم اهلل خلليفته  قد 
وازدحمت  اجل�مدين،  الع�صر  هذا  علم�ء  بع�ش  ب�أمث�ل  الع�مة  ابتلي  ف�إذا  املبني. 
اإذا  يوؤاخذون  فكيف  امل�صلمني،  من  الن�بتني  �صدور  على  وال�صبه�ت  ال�صكوك 
�صلَّت اأحالمهم بعد اإذ فقدوا اأرك�ن الإ�صالم، واأ�ص�طني)1( علم�ئه الذين يقتدرون 

اأن يدرءوا ال�صبه�ت، ويهدوا اله�ئمني، يف اأودية ال�صاللت.

الزنــــادقـــة

)1( اأ�ص�طني العلم: العلم�ء العظم�ء.





اإذ راأيت من ال�صب�ن امل�صلمني، من ك�نوا يطرقون اأبواب   اأقول ذلك بعد 
اأئمة الإ�صالم، ل لغر�ش �صوى ا�صتفت�ئهم يف  العلم�ء، ويغ�صون جم�ل�ش  �صيوخ 
بع�ش اأ�صول الإ�صالم، والفرار اإىل مع�قل علمهم وهدايتهم، يتقون به� هجم�ت 
واحدة يف ذلك،  بكلمة  عليهم  ا�صتفتحوا  اإذا  والأوه�م، حتى  ال�صكوك  جيو�ش 
عن  احل�ئرين  اأولئك  ي�صّد  ك�ن  م�  وتقريعهم،  و�صبهم  فح�صهم  من  �صمعوا 
الي�أ�ش  اإىل  ال�صيوخ  جم�ل�صهم، وقد تن�زعتهم �صاللت احلرية، ودفعتهم مع�ملة 

من بلوغ غ�يتهم و�صالح عقيدتهم.

الكونية، وعرفوا  العلوم  امل�صلمني  لو در�ش �صيوخ  اأنه  ثقة من  ونحن على 
اأ�صرار �صنة اهلل يف خليقته، مل� كرثت املالحدة وف�صت املنكرات، فكيف لن� - مع 
جمود هوؤلء املت�صدين للفتي� والإر�ص�د - اأن نوؤاخذ الن�شء ال�صغ�ر وغريهم، ممن 
ع�جزون عن  وهم  اليقني،  �صواب  اإىل  يهتدوا  ومل  الدين،  اأ�صول  ي�صتوعبوا  مل 

مدافعة م� ل ِقَبَل لهم به من غ�رات ال�صكوك وال�صبه�ت.

جمود املت�سدين للفتوى
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ر  اإنه قد تعر�ش لنف�ش امل�صلم �صبهة ل ي�صتطيع دفعه�، على حني مل يق�صِّ
يف التنقيب عن وجه ال�صواب واحلق فيه�، فهل هن�ك دين غري الإ�صالم، يحكم 

ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ﴿ۇ   القراآن:  ق�ل  م�  ويقول  احل�ئرة،  النف�ش  هذه  بنج�ة 
 .[7 [الطالق/  ژ﴾  ژ   ڈ     ڈ    ڎ   ڎ   ﴿ڌ    .  [286 [البقرة/  ۈ﴾ 

ملكوت  يف  التفّكر  القراآن  يعترب  اأفلم  ؟   [256 [البقرة/  مئ﴾  حئ   جئ     ﴿ی  

ر  »تفكُّ  : ر�صوله  يقل  اأو مل  اإىل اهلل؟  به�  يزدلف  العب�دات،  اهلل من كربي�ت 
�ص�عة خري من قي�م ليلة« اإىل نحو ذلك مم� علم امل�صلمني، اإن من اأعظم العب�دات 
البدائع  واإدراك  خالئقه،  يف  اهلل  حكم  معرفة  على  الإن�ص�ن  يعني  م�  كل  قراءة 
وعلم  الأع�ص�ء  وظ�ئف  وعلم  احلي�ة  وعلم  والت�صريح  الطب  �صنعته، ككتب  من 
األي�ش ذلك يخول امل�صلم، متى اأح�صن النية، اأن تكون اأكرث  النف�ش واأ�صب�هه�؟ 
اأي�م حت�صيله للعلم، واإعم�له للفكر، عب�دة اهلل تع�ىل وتعرًف� اإليه، مب� يفهم من بدائع 
اآث�ره وم� يدرك من دق�ئق �صنعته؟ اإذن ف�لإن�ص�ن يف نظر القراآن كلم� ازداد علًم� 

.� وبحًث�، ازداد عند اهلل تع�ىل اقرتابً� وحظًّ



مقام القراآن احلكيم اإزاء العلوم 
واملعارف الكونية 

كثرًيا م� ن�صمع من خطب�ئن� الع�صريني، ونقراأ يف �صحفن� وجماّلتن� احلديثة، 
م� ميثل لن� العلم والدين كدولتني يف حرب ق�ئمة دائمة، ل ي�صتقر له� �صلح، ول 

تتخّلله� مه�دنة.

لكل  يطريون  ممن  الغربيني،  اآث�ر  وتالميذ  املح�صلني،  اأ�صب�ه  بذلك  يلهج 
واحتب�صت  التقليد،  ب�أغالل  عقولهم  كبلت  ولو  بدعة،  بكل  ويفتنون  َعة)1(،  َهينْ

اأفه�مهم عن التدبر والتفكري.

ليت �صعري، اأفم� ك�ن الأجدر مبن منحوا فطرة الإن�ص�ن، ورفعوا عن مراتب 
العجم من احليوان، اأن يت�ص�موا بعقولهم ويتح�كموا اإىل ب�ص�ئرهم فيم� يعر�ش لهم 
اأن يجمدوا على الثقة ب�ملب�حث والأقوال  اإل  اأبوا  من النظري�ت؟ بلى، ولكنهم 
اأكرثهم  يتبع  وم�  ال�صدق،  من  مبلغه�  يف  تفكر  ول  لأغواره�  �صرب  دون  الغريبة 
اأم�م  يف ذلك اإل الظن وم� تهوى الأنف�ش. وليت هوؤلء يكتفون بخزي اجلمود 
فهًم�، بل  ينتحلون  يبدون حراًك� ول  اإزاءه �صلبيني �ص�متني ل  فيقفون  احلديث 

)1( الهيعة: ال�صيحة املفزعة من العدو.
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نراهم على �صاللهم الكثيف وجهلهم الف�ح�ش ميلئون الف�ص�ء ب�لدع�وى اجلوف�ء، 
عون لأنف�صهم علوم الأر�ش وال�صم�ء ثم ل ينفكون يقذفون مع ذلك برجوم  ويدَّ

ون اأب�ص�رهم حتى عن اآي�ته� البين�ت. تهكمهم و�صخريتهم قدمي امل�أثورات ويغ�صُّ

تقلب�تهم  الغربية وم�صدر  الأمم  ت�ريخ  املتفيهقني)1(  الرهط من  جهل ذلك 
وتطوراتهم التي تع�قبت فيهم، جهلوا م� انبعث عنه اأحك�مهم واأقوالهم يف خمتلف 
املواقف الدينية وال�صي��صية والجتم�عية، جهلوا جميع ذلك، كم� جهلوا، اللب�ب 
اجلهل  ذلك  مع  وليتهم  اأ�صالفهم،  ت�ريخ  من  ال�صح�ئف  وبي�ش  دينهم  اأمر  من 
� اأو كرًه�، وانتظموهم� يف �صلك واحد  املوؤكد اأن�صفوا الط�ئفتني ف�صّووا بينهم� حبًّ
من املع�ملة احلرة الربيئة من �صوائب التحيز، ولكن� جندهم اإذا عر�ش لهم �صيء 
لي�ش بغربي لّووا رءو�صهم وثنوا اأعط�فهم، وق�لوا يف عنجهية �صوه�ء ونعرة حمق�ء: 
»ل ح�جة لن� مب� مل ي�صدر عن اأورب�، ول نويل ثقتن� من مل يرد من�هله� ومل يتخرج 

على اأ�ص�تذته�«. 

اإقن�عه اأن تقول له »بذلك يقول امل�صرت  اإذا م� �صئت  واإنه حل�صب اأحدهم 
فالن الإجنليزي، اأو امل�صيو فالن الفرن�صي، اأو الهر فالن الأمل�ين«. فليكفينك هذا 
وحده م�صقة التدليل وتوفري الرباهني، ولي�صل�صن لك ذلك جمرًدا م� �صئت من 

اأعّنة كل ع�صي �صمو�ش)2(.

)1( املتفيهقون: املتكربون املتف��صحون.
)2(�َصمو�ش: �صعب املرا�ش.
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ولو اأن اأ�ص�رى التقليد ممن ت�صدوا لزع�مة احلركة الفكرية والنه�صة العلمية، 
ك�نوا طلق�ء العقول، اأحرار التفكري، مل� ابت�عوا من حم�صول العقول الغربية اإل م� 
اأمنوا غ�ّصه، وا�صتوثقوا من نق�ء معدنه، وكم�ل �صالحه بعد اإذ عر�صوه على حمّك 
الختي�ر، ون�ق�صوا اأ�صح�به دقيق احل�ص�ب، وميزوا م� فيه من الن�فع وال�ص�ّر، ذلك 
ليهلك  ث�بتة،  واأقدامهم  مطمئنة  واأفئدتهم  اإل  راأًي�  يرف�صوا  ول  قوًل  يقبلوا  كيال 
ع�صبية،  نوب�ت  نرى  فيم�  ولكنه�  بينة.  عن  حي  من  ويحي�  بينة  عن  هلك  من 
وغ�صب�ت ج�هلية، ملكت اأعّنة قلوبهم، ولعبت مبوازين اأفه�مهم، ف�أطلقت األ�صنتهم 

ب�لأراجيف، و�صّولت لهم كل راأي �صخيف.

زعموا اأنه ل يجوز للدين اأن يقف يف �صبيل الرقي العلمي، واأنه اإذا مل يتنح 
عن �صبيله ف�صتكون الهزمية املنكرة م�صريه.

كذلكم يقولون اأي�ًص� فيم� يرجفون اإنه ل بد من ف�صل الدولة عن الدين 
� طليًق� ل يتقيد ب�صيء من قيود  واإنَّ حرية الفكر الإن�ص�ين ت�صتلزم انقالبه م�ديًّ

الأدي�ن.

اأولئك احل�ئرون والإب�حيون يف هذه  هذه هي الدع�ئم التي يقيم عليه� 
�صالل  مبلغ  بين�  ولقد  دعوتهم،  ومع�قل  نه�صتهم  �صروح  واأ�صب�هه�  البالد 
القراآن،  لأهل  ال�صيِّئ  الكيد  من  بيتوا  م�  وخيبة  املق�لت،  تلك  اأحالمهم يف 
ني والط�عنني، لو ك�ن لهم علم ب�أ�صول القراآن  كم� اأو�صحن� اأن هوؤلء امل�صتِخفِّ

مقام القراآن احلكيم اإزاء العلوم واملعارف الكونية
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ووقوف على م� مّكن للعقل والوجدان، واأر�صى من قواعد احلرية ال�ص�دقة يف 
التقليد، ولفقهوا جالل ذلك  مل� زّلت لهم قدم يف مزالق  �ص�ئر �صعب احلي�ة، 
والذي   [36 [الإ�صراء/  ۈئ﴾  ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   ﴿وئ   يقول:  الذي  الكت�ب 

يقول: ﴿ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ     ٺ  ٺ﴾  [النحل/ 43].

معلوم اأن احلكمة يف ظهور الأنبي�ء والر�صل �صلوات اهلل و�صالمه عليهم، 
اإمن� هي دعوة اأممهم ال�ص�لة اإىل اإ�صالح م� ف�صد من اأمره�، ومع�جلة م� مر�ش من 

اأخالقه�، وكبح م� جمح من اأهوائه� و�صهواته�.

ولقد ج�ء اأكرث الأنبي�ء واملر�صلني بر�ص�لت خ��صة، كم� ج�ء بع�صهم ملع�جلة 
اأمرا�ش معينة يف اأقوامهم، جله� فيم� يحدثن� الق�ص�ش اجتم�عي وخلقي ومل يكن 
يف مو�صوع�ت ر�ص�لت اأكرثهم البحث يف العلوم الكونية والظواهر الطبيعية، بل 

ول النظم والقوانني املدنية. 

مع�مله�  ودر�صت  ب�نقط�عهم،  انقطعت  الأنبي�ء  اأكرث  ر�ص�لت  ك�نت  واإذا 
بفن�ئهم، حتى مل يبق �صبيل اإىل �صبط م� ج�ء منه�، �صبط اإح�ص�ء وا�صتيع�ب، 
ف�إن لن� اأن ن�صت�أن�ش بت�ريخ ر�ص�لة �صيدن� عي�صى ابن مرمي عليه ال�صالم، ف�إنه� مراآة 

غريه� من �ص�ئر الر�ص�لت التي �صبقته�.

القوانني  ذات  الروم�نية  اململكة  من  جزء  يف  ال�صالم  عليه  امل�صيح  ظهر 
اإىل  ان�صرفوا  اأن  بعد  اليهود،  اأمة  يف  ظهر  اأنه  بيد  ال�صي��صية،  والد�ص�تري  املدنية 
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خت الأخالق عن النفو�ش،  عت فيه اأوا�صر الأرح�م، وتف�صَّ عب�دة اأحب�رهم، وتقطَّ
لهم يف  يبقى  يكد  واحلن�ن، حتى مل  الرحمة  الن��ش  واأعوز  املنكرات،  وتف�صت 

احلي�ة من مطلب �صوى املالذ البهيمية وامل�آرب ال�صهوية.

لقد ك�نت اأمة امل�صيح من اليهود على تلك احل�لة يوم ج�ءهم ب�لتنفري من 
زخرف الدني�، وتزهيدهم يف ب�طل مت�عه�، وعندم� �صرب لهم الأمث�ل والق�ص�ش؛ 
ليقيم احلرب على ال�صهوات وامل�دي�ت التي ك�نت م�لكة لأعّنة قلوبهم، وم�صللة 

لعقولهم ونفو�صهم.

من  حذوهم  حذا  ومن  واملر�صلني،  الأنبي�ء  اأولئك  تع�ليم  من  ك�ن  ولقد 
التي  ال�صهوات  لهم عن رج�ش  املتفح�صة زجًرا  م� ج�ء عقوبة لأممهم  امل�صلحني 
عكفوا على مر�ص�ته�، واأ�صلموا مق�ليدهم له�، حتى اأن�صتهم اأنف�صهم، وهبطت بهم 
اإىل مراتب �ص�ئر احليوان الأعجم. فللعقوبة والتنكيل ك�ن م� ج�ءوا به من احل�ّش 
على الرهب�نية، والرتغيب يف اخل�ص�ء، واحلث على اإفن�ء القوى العقلية والبدنية 
ب�ل�صوم املرهق والتعذيب ب�لتحّرج عن اأكرث مط�لب احلي�ة. وم� ك�نت اأمث�ل هذه 
فيهم  نزلت  العمرانية، ول مق�صودة لغري من  الع�مة  امل�صلحة  �صبيل  التع�ليم يف 
للعمران،  للن�صل، مذهبة  واإل فهي منق�صة  ال�صهوات،  الن��ش وعبدة  اأ�صرار  من 
امل�صيح،  ال�صيد  ر�ص�لت  ب�أن  القول  ميكن  ولذلك  والزوال.  اخلراب  اإىل  �صبيل 
واأكرث من تقدمه من الأنبي�ء والر�صل الكرام عليهم ال�صالة ال�صالم، ك�نت يف 
ج�ءت  اأنه�  كم�  اخللقية،  والرتبية  النف�صي،  اجله�د  ق�صم  على  مق�صورة  جوهره� 
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لطوائف من اأقوامهم بعقوب�ت وزواجر بلغت يف �صدته� وفداحته� مثل الذي بلغه 
هوؤلء من الف�ص�د والفجور.

ومع ذلك مل يكد امل�صيح وكثري غريه ي�أتون الن��ش يف الأخالق بد�ص�تري 
يك�دوا  مل  بل  يفعلون،  ل  وم�  يفعلون  م�  للن��ش  وتو�صح  ال�صر،  من  اخلري  تبني 
ي�أتون ب�صيء كبري يف ب�ب العق�ئد الإلهية. اأفال نذكر كيف ا�صت�أثر رج�ل الدين 
ومو�صوع�ت  العق�ئد  بتقرير  اأنف�صهم  اخت�صوا  وكيف  ب�لأمر،  امل�صيح  ال�صيد  بعد 
الوجدان الإن�ص�ين، وكيف و�صعوا )طقو�ش( العب�دات، وحّرموا على الن��ش حق 
تف�صري كتب العهدين، كم� حرموا عليهم مع�ر�صة م� ت�أمر به الكني�صة، ولو ك�ن 
من غري املعقولت، اإىل اأ�صب�ه ذلك مم� �صّجت الأمم الن�صرانية من هوله، وث�رت 

للتخلُّ�ش منه ثوراته� الدموية الت�ريخية، �صي��صية ك�نت اأو دينية.

مل نر فيم� �صّجل لن� ت�ريخ الأدي�ن ال�صم�وية، ديًن� جت�وز تلك احلدود التي 
و�صفن�، فتن�ول �صيًئ� من ال�صرائع املدنية اأو علًم� ب�ل�صئون الكونية �صوى دين مو�صى 
وحممد �صلوات اهلل و�صالمه عليهم�، وذلك مل يكن فيم� يخيل اإلين� خروًج� عن 
اأنه ملن تدبره مل ينزل به الروح الأمني  احلدود الع�دية للر�ص�لت ال�صم�وية، اإل 
عبًث�، ومل ير�صله احلكيم العليم اعتب�ًط� ول ف�صوًل، ولكن ك�ن فيمن بعث اإليهم 
هذان الر�صولن الكرمي�ن من ال�صئون والأطوار م� اقت�صى اأن ميّدا من ِقَبل القوّي 
العزيز مب� لبدَّ منه يف م�ص�رعة اأفك�رهم ال�ص�لة، وهداية عقولهم اله�ئمة، واإ�صالح 

�صئونهم التع�ملية الف��صدة.
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والعب�دات  والعلوم  والعق�ئد  ب�لتق�ليد  مت�أثرين  مب�صر  اإ�صرائيل  بنو  ك�ن 
امل�صرية، فك�نوا يعبدون الأوث�ن وال�صَور ويعلمون من العلوم الكونية م� ك�ن معروًف� 
بني الن��ش يف هذه الدي�ر، فلم� خرجوا اإىل �صين�ء، ومل يكفهم ت�أديًب� ول عق�بً� م� 
لقوه يف التيه)1( من �صنوف العذاب وال�صدة، ج�ءهم مو�صى، بعد من�ج�ة الطور، 
م عليهم اأن  ب�لألواح يدعوهم فيه� اإىل توحيد اهلل، والنهي عن عب�دة غريه، ويحرِّ
ي�صركوا به �صيًئ�. ولقد ك�ن لبدَّ اأن ي�أتيهم ب�صيء من العلوم الكونية مل� ك�ن لهم 
من الإمل�م به� والوقوف على نتف)2( من غثه�)3( و�صمينه� وف��صده� و�صحيحه�، 
ف�إذا ج�ءهم مو�صى مع هذا ب�صيء من ال�صرائع والأحك�م التع�ملية؛ ف�إمن� ج�ءهم 
ب�صفر التكوين ف�إمن� ذلك لتبديد م� تزاحم يف �صدورهم من ال�صاللت واخلراف�ت 
امل�صرية والكريتية التي اأبعدتهم عن العلوم بقّيوم الأر�ش وال�صم�وات، و�صّولت 
لهم عب�دة ال�صور والأوث�ن، وم� يف الف�ص�ء من الثوابت وال�صي�رات، واإذا ج�ءهم 
� لهم يف تدبري و�صي��صة اأر�ش كنع�ن، التي كتب اهلل لهم. ولو اأن  مب� ك�ن �صروريًّ
نط�ق  يف  واندمج  الكنع�نيني،  على  قومه  ظهر  حتى  ع��ش  ال�صالم  عليه  مو�صى 
ملكهم م� �صمله بعد موته حكم يو�صع وداود و�صليم�ن، لكن يف توراته اليوم من 

الأحك�م التع�ملية والتع�ليم ال�صي��صية ال�صيء الكثري.

)1( التيه: ال�صلف والكرب.
)2( نتف: بع�ش منه.

)3( غثه�: رديئه� وف��صده�.
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وهل ك�ن يف ا�صتط�عة مو�صى عليه ال�صالم، لول م� اأمّده اهلل به من ذلك 
القد�ش  حظرية  اإىل  اجله�لة  اأودية  يف  اله�ئمني  اأقوامه  يعيد  اأن  وال�صرع،  العلم 
ر�ص�لة  الإلهية؟ كذلكم ج�ءت  ب�لأنوار  ال�ص�ّلة  نفو�صهم  ي�صرق على  اأو  الرب�نية، 
ف�إن  ك�ّفة،  الن��ش  اإىل  ور�صوله  اهلل  عبد  حممد  اأم�  للبالد.  ال�صالم  عليه  مو�صى 
الإن�ص�ن  بقي  م�  �صتبقى  التي  ونيًف�، ولدعوته  التي دامت ع�صرين ع�ًم�  لر�ص�لته 
يف الأر�ش، من ال�صئون واخل�ص�ئ�ش واملق��صد م� ل ي�ص�كله� فيه دين ول ت�صبهه� 

�صريعة.

الكونية  امل�ص�ئل  اإزاء  القراآن  مبوقف  خ��صة  املق�م  هذا  يف  بحثن�  و�صيكون 
الكتب  به  جتيء  مب�  املق��صد  هذه  يف  ج�ءن�  اأنه  بهذا  نعني  ول  العقلية.  والعلوم 
م�  يوًم�  م� ك�ن  ف�إن هذا كم� هو معلوم  وتعلياًل،  تبويًب� وتف�صياًل وتدلياًل  الفنية، 
واإمن�  ال�صم�وية،  الر�ص�لت  اأغرا�ش  الإلهية، ول من  للكتب  الأوىل  املق��صد  من 
يعنين� فيم� يلي مدى م� بني القراآن الكرمي والعلوم الكونية من ال�صالت، وهل 
يت�صدق  كم�  الفكر،  وحرية  العلم  رقي  �صبيل  يف  م�  يوًم�  الإ�صالم  كت�ب  وقف 
العقول الأ�صرية، ومنري  العك�ش من ذلك ك�ن حمرر  اأنه على  اأم  ا�صون!)1(  اخلرَّ
الب�ص�ئر املظلمة، ومثبت الأفك�ر القلقة، ومنع�ش الهمم اخل�مدة، وحمرك الأفه�م 
اجل�مدة؟!. كذلك يعنين� اأن ن�صف مق�مه يف هذه الأغرا�ش، واأن ن�أتي على بع�ش 
اأحدثته احلركة  م�  �صوى  دف�ئنه�  الزم�ن، ومل يك�صف  اإل  يف�صره�  التي مل  اآي�ته 

)1( اخلرا�صون: الكذابون.
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العقلية اجلريئة التي انهزمت اأم�مه� ظلم�ت التقليد، �صحيحة، ونظري�ت ث�بتة، وم� 
اأ�ص�طري خرافّية توارثه�  اأو  يَّ�ت اخرتعه� اخلي�ل والتخمني،  اأكرثه� �صوى ظنِّ ك�ن 

الأخالف عن اآب�ئهم الأولني.

ج�ء القراآن مب� ج�ءت به �ص�ئر الر�ص�لت ال�صم�وية من التعريف ب�خل�لق، 
وتقرير العق�ئد، واأّمه�ت ال�صرائع، واأ�ص��ش الأدب والأخالق، ج�ء بجميع ذلك، 
ق�صًدا اإىل هداية الع�مل الإن�ص�ين، واإر�ص�ده اإىل م� ي�صمن له ال�صع�دة والنعيم يف 
معلوم  الأر�ش، كم� هو  الن��ش يف جميع  القراآن حينم� ج�ء ك�ن  اأن  اإل  حي�ته. 

للموؤرخني، نهًب� مق�صًم� بني رج�ل الدين وبني املتغلبني امل�صيطرين.

كذلك ك�ن �ص�أن الن��ش يف تلك القرون الو�صطى يوم هبط وحي اهلل يف 
الر�ص�لت  به�  نزلت  التي  املق��صد  �صردن� من  مل�  القراآن  ف�إذا ج�ء  ب�لقراآن.  مكة 
التقليد  رّق  الب�صرية من  العقول  لتحرير  فلقد ج�ء كذلكم  الأخرى،  ال�صم�وية 
واإخراج الوجدان الإن�ص�ين من نط�ق احلجر الذي �صربه من حوله رج�ل الدين، 
يحّفز  ج�ء  والنظر.  التفكري  �صبيل  يف  وا�صتحث�ثه  الآدمي  العقل  لإنه��ش  ج�ء 
البديعة.  اآي�ت �صنعته�  الطبيعة وتتدبر  لتقراأ �صحف  الب�صرية وي�صوقه�،  النف�ش 
التقليد، ونعى عليه اجلمود على  اأ�صلفن�، رذيلة  اإىل الإن�ص�ن، كم�  القراآن  �ش  بغَّ
ى القراآن هوؤلء  م� ورثه اآب�وؤه الأولون، اأو �ص�ءه الأحب�ر والرب�نيون، حتى لقد �صمَّ

ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ﴿ۇ   اآية:  يف  ملقلديهم  اأرب�بً� 
ۋ﴾ [التوبة/ 31].
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عن  والآذان  الإِب�ص�ر  عن  العيون  معطلي  من  الغ�فلني  القراآن  عريَّ  ولكم 
ح�صن ال�صتم�ع والأفئدة عن الفهم والتدبر ب�أنهم ك�لأنع�م بل هم اأ�صّل.



ج�ء القراآن والن��ش يف الأر�ش بني اأّمي ل يعلم الكت�ب اإل ظنونً� واأم�يّن، 
ومقلِّد ملكت فوؤاده تع�ليم الأحب�ر والرهب�نيني واأ�ص�طري الآب�ء الأولني، واإب�حّيون 
حيث ل قيود، ا�صرتقتهم ال�صهوات والأهواء، فهو عدّو لكل وازع، وخ�صم لكل 
م�صلح، ودهرّي يقول: اإن هي اإل اأرح�م تدلع)1( واأر�ش تبلع وم� يهلكن� اإل الدهر 
الب�ص�ئر،  ت�صتنري  اأن  يرون اخلطر كل اخلطر يف  اأقوام ك�نوا  ق�م بج�نب هوؤلء  ثم 
وتتحرر العقول، واأن يعرف الن��ش اأن الن��ش عب�د اهلل كلهم لآدم واآدم من تراب، 
واأن يعلموا اأنه ل تغني نف�ش عن نف�ش �صيًئ� واأن اهلل اأقرب اإىل الإن�ص�ن من حبل 

الوريد، يقبل التوبة عن عب�ده ويعفو عن ال�صيئ�ت ويعلم م� يفعلون.

من  له  لبد  فك�ن  لكم،  و�صفت  كم�  اأر�ش  كل  يف  والن��ش  القراآن  ج�ء 
احليلولة بني اأغوال امل�صيطرين املفرت�صني من اأ�صب�ه الن��ش، وبني فرائ�صهم امل�صكينة 
ال�صرعى، تلك التي تزعجهم يقظته�، ويهولهم انتع��صه�، ويهدم �صروح مط�معهم 

فيه� بعثه� ون�صوره�.

عهد البحث والنظر

)1( دلع ال�صيء: اأخرجه، واملق�صود هن�: اأرح�م تلد.
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ولقد ك�ن م� �ص�ء احلكيم الرحيم بعب�ده امل�صت�صعفني يف الأر�ش، ف�إن البعثة 
املحمدية مل تختم اإلَّ والن��ش ك�فة طلق�ء عقاًل و�صمرًيا، اأحرار قوًل وفعاًل.

بهذا اجله�د امل�صكور للقراآن ور�صول القراآن ُبِدَئ عهد البحث والنظر وولَّت 
دولة اجلمود، فوطئت بذلك الأكن�ف)1( للفل�صفة الإغريقية وحت�صيل علوم الكون 
العقلية بعد اأن م�تت اأو ك�دت. فهي ب�أهل القراآن ع��صت، ويف اأر�ش القراآن منت، 

ويف ظل القراآن عّزت و�ص�دت.

�صلوا الت�ريخ هل لقيت من القراآن واأهل القراآن فل�صفة هرقليتو�ش ودميقريط 
الفل�صفة  مهد  هي  التي  الإغريق  بالد  يف  نف�صه�  هي  لقيته  م�  واأنك�ص�جورا�ش 
ومنبته�؟ .. اأم هل لقيت منهم� فل�صفة �صقراط واأفالطون واأر�صطو واأر�صرتخو�ش 
وكلي�نتو�ش وبطليمو�ش م� لقيته من الكني�صة الروم�نية فل�صفة هوؤلء الأ�ص�طني، 
ثم فل�صفة العرب بعدهم من ال�صطه�د واملط�ردة؟.. وهل ا�صطهد القراآن واأهل 
اأنهم  �صوى  عّلة  لغري  وحتريًق�  تنكياًل  فيهم  واأمعنوا  وغ�ليليو،  برونو  اأمث�ل  القراآن 
بعد اإذ اعتمدوا على احل�ّش واملع�ينة وت�صّلحوا ب�لآلت املكربة واملقربة، ا�صتنكروا 
عتيق اخلراف�ت واأعلنوا الدعوة اإىل امل�صهودات واآذنوا ب�حلرب والقطيعة اأ�صح�ب 

الظنّي�ت؟

)1(  فوطئت بذلك الأكن�ف: تهي�أت الأحوال.



255255

ة، مل ت�ألف املب�حث العقلية، ومل تعرف  يَّ ظهر القراآن اأول م� ظهر يف اأّمة اأمِّ
اأو �صريح  اإ�ص�راته�  علوم الكون وامل�ص�ئل الطبيعية، فلم� ج�ءهم مب� ذكر لهم من 
عب�راته� – ومل تت�صع له� مداركهم بعد – ذهبوا يف اأمره� مذهب التفوي�ش والت�صليم 
ُفوا م� لي�ش لهم به علم، فتقبلوه� موؤمنني. وتركوا اأمر ت�أويله� وفهم� اإىل  واأبوا اأن َيقنْنْ
[يون�ش/ 36]،  ﴿  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ﴾   تع�ىل:  بقوله  اآخذين  العلم  اأهل 

﴿ڭ  ۇ   [الإ�صراء/ 85] ، وقوله:  ﴿ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی﴾  وقوله 
ۇ  ۆ  ۆ﴾  [يو�صف/ 76] اإىل اأ�صب�ه ذلك من الآي�ت التي علمهم به� اهلل 

اأن العقل لي�ش بعربي ول عجمي، واأن العلم لي�ش ب�صرقي ول غربي.

التفوي�ش  القراآنية عند حدود  بتع�ليم هذه الآي�ت  ال�ص�لح  ال�صلف  وقف 
اأعده�  اإذ  بعد  املوؤمنني،  لعقول  الروم  بالد  اأبواب  فتحت  يعلموا، حتى  فيم� مل 
الإ�صالم لغتن�م ثروته� العلمية وذخ�ئره� الفل�صفية، فتفجرت لأهل القراآن عيونه� 
�خة وتقدمت لأيديهم قطوفه� �صهية دانية، فك�ن م� �ص�ء اهلل اأن يكون لعب�ده  الن�صّ
املوؤمنني، �صبق يف كل م�صم�ر، ونق�بة خ�ل�صة لهم يف �ص�ئر �صعب احلي�ة، وقي�دة 

ع�مة يف مي�دين احل�ص�رة وال�صي��صة وال�صن�عة والزراعة والأدب وفنون اجلم�ل.

اأجل! ولكن بق�ي� ال�صدر الأول، امل�صمى ب�ل�صلف، قلقت نفو�صهم يوم راأوا 
الفل�صفة الإغريقية جتد �صبيله� بني املوؤمنني، حتى راأوا الكثري فيه� خطًرا على دين 
الإ�صالم، وحربً� على تع�ليم القراآن، كم� خّفت اإذ ذاك اأحالم ط�رت به� الأهواء 

عهد البحث والنظر
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والزع�زع)1( الفكرية اإىل م�ص�لك مت�صعبة من ال�صك والبتداع والإحل�د، حتى اإذا 
ركدت تلك الأع��صري، وث�بت العقول اإىل ر�صده�، وامتحن الن��ش موقف القراآن 
اآي�ته  اإذ وجدوا يف  القلقة، واطم�أنت الأفئدة امل�صطربة،  النفو�ش  اإزاءه�، �صكنت 
ة لهذا الدين، ومن�ًرا للمح�صلني، وحجة ق�ئمة على اجل�مدين،  املحكمة م� ك�ن ُجنَّ

ورجوًم� ل�صي�طني املرجفني)2( من اجل�حدين.

ثم اأخذ اأمراء املوؤمنني وخلف�وؤهم وهم القّوامون على دين الإ�صالم احل�مون 
حلم�ه يهتمون ب�أمر تلك العلوم، ويرتجمون اإىل العربية م� ك�ن مو�صوًع� منه� ب�للغ�ت 
الأخرى، كم� اأخذوا يتدار�صونه�، ويقربون من جم�ل�صهم اأ�ص�تذته� وفط�حله�، ولو 
ك�نوا من غري املوؤمنني. ففي ظّل القراآن و�ص�دق دعوته احل�رة اإىل الدر�ش والبحث 
والتفكري العميق، تع�نق العلم ودين الإ�صالم عّدة قرون، مل تتخلله� وح�صة ومل 
حتى  الإ�صالمية  البالد  يف  ق�ئًم�  الأمر  ذلك  زال  وم�  �صالم.  ول  �صف�ء  يعوزه� 
م كت�ب اهلل واإدراك تع�ليمه ومق��صده  ف�صدت امللكة العربية، وعجز الن��ش عن تفهُّ
وبخ��صة يف  والعلوم،  العقول  بني  هن�ك حيل  عقولهم.  وحّر  مداركهم  مب�صتقبل 
ب ط�ئفة من الفقه�ء اأنف�صهم للفتي� والتف�صري، ح�جرين على املدارك  بغداد، فن�صّ
اأن تتحرك يف مي�دين املعقولت، وعلى الأب�ص�ر اأن تتقلب يف �صح�ئف الأر�ش 
اأمر،  بكل  ي�صت�أثرون  هن�لك  الدين  ب��صم  الدين،  �صيوخ  وم�زال  وال�صم�وات. 

)1( الزع�زع: ال�صدائد.
)2( اأرجف القوم: خ��صوا يف الأخب�ر ال�صيئة وذكر الفنت.
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اأممهم،  تف�صت يف  التي  اجله�لة  ثم�ر  يجنون  ورائهم  من  الرتك  والأمراء  واخللف�ء 
غريًب�  الإ�صالم  ع�د  الأنع�م، حتى  م  ُبهنْ ا�صتغالل  �صعبهم،  من  الع�مة  وي�صتغلون 
كم� بداأ، وانقلب الن��ش اإىل ج�هليتهم الأوىل. ولقد حذا امل�صلمون يف هذه النوبة 
حذو امل�صيحيني يف البالد الغربية، ف�أق�موا يف بغداد م� اأق�مه الأوربيون يف مم�لكهم 
من حم�كم التفتي�ش واأوقدوا نريان العداوة والبغ�ص�ء على من خ�لفوهم يف الراأي 
والجته�د، ولو ك�ن مرجعهم يف ذلك كت�ب اهلل و�صنة ر�صوله الكرمي فلقد اأو�صدوا 
اأبواب الجته�د اأم�م العقول وقطعوا للن��ش يف العق�ئد والأحك�م ب�أ�صي�ء و�صعته� 
كتبت  مم�  لهم  فويل  قلياًل،  ثمًن�  به  لي�صرتوا  اهلل  عند  من  هذا  ق�لوا  ثم  اأيديهم، 

اأيديهم وويل لهم مم� يكذبون.

احتكرت هذه الط�ئفة - ول�صيم� يف بغداد - علم العق�ئد وال�صرائع وت�أويل 
الكت�ب وال�صنة، كم� احتكروا علم ال�صنن الكونية واملب�حث الطبيعية، وتبعوا يف 
ا�صتبدادهم ب�لع�مة بل بكثري من اخل��صة �صنن رج�ل الكني�صة، �صرًبا ب�صرب، وذراًع� 
فيم�  الن��ش عواقب خم�لفتهم  روا  روا، وحذَّ بذراع، فحّرموا وحّللوا، وف�ّصُقوا وكفَّ
ينهون وي�أمرون، ف�أق�موا بذلك لأنف�صهم �صلط�نً� على النفو�ش وال�صرائر والعقول، 
واتخذوا من مق�م�تهم الدينية للرتك املتغلِّبني والأمراء اجل�هلني اآلت يبلغونهم به� 
م�آربهم ال�صي��صية ومط�معهم امل�دية. فالأغرا�ش �صي��صية �صبغت ب�ألوان دينية ك�ن 
اأكرث م� �صهدته بغداد من امل�ص�دم�ت وال�صطه�دات الدموية التي ق�مت ب��صم 
الدين، وم� هي من الدين يف �صيء ولكنه� �صهوات املتغلبني ومط�مع اجلب�رين، 

عهد البحث والنظر
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ق�صت ب�أن يعّطل يف بغداد القراآن، ويطف�أ به� نوره ال�ص�طع الذي جعله� يف عدة 
قرون كعبة املح�صلني، ومث�بة امل�صتنريين، ومه�د تواأمي العلم والدين.

للجهل  والغلب  الفوز  كتب  امل�حقة،  ال�ص�حقة  بغ�راتهم  املغول  ج�ء  ومل� 
ومت الن�صر لل�صيف على العقل، فه�م الن��ش يف اأودية ال�صالل، ورجعت العقول 
واأخًذا ب�خلراف�ت  ب�لتقليد،  ًدا  التح�صيل، وتقيُّ انقط�ًع� عن  اإىل ج�هليته� الأوىل، 

والأ�ص�ليل.

العقلية والكونية،  العلوم  اإزاء  القراآن  الت�ريخية ملوقف  الع�مة  النظرة  بهذه 
يتبني اأن حي�ة تلك العلوم وذيوعه� يف �ص�ئر البالد التي �صمله� ظّل القراآن ك�ن� 
معقودين مببلغ وقوف الن��ش على مع�ين هذا الكت�ب، ومدى اإدراكهم لأ�صراره 
الربوع  عن  ظالله�  تقّل�ش  ابتداأ  كيف  لحظ  الق�رئ  ولعلَّ  بتع�ليمه.  واأخذهم 
زاهرة،  زاهية  ك�نت  به�  التي  احلوا�صر  يف  مع�مله�  انطم�صت  ومتى  الإ�صالمية، 
اآب�ط الإبل من كل �صوب، ويق�صده� طاّلب املدينة والعرف�ن من  اإليه�  ت�صرب 

اأطراف الأر�ش.

ولقد يدرك املوؤرخ الب�صري اأن اأرواح الأمم وعقلي�ته�، يعدي بع�صه� بع�ًص�، 
غ�صت  عندم�  ال�صرق،  يف  الإ�صالمية  ف�ل�صعوب  خبيًث�،  منه�  ك�ن  م�  ول�صيم� 
اأب�ص�ره� ظلم�ت اجله�لة فعل فيه� رج�ل الدين م� فعل يف الغرب رج�ل الكني�صة 
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ب�مل�صيحيني، وكم من مرة احتدت اأو تق�ربت فيه� الأوق�ت التي ك�نت تق�م فيه� 
حم�كم التفتي�ش يف اأوا�صط اأورب�، وال�صطه�دات املذهبية يف بغداد وم� حوله�.

ع�م  فرن�ص�  ملك  الت��صع  �ص�رل  ب�أمر  الك�ثوليك  فعل  مب�  اأحتدث  ل  وم�يل 
1572م ب�لربوت�صت�نت من املذابح التي اأح�صيت �صح�ي�ه�، فبلغت �صبعني األًف� 
ال�صلط�ن �صليم ع�م 1513م يف  التي جن�ه�  ب�جلن�ية الكربى،  ا، مق�رنً� ذلك  عدًّ
يَّة مل ي�صعر به� اأحد،  بالد العجم، يوم اأح�صى ال�صيعة يف تلك البق�ع بطريقة �ِصرِّ
َف�أُِبيدوا فج�أة عن اآخرهم،  اأمر ال�صلط�ن  اإذا عرفت م�ص�كنهم واأ�صخ��صهم،  حتى 
وك�نوا نحو اأربعني األًف�، ومل يكن لذلك �صبب، �صوى الق�صد اإىل اإث�رة نف�ش عميد 
ال�صيعة ال�ص�ه اإ�صم�عيل ملك العجم، وا�صتفزازه للمح�ربة، طمًع� يف ملكه، وق�صًدا 
اإىل اإب�دة دولته. ف�ل�صبب يف هذا املثل كم� ترون �صي��صي بحت، ظهر للن��ش يف 
�صكل ديني. ولهذا املبحث من الأحداث وال�صواهد م� يخرجن� �صرده عم� قطعن�ه 

على اأنف�صن� هن� من الإيج�ز والجتزاء ب�لعج�لت والأمث�ل.

العلوم  مو�صوع�ته�  من  ك�ن  وقد  العلوم،  اإزاء  القراآن  �ص�أن  ك�ن  كذلك 
ب�لدعوة  ق�م  الذي  فهو  الطبيعة،  وراء  وم�  والطبيعي�ت  الري��صي�ت  من  العقلية 
بني  بربكته وجد  الذي  وهو  واأ�صراره�،  دق�ئقه�  البحث عن  والرتغيب يف  اإليه�، 
بن  ويحيى  اخلوارزمي،  بن مو�صى  الكندي، وحممد  اأمث�ل:  اآلف من  املوؤمنني 
وجعفر  الفرغ�ين،  كثري  بن  واأحمد  اجلوهري،  �صعيد  بن  والعب��ش  من�صور،  اأبي 

عهد البحث والنظر
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اخلي�م،  بن  وعمر  قرة،  بن  وث�بت  الطو�صي،  الدين  ون�صري  البلخي،  حممد  ابن 
وابن �صين�، واأبي ن�صر الف�رابي، وابن ر�صد، واحل�صن بن الهيثم، واأ�صب�ه هوؤلء من 

فط�حل العلوم الري��صية والطبيعية والأثق�ل واملو�صيقى وغريه�.



م�  اإزاء  الكرمي،  القراآن  البحث يف موقف  اإل   - اإذن   - علين�  يبق   مل 
(Sciences)، وهل يف طبيعة درا�صته� ب�لأ�ص�ليب احلديثة م�  ي�صمى الآن ب�لعلوم 
ا ل يتع�نق�ن معه، وقت�ًل ل يرجوان �صالًم�  يجعل بينه� وبني القراآن وتع�ليمه �صدًّ
البحث - من  تف��صيل ذلك  لن� - قبل الدخول يف  اأنه لبّد  بيد  اأجل!  بعده؟ 
ا  ً وُكرثنْ الغرب  يف  احل��صر  لل�صرف  امل�ألوف  )العلم(  كلمة  معنى  لكم  ف  نعرِّ اأن 
يف ال�صرق الذي ي�صري على اأثر الغرب يف كل �صيء، ف�إن لكل زم�ن ا�صطالحه 
اأورب�،  اأهل  من  لكم  نقّدم  فيم�  ولنعتمد  وحكمه.  حدوده  عرف  ولكل  وعرفه، 

ف�إنهم حمدثو هذه الفل�صفة، ومبتدعو ا�صطالح�ته�، ووا�صعو تع�ريفه�، فنقول :

1-   يقول هك�صلي: »العلم فيم� اأعتقد، لي�ش �صوى الذوق الإن�ص�ين بعد 
تربيته وتنظيمه، ويطلب هذا العلم حق�ئق الك�ئن�ت الطبيعية بوا�صطة 
احلوا�ش، مع ال�صتع�نة بجميع م� عرف لهذا العهد من اأنواع الآلت 
العجيبة املده�صة، مثل املن�ظري املكربة (Microscope) واملن�ظري املقربة 
تلك  على  اإل  ونيوتون  كبلر  اكت�ص�ف�ت  اأقيمت  وهل   ،(Telescope)

القواعد الث�بتة، قواعد ال�صهود بهذه املن�ظري؟« 

القراآن والعلوم احلديثة
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2-   ويقول الأ�صت�ذ بلفور يف خطبة له :

يقبل  م� ل  فكل  املق�يي�ش  على  منه  والتثبت  »العلم« يف حت�صيله  يتوقف 
القي��ش من الأ�صي�ء، فهو خ�رج اأو يك�د يكون خ�رًج� عن حدوده الطبيعية ومعلوم 
اأن احلي�ة واجلم�ل وال�صرور لي�صت مم� يق��ش، فهي اإذن ل تكون من مو�صوع�ت 

»العلم«.

3-   ويقول الأ�صت�ذ وندل: »العلم - �صواء ا�صتع�ن ب�لآلت اأم مل ي�صتعن- 
اإليه يف  عم�ده م� يالحظه الإن�ص�ن ويح�ّصه من الك�ئن�ت، وم� تهديه 
املع�مل الكيمي�ئية واملع�مل الطبيعية التج�رب والآلت، التي متّكنه 
من انتزاع غوام�ش اأ�صرار الطبيعة من مك�منه� العميقة، مع بلوغه� من 

الدقة وال�ص�آلة، م� يك�د يحجبه� عن اأب�ص�ر الرائني.

واإذا اأردن� اأن نبحث يف ب�طن النظ�م الآيل للطبيعة اأو يف خ�رجه، اأو ق�صدن� 
معرفة م� انبعث عنه هذا النظ�م، وكيف ك�ن؟ وم� م�صريه؟ اأو ح�ولن� اأن ندرك كنه 
هذا الكون، ومبلغ �صعورن� به، ومل وجد ومل خلقن� نحن هن�؟ اإذا اأردن� ذلك، ف�إن 
العلم احلديث لي�ش لديه جواب عن �صيء منه، اإذ ل دخل ل�صيء من ذلك يف 
احلدود امل�صطلح عليه� للعلم، واإذا ك�ن ل عالقة للعلم احلديث ب�صيء من تلك 
املب�حث، ول جواب لديه من اأمث�ل م� قدمن� من الأمثلة، فلي�ش ب�لطبع لأحد ممن 
يتكلمون ب��صم العلم - ب�لطبع - اأن يّدعي اأن العلم اأق�م الربه�ن على عدم وجود 
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اهلل، اأو اأنه لي�ش هن�ك اأرواح، اأو اأن هن�لك اأو لي�ش هن�لك بعد هذه احلي�ة الدني� 
بعث ول ن�صور، ول جنة ول ن�ر ... اإلخ«.

كلمة  تعريف  يف  الغربيني  التجديد  اأ�ص�طني  اأقوال  من  هن�  اقتب�صن�ه  مم� 
»العلم« وحتديد مداه� ومو�صوع�ته� يتبني اأن من اجلهل الف��صح واللغط الط�ئ�ش 
اأن يتعر�ش ب��صم هذه الكلمة - ورقعته� من ال�صيق على م� راأيتم - اإىل املب�حث 
العقلية البحتة، وبخ��صة م� وراء الطبيعة منه�، ف�إن »العلم« ب�ملعنى الذي و�صفه 
اإثب�ت  اأو  بنفي  املب�حث  هذه  من  ل�صيء  يعر�ش  ل  اأ�صلفن�  كم�  وا�صعوه  فه  وعرَّ
يعرف  ول  املح�صو�ص�ت  ي�صل  ل  وهو  وكيف  من�ق�صة،  ول  ب�متح�ن  يتن�وله�  ل 

مو�صوًع� غري امل�دي�ت، ول منطًق� �صوى املع�مل والآلت.

ولقد وقفت الكني�صة يف بدء بن�ء »العلم« على تلك القواعد اجلديدة وقفة 
ب�أمل�ني�  توبنجن  ج�معة  الإلهي�ت يف  �صعبة  ب�لكفر  اأي�م حكمت  العنيد  املح�رب 
على الفيل�صوف كبلر �صنة 1596م، واأ�صدرت حمكمة التفتي�ش قراره� امل�صهور 

الذي خال�صته : 

1-   اإن النظرية الق�ئلة ب�أن ال�صم�ش مركز الدني� واأنه� ل تتحرك من مك�نه� 
هذي�ن. واأنه� كذلك هرطقة، لأنه� بال ريب من�ق�صة للكت�ب املقد�ش.

ق�ّرة،  غري  واأنه�  الدني�،  مركز  لي�صت  الأر�ش  ب�أن  الق�ئلة  النظرية  2-   اإن 
يف  ل�ص�بقته�   � فل�صفيًّ م�ص�وية  النظرية  هذه  ومتنقلة،  متحركة  ولكنه� 

القراآن والعلوم احلديثة
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عقيدة  فر�ش  اأقل  على  تعترب  الدينية  الوجهة  ومن  وخطئه�،  هذي�نه� 
خ�طئة.

ومل تهبط ثورة احلركة العدائية للعلم واأبح�ثه اجلديدة اإل يف نحو الثلث 
الأول من القرن ال�ص�بع ع�صر بعد اإذ اأخذ رج�ل الدين يتبينون خط�أهم يف فهم 
الك�ئن�ت  من  والآلي�ت  امل�دي�ت  بغري  له�  عالقة  ل  اأن  ويفقهون  »العلم«  عب�رة 
علًن� يف  يتولي�ن  بلي�لدو وغ�صيندي،  الك�ثوليكيني:  ي�صني  الِق�صِّ نرى  فهن�  اأ�صاًل، 
الأعوام )1639 – 1645م( الدف�ع عن نظرية كوبرنيك، فال ي�ص�ب�ن ب�أذى، ول 

يتهم�ن بهرطقة.

ر بكل توكيد اأن موقف  بعد الذي قدمن� يف هذا املق�م من البي�ن، نوّد اأن نقرِّ
يف  »العلم«  اإزاء  موقفه  عني  هو  احلديث،  الع�صر  يف  »العلم«  جت�ه  الكرمي  القراآن 
القرون الو�صطى اإىل عهد التجديد الغربي، فهو كم� ك�ن قباًل ل يفت�أ يدعو العقل 
مع ذلك ل  هو  ثم  ال�صتم�ع،  اإىل  والآذان  العتب�ر،  اإىل  والأب�ص�ر  التفكري،  اإىل 
�ش من اأ�صرار الك�ئن�ت، ويحفزهم اإىل الك�صف  ينفك ي�صتدرج الن��ش اإىل التح�صُّ
اأنهم  يفقهون  اخل�لدة  تع�ليمه  فهم بحكم  دق�ئقه�،  والتنقيب عن  عن غوام�صه�، 
مل يوؤتوا من العلم اإل قلياًل، واأن اهلل يخلق م� ل يعلمون، واأنه لي�ش للعلم �صورة 
اآي�ته احلكيمة  اأنف�صهم بحكم  املوؤمنون  خ��صة ول حدود ح��صرة. كذلكم يجد 
منهيني عن التقليد يف عق�ئدهم، واّتب�ع الظن يف اأحك�مهم، وامليل مع الأهواء يف 

ت�صرف�تهم.
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على اأنهم مع هذا كله يجدون يف كثري من اآي القراآن م� ير�صدهم اإىل مواطن 
ودق�ئق  الع�مل  اأ�صرار  من  اإليه  الو�صول  يتطلبون  م�  ويعّرفهم  والبحث،  التفكري 
حق�ئقه. واإذن ك�ن ا�صتق�ص�ء م� ج�ء من ن�حية النظري�ت احلديثة يف القراآن الكرمي، 
وبي�ن القول فيه كم� ينبغي مم� ل يت�صع له هذا املق�م، ف�إنن� نكتفي هن� ب�لإتي�ن على 
طوائف منه� اإجم�ًل ل تف�صيل له، واإيج�ًزا جنتزئ ب�لإ�ص�رة فيه. ففي هذه احلدود 
ب�أمه�ت  وتن��صب  عالقة  له  م�  الكرمية  الآي�ت  من  نقتب�ش  لأنف�صن�  ر�صمن�  التي 
تلك النظري�ت الفل�صفية. وقبل اإجن�ز م� وعدن�كم هن� نرى اأن جنمل لكم م� �صبق 

تف�صيله فنقول :

ال�صئون  يف  البحث  ال�صم�وية  الكتب  ك�ص�ئر  القراآن  مهمة  1-   لي�صت 
الكتب  يف  امل�ألوف  النحو  على  والفنية  العلمية  وامل�ص�ئل  الكونية 

اخل��صة املو�صوعة فيه�.

الف��صدة  العق�ئد  من  العرب  جزيرة  يف  ك�ن  الكرمي  القراآن  ج�ء  2-   مل� 
بني  لدى  منه�  ك�ن  م�  اأ�صع�ف  اأ�صع�ف  ب�لكوني�ت  اخل�طئ  والعلم 
من  فك�ن  م�صر،  من  ال�صالم  عليه  مو�صى  اأخرجهم  عندم�  اإ�صرائيل 
احلكمة الإلهية اأن يتنّزل على حممد يف �صبيل ت�صحيح تلك العق�ئد 
ل على مو�صى يف �صفر التكوين. واحلكمة  واملعلوم�ت اأ�صع�ف م� تنزَّ
الب�لغة يف ذلك اأن الدعوة اإىل توحيد اخل�لق، وتقرير احلق من العق�ئد، 
وقبول م� يلي ذلك من ال�صرائع والأخالق م� ك�نت لتجد �صبيله� اإىل 

القراآن والعلوم احلديثة
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قلوب عرفت لالأجرام العلويَّة واأ�صله� واألوهيته� وتزاوجه� وم� ك�ن من 
اأن�ص�له� يف تكوين هذه الك�ئن�ت ونظ�مه� م� قررته العقلية القدمية يف 
بالد م�صر والإغريق وم� بثته يف جزيرة العرب وم� حوله� من اأ�ص�طري 
الآ�صوريني الب�بليني والكلدانيني. اإذن ك�ن لزاًم� اأن ي�صرتعي القراآن 
الذي  الب�طل  ي�صككهم يف  واأن  عق�ئدهم،  اخلط�أ يف  اإىل وجه  الن��ش 
ر الذي  اتبعوه، لأنهم وجدوا عليه اآب�ءهم، واأن يطلقهم بذلك من احلجنْ

اأ�صق�هم واأحلقهم ب�لأنع�م من احليوان.

اإىل  ال�صبيل  لتمهيد  اأراده�  التي  احلكيم،  القراآن  مهمة  اإذن  3-   ك�نت 
التعريف ب�خل�لق جّل �ص�أنه، اأن يبني للعقول ب�صرب الأمث�ل مل تفكر 
وفيم تفكر؟ وكيف تفكر؟ فهو يف جه�ده هذا ك�ن يخطط اأر�ش العلم 
لتقيم العقول الب�صرية عليه� �صروحه ال�ص�خمة املتينة، وير�صم اخلطوط 
الأ�ص��صية لل�صور كي ميالأه� الر�ّص�م مب� يلزم له� من الألوان والظالل 

ومع�مل اجلم�ل.

4-   مل يقف القراآن الكرمي عند هذا احلد فيم� �صرب لن� من الأمث�ل يف 
اأمر  بحق�ئق  ذلك  يف  ج�ء  بل  الكونية،  احلق�ئق  غوام�ش  بع�ش  بي�ن 
لني ب�لت�صليم به� والتفوي�ش فيه�، كم� اأمر العقول  الأميِّني وغري املح�صِّ
بوجوب  والعلم  دق�ئقه�  على  والوقوف  بطالبه�  املقتدرة  الن��صجة 
ال�صواب فيه�. ثم ن�صح للفريقني اأن يعرتف� بعجز عقولهم�، واأل يقطع� 
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يف �صيء فيم� ل تبلغه اأبح�ثهم و�صعيهم، بل يتهمون اأنف�صهم ب�لعجز 
ل  م�  اأمر  َيِكُلون  اأو  يعلمون  ل  فيم�  الذكر  اأهل  وي�ص�ألون  والق�صور، 

يدركون اإىل من يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري.

ثورتهم  احلكم  ونظ�م  العلم  وجه  يف  ث�روا  حينم�  امل�صيحيني  5-   اإن 
التجديدية يف اأورب� مل يكونوا لي�صبهوا يف �صيء من مواقفهم تلك اأحًدا 
وم�صدر  العنيفة  حركتهم  مبعث  ك�ن  ف�إمن�  الإ�صالمية،  ال�صعوب  من 
ثورتهم الدموية، اأن رج�ل الكني�صة ب��صم الدين حجروا على العقول 
موا على الن��ش حتى ا�صتي�ص�ح  روا للكني�صة فل�صفة َحرَّ والوجدان، وقرَّ
روا تكفري من يقول بغريه�، ولو اعتمد يف  م� غم�ش عليهم منه�. ثم قرَّ
راأيه على احل�ش واملع�ينة. حتى لقد ك�ن منهم ميالن�صتون وكريمونيني 

اللذان رف�ص� اأن ينظرا اإىل ال�صم�ء بتل�صكوب )الآلة املقربة(.

وقد روي عن غ�ليليو اأن من تالميذ املذهب الأر�صطي من ك�نوا ينكرون 
ة ب�لفعل، واأنهم ك�نوا يعتربون فل�صفة اأر�صطو كتلة واحدة  وجود اأج�ص�م علويَّة مرئيَّ
ل تقبل التفكيك، اإذا نف�ش منه� حجر انه�ر �ص�ئر بني�نه� على اإثره، فك�ن ذلك 

�صبب مغ�لتهم يف التم�صك به� واحلر�ش عليه� جمتمعة.

والآن، وقد فرغن� من هذه املقدم�ت التمهيدية، ننجز م� �صبق لن� الوعد به، 
فنقول :

القراآن والعلوم احلديثة
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)اأ (   تكون جميع اأ�صول الك�ئن�ت من زوجني اثنني وبل�ص�ن العلم احلديث 
من: اإلكرتون، وبروتون.

[الذاري�ت/ 49]،  ﴿ىئ  ی  ی  ی  ی   جئ   حئ﴾  القراآن:  ويف 
فم� من �صيء يف الوجود اإل منه الذكر والأنثى �صواء يف ذلك النب�ت واحليوان 

واجلم�د وغريه� مم� ل نعلم. وج�ء يف بي�ن اإجم�ل ذلك قوله تع�ىل: ﴿ہ  ھ   
ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ     ڭ﴾  [ي�ش/ 36]، 
ويف عب�رة ﴿ ڭ  ڭ     ڭ﴾، من املع�ين م� ي�صكن اإليه عقل الإن�ص�ن يف كل 

زم�ن، وتط�بقه كم� راأين� اأحدث نظرية يف اأ�صول الأكوان.

)ب (  تتولد احلي�ة من امل�ء.

الآية  فهذه   ،[30 [الأنبي�ء/  ڻ﴾  ڻ   ڻ  ڻ   ں   ﴿ں    القراآن  ويف 
اإزاء  تط�بق العلم احلديث يف هذا املو�صوع. ولقد وقفت عقول قدم�ء املف�صرين 
هذه الآية ح�ئرة قلقة، فلم تدرك منه� ذلك املعنى على ظهوره وو�صوحه. ولذلك 

وقع لهم يف ت�أويله� خلط كثري ن�صرب عنه �صفًح� هن�.

)ج(   تعدد الأر�صني.

مل يذكر القدم�ء �صيًئ� يف اأمر تعدد الأر�صني �صوى م� نقله ابن �صين� عن 
الراأي  وم�زال  اأر�صن�،  غري  كثرية  اأرا�صي  هن�لك  اأن  من  الفر�ش  حكم�ء  قدم�ء 
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ال�ص�ئد بني �ص�ئر احلكم�ء والفال�صفة يقول بعدم تعدده�، حتى ج�ء غ�ليليو املتوفى 
�صنة 1642م مبن�ظريه املكربة واملقربة، وكذلك من ج�ءوا بعده ف�أثبتوا مب�ص�هدتهم 
العينية ال�ص�دقة اأن ال�صي�رات جميعه� اأرا�ش ك�أر�صن�، وقد يكون به� م� ب�أر�صن� 
من اجلب�ل والوه�د وامل�ء والهواء واخلالئق والعمران. ومل يعتمدوا يف هذا التجويز 

اإل على احلد�ش والظن، ف�إن من�ظريهم مل تثبت لهم ذلك بعد.

ح بتعدد الأر�صني يف اآية ﴿ىئ  يئ    جب   حب  خب  مب   اأم� القراآن فقد �صرَّ
القرن  مف�صري  )من  ال�صعود  اأبي  تف�صري  ففي    ،[12 [الطالق/  يب﴾  ىب  
الت��صع للهجرة( اأن اجلمهور على اأنه� �صبع اأر�صني بع�صه� فوق بع�ش. ويف تف�صري 
الني�ص�بوري اأنه� �صبع اأر�صني م� بني كل واحدة منه� اإىل الآخرة م�صرية خم�صم�ئة 
ع�م ويف كل اأر�ش منه� خلق .. اإىل اأن ق�ل: وهم ي�ص�هدون ال�صم�ء من ج�نب 
ال�صي�رات  اأن  الآي�ت يف  اأ�صرح  اإلخ. ومن  ال�صي�ء منه�،  وي�صهدون  اأر�صهم 

ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ    ەئ   ﴿ائ   ال�صورى:  اآية  م�أهولة  اأرا�ش 
ۆئ  ۆئ  ۈئ﴾ [ال�صورى/ 29] اإذ املراد ب�ل�صم�وات هن� ال�صي�رات على م� ي�أتي 

لن� من الت�أويل. ومن الآي�ت البّينة يف هذا املو�صوع قوله تع�ىل: ﴿ۉ  ې  ې  
ۇئ    ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ائەئ   ائ   ى   ى    ې   ې  

ۆئ  ۆئ﴾ [املوؤمنون/ 71].

الأجرام  يف  احليوان  وجود  ا�صتبعدوا  القدم�ء  من  عقولهم  ق�صرت  ومن 
ال�صم�وية، ولكن نفى الزخم�صري والبي�ص�وي وغريهم� ا�صتبع�د اأن يخلق اهلل فيه� 

القراآن والعلوم احلديثة
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�صنوًف� من احليوان مي�صون فيه� م�صي الإن�ص�ن على الأر�ش، ف�هلل خلق كم� ق�لوا 
م� نعلم وم� ل نعلم.

)د( ال�صي�رات هي التي تدور يف مدارات وهمّية، ولي�صت كم� يقول قدم�ء 
الفال�صفة ث�بتة يف اأفالك دائرة به�، وهذه الأفالك ل تقبل اخلرق واللتئ�م، اإىل 
اآخر م� ج�ء للقدم�ء يف و�صفه� والتعريف به�، اأم� القراآن الكرمي فيط�بق الفل�صفة 

اجلديدة يف اآية  ﴿  ى  ائ  ائ  ەئ﴾   [الأنبي�ء/ 33]، واآية ﴿ى   ى  ائ  
ائ  ەئ﴾ [املوؤمنون/ 17].

اإىل  وتر�صلهم�  ذاته�  من  والن�ر  النور  تبثُّ  م�صتعل  ج�صم  ال�صم�ش  )ه( 
اإليه  يحت�ج  م�  اأ�صع�ف  اأ�صع�ف  اإ�ص�عة  اقت�صى ذلك  واإن  به�  املرتبطة  �صي�راته� 
كل �صّي�ر من اأ�صعته�. والأجرام الكونية جميعه� ح�دثة ب�لذات والزم�ن، وق�بلة 
للف�ص�د والفن�ء. ومن الث�بت ب�حل�ص�ب اأن ال�صم�ش تفقد من م�دته� يف الث�نية على 
اأربعة ماليني ِطّن. ول ينبغي اأن يزعج هذا ع�ص�ق احلي�ة الدني�، ف�إن  اأقّل تقدير 
ال�صم�ش على هذا احل�ص�ب حتت�ج يف فقده� جزًءا من م�ئة جزء من حجمه� اإىل 
م�ئة مليون �صنة وخم�صني األف �صنة. على اأنه� بعد اأن ت�صل اإىل هذه احل�لة جنده� 
الأر�ش  اأجزاء هذه  اأكرث  م� يجعل احلي�ة يف  نوره� وحرارته�  تر�صل من  تزال  ل 

�ص�حلة طيبة.
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ويف القراآن م� معن�ه يف ذلك: ﴿ڃ  ڃ     چ﴾ [ نوح/ 16]، 
النور  الوهج: جممع  تف�صري  مق�تل يف  ق�ل  [النب�أ/ 13]،  ﴿ ڇ  ڇ  ڍ﴾  

واحلر، ويف الق�مو�ش: وهجت الن�ر اتقدت.

ومن الآي�ت ﴿ ٱ  ٻ  ٻ﴾ [التكوير/ 1]،  اأي ذهب حّره� ونوره�، واآية 
﴿ ٱ  ٻ  ٻ.  ٻ  پ  پ﴾ [النفط�ر/ 1 - 2]، ﴿ ہ  ہ  ھ.  
ھ  ھ  ے   .  ۓ  ۓ   ڭ﴾  [املر�صالت/ 8 - 10 ] اإىل اأمث�ل هذه من اآي�ت 

القراآن الكرمي. وهن� يجمل اأن اأذكر ب�خلري اأحد جمتهدي ال�صيعة هبة اهلل امل�صهور 
احلديثة  الهيئة  بني  فيم�  كت�بً�  و�صع  فقد  ع�صرن�  علم�ء  من  وهو  ب�ل�صهر�صت�ين، 
َمة مفيدة يح�صن اأن اقتب�ش  والإ�صالم من الت�ص�ل، ف�أتى على بع�ش مب�حث قيِّ

منه� م� ج�ء له يف بي�ن معنى ال�صم�ء يف القراآن اإذ يقول:  

من  الظ�هر  ك�ن  اآية،  يف  ومفردتني  مًع�  والأر�ش  ال�صم�ء  وردت  1-   اإذا 
الأر�ش اأر�صن� ومن ال�صم�وات الكرات والأجرام مطلًق�.

2-   واإذا ورد لفظ الأر�ش مفرًدا ومعه ال�صم�ء جمموعة، ك�ن الظ�هر من 
اأر�صن� ومن ال�صم�وات الكرات والأجرام مطلًق�.

من  الظ�هر  ك�ن  ال�صم�وات جمموعتني،  مع  الأر�صني  لفظ  ورد  3-   واإذا 
الأرا�صي ال�صم�وات والكرات البخ�رية املحيطة به�.

القراآن والعلوم احلديثة
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هذا وتطلق اللغة كلمة ال�صم�ء على كل م� يعلو الأر�ش. ق�ل القزويني: كل 
م� فوق الأر�ش فهو �صم�ء، وق�ل الطرب�صي يف جممع البي�ن، كل م� عالك واأظّلك 

فهو �صم�ء وجملة القول فيم� ق�صده القراآن من كلمة ال�صم�ء اأن ال�صم�ء: 

ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ     ڳ   ﴿ڳ   ك�آية  اجلو  1-     نف�ش 
ڻ  ڻ﴾  [الفرق�ن/ 61].

اآدم  ال�صم�ء  يف  »اإن  حديث  يف  كم�  وال�صي�رات  ال�صم�وية  2-   الأجرام 
﴿ائ  ەئ  ەئ   وئ   اآية  ونوًح� كنوحكم«، وكم� يف  ك�آدمكم 

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ﴾  [ال�صورى/ 29].

ر حميط ب�لأر�ش، ولكن اختلف الن��ش يف فهم كنهه  3-   ج�صم عظيم مكوَّ
كرة  مع  وهذه  غ�زية،  بخ�رية  كرة  اأنه�  الأح�ديث  بع�ش  من  واملفهوم 
الهواء التي يف جوفه� تتحرك�ن م�ص�حبتني لالأر�ش بجميع حرك�ته�، 

وفيه� يقول الأ�صت�ذ ف�ندايك )جزء ث�لث – النق�ش يف احلجر(:

�ل معدل عمقه على الأقل م�ئة مثل  اأقي�نو�ش)1( �صيَّ »اإن� ع�ئ�صون يف قعر 
لعمق اأوقي�نو�ش امل�ء الغ�مر للكرة الأر�صية«، ويف هذا املعنى ج�ءت اآية ﴿ۅ  ۉ  
ۉ       ې  ې  ې      ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ        وئ  وئ  ۇئ﴾ [ف�صلت/ 11]، 

)1( الأقي�نو�ش: هو البحر املحيط، وهي كلمة يون�نية.
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ففي مروج الذهب وابن ميثم يف �صرحه على نهج البالغة اأن املف�صرين اتفقوا على 
�ت اأبي  يَّ اأن الدخ�ن الذي تكونت منه ال�صم�ء ك�ن عن تنف�ش امل�ء وتبخره، ويف ُكلِّ
البق�ء: كل دخ�ن ي�صطع من م�ء ح�ّر فهو بخ�ر وكذلك الندى. وبهذا املعنى 
 ،[11 [القمر/  ڃ﴾  ﴿ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    )1( الكرمية:  الآي�ت  اأتت 

ٻ   ٻ   ﴿ٱ   و)3(   ،[25 [الفرق�ن/  ڎ﴾  ڎ   ڌ   ﴿ڌ    )2(
ٻ﴾ [املوؤمنون/ 18]، )4( ﴿گ  گ    گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
بع�ش  راأي  يف  )وذلك   ،[30 [الأنبي�ء/  ڻ﴾   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں    ڱڱ  

املف�صرين( وكذلك ج�ء قول ال�ص�عر:

اإذا نزل ال�شماء باأر�ش قوم          رعيناه واإن كانوا غ�شابا

وفيه�  �صحته�،  درج�ت  تختلف  كثرية  اأح�ديث  املعنى  بهذا  ُرِويت  ولقد 
ت�صمى تلك الطبقة البخ�رية ب�لبحر املكفوف، اأي الذي ل يهبط ول ي�صقط لأنه 

يف ح�لة بخ�رية.

ف�ئدة اجلب�ل يف الأر�ش وحكمته� اأنه� مق�م الإن�ص�ن وغريه من الك�ئن�ت 
احلية اأو �صرط بق�ئه� وحي�ته�، اإذ هي اجلزء اجل�مد املرتفع الراأ�صي الث�بت املتم��صك 
الأر�ش  مل�دت)1(  وال�صف�ت  اخل�ص�ئ�ش  هذه  ولول  ال�صلبة.  والعن��صر  الأجزاء 

)1( م�دت: دارت وا�صطربت.

القراآن والعلوم احلديثة
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ببح�ره� ول�صطربت ب�أمواجه� كم� ي�ص�هد يف الق�صم امل�ئي منه� وهن�لك ل يكون 
لالإن�ص�ن به� م�صتقّر ول للعمران فيه� �صبب ول مك�ن.

﴿ہ  ہ  ھ         ھ  ھ   املعنى: )1(  الواردة يف ذلك  ومن الآي�ت 
ھ  ے﴾  [الأنبي�ء/ 31]، و)2( ﴿ ٹ  ڤ﴾ [النب�أ/ 7]، و)3( ﴿ ٱ  ٻ  

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ﴾ [ النحل/ 15] .

وذلك اأن اجلب�ل ل�صالبته� ومت��صك عن��صره� وارتف�عه� عن �صطح البح�ر 
تكون لالإن�ص�ن مق�ًم� ح�صيًن� ل يهدده طغي�ن البح�ر ول يجرتفه م�صطرب الأمواج. 
وال�صرائط  العظمى  الفوائد  من  له�  ارتف�عه�  درج�ت  ل�صهوقه� وخمتلف  اأنه�  ثم 
اجلوهرية ال�صرورية للحي�ة والعمران واحل�ص�رة م�ل يخفى على امل�صلحني. ومن 
الدواّب  به�  لرتبط  احل�ئط  اأو  الأر�ش  تغرز يف  ك�لأوت�د  اجلب�ل  تتخيل  اأن  اخلط�أ 
مم�  لي�ش  املعنى  هذا  ف�إن  اأعواده�،  على  واإق�مته�  لبن�ئه�  اخليمة  اأو  فراره�  خ�صية 
يخطر للعقل ال�صليم. وم�لن� ن�أخذ بهذا الت�أويل ال�صقيم، ولن� يف مع�ين الوتد لغًة 

م� ل يلجئن� اإليه؟ 

لقد �صمى العرب الهنّية الن��صزة)1( يف مقدم الأذن وتًدا، فيق�ل »م� اأملح 
وتدي اأذنه« كم� ا�صتعملوا اأوت�د البالد لروؤ�ص�ئه� الظ�هرين فيه� واأوت�د الفم لأ�صن�نه 
ل كت�ب اهلل  الت�أويل حتى نحمِّ بن� ال�صطط يف  اإذن مل�ذا يقذف  املثبتة يف فكيه. 

)1( الهنية الن��صزة: حلمة مرتفعة يف مقدمة الأذن.
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يعلم  اأفال  الطبيعية؟  ومراميه  البديع  نظمه  عن  بعيد  هو  م�  املع�ين  من  العربي 
اأولئك اأن اجلب�ل هي املثبتة يف الأر�ش كم� يثبت وتد الدابة اأو اخليمة يف الأر�ش 
واحل�ئط، واأن الأمر بهذا ينعك�ش عليهم اإذ تكون الأر�ش هي الوتد الذي تثبت 

به اجلب�ل ل العك�ش.

ثم م� ع�صى اأن يكون مبلغ ت�أثري اجلب�ل يف الأر�ش من ن�حية حفظ توازنه� 
ووق�يته� م� يحل به� من امليدان وال�صطراب كم� يقول اأولئك الواهمون. اإنن� نعلم 
اأن اهلل �صبح�نه وتع�ىل رفع ال�صم�وات والأر�ش مب� قّدر له� من القوانني الكونية وم� 
اأق�م بينه� من التج�ذب، فهو الرافع له�، كم� يف القراآن، بغري عمد مرئية لالأب�ص�ر، 
ولكن جعله� �ص�بحة يف الف�ص�ء حمفوظة من ال�صقوط وال�صطراب وامليدان، فهي 
ت�صبح بقدر يف مداره� �صبًح� ل يعرتيه ن�صوز ول ُنكوب م� دامت تلك النوامي�ش 

ق�ئمة معقودة مب�صيئة مبدع الك�ئن�ت وف�طر الأر�ش وال�صم�وات ﴿ک    گ  گ  
ۀ   ڻ    ڻ     ڻڻ    ں   ں     ڱ    ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳڳ   ڳ   گ   گ   

ۀ﴾ [ف�طر/ 41 ].

على اأن نظرة واحدة اإىل ن�صبة ارتف�ع اأعظم اجلب�ل اإىل قطر الأر�ش تدلك 
على اأن اجلب�ل يف الأر�ش م� هي اإل ك�له�ن�ت الن��صزة يف �صطح ج�صم الإن�ص�ن 
ل تقيم ب�ص�آلته� وزنً� لعتداله ول توازنه، ف�إن رفعة تلك اجلب�ل ال�ص�هقة يف كرة 
الأر�ش على قلة عدده� ترتاوح بني خم�صة اآلف من الأمت�ر وت�صعة اآلف مرت 

القراآن والعلوم احلديثة
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ون�صف جزء من ثالثة  اأخرى ترتاوح بني جزء واحد وبني جزء  وبعب�رة  تقريًب�، 
اآلف جزء مت�ص�وية يق�ّصم اإليه� قطر الأر�ش تقريًب�.

ومن هن� يتجلى مبلغ �ص�آلة تلك اجلب�ل يف الأر�ش. اأم� احلكمة يف وجوده� 
فقد �صبق الكالم فيه�، واإجم�له اأن الغر�ش هو اإعداده� لع�مل احلي�ة والعمران يف 
كرة الأر�ش وا�صتخدامه� لتخفيف البالء واجلهد عن �صك�نه� من الأحي�ء واإق�مة 

مع�مل الزينة واجلم�ل يف اأقط�ره� وربوعه�.

ي�صري اإىل ذلك قوله تع�ىل: ﴿ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  
گ  گ        ڳ  ڳ﴾  [ق/ 7 ].

وبعـــد ...

فقد اآن لن� اأن نكتفي مب� قدمن� لكم من العج�لت والأمث�ل ف�إن يف ا�صتق�ص�ء 
هذه املب�حث م� يحت�ج اإىل �صخ�م املطولت. فح�صبن� هن� م� تي�صر لن� منه� واهلل 
امل�صئول اأن يوفقن� اإىل اإكم�ل هذه املو�صوع�ت واإيف�ئه� حّقه� من ال�صرح والبي�ن 

خدمة للدين وهداية للم�صتهدين من املوؤمنني. 
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CAIRO BEIRUT

الكتاب هذا 

الدين وتأويل مصادره، ومراجعة لألفهام  العزيز جاويش فيه تجديًدا وتصويًبا لفهم  يقدم عبد 
السقيمة والتأويالت الباطلة التي علقت به طوال مسيرته، جاعاًل من ذلك مدخاًل للنهضة؛ حيث إن 
للفطرة والحرية،  دينًا  م اإلسالم بحسبانه  تقدِّ التي  ـ  إلى حقيقتها  التأويالت  الفهم وتلك  إعادة ذلك 
ال دينًـا مناقًضـا للفطـرة ُمصـاِدًرا للحريـة ـ يجعل منه دينًا صالًحا لإلنسـانية في كل زمان ومكان، 
منه  تجعل  التي  اإلسـالم  في  المهمة  السـمات  بعض  منهما  األول  يتناول  قسـمين؛  على  والكتاب 

البشري. الفكر  تحرير  في  القرآن  أثر  فيتناول  الثاني  القسم  أما  الفطرة،  مع  يتوافق  دينًا 
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