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الم�شروع: عن  الطيب  اأحمد  الأكبر  الإمام  يقول 

العلمي والثقافي ألعالم  اإلنتاج  إعادة نشر  به مكتبة اإلسكندرية - وهي تستهدف  تقوم  الذي  المشروع  إن هذا 
نهضتنـا فـي العصـر الحديـث - لُيعـدُّ فيمـا أرى - من أهم المشـاريع العلمية نحو تأصيـل المفاهيم الثقافية 
إلى  أدعو  وإني  عصره.  ويعيش  أصوله،  يستوعب  معاصر  إسالمي  عقل  تأسيس  وإعادة  اإلسالمي  العالم  في 

واإللكترونية. الورقية  الوسائل  بكل  نشرها،  وتعميم  الحية،  اللغات  إلى  األعمال  هذه  ترجمة 

�شــــيــخ الأزهــــر

أ.د/أمحــد حممـد الطيب

النه�ضة  كتابات  اإع��ادة عر�ض  الم�ضروع  ي�ضتهدف هذا 

واأعالمها، في العالم الإ�ضالمي، خالل القرنين الثالث 

ويتوجه  )19-20م(،  الهجريين  ع�ضر  وال��راب��ع  ع�ضر 

والمثقفين من طالب  القّراء  اإل��ى قطاع عري�ض من 

بالفكر  المهتمين  والباحثين  والمعاهد  الجامعات 

على  الط��الع  يتمكنوا من  كي  تراثنا؛  في  النه�ضوي 

اأفكار هوؤلء الرواد واأعمالهم، والتي تتعر�ض لالأ�ضئلة 

والإ�ضالمية،  العربية  الأمة  واجهت  التي  والتحديات 

القرن  ب��داي��ات  منذ  ال��غ��رب��ي  بالعالم  احتكاكها  ل��دى 

الثالث ع�ضر الهجري/التا�ضع ع�ضر الميالدي، وكيف 

الإجابة  في  الجتهاد  ومفكروها  الأم��ة  علماء  ح��اول 

ف��ي زم��ان��ه��م. وما زال  وال��ت��ح��دي��ات  الأ�ضئلة  ع��ن ه��ذه 

يلقي  مما  علينا؛  م��ط��روًح��ا  الق�ضايا  تلك  م��ن  كثير 

على علماء الأمة ومفكريها الآن ا�ضتيعاب تلك الأفكار 

َثمَّ م�ضئولية الجتهاد في هذه  بها ومن  وال�ضتر�ضاد 

الق�ضايا من منطلق متغيرات الع�ضر.

اإ�ضدار اآخر طبعة  اإعادة  اإلى  ل يهدف الم�ضروع فقط 

�� حتى نتجنب ما تم  اأ�ضلية �ضدرت في حياة الموؤلف 

بع�ض  يد  على  مق�ضود  غير  اأو  مق�ضود  تحريف  من 

ا  النا�ضرين للكتب بعد رحيل الموؤلف �� واإنما يتم اأي�ضً

بها  يقوم  ك��ت��اب،  لكل  مو�ضعة  تقديمية  درا���ض��ة  اإع���داد 

باحثون متخ�ض�ضون، في محاولة لعر�ض فكرة الكتاب 

المطروحة  الق�ضايا  ���ض��وء  ف��ي  المحورية  وق�ضيته 

الفكري  الم�ضروع  �ضوء  وف��ي  الع�ضر،  ذل��ك  �ضياق  في 

بمراجعة  للم�ضروع  العلمية  اللجنة  وتقوم  للموؤلف. 

مفتوحة  مناق�ضات  وعقد  التقديمية  الدرا�ضات  ه��ذه 

الباحثين وذل���ك قبل  ن��ظ��رائ��ه��م م��ن  لأ���ض��ح��اب��ه��ا م��ع 

اإقرارها للن�ضر.
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ة يف عام )1316هـ/ 1898م( حتت عنوان: »تطبيق الديانة الإ�سالمية على النوامي�س 
َّ
ُطبع لأول مر

عيدت طباعته عام )1322هـ/ 1904م( حتت عنوان: »املدنية والإ�سالم«، ويعد من اأهم 
ُ
املدنية«، ثم اأ

اأعمال املفكرين امل�سلمني دفاًعا عن عالقة الدين باملدنية. 

ينطلق حممد فريد وجدي يف موقفه من م�ساألة الدين واملدنية من فكرة اأن كلَّ ترقٍّ يح�سل يف العامل، 

بًا اإىل الإ�سالم، واأن الإ�سالم فتح باب الرتقاء  وكلَّ خطوة تخطوها العقول يف �سبيل الكمال لي�س اإل َتقرُّ

م علًما نافًعا، ومل ي�سع للعلوم حدوًدا.  ، فلم ُيحرِّ ع مداه، كما فتح باب الرتقاء املاديِّ وحي وو�سَّ الرُّ

�سوا اأركان العدل والإن�سانية  وي�سعى الكتاب لإثبات اأن امل�سلمني اأ�ساوؤوا للب�سرية اأنوار املدنية، واأ�سَّ

وباجلملة  العتدالية؛  ال�سلطة  اأنواع  باأف�سل  ممالكها  اأغلب  و�سادوا  الأر�سية،  الكرة  اأرجاء  جميع  يف 

�سارت دولتهم دولة العامل باأ�سره، بينما كان غريهم يهيم يف وديان اجلهالة، وي�سرب يف ليالء ال�ساللة.
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مقدمة ال�سل�سلة

ِطلق عليه »اإع�دة اإ�سدار خمت�رات من الرتاث  اإن فكرة هذا امل�سروع الذي اأُ
/ الت��سع ع�سر  الإ�سالمي احلديث يف القرنني الث�لث ع�سر والرابع ع�سر الهجريَّنينْ
«، قد نبعت من الروؤية التي تتبن�ه� مكتبة الإ�سكندرية ب�س�أن  والع�سرين امليالِديَّنينْ
املعرفة،  جم�لت  خمتلف  يف  والعلمي  الفكري  الرتاث  على  املح�فظة  �سرورة 
بني  التوا�سل  لأهمية  ت�أكيًدا  املتع�قبة  لالأجي�ل  الرتاث  هذا  نقل  يف  وامل�س�همة 
اأجي�ل الأمة عرب ت�ريخه� احل�س�ري؛ اإذ اإن الإنت�ج الثق�يف - ل �سكَّ - تراكمي، 
واإن الإبداع ينبت يف الأر�س اخل�سبة بعط�ء ال�س�بقني، واإن التجديد الفع�ل ل 
يتم اإل مع الت�أ�سيل. و�سم�ن هذا التوا�سل يعترب من اأهم وظ�ئف املكتبة التي 

ا�سطلعت به�، منذ ن�س�أته� الأوىل وعرب مراحل تطوره� املختلفة.

غري  �س�ئد  انطب�ع  وجود  هو  القرنني  هذين  لختي�ر  الرئي�سي  وال�سبب 
امل�سلمون  والعلم�ء  املفكرون  به�  ق�م  التي  الكبرية  الإ�سه�م�ت  اأن  وهو  �سحيح؛ 
املوثقة  احلق�ئق  ولكن  تتج�وزه�.  ومل  قدمية،  ت�ريخية  فرتات  عند  توقفت  قد 
النه�سوي  الفكر  يف  امل�سلمني  املفكرين  عط�ء  اأن  وتوؤكد  ذلك،  غري  اإىل   ت�سري 
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التنويري - واإن مر مبدٍّ وجزر - اإمن� هو توا�سل عرب الأحق�ب الزمنية املختلفة، مب� يف 
ذلك احلقبة احلديثة واملع��سرة التي ت�سمل القرنني الأخريين. 

يهدف هذا امل�سروع - فيم� يهدف - اإىل تكوين مكتبة متك�ملة ومتنوعة، 
ت�سم خمت�رات من اأهم الأعم�ل الفكرية لرواد الإ�سالح والتجديد الإ�سالمي 
املخت�رات  هذه  لإت�حة  ت�سعى  اإذ  واملكتبة  املذكوَرينْن.  الهجريَّنينْ  القرنني  خالل 
على اأو�سع نط�ق ممكن، عرب اإع�دة اإ�سداره� يف طبعة ورقية جديدة، وعرب الن�سر 
الإلكرتوين اأي�ًس� على �سبكة املعلوم�ت الدولية )الإنرتنت(؛ ف�إنه� ت�ستهدف يف 

املق�م الأول اإت�حة هذه املخت�رات لل�سب�ب ولالأجي�ل اجلديدة ب�سفة خ��سة. 

وي�سبق كلَّ كت�ب تقدميٌ اأعده اأحد الب�حثني املتميزين، وفق منهجية من�سبطة، 
ب�ل�سي�ق  والتعريف  جهة،  من  واجته�داتهم  الرواد  ب�أولئك  التعريف  بني  جمعت 
الت�ريخي/ الجتم�عي الذي ظهرت فيه تلك الجته�دات من جهة اأخرى؛ مب� ك�ن 
فيه من حتدي�ت وق�س�ي� نه�سوية كربى، مع الت�أكيد اأ�س��ًس� على اآراء املوؤلف واجته�داته 
والأ�سداء 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�س�تذة املتخ�س�سني، وذلك بعد 
من�ق�س�ت م�ستفي�سة، وحوارات علمية ر�سينة، ا�ستغرقت جل�س�ت متت�لية لكل تقدمي، 
امل�سروع  الذين �س�ركوا يف هذا  الب�حثني  فريق  التقدمي ونظراوؤه من  فيه� ك�تب  �س�رك 
الكبري. كم� ق�مت جمموعة من املتخ�س�سني على تدقيق ن�سو�س الكتب ومراجعته� مب� 

يوافق الطبعة الأ�سلية للكت�ب.
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هذا، وتقوم املكتبة اأي�ًس� - يف اإط�ر هذا امل�سروع - برتجمة تلك املخت�رات 
اإىل الإجنليزية ثم الفرن�سية؛ م�ستهدفة اأبن�ء امل�سلمني الن�طقني بغري العربية، كم� 
اأنح�ء  الراأي يف خمتلف  البحث واجل�مع�ت وموؤ�س�س�ت �سن�عة  �ستتيحه� ملراكز 
الع�مل. وت�أمل املكتبة اأن ي�س�عد ذلك على تنقية �سورة الإ�سالم من الت�سويه�ت 
التي يل�سقه� البع�س به زوًرا وبهت�نً�، وبي�ن زيف كثري من الته�م�ت الب�طلة التي 

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

الإ�سالمي  الفكر  والإ�سالح يف  التنوير  رواد  كت�ب�ت  كبرًيا من  ق�سًم�  اإن 
خالل القرنني الث�لث ع�سر والرابع ع�سر الهجريني، ل يزال بعيًدا عن الأ�سواء، 
ومن ثم ل يزال حمدود الت�أثري يف مواجهة امل�سكالت التي تواجهه� جمتمع�تن�. 
اأ�سب�ب  النه�سوي الإ�سالمي �سبًب� من  الق�سم من الرتاث  ورمب� ك�ن غي�ب هذا 
تكرار الأ�سئلة نف�سه� التي �سبق اأن اأج�ب عنه� اأولئك الرواد يف �سي�ق واقعهم 
الأزم�ت  تف�قم  اأ�سب�ب  من  �سبًب�  اأي�ًس�  الغي�ب  هذا  ك�ن  ورمب�  ع��سروه.  الذي 
الفكرية والعق�ئدية التي يتعر�س له� اأبن�وؤن� من الأجي�ل اجلديدة داخل جمتمع�تن� 
أعم�ل اأمث�ل: حممد عبده،  اأن  العربية والإ�سالمية وخ�رجه�. ويكفي اأن ن�سري اإىل ا
والأفغ�ين، والكواكبي، وحممد اإقب�ل، وخري الدين التون�سي، و�سعيد النور�سي، 
ل الف��سي، والط�هر ابن ع��سور، وم�سطفي املراغي، وحممود  وم�لك بن نبي، وعالَّ
 �سلتوت، وعلي �سريعتي، وعلي عزت بيجوفت�س، واأحمد جودت ب��س� - وغريهم - 
ل تزال مبن�أًى عن اأيدي الأجي�ل اجلديدة من ال�سب�ب يف اأغلبية البلدان العربية 
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اأو  اأوروبية  جمتمع�ت  يف  يعي�س  الذي  امل�سلم  ال�سب�ب  عن  ف�ساًل  والإ�سالمية، 
هذه  ترجمة  اأجل  من  م�س�عًف�  عبًئ�  املكتبة  على  يلقي  الذي  الأمر  اأمريكية؛ 
 � )ورقيًّ عليه�  احل�سول  وتي�سري  ب�لعربية  ن�سره�  اإع�دة  فقط  ولي�س  الأعم�ل، 

.)� واإلكرتونيًّ

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

بكل م� فيه من تنوع الهوي�ت وتعدده�. 

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

يف تقدمي الإج�ب�ت عن حتدي�ت ع�سرهم من اأجل نه�سته� وتقدمه�. 
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مكتبة  يف  م�سئولي�تن�  اأوىل  ومن  مهم�تن�  اأوجب  من  اأن  وجدن�  لقد 
ويف  م�سر،  ال�سب�ب يف  من  اجلديدة  الأجي�ل  توعية  يف  ن�سهم  اأن  الإ�سكندرية، 
غريه� من البلدان العربية والإ�سالمية، وغريهم من ال�سب�ب امل�سلم يف البالد غري 
الإ�سالمية ب�لعط�ء احل�س�ري للعلم�ء امل�سلمني يف الع�سر احلديث، خالل القرنني 
خ النطب�ع ال�س�ئد اخل�طئ، الذي  امل�س�ر اإليهم� على وجه التحديد؛ حتى ل يرت�سَّ
�سبق اأن اأ�سرن� اإليه؛ فلي�س �سحيًح� اأن جهود العط�ء احل�س�ري والإبداع الفكري 
للم�سلمني قد توقفت عند فرتات زمنية م�ست عليه� عدة قرون، وال�سحيح هو 
اأنهم اأ�س�فوا اجلديد يف زم�نهم، واملفيد لأمتهم ولالإن�س�نية من اأجل التقدم واحلث 

على ال�سعي لتح�سني نوعية احلي�ة لبني الب�سر جميًع�.

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

الأمم.

إمساعيل سراج الدين

مدير مكتبة الإ�سكندرية
وامل�سرف الع�م على امل�سروع



الآراء الواردة يف هذا الكتاب ل تعبرِّ بال�صرورة عن وجهة نظر
 مكتبـة الإ�صكندرية، اإمنا تعـبرِّ عن وجهة نظر موؤلفـيها.



تقدمي

معتز شكري

متهيد 

مو�سع  بحثيٍّ  تقدمي  فح�سب جمرد  تكون  اأن  اإىل  الدرا�سة  هذه  ت�سعى  ل 
لطبعة جديدة من كت�ب »املدنية والإ�سالم« للعالمة حممد فريد وجدي، واإلق�ء 
ال�سوء على الكت�ب بعد نحو 114 ع�ًم� من �سدوره لأول مرة )1898م(، وعلى 
الق�سية الرئي�سية املهمة التي يدور حوله�، والتي ل تزال مع غريه� - من ق�س�ي� 
ع�سر مقدم�ت النه�سة يف الفكر العربي والإ�سالمي احلديث -  مطروحة على 

�س�حة النق��س.

ف�لدرا�سة يف احلقيقة ت�سعى، عالوة على ذلك، �سوب غ�ية اأخرى ل تقل 
اأهمية، وهي اأن ت�سهم �سمن �سل�سلة من الإ�سه�م�ت - املتن�ثرة مك�نً�، واملتب�عدة 
مزيد من  واإلق�ء  العظيم،  الرائد  بهذا  التذكري  لالأ�سف - يف   � كمًّ والقليلة  زم�نً�، 
واملت�سعب  واملهم،  الطويل  الفكري  م�سروعه  على  واله�دية  الك��سفة  الأ�سواء 

التجلي�ت، واملتنوع املج�لت.
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الق�صم الأول: حممد فريد وجدي.. حياته وم�صروعة الفكري .. �صورة 
من قريب

حممد فريد وجدي )1295-1373هـ/ 1878-1954م(، الذي اعت�د قراء 
العربية وُكت�به�، �سواء يف زمن �سطوع كت�ب�ته اأو بعد رحيله اأن ي�سعوا بني يدي ا�سمه 
يف الأغلب الأعم لقب »العالمة« - وهو ي�ستحقه بكل جدارة كم� �سرنى بعيًدا عن 
نوازع املج�ملة اأو اإغراءات املب�لغة - هو يف الواقع واحد من رموز ع�سر النهو�س 

والتجديد والإ�سالح يف الفكر الإ�سالمي احلديث واملع��سر.

التي ك�نت  املتعلمة واملثقفة يف تلك الفرتة -  النخبة  اأدركت  اأن   ج�ء بعد 
)1213-1216هـ/  الفرن�سية  احلملة  �سدمة  مع  ن�سجه�  ذرى  اإحدى  بلغت  قد 
إره��س�ته� ب�لت�أكيد قبل ذلك بنحو ن�سف قرن ورمب�  أت  اإن بد ا 1798-1801م(، وا
ُ - مدى الهوة العلمية  بقرن ك�مل، وا�ستمرت تداعي�ته� مل� بعده� بنحو قرن ون�سف
واحل�س�رية ال�سحيقة التي انزلق اإليه� الع�مل الإ�سالمي على مدى عدة قرون، بعد 
اأن ك�نت ح�س�رة امل�سلمني اأنف�سهم - ب�عرتاف كل املوؤرخني املن�سفني - هي مدد 
الغرب الرئي�سي لبن�ء ح�س�رته احلديثة، فهبوا جميًع�، كلٌّ ح�سب اجته�ده وروؤيته، 

بل لإق�لة املجتمع�ت العربية والإ�سالمية من وهدة تخلفه�. يتلم�س ال�سُّ

وعندم� ك�نت النخبة يف �سرقن� الإ�سالمي تتلم�س يف اأواخر القرن الت��سع 
التي  احل�س�رية  الوهدة  وتلك  الغربي،  الع�مل  مع  الفجوة  تلك  اأ�سب�ب  ع�سر 
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انزلق اإليه� الع�مل الإ�سالمي، مل يكن يكفي الركون اإىل اأ�سب�ب خ�رجية فقط، 
يق�ل:  اأن  الآن،  ي�سفع  ل  مثلم�  حينئذ،  ي�سفع  يكن  كم� مل  مثاًل،  ك�ل�ستعم�ر 
»يكفي اأن لدين� املُثل العلي� والقيم الف��سلة«؛ اإذ ال�سحيح هو اأن تلك املثل والقيم 
�سبق اأن اأق�م به� امل�سلمون ح�س�رة �س�خمة، فال بد اأن طوارئ �سلبية طراأت عليهم، 
�سواء من داخلهم اأو من خ�رجهم، اأط�حت بهذه احل�س�رة وهوت بظروف حي�تهم 
اإىل احل�سي�س، فوجب العرتاف بذلك، وت�سخي�س الداء، واإزالة اأ�سب�ب العلل، 

حتى تعود للم�سلمني نه�ستهم وح�س�رتهم بجن�حيه�: الأخالق والعلم.

فقد الع�سر،  ذلك  رموز  من  ك�ن  وجدي  فريد  حممد  أن  عن  اال  ً  وف�س
ك�ن - من حيث ن�سق الأفك�ر والق�س�ي� يف عمومه�، وكذلك من حيث حركة الدف�ع 
 عن الإ�سالم وبث بذور النه�سة يف املجتمع - مع��سًرا جلزء ل ب�أ�س به من حي�ة
ون�س�طه،  1849-1905م(  1323هـ/   -1266( عبده  حممد  ال�سيخ  الإم�م 
الزخم  من  بدوره�  انبثقت  التي  ملدر�سته  ومدعًم�  ومواكًب�  فكره،  من  وم�ستفيًدا 
)1254-1314هـ/1839-1897م(  الأفغ�ين  الدين  جم�ل  ظهور  أحدثه  االذي 
راأين� - اعتب�ر فريد وجدي  الثورية والإ�سالحية، ومع ذلك ل ميكن - يف  ب�أفك�ره 
كم� يرى بع�س الب�حثني اأنه ك�ن جمرد تلميذ يف مدر�سة الأ�ست�ذ الإم�م، على غرار 
اأو  املب��سر،  ب�لتلقي  واأخذوا عنه  ُكُث - ممن حتلقوا حوله،  الآخرين - وهم  تالميذه 
ًل مثال مع حممد ر�سيد ر�س� )1282-1354هـ/  ب�لت�أثر الوا�سح املع�مل، كم� ك�ن احل�
1865-1935م( اأحد رموز ذلك الع�سر؛ لأن الت�أمل يف م�سروع وجدي الفكري 
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و�سبقه الزمني يف طرح ق�س�ي� مهمة ومف�سلية يف مو�سوع الإ�سالح يحعله بال مب�لغة 
ن�سيج وحده و»مدر�سة« ق�ئمة بذاته�.

1-1شخصية1فريدة..1يف1عصر1فريد..1وبيئة1فريدة!

اإن ال�سورة التي ترت�سم اأم�من� لذلك الع�سر، من حيث م� حفلت به من 
نوابغ وعم�لقة، وم� م�جت به من اأفك�ر وم�سروع�ت، تو�سح اأن الأ�ست�ذ حممد فريد 
وجدي مل يكن بدًع� من ذلك اجليل ومن تلك الكوكبة، وهذه احلقيقة جتعل 
ظهوره - كمفكر وع�مل ومف�سر واأديب و�سحفي رائد - ظهوًرا داخل ال�سي�ق بكل 

مع�ين الكلمة ل خ�رجه.

 -  )1878( ولد  الرجل  اأن  نعرف  أن  فيكفي  فريدا،  ان  ً ك� الع�سر  اأن  ف�أم� 
�سي�أتي ب�سحته كم�  اقتنعن�  الذي  القول  وهو  مولده،  ت�ريخ  الأقوال يف  اأرجح   وهو 

 ،1895  –  1830 بني  م�  )حي�ته  اإ�سم�عيل  اخلديوي  عهد  اأواخر  يف   - بي�نه 
اأي�ًس�  وامل�سطرب  احل�س�رية،  ب�لإجن�زات  احل�فل   )1879 و   1863 بني  م�  وحكمه 
ال�ستعم�ري؛  ب�لغرب  العالقة  حيث  من  وكذلك   ،� وم�ليًّ واقت�س�ديًّ�   � �سي��سيًّ
من  اأدنى  اأو  قو�سني  ق�ب   - قالئل  ب�سنوات  وجدي  مولد  بعد   - م�سر  جعل  مم� 
بعد لتدخل  )1882م(،  الربيط�ين  الحتالل  ثم  )1881م(،  العرابية   الثورة 
 ذلك - لي�ست م�سر واملنطقة فح�سب، بل الع�مل كله، مم� ي�سل �سداه واآث�ره اإىل م�سر
ا�ستمرت  التي  العظ�م  والأحداث  التحولت  من  رهيبة  دوامة  يف   - ب�ل�سرورة 



تقدمي
1919

ًملت مثال عدة حروب وثورات  حتى رحيل وجدي ع�م )1373هـ/ 1954م(، �س
وانقالب�ت اإقليمية وع�ملية، منه�:

احلرب الع�ملية الأوىل )1914-1918م(. -
والث�نية )1939-1945م(. -
تبعيته�  - يف  م�ستمرة  ولية  من  قالئل  �سنوات  غ�سون  م�سر يف  وحتول 

دولة  اإىل  الإجنليزي،  الحتالل  بعد  حتى  العثم�نية  لل�سلطنة   � ر�سميًّ
حتت احلم�ية الربيط�نية مع اإن�س�ء �سلطنة م�سرية )1914م(، ثم حتوله� 

اإىل امللكية وح�سوله� على ال�ستقالل )1922م(. 
والثورة العربية الكربى )1916م(، وحرك�ت القومية العربية عموًم�.  -
وثورة )1919م( يف م�سر. -
والثورة ال�سيوعية يف رو�سي� )1917م(. -
حدًث�  - وك�ن  )1924م(،  أت�تورك  يد  على  انية  العثم� اخلالفة  و�سقوط 

جلاًل.
النكبة  - ثم  فل�سطني،  اإىل  اليهودية  والهجرات  ال�سهيونية  واحلركة 

)1948م(، وهي حدث جلل اآخر.
وبزوغ قوة الولي�ت املتحدة بعد نه�ية احلرب الع�ملية الث�نية. -
حي�ة  - يف  اآخره�  ك�ن  كثرية  م�سرية  وطنية  حرك�ت  ون�س�ط  وظهور 

املوؤلف حركة ال�سب�ط الأحرار )1952م(.



معتز �صكري
2020

وفكرية...  وعلمية  واجتم�عية  واقت�س�دية  �سي��سية  تطورات  ن�هيك عن 
اإلخ يف م�سر والع�ملني العربي والإ�سالمي، وكذلك على م�ستوى الع�مل كله، 

منه� على �سبيل املث�ل ل احل�سر:

حول  - ب�لذات  اأوروب�  به�  متوج  ك�نت  ونظري�ت  وانقالب�ت  ثورات 
والعلم،  املراأة،  وحقوق  والوطنية  والليربالية  والدميقراطية  الإ�سالح 

والدين... اإلخ. 
نظرية التطور Evolution لت�س�رلز داروين. -
�سبن�سر. - لهربرت  الجتم�عية  الداروينية 
اأين�ست�ين. - Relativity لألربت  الن�سبية 
م�ستوى  - على   The Great Depression العظيم  امل�يل  الك�س�د  حدوث 

الع�مل كله )1929م(.
ا�ستخدام القنبلة الذرية لأول مرة 1945م. -
ظهور جم�ع�ت اإ�سالمية، اأهمه� »الإخوان امل�سلمون« 1928م.  -
امل�سرية. - ال�سيوعية  ظهور احلركة 
�... اإلخ، منه�  - � وطبقيًّ � واجتم�عيًّ تغريات يف بنية املجتمع امل�سري اقت�س�ديًّ

وم�سروعه  حرب  طلعت  وظهور  التع�ونية،  واحلركة  العم�لية،  احلركة 
املجتمع  منظم�ت  يف  ه�ئل  وزخم  الوطنية،  و�سرك�ته  م�سر«  »بنك 

املدين.
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-  � وعلميًّ  � وفكريًّ  � اأدبيًّ املج�لت:  جميع  يف  م�سرية  عبقري�ت  بزوغ 
اإلخ.  ...� � ومو�سيقيًّ وري��سيًّ  � � و�سن�عيًّ وفنيًّ  � واقت�س�ديًّ

والت�س�ل  - الإعالم  و�س�ئل  وتطور  اله�ئل  املعريف  النفج�ر  بداي�ت 
والطب�عة. والنقل 

ق�ئمة طويلة مبخرتع�ت ومكت�سف�ت. - ظهور 
ظهور من�هج جديدة يف العلوم الإن�س�نية... اإلخ. -

اأو  م�ئة  اأنه ك�ن فح�سب جمرد واحد من  الرجل على  اإىل  النظر  ولكن 
م�ئتني من رواد النهو�س والإ�سالح - كلهم ي�سرتك يف مع��سرته لذلك الزمن 

الزاخر ب�لأحداث اخلطرية - ل يفيه حقه، بل يغمطه الكثري الذي ي�ست�أهله.

فمحمد فريد وجدي - دومن� نظر اإىل اعتب�رات ت�سعه دون غريه مبق�يي�س 
ال�سهرة الك��سحة اأو مع�يري ذيوع ال�سيت ب�سكل �س�خب اأو ال�ستئث�ر ب�ل�س�حة 
مك�نة  واأجلهم  قدًرا  الكوكبة  تلك  اأرفع  من  احلقيقة  يف  ك�ن   - واحتك�ره� 
والعمل  البحث  جم�لت  يف  تعدًدا  واأكثهم  اإنت�ًج�  واأوفرهم  علًم�  واأغزرهم 
والن�س�ط، ف�ساًل عن »ري�دته«، ب�ملعنى الدقيق للكلمة ولي�س ب�ملعنى املج�زي 
الع�م، لعدد من فروع البحث والت�أليف والن�س�ط يندر اأن ينه�س به� غريه، اأو 
وعلى  وت�أكد يف حقه،  عنه  الذي عرف  النحو  على  ل�سواه  به�  الت�ريخ  ي�سهد 

النحو الذي جمع هو فيه بني تلك املج�لت والفروع على ت�سعبه�.
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2-1فريد1وجدي:1تفردات1الكاتب1واإلنسان

واإذا اأردن� اأن جنمل هن� اأهم »تفرداته«، قلن�:

أنه ك�ن من القالئل اأو النوادر - بني رواد الفكر الكب�ر - الذين  ا  الأول:
املوؤلف�ت  اله�ئل من  والزخم  والفكري  البحثي  النبوغ  �س�مقة من  بلغوا ذرى 
املو�سوعية دون اأن يكملوا تعليمهم النظ�مي، فهو لي�س فقط مل يح�سل على 
تعليم ع�ل، بل مل يتم تعليمه الث�نوي اأي�ًس� !، ف�ساًل عن اأنه مل يكن مثاًل ممن 
اأن  �سيء  واأقرب  اجل�مع�ت،  يف  الدرا�سة  عن  الأزهر  يف  ب�لدرا�سة  ا�ستع��سوا 

نقول: اإنه بنى نف�سه بنف�سه.  

الثاين: اأنه ك�ن ممن يجمعون، من ن�حية، بني ثق�فة تراثية را�سخة ومتينة 
يف علوم العربية والإ�سالم جميعه�، وهذا ي�سي به ب�سكل �س�طع م� كتبه من مواد 
تراثية يف مو�سوعته، وكذلك مق�م�ته وكت�به »كنز العلوم واللغة«، واأ�سلوبه العربي 
وال�سي��سة  الفل�سفة  ت�سمل  حديثة  غربية  ثق�فة  بني  اأخرى،  ن�حية  ومن  الن�در، 
والقت�س�د والت�ريخ والأدب والعلوم احلديثة والجتم�ع والأدي�ن وغري ذلك، مع 

اإتق�نه لعدد من اللغ�ت الأجنبية، من اأهمه�: 

أن ذلك  - اك  الرتكية )بحكم حتدر اأ�سرته من اأ�سل تركي �سرك�سي، ول �س
الآن  ن�سعر نحن  ولو مل  وثق�فته حتى  ن�س�أته وتكوينه  م� يف  رافًدا  مثل 
ن�س�أته  منذ  بيته  يف  وجد  اأنه  والث�بت  موؤلف�ته،  يف  له  مب��سرة  بتجلي�ت 
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مكتبة ع�مرة ب�لكتب ب�للغ�ت العربية والرتكية والفرن�سية، وتدل عب�رة 
لدرجة  الرتكية  للغة  اإتق�نه  على  الع�سرين  القرن  مع�رف  دائرة  يف  له 
تفكريه يف اأن يوؤلف به� بع�س بحوثه يف بداي�ت م�سريته الت�أليفية)1(، ول 
تزال طوائف ال�سرك�س املع��سرة يف الع�مل العربي تفخر ب�نتم�ء حممد 
فريد وجدي اإليه�، وت�سعه �سمن اأهم ال�سخ�سي�ت ال�سرك�سية يف الع�سر 

احلديث()2(.

)1(  يحكي الأ�ست�ذ وجدي اأنه راأى روؤي� ك�أنه يف موؤمتر علمي، واأراد اأن يقوم فيه خطيًب� يف مو�سوع املدنية الإ�سالمية، 
ويقول: »عدت اإىل نف�سي وقلت ب�أي لغة اأخطب ب�لعربية اأم ب�لرتكية اأم ب�لفرن�سية، ف�خرتت الأوىل...«. وهو 
� ميكنه من اأن يح��سر به�، وذلك  م� يدل على اأن تلك ك�نت هي اللغ�ت التي يتقنه� يف ذلك الوقت اإتق�نً� ت�مًّ
ب�لطبع قبل اأن يتقن الإجنليزية اأي�ًس�. انظر: حممد فريد وجدي، دائرة مع�رف القرن الع�سرين، املجلد 4، دار 

املعرفة، بريوت، لبن�ن، ط3، د. ت، �س 168.
)2(  انظر على �سبيل املث�ل: »العالمة الإ�سالمي حممد فريد وجدي«، مق�ل على موقع »�س�ن� اأديج�« الإليكرتوين، 
وهو موقع يهتم ب�ل�سرك�س وت�ريخهم وع�داتهم وتق�ليدهم والثق�فة ال�سرك�سية، واملق�ل منقول عن كت�ب »اأعالم 
وفيل�سوف  ومفكر  واأديب  »عالمة  ب�أنه:  وجدي  املق�ل  وي�سف  حبطو�س،  مو�سى  في�سل  ت�أليف  ال�سراك�سة« 

وب�حث �سحفي ومن��سل اإ�سالمي متميز من �سراك�سة م�سر«. 
ال�سبب راجع  اأن  اأ�سل كردي، ويبدو  اأي�ًس� يفخرون مبحمد فريد وجدي ويعتربونه من  اأن الأكراد  الطريف 
اإىل اأن حتديد فروق �س�رمة - يف اأ�سول بع�س ال�سخ�سي�ت امل�سهورة - بني بع�س الأعراق بعينه� ك�لأكراد 
العرقية والع�ئلية بني هذه الأعراق  والأتراك وال�سرك�س يكون �سعًب� يف بع�س احل�لت، لتداخل العالق�ت 
� يف كثري من الأحي�ن لدول  �، وخ�سعوا ت�ريخيًّ � ومتداخلة �سك�نيًّ التي ع��س اأبن�وؤه� يف من�طق متق�ربة جغرافيًّ

بذاته�.
 »peiwar« اأر�سفني ميك�ئيل، موقع �سبكة بيور الثق�فية على الإنرتنت انظر: �سخ�سي�ت كردية، بحث بقلم 
)وهو موقع كردي ُيعنى ب�لعالق�ت بني الأكراد والعرب(، حيث وردت فيه عب�رة »املوؤرخ الكوردي حممد فريد 
وجدي«، يف �سي�ق حديث عن الأ�ست�ذ العق�د ب�عتب�ره اأي�ًس� كردي الأ�سل، و�سملت الق�ئمة حممد كرد علي 

وق��سم اأمني واآخرين.
ولعل ذلك يذكرن� ب�سخ�سي�ت اأخرى مهمة يف ت�ريخ الفكر امل�سري احلديث، ذات اأ�سول �سرقية غري عربية، 
=مثل: اأحمد �سوقي اأمري ال�سعراء الذي ك�نت يف اأ�سوله اأعراق غري عربية، بع�سه� كردي وبع�سه� غري ذلك، 
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ث�نوية  - مدر�سة  فرن�سيني يف  اأيدي  على  له�  درا�سته  واقع  )من  الفرن�سية 
رفيعة ب�لإ�سكندرية، ثم انهم�كه يف القراءة الدائمة به�، ويالحظ اأي ق�رئ 
ًّ اطالعه الوا�سع جدا على الثق�فة الفرن�سية بكل  ملوؤلف�ت الأ�ست�ذ وجدي
ومو�سوع�ت  ومراجع  م�س�در  على  رئي�سي  ب�سكل  واعتم�ده  جم�لته�، 

و�سحف فرن�سية(.

تثقفه  - �سي�ق  يف  لحًق�  فيه�  وت�سلعه  عليه�  اطالعه  )بحكم  الإجنليزية 
الذاتي(.

لكل  ومت�بعة  ع�سره،  مع�رف  على  اأي�ًس�  اطالع  من  ذلك  �سحب  م�  مع 
الداخل  يف  والفكرية  العلمية  ب�لتطورات  ميوج  ك�ن  الذي  الع�سر  ذلك  ق�س�ي� 

واخل�رج.

وع�ئ�سة التيمورية التي ك�نت من اأ�سل كردي تركي من ن�حية الأب واأ�سل �سرك�سي من ن�حية الأم، ومعه� 
تيمور  ب��س�  اأحمد  العالمة  ال�سقيق  غري  اأخيه�  مثل  التيمورية،  الع�ئلة  من  والفكر  الأدب  �س�ئر جنوم  ب�لطبع 
وولديه حممد وحممود... اإلخ، كم� يذكرن� ب�لع�ئلة الأب�ظية، التي ترجع اأ�سوله� اإىل اإقليم »اأبخ�زي�« يف القوق�ز، 
وجنوم هذه الع�ئلة يف مي�دين الفكر والأدب وال�سي��سة اأ�سهر من اأن تذكر، ومنهم على �سبيل املث�ل فقط: عزيز 

اأب�ظة، وفكري اأب�ظة، ود�سوقي اأب�ظة... اإلخ.
بل اإن من املعلوم�ت الطريفة ذات الدللة يف هذا ال�سي�ق اأن العالمة الكبري خري الدين التون�سي )1810-1890م( 
ك�ن هو نف�سه من اأ�سل �سرك�سي واأب�ظي! ق�ل عنه املفكر الكبري حممد عم�رة اإنه: »ولد يف اإحدى القرى ال�سغرية 
بجب�ل القوق�ز، بقبيلة »اأب�ظة« ال�سرك�سية...«. انظر: حممد عم�رة، تي�رات اليقظة الإ�سالمية احلديثة، كت�ب الهالل، 

العدد 380، اأغ�سط�س 1982، دار الهالل، الق�هرة، �س 95. 

=
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قيمة  ق�س�ي� خطرية، وحتمل  تع�لج  موؤلف�ت  و�سعوا  اأنه ك�ن ممن  الثالث: 
و�سع  فقد  املوؤلفني،  من  معت�دة  وغري   � ن�سبيًّ �سغرية  �سن  يف  وب�قية  ع�لية  فكرية 
كت�به الأول »الفل�سفة احلقة يف بدائع الأكوان« وهو يف ال�س�بعة ع�سرة، ثم كت�به 
هذا الذي هو بني يدي الق�رئ »املدنية والإ�سالم« وهو يف الع�سرين تقريًب�، وهو 
نف�سه ترجمة عربية مل� ك�ن قد و�سعه اأ�ساًل قبل ذلك ب�لفرن�سية! كل ذلك وهو 
ولعله  الث�نوية،  الدرا�سة  فقد وقف عند   � ع�ليًّ  � نظ�ميًّ تعليًم�  يتلقوا  الذين مل  من 
يف  زيدان  جرجي  تنويه  اإىل  ن�سري  اأن  هن�  وح�سبن�  اأي�ًس�!  به�  الدرا�سة  يتم  مل 
�سنة 1907م،  فريد وجدي  ملحمد  )الد�ستور(  ب�سدور جريدة  )الهالل(  جملته 
ق�ئاًل �سمن هذا التنويه: اإن فريد وجدي غني عن التعريف؛ لأنه م�سهور للقراء 
ونه�سته، وك�ن وجدي يف  الإ�سالم  الفل�سفية والجتم�عية ودرا�س�ته يف  ببحوثه 
ذلك الوقت - طبًق� للراجح من ت�ريخ مولده - م�زال يف اأواخر الع�سريني�ت من 

عمره مل ي�سل حتى اإىل الثالثني)1(.

الرابع: اأنه ك�ن - ب�سه�دة كل من عرفوه عن قرب وخ�لطوه - �س�حب 
ك�ن  التي  اخللقية  والقيم  املب�دئ  من  منظومة  �سمن  تب�رى،  ل  اأدبية  �سج�عة 
يتم�سك به� مت�سًك� �سديًدا ول يتن�زل عنه� مهم� ك�نت الأخط�ر التي تتهدده، اأو 

امل�س�عب التي يتعر�س له�، واملغري�ت التي اأم�مه. 

ال�سنة 16، عدد  اإىل يوليو 1908،  اأكتوبر 1907  انظر:جرجي زيدان، جملد )الهالل(، واملجلد ي�سم الأعداد من   )1(
دي�سمرب 1907، مطبعة الهالل ب�لفج�لة مب�سر، �س192.
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روى الأ�ست�ذ العق�د)1( الكثري من هذه املواقف الن�درة التي ع�ي�سه� بنف�سه 
اأثن�ء عمله مع فريد وجدي، وذكر الأ�ست�ذ اأنور اجلندي)2( من�ذج اأخرى من واقع 

مع�ركه ال�سحفية، فمن ذلك:

حمالته على ال�ستعم�ر والحتالل الربيط�ين واللورد كرومر )1841- -
1917م( وهو يف عنفوان نفوذه حيث ك�ن تقريًب� ح�كم م�سر الفعلي.

هجومه على دنلوب م�ست�س�ر وزارة املع�رف، وعدم اإعف�ئه �سعد زغلول  -
نف�سه من امل�سئولية فيم� يتعلق ب�ل�سي��س�ت التعليمية يف ظل الحتالل.

تخلًي�  - اعتربه وجدي  مل�  )1868-1932م(  �سوقي  اأحمد  على  هجومه 
منه عن دوره الوطني وانهم�كه - من وجهة نظره - يف مدح اخلديوي 

ب�عتب�ره فقط �س�عر الأمري.
مع  - الوطني،  احلزب  زعيم  )1874-1908م(،  ك�مل  مل�سطفى  انتق�ده 

وذلك  الوطني،  احلزب  اإىل  ينتمي  وجدي(  )فريد  نف�سه  هو  ك�ن  اأنه 
بطلب  بداأت  قد  بينهم�  املعرفة  وك�نت  النظر!  وجه�ت  يف  لختالف 
من م�سطفى ك�مل نف�سه اأن يتعرف عليه، وهو م� يدلن� على قيمة فريد 

وجدي لدى مع��سريه، و�سدى كت�ب�ته بينهم يف تلك املرحلة املبكرة.

)تراجم  ع�سر  ال�س�بع  املجلد  ملوؤلف�ته،  الك�ملة  املجموعة  طبعة  عرفتهم،  رج�ل  العق�د،  عب��س حممود  انظر:    )1(
و�سري-3(، دار الكت�ب اللبن�ين، بريوت، لبن�ن، ط1، 1980، من �س 536 اإىل 538.

للكت�ب،  الع�مة  امل�سرية  الهيئة  والدين،  العلم  بني  التوفيق  رائد  وجدي  فريد  حممد  اجلندي،  اأنور  انظر:    )2(
الق�هرة، 1974، من �س 34 اإىل 43.
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هجومه على وزارة م�سطفى فهمي. -
انتق�ده - دومن� اكرتاث لأية ح�س��سي�ت اأو جم�مالت - لختي�ر بطر�س  -

غ�يل رئي�ًس� للوزراء.
انتق�ده ال�سديد لالأمرية ن�زيل ف��سل )ت 1914م()1(، وهي �سخ�سية قوية  -

م�سهورة وذات نفوذ، ف�ساًل عن اأنه� تنتمي اإىل الأ�سرة امل�لكة، فهي ابنة 
الأمري م�سطفى ف��سل ابن اإبراهيم ب��س�، وهي �س�حبة ال�س�لون ال�سهري 
الذي ك�نت ت�ست�سيف فيه، يف من�ق�س�ت اأدبية وفكرية، �سخ�سي�ت من 
اأمث�ل ال�سيخ حممد عبده وق��سم اأمني )1863-1908م( و�سعد زغلول 

)1857-1927م(، وغريهم.

)1(  ح�ولت كثرًيا واأخفقت لالأ�سف - حتى بعد الرجوع ملظ�ن كثرية ولأ�سدق�ء وزمالء ب�حثني - يف اأن اأعث على 
ت�ريخ دقيق وموثق مليالد الأمرية ن�زيل ف��سل، ب�لرغم من اأهمية �سخ�سيته� يف ت�ريخ م�سر احلديث، ووجدت 
لعمر  الن�س�ء«  »معجم  نقاًل عن  وف�ته� )1914م(  ت�ريخ  بذكر  مثلي  اكتفوا  الب�حثني  عليهم من  اطلعت  من 
ر�س� كح�لة. ولكن كالم امل�س�در عنه� يرجح - يف راأيي - األ يكون عمره� وقت وف�ته� يقل عن خم�سني ورمب� 
�ستني ع�ًم�، حيث ذكر بلنت على �سبيل املث�ل اأنه� ك�نت ت�س�عد اأحمد عرابي خالل حركته الوطنية وك�نت 
عندئذ اأمرية ذات قيمة و�سهرة وحتظى بتقدير، وهو م� ي�سي ب�أنه� مثاًل مل تكن اأقل من ثالثني �سنة يف اأوائل 

الثم�نيني�ت من القرن الت��سع ع�سر، وهي فرتة ظهور احلركة العرابية. 
انظر مثاًل: 

Wilfrid Scawen Blunt. Secret History of the English Occupation of Egypt, Arab Center for Research and 

Publishing, Cairo, Egypt, 1981, p. 394. 

وقد منى اإىل علمي اأن كت�بً� �سدر يف تون�س عنه� خالل ال�سنوات الأخرية، ولكن لالأ�سف مل تتح يل بعد فر�سة 
الطالع عليه، وبي�ن�ته كم� يلي ملن �س�ء ال�ستزادة، حيث يتعر�س الكت�ب لي�س فقط حلي�ة الأمرية ن�زيل ف��سل 
يف م�سر ون�س�طه�، بل كذلك لفرتة ذه�به� اإىل تون�س حيث بقيت هن�ك على مدى ثالث ع�سرة �سنة، وافتتحت 
�س�لونً� م�س�بًه� ل�س�لونه� مب�سر، وك�ن له� هن�ك ن�س�ط مهم: اأبو الق��سم حممد كرو، الأمرية ن�زيل ف��سل رائدة 

النه�سة يف م�سر وتون�س، دار املغرب العربي، تون�س، 2002.
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انتق�ده اجلريء للخديوي عب��س حلمي الث�ين نف�سه )حي�ته م� بني 1874  -
�سطوته  عنفوان  يف  وهو  و1914م(   1892 بني  م�  وحكمه  و1944م 
وجربوته رغم م� عرف عنه من �سدة مع خ�سومه، وج�ء ذلك ب�لوقوف 
موقف  يف  )1870-1932م(  البكري  توفيق  ملحمد  والنت�س�ر  �سده 
م�س�دة له مع اخلديوي، بعد اأن راأى وجدي اأن احلق يف �سف البكري! 
ول يعني هذا اأن وجدي ك�ن من�وئً� دائًم� للق�سر، ولكنه ك�ن ل يرتدد 

يف املع�ر�سة والنقد اإذا راأى م� ي�ستوجب ذلك.

الت��سع  القرن  أواخر  يف  ار  م�س يف  ال�سح�فة  رواد  من  ك�ن  أنه  ا  اخلام�س:
وموؤ�س�ًس�  حمرًرا،  الع�سرين،  القرن  من  الأول  الن�سف  امتداد  وعلى  ع�سر، 
لل�سحف، ورئي�ًس� للتحرير، ف�أ�سدر على �سبيل املث�ل، من حيث الري�دة الزمنية: 
جملة »احلي�ة« �سنة 1899م، ومن حيث جم�ل ال�سح�فة اليومية ال�سي��سية املوؤثرة 
ت�ريخ  »الد�ستور«  اأواخر 1907م. ودخلت  الأول  »الد�ستور« يف عهده�  �سحيفة 
ال�سح�فة العربية من اأو�سع الأبواب، ويكفي اأنه� ك�نت تتعث كثرًيا لقلة املوارد، مع 
� - واإن ك�ن غري ر�سمي - للحزب الوطني بعد جريدة »اللواء«،  كونه� ل�س�نً� مهمًّ
وذلك لأن �س�حبه� فريد وجدي ك�ن �سديد التم�سك مبب�دئه، بحيث ك�ن يرف�س 
مرحلة  يف  وك�ن  ال�سي��سية.  مواقفه  لتغيري  عليه  ال�سغط  اإىل  ترمي  م�س�عدة  اأي 
ب��سم  الن�طقة  رئ��سة حترير جملة »الأزهر« -  تولوا  اأبرز من  لحقة من حي�ته من 
هذه املن�رة ال�س�خمة يف الع�مل الإ�سالمي - ف�أجرى فيه� منذ ت�سلمه� 1933م يد 

� يف يوم من الأي�م.  التطوير، مع اأنه مل يكن هو نف�سه اأزهريًّ
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ال�صاد�س: اأنه اأول من عكف مبفرده - دون مع�ونة من اأحد على الإطالق 
دائرة مع�رف  ت�أليف  one-man show( - على  ب�لإجنليزية جم�ًزا  يطلق عليه  )فيم� 
عربية حديثة هي »دائرة مع�رف القرن الرابع ع�سر الهجري - الع�سرين امليالدي«، 
اأية مالحظ�ت  النظر عن  بغ�س  اآلف �سفحة،  ت�سعة  وقرابة  يف ع�سرة جملدات 
ًد يكون م�ستحيال  اأنه ارت�د طريًق� يك� اأو انتق�دات وجهت للمو�سوعة)1(، فح�سبه 
كدائرة   - مكتملة  غري  حم�ولت  �سوى  ذلك  يف  ي�سبقه  ومل  لالأفراد،  ب�لن�سبة 
عكف  فقد  اأجنزه،  مب�  تق�رن  ل   - )1819-1883م(  الب�ست�ين  بطر�س  مع�رف 
أجنزه يف �سمت وعمل دوؤوب  ا وحده على هذا العمل الكبري و حممد فريد وجدي
�س�ق دون م�س�عدة اأو متويل خ�رجي، ل ل�سيء اإل ليكمل - كم� ق�ل هو - نق�ًس� 
وجده يف املكتبة العربية يف جم�ل املو�سوع�ت؛ ولي�سهل على العلم�ء والب�حثني 
مثال  ًله  ق� مب�  يذكرن�  وجدي  فريد  حممد  �سخ�سية  يف  اجل�نب  وهذا  عملهم!)2(، 

)1(  من بني من وجهوا بع�س النتق�دات اأو املالحظ�ت لـ»دائرة مع�رف القرن الع�سرين«، �سواء من حيث املنهج 
اأو الرتتيب اأو توزيع املواد اأو فيم� يتعلق مبعلوم�ت معينة داخل املواد... اإلخ، كلٌّ من العالمة اأحمد تيمور ب��س�، 
اأقروا للموؤلف بجهده واأثنوا على  وال�سيخ حممد ر�سيد ر�س�، والدكتور حممد ح�سني هيكل، واإن ك�نوا قد 
مواطن الثن�ء. وعلى اجل�نب الآخر، قرظ املو�سوعة تقريًظ� كبرًيا داود برك�ت رئي�س حترير الأهرام، وال�سحفي 

العجوز توفيق حبيب، وغريهم�.
ولبد من اأن نذكر اأن فريد وجدي احرتم النتق�دات التي وجهت ملو�سوعته فك�ن اأن عكف على اإ�سدار طبعة 

جديدة مزيدة ومنقحة راعى فيه� اأوجه النقد، وا�ستكمل النق�س و�سوب الأخط�ء. 
انظر: فيليب دي طرازي، ت�ريخ ال�سح�فة العربية، املطبعة الأدبية، بريوت، 1914م، ج3، �س 189 ح��سية 4.

)2(  انظر: املعلم بطر�س الب�ست�ين، كت�ب دائرة املع�رف، املجلد الأول، بريوت، ط1،1876م، طبع مبعرفة املوؤلف، 
�س 2 و 3 من املقدمة، وانظر: حممد فريد وجدي، دائرة مع�رف القرن الرابع ع�سر/ الع�سرين، دار املعرفة 

للطب�عة والن�سر، بريوت، لبن�ن، ط3، د.ت.، املقدمة، �س 3 و 4. 
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العالمة اأبو احل�سن الندوي من اأنه ك�ن هن�ك يف تلك احلقبة اأفراد يقومون بدور 
املج�مع العلمية)1(. 

يف  العربية  اللغة  علوم  يف  املوؤلفني  رواد  من  ك�ن  ب�أنه  انفرد  اأنه  ال�صابع: 
نواة  ك�ن  والذي  واللغة«،  العلوم  »كنز  املبكر  كت�به  من خالل  احلديث،  الع�سر 

مبكرة ملو�سوعته الكبرية لحًق�.

فن من  وا�سح يف  ب�جته�د  اأ�سهموا  الذين  القالئل  اأنه ك�ن من  الثامن: 
من  املق�مة،  فن  وهو  الع�سور،  عرب  نت�ًج�  اأندره�  ومن  العربي،  النث  فنون  اأخ�س 

خالل مق�م�ته املعروفة بـ »الوجدي�ت«)2(.

)1(  انظر: اأبو احل�سن علي احل�سني الندوي، الإ�سالمي�ت بني كت�ب�ت امل�ست�سرقني والب�حثني امل�سلمني، موؤ�س�سة الر�س�لة، بريوت، 
لبن�ن، الطبعة الث�لثة، )1406هـ/ 1986م(، �س 60.

خف�جي املنعم  عبد  حممد  له�  وقدم  حققه�  وجدي،  فريد  حممد  مق�م�ت  �سرح   – الوجدي�ت  انظر:    )2( 
وعبد العزيز �سرف، دار الكت�ب اللبن�ين - مكتبة املدر�سة، بريوت، ط1، )1402هـ/ 1982م(. 

وجتدر الإ�س�رة - طبًق� مل� ذكره خف�جي و�سرف �س 40 و41 - اإىل اأنه عندم� اأع�د وجدي اإ�سدار جملة »احلي�ة« 
من جديد يف الق�هرة 1906م، خ�س�س فيه� ب�بً� �سم�ه »الوجدي�ت« ، واإن ك�ن احل�جري قد ذكر اأن وجدي بداأ 
بهذه املق�م�ت منذ ال�سنوات الأوىل من »احلي�ة«  1899م، متخذة عن�وين خمتلفة اإىل اأن ا�ستقرت اأخرًيا على 
هذا العنوان. ومن ذلك يت�سح اقرتاب امل�س�فة الزمنية بني »حديث عي�سى بن ه�س�م«  للمويلحي و»املق�م�ت 

الوجدية« .
ولبد اأي�ًس� من تو�سيح اأن »الوجدي�ت«  جعله� الأ�ست�ذ حممد فريد وجدي عنوانً� لإ�سدارين له ل اإ�سدار 
واحد، فهي عنوان )مق�م�ت( كم� قلن� ن�سره� تب�ًع� يف جملة »احلي�ة«  وغريه�، ثم جمعت لحًق� يف كت�ب، كم� 
اأنه اأ�سدر )جملة( ب�ل�سم نف�سه يف 15 فرباير 1921م ح�سبم� يذكر فيليب دي طرازي يف كت�به عن ت�ريخ 
ال�سح�فة العربية، اجلزء 3 �س 198، ك�نت ت�سم اأحي�نً� مق�م�ت على ال�سورة ذاته�، وت�سم خواطر ومق�لت 

اأخرى له اأي�ًس�.



تقدمي
3131

ومن  الكرمي عموًم�،  القراآن  بتف�سري  املهتمني  اأوائل  من  ك�ن  اأنه  التا�صع: 
للقراآن خ�سو�ًس�، وذلك من وجهني ل من وجه  العلمي  التف�سري  رموز مدر�سة 

واحد:

له� خ�س�ئ�س و�سم�ت  - التف�سري  ن�حية �س�حب مدر�سة يف  اأنه ك�ن من 
القراآين يف  الن�س  فهم  والجته�د يف  الع�سر  علوم  مواكبة  منه�  مهمة، 
�سوئه�، والجته�د يف التوفيق بني الثنني بقدر م� يتحمل الن�س، وقد 
العرف�ن«)1(،  »�سفوة  �سم�ه�  لتف�سريه  مقدمة  يف  ذلك  منهجه  اأجمل 
طبعت اأحي�نً� منفردة - لأهميته� يف ذاته� - واأحي�نً� اأخرى مع التف�سري.

ثم ك�ن اأن انفرد من ن�حية ث�نية، وهي ن�حية ال�سكل، ب�أنه ك�ن �س�حب  -
منذ  مب�سطة  بلغة  احلديث  الع�سر  يف  الكرمي  للقراآن  موجز  تف�سري  اأول 
أول تف�سري على الإطالق -  اره، وكذلك  »تف�سري اجلاللني« وم� يف م�سم�
فيم� اأ�س�ر اإليه بع�س الب�حثني - يظهر على ه�م�س ن�س امل�سحف، فيم� 
اأثره بعد ذلك الع�سرات  اأطلق عليه »امل�سحف املف�سر«، وهو م� اقتفى 
اأو  جديدة،  مف�سرة  م�س�حف  ب�إ�سدار  �سواء  والن��سرين،  املوؤلفني  من 
الن��سرين،  ذيوًع� بني  اأكثه�  )لعل  تراثية  تف��سري خمت�سرة  ب�إع�دة طبع 
بعد تف�سري اجلاللني املحلي وال�سيوطي، خمت�سر ابن �سم�دح الأندل�سي 

)1(  انظر: حممد فريد وجدي، مقدمة �سفوة العرف�ن يف تف�سري القراآن، مطبعة ال�سعب، �سوال 1321هـ. 

اأ

ب
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لتف�سري الإم�م الطربي(، اأي ب�قتف�ء ذلك ال�سكل الذي ابتكره وجدي 
وهو طبع التف�سري على ح��سية امل�سحف)1(.

أنه مل يكد يرتك - فيم� نعلم - معركة فكرية اأو اجتم�عية مهمة  ا  العا�صر:
اإل ك�ن يديل بدلوه فيه�، يف اأ�سلوب عف ولغة مهذبة، تنفذ مب��سرة اإىل لب الق�سية 
ب�سكل مو�سوعي ول تتدنى لرتا�سق�ت �سخ�سية، و�سهد له بذلك اخل�سوم قبل 
الأن�س�ر. ونالحظ اأن ردوده ك�نت �سريعة ومواكبة للجدل حول الق�سية، اإذا مل 
تكن هي ذاته� من مثريات هذا اجلدل، و�سديدة احل�سم يف منطلق�ته� الفكرية، مم� 
� لدى وجدي بني م� يوؤمن به وم� يعلنه ويعرب عنه ويدافع  � ت�مًّ يعك�س ات�س�ًق� فكريًّ

عنه. ومن الأمثلة:

رده على كت�ب »حترير املراأة« لق��سم اأمني فور �سدوره 1899م مبجموعة  -
مق�لت يف جريدة )املوؤيد( ح�سبم� ن�س هو على ذلك يف مو�سوعته)2(، 
أن رد وجدي  احثني  وهي معلومة غري م�سهورة، اإذ امل�سهور فقط بني الب�
على ق��سم اأمني ك�ن بكت�به »املراأة امل�سلمة« بعد �سدور كت�ب اأمني »املراأة 
ًن رده فعال على كت�ب اأمني الث�ين »املراأة اجلديدة«  اجلديدة«. وب�لطبع ك�

ال�س�در يف �سنة 1900م هو بكت�ب »املراأة امل�سلمة« يف �سنة 1901م. 

اأعالم  �سل�سلة  املو�سوعي،  واملفكر  الإ�سالمي  الك�تب  وجدي  فريد  حممد  البيومي،  رجب  حممد  انظر:    )1(
امل�سلمني رقم 86، دار القلم، دم�سق، ط1، 2003، ف�سل: »امل�سحف املف�سر«، وب�لذات �س 130 و 131. 

)2(  انظر: حممد فريد وجدي، دائرة مع�رف القرن الع�سرين، املجلد 8، دار املعرفة، بريوت، ط3، �س 595.
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رده - �سمن ردود اآخرين - على امل�سيو ج�برييل ه�نوتو وزير خ�رجية  -
ن�سر  بعد  اندلعت  فكرية  معركة  يف  )1853-1944م(  ال�س�بق  فرن�س� 

ترجمة مق�ل ه�نوتو يف )املوؤيد( يف اإبريل 1901. 
 ردوده على اللورد كرومر، �سواء بعد تقرير الأخري الذي �سدر 1906م،  -

Modern Egypt اأو  احلديثة«  »م�سر  كرومر(  )كت�ب  كت�به  �سدور  بعد   اأو 
�سنة 1908م. 

رده على كت�ب »يف ال�سعر اجل�هلي« لطه ح�سني ال�س�در يف �سنة 1926م  -
بكت�ب »نقد كت�ب يف ال�سعر اجل�هلي« يف ال�سنة نف�سه� 1926م. 

رده على »الر�س�لة« التي اأ�سدره� يف �سنة 1937م اإ�سم�عيل اأحمد اأدهم  -
)1911–1940م()1( واأث�رت �سجة يف وقت �سدوره� - وهي »مل�ذا اأن� 
ا على ر�س�لة لأحمد زكي اأبو �س�دي  ملحد؟«، والتي كتبه� اأدهم نف�سه ردًّ
)1892-1955م( عن »عقيدة الألوهية«، وذلك مبق�ل بعنوان »مل�ذا هو 
ملحد؟« كتبه فريد وجدي يف جملة الأزهر يف ال�سنة نف�سه� )1937م(، 
تقدير  مو�سع  وك�ن  النق�د،  نظر  ا�ستلفت  ومو�سوعي  مهذب  ب�أ�سلوب 
من  عنيفة  ردود  من  ال�سي�ق�ت  هذه  مثل  يف  املعت�د  عن  لبعده  واإكب�ر 

الكت�ب الإ�سالميني)2(. 

)1(  انظر: ترجمة اإ�سم�عيل اأدهم يف: خري الدين الزركلي، الأعالم، دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة اخل�م�سة، 
م�يو، 1980م، اجلزء الأول، �س 310.

)2(  انظر مثاًل: ج�بر ع�سفور، هوام�س على دفرت التنوير، الهيئة الع�مة لق�سور الثق�فة، ط2، 1994، �س 184، 
=حيث اأثنى ثن�ء ع�طًرا على الأ�ست�ذ حممد فريد وجدي، وق�ل: »لقد اعتدت اأن اأع�ود قراءة م� كتبه حممد 
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راأيه الذي اأدىل به يف املعركة الفكرية املحتدمة التي ق�مت حول مدى  -
ال�سيخ  وافق  اأن  بعد  الكرمي،  القراآن  ترجمة  واإمك�نية  وم�سروعية  جواز 
جواز  على  )1881-1945م(  الأزهر  �سيخ  املراغي  م�سطفى  حممد 
الرتجمة، وذلك يف وجه حملة ع�تية من اأزهريني وغريهم ك�نت ترف�س 
الرتجمة مت�ًم�. وقد وافق فريد وجدي ال�سيخ املراغي على راأيه، والذي 
بداأ املراغي اإعالنه حوايل �سنة 1932م، اأي قبل اأن يتوىل امل�سيخة للمرة 

الث�نية.
ردوده على بع�س م� ج�ء يف »دائرة املع�رف الإ�سالمية« من اأخط�ء لبع�س  -

امل�ست�سرقني، مثلم� ج�ء يف م�دة )اأبو بكر( وم�دة )الإجم�ع(. ومعروف 
اأن هذه املو�سوعة بداأ �سدور ترجمته� العربية يف اأوائل الثالثيني�ت حتى 
تت�ح م�دته� العلمية للعرب وامل�سلمني، في�ستفيدون مم� فيه� من معلوم�ت 

اأو منهج، ويتمكنون من الرد على م� ي�ستوجب الرد)1(.  

فريد وجدي، مت�أماًل، ق�ئاًل لنف�سي: هذا مفكر اإ�سالمي جليل، ل يجد حرًج� يف الرد على من يعلن اإحل�ده 
بكلمة  اإل  يتكلم عنه  الد�ستورية، فال  بحقوقه  موؤمًن�  الإحل�د حمرتًم� �س�حبه،  ويواجه هذا  �سبيل،  ب�أكث من 

ا ل ه�زًل، وحم�وًرا ل مرهًب�، ومن�ق�ًس� احلجة ب�حلجة…«.  »ح�سرة« ج�دًّ
)1(  من اأجل �سورة وا�سحة ومو�سوعية - واإن تكن مركزة - عن »دائرة املع�رف الإ�سالمية«، مب� له� وم� عليه�، 
املرتجمة  العربية  طبعته�  يف   - – ب�لذات  اأو  �سخم،  غربي  ا�ست�سراقي  كم�سروع  الأ�سلي  ن�سه�  يف  �سواء 
كم�سروع ثق�يف مهم، ومالب�س�ت �سدور وا�ستمرار ذلك امل�سروع يف م�سر واأ�سدائه املختلفة، ول�سيم� وك�تب 
التقدمي احل�يل اأتيحت له امل�س�ركة �سمن فريق الطبعة العربية لهذه املو�سوعة اجلليلة يف �سنواته� الأخرية من 
عهد �س�حب امل�سروع - الب�قي عندئذ معه بعد رحيل معظم الرواد الآخرين - الأ�ست�ذ الراحل اإبراهيم زكي 
خور�سيد، ميكن للق�رئ الرجوع اإىل: معتز �سكري، دائرة املع�رف الإ�سالمية اأو �سر املنزل رقم 14، مق�ل ن�سر 

مبوقع �سحيفة »م�سرن�« الإليكرتونية، بت�ريخ 5 ين�ير 2010م.

=
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التعبري -  اإذا ج�ز  والفكر -  العلم  »رهب�ن«  اأنه ك�ن من  احلادي ع�صر: 
� للعزلة، وع�كًف� على القراءة  �، وع�زًف� عن احلي�ة الجتم�عية، وحمبًّ فقد ك�ن نب�تيًّ
والبحث والت�أليف، يكتفي بري��سة امل�سي ذاهاًل عم� حوله يف ال�سوارع والطرق�ت!

يقيم معه� يف  التي ك�ن  بوالدته  ال�سديد  بره  يت�سح من �سرية حي�ته  كم� 
بيت واحد حتتل هي فيه ط�بًق�، ويحتل هو فيه مع زوجته ط�بًق� اآخر، وك�ن يق�سي 
اأ�سرته  مع  فع��س  ب�أولد؛  يرزق  األ  الأقدار  و�س�ءت  طوياًل)1(،  وقًت�  والدته  مع 
ال�سغرية هذه متفرًغ� للعمل البحثي والت�أليفي، زاهًدا يف الأ�سواء ومب�هج احلي�ة 

الجتم�عية.

بطريقة  واأجملته  مل�سته  كم�  ويجمله  املعنى  هذا  يلم�س  مل  اأحًدا  ولعل 
رقيقة معربة الأديبة ال�سهرية مي زي�دة )1886-1941م( حني بعثت بر�س�لة اإىل 
– 1929م(   1347( �سنة  الأ�سحى  عيد  مبن��سبة  وجدي  فريد  الأ�ست�ذ حممد 
العلم  على  الدائم  ب�لنكب�ب  معروف  مثله  مفكر  العيد  يق�سي  كيف  لت�س�أله 
د على طريقة �س�ئر الن��س، اأم اأنت  والبحث، فق�لت: »... فهل اأنت ي� اأ�ست�ذ ُتعيِّ
التي هي  الكتب  تلك  لتخرج  واأبح�ثك  يوم ع�كف على درو�سك  اليوم ككل 
جمتمع يغنيك عن كل جمتمع، وت�سدر دائرة مع�رف القرن الع�سرين التي يزيد 
قيمته� اأنه� عمل رجل فرد... اإلخ؟« وقد اأج�ب وجدي عليه� موؤكًدا هواج�سه� 

)1(  طبًق� مل� ذكره حممد رجب البيومي، الأ�ست�ذ اجل�معي ورئي�س حترير جملة الأزهر، واملقيم يف املن�سورة ب�سفة 
دائمة لظروفه ال�سحية، يف حوار ه�تفي اأجراه معه ك�تب هذا البحث يف 13 يونيو 2009م. 
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ق�ئاًل: »م� راأيت �سوؤاًل ت�سمن جوابً� مثل هذا اجلواب«!، وذلك بعد اأن حي�ه� 
واأثنى عليه� بكلم�ت ع�طرة، منه� قوله: »اأنت التي لك يف كل منحى من من�حي 
جيد  به�  يتجلى  درًرا  ال�س�حرة  يراعتك  من  فيه�  تنثين  جولة  العقلي  الن�س�ط 

الأدب اأو العلم«)1(.

وهذه الواقعة، على طرافته�، توؤكد اأن الفكرة اخل��سة بتفرغ وجدي للعلم 
�س�ئعة عنه، وم�ستقرة يف  ن�س�ط اجتم�عي ك�نت فكرة  اأي  والبحث وعزوفه عن 
الأو�س�ط الثق�فية، وا�ستمرت منذ بواكري حي�ته حتى خواتيمه�، واأنه مل يكن يجد 

نف�سه يف ح�جة لدفعه� اأو نفيه�.

وقد لفتت نظر ك�تب هذه ال�سطور م�س�ألة �سديدة الغرابة، وهو يعكف على 
درا�سة حي�ته، وهي كيف اأن �س�حب »كنز العلوم واللغة« و»دائرة مع�رف القرن 
كثرية،  اأخرى  مو�سوعية  وموؤلف�ت  و»الوجدي�ت«  املف�سر«  و»امل�سحف  الع�سرين« 
واأحد اأع�ظم علم�ء اللغة والأدب والفكر يف زمنه، مل يكن يف اأي وقت على مدار 
حي�ته كله� ع�سًوا يف جممع اللغة العربية، مع اأنه ك�ن وقت اإن�س�ئه )1932م( يف 
اثن�ن  الآف�ق، ول يختلف  موؤلف�ت طبقت �سهرته�  ال�ستني من عمره، و�س�حب 

على ف�سله وعلمه ومك�نته!)2(.

)1(  انظر: اأنور اجلندي، حممد فريد وجدي رائد التوفيق بني العلم والدين، مرجع �س�بق، من �س 135 اإىل 137.
يوؤكد هذه احلقيقة على نحو ق�طع الطالع على كت�ب �سوقي �سيف »جممع اللغة العربية يف خم�سني ع�ًم�«،   )2(
= حيث ذكر يف كت�به على �سبيل احل�سر اأ�سم�ء جميع اأع�س�ء املجمع يف دوراته املتوالية منذ ن�س�أته، مبن فيهم
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ولكن الدكتور حممد رجب البيومي، تلميذه النجيب املحب الذي كتب 
ف�سر  الأخرية،  ال�سنوات  يف  ن�سره�  ب�إع�دة  موؤلف�ته  من  الكثري  واأحي�  كثرًيا،  عنه 
للعزلة عزوًف� عن احلي�ة   � اأنه ك�ن حمبًّ اإن �سبب ذلك  ق�ئاًل:  اللغز  للب�حث هذا 
الع�مة، حتى ولو ك�نت يف �سكل م�س�ركة يف ع�سوية املجمع اللغوي، مب� يقت�سيه 
ذلك من التزام بح�سور جل�س�ت، وم�س�ركة منتظمة واأعم�ل اإ�س�فية، م�سيًف�: »مع 
اأن حممد فريد وجدي يكفيه اأنه ك�ن اأ�ست�ذ العق�د، وهو اأف�سل يف راأيي - اأي راأي 

البيومي- من جميع اأع�س�ء جممع اللغة العربية الآخرين«)1(. 

ولكن اأي عجب من زهده يف ع�سوية جم�مع ك�ملجمع اللغوي ملجرد ميله 
للعزلة اإذا عرفن� م� هو اأكث من ذلك، مم� ج�ء يف م�س�در ترجمته نقاًل عمن خ�لطوه 
عن قرب، من قبيل اأنه »مل يكن يرت�د دور ال�سينم� اأو امل�س�رح، وك�ن يعتذر عن 
�سهود احلفالت والجتم�ع�ت كله�، ومل يعرف اأنه ا�سط�ف مرة يف اإحدى مدن 
�سب�به وكهولته  يعمل يف  اأنه ك�ن  اخل�رج«)2(! كم� ذكروا  اإىل  �س�فر  اأو  ال�سواطئ 
اليومي  العمل  من  امل�سني  النمط  هذا  خفف  ثم  يوم،  كل  �س�عة  ع�سرة  �ست 

ال�س�ق بعد بلوغه اخلم�سني)3(.

من حل حمل راحلني، ومبن فيهم مرا�سلو املجمع من خ�رج م�سر، اإىل م� بعد وقت وف�ة وجدي ب�أكث من 30 
ع�ًم�، ويت�سح مم� ذكره غي�ب ا�سم الأ�ست�ذ فريد وجدي مت�ًم�.

)1(  امل�سدر: احلوار اله�تفي ال�س�بق الإ�س�رة اإليه مع الدكتور البيومي.
الآداب،  ر�س�لة م�ج�ستري، كلية   ،� اإ�سالميًّ فريد وجدي مفكًرا  �سليم�ن، حممد  بيومي  اإبراهيم  انظر: �سب�ح    )2(

ج�معة الإ�سكندرية، )1421هـ/ 2000م(، املقدمة، �سفحة ج، ح. 
)3(  املرجع ال�س�بق، �سفحة ج.

=
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يف  املع��سر،  ت�ريخن�  يف  النوادر  اأو  القالئل  من  ك�ن  اأنه  ع�صر:  الثاين 
اأخل�سوا للكت�بة واعتربوه� ر�س�لة يخ�س�سون  الذين  العربي والإ�سالمي،  الع�مل 
له� حي�تهم كله�، ومن الذين ك�نوا يكتفون ب�لقليل الذي يح�سلونه من ريع بيع 
م�  موؤ�س�سة، وهو  اأو  اأو هيئة  ب�لعمل لدى حزب  كتبهم، ول ي�سطرون لالرتزاق 
ك�ن له يف راأين� اأثر ب�لغ يف حم�فظته على ا�ستقالله الفكري، وك�ن يكتب بنف�سه 
اإعالن�ت عن كتبه ومو�سوع�ته، ويرغب القراء يف مزاي�ه�، ويجري لهم تخفي�س�ت 
على اأثم�نه�، ويقدم لهم خي�رات منه� احل�سول على الكت�ب على �سكل مالزم 

جمزاأة تر�سل لهم ب�لربيد ب�أ�سع�ر قليلة!!.

ي�أت فقط بعد  ب�لتفرغ للكت�بة والت�أليف مل  اأن قرار وجدي  نظرن�  ويلفت 
اأي  زهًدا يف  النظ�مية، بل ج�ء كذلك  الدرا�سة  بعدم جدوى مزيد من  اقتن�عه 
وظيفة اأخرى ولو حتى ب�جلمع بينه� وبني الكت�بة، فقد ذكرت امل�س�در اأنه اأتيحت 
له يف بواكري حي�ته العملية عدة وظ�ئف ك�نت جيدة ومن��سبة له يف ظروف ذلك 
الع�سر، مثل وظيفة يف ديوان اخلديوي واأخرى يف وزارة الأوق�ف، ولكنه �سرب 

بذلك كله ُعر�س احل�ئط، مقرًرا الإخال�س للعلم والت�أليف فقط )1(! 

ك�ماًل حتى  يجمع  والكت�ب�ت مل  املوؤلف�ت  من  تراثه  اأن  الثالث ع�صر: 
واملجالت  ال�سحف  ين�سر يف  ك�ن  م�  ول�سيم�  الغزارة،  �سديد  تراث  وهو  الآن، 
من  كبري  عدد  على  ع�ًم�  �ستني  نحو  خالل  كت�ب�ته  توزعت  وقد  زمنه،  يف 

)1(  حممد طه احل�جري، حممد فريد وجدي حي�ته واآث�ره، مرجع �س�بق، �س 9.
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اأ�سدره�، مثل: )احلي�ة(، و)الد�ستور(،  التي  ال�سحف واملجالت، منه�: �سحفه 
و)الوجدي�ت(، ومنه� �سحف وجمالت اأخرى، مثل: )املوؤيد(، و)جملة املجالت 
و)الرابطة  العربية(، و)املقتطف(، و)املن�ر(، و)الأهرام(، و)املعرفة(، و)الأخب�ر(، 

العربية(، و)البالغ(، و)الهالل(...اإلخ.

واإلق�ء الأ�سواء على  ال�سهرة  ين�لوا كل م� ي�ستحقونه من  اأنه ممن مل  كم� 
مك�نتهم العلمية املرموقة.

3-1حممد1فريد1وجدي:1سرية1حياة1ومسرية1فكرية

)اأ( حياة فريدة

عندم� و�سف الأ�ست�ذ عب��س حممود العق�د العالمة حممد فريد وجدي 
ب�أنه ك�ن »فريد ع�سره غري مدافع«، يف مفتتح الف�سل الذي خ�س�سه له يف كت�به 
للوف�ء  فح�سب  ي�سعى  اأو  املب�لغة  اإىل  يجنح  راأين�  يف  يكن  مل  عرفتهم«،  »رج�ل 
بجميل الرجل الذي ك�ن له اأ�ست�ًذا و�سديًق� ورائًدا، وهو يخطو اأوىل خطوته املهمة 
اللفظي يف  ال�سح�فة والأدب، ول ك�ن م�ست�سلًم� فقط لإغراء اجلن��س  يف ع�مل 
كلمة )فريد( بني ال�سم وال�سفة، وهو الأمر الذي مل يكن ليغفل عنه عمالق 

ك�لعق�د.
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وجدي  فريد  حلي�ة  املت�أمل  لأن  والطمئن�ن  القتن�ع  مبنتهى  ذلك  نقول 
واأعم�له �سيجده يف كثري من الأمور ك�ن ب�لفعل ا�سًم� على م�سمى، ب�سورة رمب� 
ل تتفق ب�لن�سبة نف�سه� حتى مع اآخرين ك�نت لهم هم اأي�ًس� ري�دة و�سبق وت�أثري 
يف تلك احلقبة ال�س�طعة من ت�ريخ الفكر امل�سري والعربي والإ�سالمي املع��سر، 

ول�سيم� اأواخر القرن الت��سع ع�سر واأوائل الع�سرين.

ودون اأن ن�ستبق الأمور، ن�سرع اأوًل يف �سرد مكثف مل�سرية حي�ة هذا الرجل، 
جمًع� وتن�سيًق� من خمتلف امل�س�در.

)ب( م�صكلة يف تاريخ ميالده

الغريب اأن نقطة البدء، وهي ت�ريخ مولده، متثل هي بذاته� م�سكلة واجهت 
املرتجمني ل�سريته! ف�مل�س�در تتف�وت بني ع�مني حتديًدا، هم� 1875 و 1878م.

وهو  ومريديه،  تالميذه  اأحد  به  انفرد  وحيد  �س�رد  لراأي  ب�ًل  نلقي  ولن 
الأ�ست�ذ  اأن  هو  اجلندي،  اأنور  الأ�ست�ذ  عنه  ونقله  اأحمد،  توفيق  املهند�س حممد 
وجدي ولد �سنة 1869م؛ لأنه قول مر�سل غري موثق ول يقوم على دليل، كم� 
�سنذكره�  مولده  ت�ريخ  عن  اإ�س�رات  من  نف�سه  وجدي  ذكره  م�  مع  يتفق  ل  اأنه 

لحًق�)1(.

)1(  انظر: اأنور اجلندي، حممد فريد وجدي رائد التوفيق بني العلم والدين، مرجع �س�بق، �س 84، ح��سية 1.
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احل�جري،  طه  حممد  الدكتور  الكبري  البح�ثة   - نرى  فيم�   - كف�ن�  وقد 
مولده،  �سنة  حتقيق  موؤونة  واآث�ره  وجدي  دار�سي  من  بعده  ج�ء  من  كل  وكفى 
وق�م ببحث مف�سل يف ذلك يف كت�به، رمب� �سيكون من التزيد هن� اإع�دة �سرد كل 
خطواته تف�سياًل، ولكنه ق�رن فيه بني خمتلف الأقوال اإىل اأن انتهى اإىل ترجيح 

�سنة 1878م ب�عتب�ره� ال�سنة التي �سهدت مولد وجدي يف مدينة الإ�سكندرية.

فقد انفرد موؤرخ اأو اثن�ن بذكر الت�ريخ الأ�سبق )1875م(، بن�ء على اأقوال 
ا�ستنت�ج�ت دون دليل ك�ف، وب�لذات حممد يو�سف خليفة يف مق�ل  اأو  فردية 
املوؤلفني«  »معجم  ر�س� كح�لة يف  ثم عمر  وف�ته،  الأهرام عقب  لوجدي يف  رث�ئه 
الذي رجح ت�ريخ )1875م( مع اأنه احرتز يف ح��سية ق�ل فيه� اإنه رجع يف ذلك 
اإىل »معجم املطبوع�ت« ليو�سف �سركي�س، ولكنه وجد يف »م�س�هري اأدب�ء الع�سر« 
ولد  اإنه  الهالل  يف  ق�ل  اأنه  الطن�حي  ط�هر  عن  نقل  وكذلك  1878م،  ولد  اأنه 

حوايل 1878م)1(.

اأم� الزركلي يف »الأعالم« فقد فعل عك�س م� فعل كح�لة؛ اإذ اأثبت الت�ريخ 
اأرخ ولدته  الوه�ب  اأن ح�سن عبد  اإىل  اأ�س�ر يف احل��سية   املرجح 1878، ولكنه 

�سنة 1875 يف مق�ل ب�لأهرام يف 16 فرباير 1954م)2(.

)1(  انظر: عمر ر�س� كح�لة، معجم املوؤلفني، موؤ�س�سة الر�س�لة، ط1، 1993م، ج3، �س 586.
)2(  انظر: خري الدين الزركلي، الأعالم، مرجع �س�بق، اجلزء ال�س�د�س، �س 329.
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بينم� و�سع الدكتور احل�جري يده على عدة اأمور ترجح كفة الت�ريخ الث�ين 
نف�سه يف  وجدي  فريد  من حممد  اإ�س�رة  الإطالق  على  اأهمه�  لعل  )1878م(، 
مو�سوعته ال�سهرية »دائرة مع�رف القرن الع�سرين« تدل على اأنه ك�ن يف الع�سرين 

من عمره يف �سنة 1898م.

فقد ذكر فريد وجدي اأنه راأى روؤي� معينة عندم� ك�ن يف الع�سرين من عمره 
ذكر تف��سيله� التي ل تهمن� يف هذا ال�سي�ق، ثم ق�ل اإنه بعد مرور �سنة على تلك 
الروؤي� اأ�سدر ق��سم اأمني كت�به »حترير املراأة«، ومب� اأن كت�ب ق��سم اأمني هذا �سدر 
الوراء واحًدا وع�سرين  اإىل  الرجوع  وموؤكد يف ع�م 1899م، ومع  كم� هو موثق 

ع�ًم�، يكون ت�ريخ مولد فريد وجدي هو 1878م)1(.

)ج( ن�صاأته الأوىل وتعليمه بني الإ�صكندرية والقاهرة ودمياط وال�صوي�س 

ولد حممد فريد وجدي - وا�سمه مركب )حممد فريد( على ع�دة الن��س 
ر�س�د وجدي( - يف  )علي  وا�سم جده  )م�سطفى(  اأبيه  وا�سم  الزم�ن،  يف ذلك 
اأ�سرة �سرك�سية الأ�سل ب�لإ�سكندرية، لأب و�سف ب�أنه من اأو�س�ط املوظفني، واإن 
تكن من��سبه تفيد اأنه يك�د يكون من كب�رهم؛ لأنه تقلد من��سب اإدارية مرموقة 
يف عدة حم�فظ�ت م�سرية، منه� الإ�سكندرية ودمي�ط وال�سوي�س، وك�ن اأرفع هذه 

املن��سب من�سب )وكيل حم�فظة(.
)1(  انظر: حممد طه احل�جري، حممد فريد وجدي حي�ته واآث�ره، مرجع �س�بق، �س 18 و 19، وهذا يف راأين� يح�سم 

امل�س�ألة مت�ًم�. وانظر اأي�ًس� احل��سية رقم 2 اأعاله، ففيه� نف�س بي�ن�ت امل�سدر اخل��س ب�حل��سية احل�لية.
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مئ�ت  ت�سم  �سخمة  مكتبة  بيته  يف  ميتلك  للعلم   � حمبًّ الأب  هذا  وك�ن 
الكتب يف الدين والأدب والت�ريخ وعلوم ومع�رف اأخرى كثرية، كم� ك�ن يقيم 
يف داره م� ي�سبه ال�س�لون الأدبي الذي يوؤمه الع�سرات من اأ�سدق�ئه ومع�رفه من 
ال�سيوخ والأدب�ء، وك�ن من الطبيعي اأن ينهل ال�سبي الذي بدت عليه اأم�رات 
النبوغ وخم�يل النج�بة مبكًرا من هذين املوردين الثيَّني: املكتبة وال�س�لون، وهو 

م� �سيكون له اأثره الب�لغ فيم� �سي�سري اإليه م�ستقبل الفتى ال�سغري النجيب. 

تلقى ك�تبن� - وهو �سغري - اجل�نب الأكرب من تعليمه يف مدينة الإ�سكندرية، 
التي  اأفندي(  )اإ�سم�عيل حقي  م� بني ثالث مدار�س خ��سة: بدًءا من مدر�سة 
دخله� يف الرابعة وق�سى فيه� اأربع �سنوات، ثم مدر�سة )حمزة قبط�ن( التي بقي 
اإىل مدر�سة ث�نوية فرن�سية حتمل ا�سم  اأتقن القراءة والكت�بة، ثم حتول  فيه� حتى 
�س�حبه� )م�سيو ف�لون(، وهي التي اأتقن فيه� الكثري من مب�دئ اللغة الفرن�سية، مم� 
�سيدين له لحًق� ببداية اإج�دته له�، ولكنه م� لبث اأن نقل من هذه املدر�سة بغري 

اإرادته واإرادة الع�ئلة كله� عندم� نقل اأبوه اإىل الق�هرة.

فيه�  ن�س�أ  التي  الإ�سكندرية  اأثر  موؤرخي حي�ة وجدي)1(  بع�س  ر�سد  وقد 
على تكوين �سخ�سيته، وذكروا م� ك�نت حتظى به املدينة وقته� من مك�نة ح�س�رية 
اأول  اإن�س�ء  �سهدت  اأنه�  املعروف  به�، حيث من  ال�سح�فة  ن�س�أة  خ��سة وكذلك 
�سحيفة عربية يف فرتة م� بعد �سحف بون�برت وهي »الكوكب ال�سرقي« ل�سليم 

)1(  انظر: املرجع ال�س�بق، �س 23.
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احلموي �سنة 1873م، ثم ال�سحف احلكومية الأوىل من قبيل الوق�ئع و�سحف 
اجلي�س... اإلخ، و�سط زخم متت�بع من �سحف وجمالت اأخرى �سرع�ن م� اأحدثت 
يف جمموعه�، ومع وجود عدد من ال�سوام املرحتلني اإىل الإ�سكندرية - من رواد 
وجده  ب�ملدينة،  مزدهًرا   � ثق�فيًّ من�ًخ�  م�سريني-  لهم  ونظراء  والأدب،  ال�سح�فة 

 .)1(� حممد فريد وجدي حوله عند ن�س�أته طفاًل و�سبيًّ

ويف الق�هرة اأحلقه اأبوه مبدر�سة ث�نوية �سهرية هي )املدر�سة التوفيقية(، ولكن 
فريد ال�سغري مل يتج�وب مع نظم الدرا�سة فيه� لختالفه� عن املن�هج واملقررات 
اأن  اأح�س  اأب�ه  اأن  وطرق التدري�س التي ع�ي�سه� يف مدار�س الإ�سكندرية، ويبدو 
ابنه ل ي�ستطيع مت�بعة درو�سه ب�سكل جيد، فك�ن اأن ب�در اإىل ا�ستح�س�ر مدر�سني 
خ�سو�سيني للتدري�س له يف املنزل. وك�لع�دة، ج�ء قرار مف�جئ نقل مبوجبه الأب 
الق�هرة.  يف  ع�مني  الأ�سرة  بق�ء  بعد  دمي�ط،  رفيع جديد يف  اإداري  من�سب  اإىل 
ف��سطر فريد للتوقف عن الدرا�سة يف الق�هرة، �سواء يف التوفيقية الث�نوية اأم من 
خالل الدرو�س املنزلية اخل��سة. وك�ن ذلك يف ع�م 1894م عندم� ك�ن فت�ن� قد 

بلغ ال�س�د�سة ع�سرة)2(.

الثق�فية 295،  املكتبة  ب�لإ�سكندرية )1873-1882م(،  العربية  ال�سح�فة  ن�س�أة  القب�ين،  العليم  عبد  انظر:    )1(
الهيئة امل�سرية الع�مة للكت�ب، 1973م، �س 10.

)2(  انظر: حممد طه احل�جري، حممد فريد وجدي حي�ته واآث�ره، مرجع �س�بق، �س 26.
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)د( وجدي يقرر احرتاف الكتابة وعدم موا�صلة التعليم النظامي 

بحلول ذلك الت�ريخ �س�ءت الأقدار اأن تنقطع �سلة فريد وجدي ب�لتعليم 
م�  كل  ا�ستكم�ل  مقرًرا  منه،  املزيد  يف  بزهده  اأح�س  هو  ج�نبه  ومن  النظ�مي، 
يحت�جه من علوم ومع�رف وثق�فة ب�لنهل املب��سر واملتوا�سل وبطريقة مو�سوعية من 
جميع م� يت�ح له من كتب ومو�سوع�ت وم�س�در للثق�فة، بل ومقرًرا اأي�ًس� �سيًئ� اآخر 
خطرًيا لفتى يف مثل �سنه، وهو اأن يكون عمله وحرفته وحي�ته كله� يف اجت�ه واحد 
هو التفرغ للكت�بة، �سواء يف ال�سحف واملجالت اأو كموؤلف للكتب، و�سواء بلغته 
اأو ب�لفرن�سية التي اأج�ده�، واأن تكون ر�س�لته الأوىل كك�تب هي الدف�ع  العربية 
عن الإ�سالم يف وجه كل م� ُيوجه اإليه من اته�م�ت، ويل�سق به من افرتاءات اأو 

ت�سويه، واأن يكون له دور تنويري بني بني وطنه.

ويبدو اأن والده ك�ن قبل ذلك يتطلع اإىل م�ستقبل اآخر لنجله هو اأن يتم 
تعليمه فيم� ك�ن مت�ًح� اآنذاك من تعليم ع�ل، اأو اأن يت�أهل بقدر الإمك�ن لي�سبح 
� مرموًق� مثله، ولكنه - فيم� ترويه امل�س�در - مل ي�س�أ ال�سغط على ابنه  موظًف� حكوميًّ
لإجب�ره على غري م� انتواه لنف�سه، بعد اأن راأى الأب يف فريد من خم�يل النج�بة 
والكت�بة،  الت�أليف  يف  ب�لفعل  ي�سرع  وراآه  وا�سحة،  حقيقية  موهبة  على  يدل  م� 
ووجد من الثن�ء عليه م� جعله يوؤمن مب� اخت�ر البن لنف�سه من طريق يف احلي�ة، 
لدرجة اأن يقوم هذا الأب الفخور ب�بنه الن�بغة بتمويل اأوائل كتبه التي اأ�سدره�، 

وهو بعُد فتى ي�فع م� بني ال�س�د�سة ع�سرة والع�سرين.
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)هـ( هزة عقلية و�صك يف العقيدة

ج�ز اإذا   - وعقلية  نف�سية  لهزة  يتعر�س  فت�ن�  فنجد  دمي�ط،  اإىل   ونعود 
التعبري - تقوده اإىل �سك يف العقيدة الدينية، حيث ك�ن ينهمك يف امل�س�ركة يف 
ال�س�لون الأدبي والفكري الذي ن�س�أ يف دار اأ�سرته عندم� نقل الأب اإىل دمي�ط 
يف من�سبه الكبري واأقبل علم�ء املدينة يرحبون به بينهم، ودمي�ط م�سهورة طوال 
ومع�هده�  بعلم�ئه�  احلديثة  الع�سور  م�س�رف  وحتى  ب�لذات  الإ�سالمي  ت�ريخه� 
ال�سن�عي  ن�س�طه�  عن  ن�هيك  به�،  الرتجمة  وحركة  الفكرية  احلركة  ون�س�ط 
اإىل مين�ء دمي�ط. وقد ظلت دمي�ط  والتج�ري، وهو م� يعود يف ج�نب كبري منه 
منذ احلملة الفرن�سية وحتى ال�سنوات الأوىل من حكم حممد علي هي ث�ين مدن 
اإليه� معظم  ترد  الأول  ومين�ء م�سر  الق�هرة،  بعد  ال�سك�ن  م�سر من حيث عدد 

التج�رة، وك�نت تقوم به� الكثري من اخل�ن�ت والوك�ئل)1(. 

فقد حدث عندئذ اأنه ك�نت تدور اأثن�ء املجل�س من�ق�س�ت يف م�س�ئل دينية، 
وك�ن وجدي ال�س�ب ال�سغري يجد فيه� جم�لت للت�س�وؤل، ولكنه لحظ اأن اأب�ه 
مل يكن يرحب ب�أ�سئلته الكثرية واجلريئة املوجهة للح�سور من العلم�ء والأدب�ء يف 
م�س�ئل الدين ب�لذات. وب�سورة اأو ب�أخرى، ا�ستنتج وجدي ح�سب تفكريه الغ�س 
ونف�سيته  املراهق  تفكري  فيه�  يكون  والتي  عمره،  من  احل�س��سة  الفرتة  تلك  يف 
ُكتبت  الذي  الأ�سلوب  اأن يكون  اأنه لبد  والتقلب  وم�س�عره �سديدة احل�س��سية 

)1(  انظر: جم�ل الدين ال�سي�ل، جممل ت�ريخ دمي�ط، مكتبة الثق�فة الدينية، الق�هرة، ط1، �سنة 2000م، �س 61. 
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العلم�ء مع�رفهم  به� هوؤلء  تلقى  التي  الدين ومراجعه عقيًم�، واملن�هج  به كتب 
اإج�بة عقلية �س�فية  اأن يجيبوه  الدينية من�هج غري جمدية، م�داموا ل ي�ستطيعون 

عم� يحريه.

هن�  »ومن  الأي�م:  تلك  انت�به يف  م�  علين�  يق�س  وهو  فريد وجدي  ويقول 
تزلزلت عقيدتي، و�سرع ال�سك يت�سرب اإىل نف�سي؛ حتى �سرت ل اأرت�ح اإىل راأي 
واحد يت�سمنه كت�ب، ول اأقت�سر على فكرة معينة يجتهد بع�س العلم�ء يف اإثب�ته� 
اأتن�ول ب�لقراءة والدر�س جميع  مب� اأدىل من قوة احلجة و�س�طع الربه�ن، وجعلت 
الكتب الدينية والكونية والجتم�عية، و�س�ئر م� يتعلق فيه� بعلم النف�س، واأكببت 
على ذلك عدة �سنني، ف�كت�سبت علًم� غزيًرا، وات�سع اأم�مي نط�ق احلي�ة، وج�ل 
نظري يف الك�ئن�ت جولت اأف�دتني فيم� اأتن�وله ب�لبحث والدر�س، حتى �سرت 
بدر�سه� ومتحي�سه�، معتمًدا يف ذلك على جت�ربي  اأعنى  اأن  بفكرة دون  اأقتنع  ل 
الذهنية التي مرت بي. وقد اأف�دين هذا ال�سك ا�ستقالًل يف الفكر، واعتم�ًدا على 
النف�س، ورغبة يف ا�ستيع�ب م� يقع بيدي من الكتب على اختالف اأنواعه� ب�سرب 
وجلد، كم� اأف�دين دقة يف البحث حتى اأزال ال�سك عني، وارت�حت نف�سي اإىل 

عقيدة ث�بتة«)1(.

)1(  ارجع اإىل: ط�هر الطن�حي، مقدمة كت�ب الإ�سالم دين الهداية والإ�سالح ملحمد فريد وجدي، دار الهالل، 
�سل�سلة كت�ب الهالل، العدد 140، )جم�دى الآخرة 1382هـ/ نوفمرب 1962م(، �س 9 و 10، والنقل هن� 

عن: حممد طه احل�جري، حممد فريد وجدي حي�ته واآث�ره،  مرجع �س�بق، �س 28.
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)و( ن�صاط عام وبدء �صدور املوؤلفات والإ�صدارات ال�صحفية

كن� قد تركن�ه يف دمي�ط، مقرًرا الكتف�ء مب� ح�سله من درا�سة منتظمة والبدء 
ب�لت�أليف، ذلك اأنه مل يكد يبلغ ال�س�د�سة ع�سرة، حتى اعترب اأن هذه ال�سن هي 
ك�مل  م�سطفى  فيه  بداأ  التي  ال�سن  هي  »األي�ست  للوطن  العمل  يف  البدء  �سن 

ال�سعور بواجبه نحو وطنه والعمل له؟«)1(.

ونعرف من مقدمة كت�به »املدنية والإ�سالم« الذي اأ�سدره وهو يف الع�سرين 
من عمره )1898م(، وك�ن عنوانه اإذ ذاك »تطبيق الدي�نة الإ�سالمية على نوامي�س 
املدنية«، اأن فكرته ك�نت جتي�س يف نف�سه قبل �سدور الكت�ب ب�أربع �سنوات، اأي 
عندم� ك�ن يف ال�س�د�سة ع�سرة من عمره، وك�ن الب�عث على ت�أليفه هو م� لحظه 
مم�ر�س�ت  الأوروبيني من جراء  وامل�سلمني لدى  الإ�سالم  م�سوهة عن  من �سورة 
العوام وبدع الطرق ال�سوفية وغري ذلك، فراأى اأن اأول واجب عليه هو اأن ي�سحح 

هذه ال�سورة ويقدم الإ�سالم على حقيقته اأم�م الأوروبيني.

يف  وهو  األفه  كت�ب  �سبقه  بل  موؤلف�ته،  اأول  يكن  مل  الكت�ب  هذا  ولكن 
ال�س�بعة ع�سرة، واأ�سم�ه »الفل�سفة احلقة يف بدائع الأكوان«. وننقل هن� عن �سديقه 
وق�ل عن  �سنة 1898م،  دمي�ط  زار  الذي  املغربي،  الق�در  ال�سيخ عبد  ال�س�مي، 
وجدي: »فريد بك ابن وكيل حم�فظة دمي�ط، �س�ب ذكي نبيه، اأب�سر اأهل دمي�ط 

)1(  حممد طه احل�جري، حممد فريد وجدي حي�ته واآث�ره، مرجع �س�بق، �س 30.
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بح�لة الإ�سالم والوقت، وجهته مثلن� دينية، يط�لع الإحي�ء، وله اعتن�ء ب�لفل�سفة، 
األف كت�بً� �سغرًيا �سم�ه الفل�سفة احلقة اأهداين ن�سخة منه، وهو الآن ي�ستعد لت�أليف 

كت�ب ب�لفرن�سية يف الدي�نة الإ�سالمية ويعر�سه يف معر�س ب�ريز الآتي...«)1(.

اأ�سرار  بي�ن  مو�سوعه  �سفحة،   84 نحو  يف  يقع  احلقة«  »الفل�سفة  وُكتيب 
الوجود، واحلكمة الك�منة يف كل وجه من وجوهه، وقد �سنفه على عوامل الكون 
الأربعة، الإن�س�ن واحليوان والنب�ت واجلم�د. »واأكرب الظن اأن هذا الكتيب الذي 
خرج اإىل الن��س يحمل ا�سم )حممد فريد جنل م�سطفى بك وجدي( قد اأث�ر يف 
بيئة دمي�ط ويف الأو�س�ط املت�سلة بهذه الأ�سرة غري قليل من الإعج�ب، وخ��سة 
ل�سدوره عن �س�ب ن��سئ مثله...ولكن اأ�سداءه مل تكد تتج�وز ذلك النط�ق«)2(. 

ومل يطل مق�م فريد وجدي بدمي�ط بعد �سدور كت�به »املدنية والإ�سالم«، 
فم� لبث اأن انتقلت اأ�سرته وهو معه� اإىل ال�سوي�س؛ حيث ق�سى معهم هن�ك �ست 

ا له. �سنوات حتى ع�م 1905م عندم� قرر النتق�ل اإىل الق�هرة واتخ�ذه� مقرًّ

�صحيفة »احلياة«: ومل� ك�ن مقتنًع� ب�أهمية ال�سح�فة ودوره� يف ن�سر اأفك�ره، 
فقد �سرع وهو يف ال�سوي�س، ومن خالل زي�رات منتظمة للق�هرة، يف اإ�سدار جملة 
بعنوان »احلي�ة« وطبعه� يف مطبعة �سديقه حممد ر�سيد ر�س� »املن�ر«، ولكن بغ�س 
رمب�  اأو   - وتوزيعه�  �سدوره�  مك�ن  اأن  الوا�سح  فمن  طب�عته�،  مك�ن  عن  النظر 

)1(  املرجع ال�س�بق، �س 31 و 32.
)2(  املرجع ال�س�بق، �س 40.
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على الأقل رخ�سته� ومقره� الرئي�سي - ك�ن هو مدينة ال�سوي�س، حيث يدرجه� 
الفيكونت فيليب دي طرازي يف مرجعه ال�سخم عن ت�ريخ ال�سح�فة العربية، وهو 
ال�سوي�س، بخالف  ال�س�درة يف مدينة  ال�سحف  املتن�هية، �سمن  بدقته  املعروف 
وجدي  اأن  اإىل  طرازي  دي  اأ�س�ر  اللتني  والوجدي�ت  الد�ستور  �سحيفتي  مثاًل 

اأ�سدرهم� من الق�هرة.

وقد �سدر العدد الأول من »احلي�ة« يف )غرة �سفر 1317هـ/ 9 يونيو 1899م()1(، 
وك�ن مو�سوعه� الرئي�سي وق�سيته� الأوىل هي مق�ومة الإحل�د. وا�ستمرت ت�سدر 

� حتى اأكتوبر 1900م، دون اأن يعرف اأحد �سبب توقفه�. �سهريًّ

يف  مق�لته  يكتب  اأن  من  وجدي  فريد  �س�حبه�  املجلة  توقف  مينع  ومل 
اأمني  ق��سم  على  ردوده  فيه�  مق�لته  ومن  املوؤيد،  جريدة  مثل:  اأخرى،  �سحف 
وكت�به »حترير املراأة«، ثم �س�رك مبق�لت يف حملة الردود على م� كتبه امل�سيو ه�نوتو 

وزير خ�رجية فرن�س� ال�س�بق عن الإ�سالم.

بعد ذلك، اأ�سدر فريد وجدي �سنة 1901م كت�بً� بعنوان »احلديقة الفكرية 
يف اإثب�ت وجود احل�سرة الإلهية ب�لأدلة الطبيعية«، وهو كم� يظهر مو�سوعه الأثري، 
الإ�سالم  مقولت  �سحة  وعلى  اخل�لق  وجود  على  يربهن  اأن  الدائمة،  وق�سيته 

ب�ل�ستئن��س بحق�ئق العلم واأدلته.

)1(  انظر: فيليب دي طرازي، مرجع �س�بق، ج4، �س 338.
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ب�لن�سبة له وملع�ركه الفكرية، فقد  اأن ع�م 1901م ك�ن ع�ًم� مثمًرا  ويبدو 
ا على كت�ب ق��سم اأمني الث�ين »املراأة  �سهد اأي�ًس� �سدور كت�به »املراأة امل�سلمة« ردًّ
اخل��سة  كتبه  حيث  من  ترتيبه  ب�لث�ين  ونق�سد   ،1900 �سدر  الذي  اجلديدة« 

.� بق�سية املراأة، ل من حيث ترتيب اأعم�له زمنيًّ

كبري  كت�ب  �سكل  يف  متك�مل  مل�سروع  وجدي  فريد  احت�سد  ذلك،  بعد 
ت�سدر اأجزاوؤه تب�ًع�، وهو اأمر ك�نت البيئة الثق�فية يف ذلك العهد تتحمله، وك�ن 
فعلهم،  بردود  ومعرفته  قرائه  مع  الك�تب  توا�سل  مزية  له  وك�ن  يعت�دونه،  القراء 
اأو مالحق متت�بعة مق�بل  اأو مالزم  اأجزاء  حيث ك�نت بع�س الكتب ت�سدر يف 
ا�سرتاك�ت غ�لًب�، وهذا الكت�ب هو »الإ�سالم يف ع�سر العلم« يف 1400 �سفحة، 
حيث بداأ ب�إ�سدار مقدمته منفردة �سنة 1902م، ثم اأ�سدر الكت�ب الذي ي�سم 
اأربعة اأق�س�م، »مبحث الإن�س�ن« و »خ�مت النبيني« و »م� وراء امل�دة«، والرابع »ردود 

على ا�ستف�س�رات القراء«.

هذه  اأن  اإىل  الب�حثني  ننبه  اأن  دون  املن��سبة  هذه  نرتك  األ  املهم  من  ورمب� 
مق�بل  يتت�بع �سدوره�  اأو مالحق  اأجزاء  الكتب على �سكل  اإ�سدار  الطريقة يف 
ا - تف�سر لن� م� يحدث  � اإل ن�دًرا جدًّ ا�سرتاك�ت القراء - وهي غري معروفة ح�ليًّ
اأحي�نً� من تف�وت يف ذكر تواريخ ال�سدور اأو الطب�عة لعدد من كتب وجدي، اأو 
حتى اآخرين، يف ذلك الع�سر، اإذ حتمل الأجزاء املطبوعة ب�ل�سرورة - اإذا ا�ستمر 

ن�سر الكت�ب الواحد على مدى عدة �سنوات - عدًدا من التواريخ! 
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وم� بني اأواخر دي�سمرب 1903م واأوائل ين�ير 1904م، اأ�سدر كت�بً� يحمل 
�سهرية  ف�سول  يف  اأي�ًس�  ي�سدر  ك�ن  القراآن«  تف�سري  يف  العرف�ن  »�سفوة  عنوان 
متت�بعة. وقد طبعت مقدمته بنف�س العنوان منف�سلة، بينم� �سدر ب�قي الكت�ب، 
وهو تف�سري موجز للقراآن الكرمي، بعنوان »امل�سحف املف�سر«، والذي حقق �سهرة 

كبرية، وطبعت منه طبع�ت كثرية.

بعد ذلك، بداأ فريد وجدي الكت�بة يف �سحيفة »اللواء« التي ك�ن ي�سدره� 
الزعيم م�سطفى ك�مل، وك�ن وجدي مو�سع تقدير للزعيم؛ ف��ستكتبه جلريدته، 
»اللواء«  يف  وجدي  مق�لت  وبلغت  �سداقة.  بينهم�  وتكونت  الرجالن،  وت�آلف 

نحًوا من ع�سرين مق�ًل)1(.

ولأ�سب�ب غري وا�سحة، فرتت عالقة الرجلني، وانقطع وجدي عن الكت�بة 
يف »اللواء«، ثم األف يف تلك الفرتة اأي�ًس� بحًث� بعنوان »الإ�سالم دين ع�م خ�لد« 
يف  انعق�ده  املزمع  من  ك�ن  لالأدي�ن  موؤمتر  يف  به  للم�س�ركة  اأ�ساًل  خم�س�ًس�  ك�ن 
الي�ب�ن �سنة 1906م، ولكن ذلك مل يتم ل�سبب اأو لآخر، وهو م� زاد عليه ونقحه 

لي�سبح يف وقت لحق من حي�ته كت�بً� جديًدا ي�سدره �سنة 1933م.

ويف ع�م 1906م، اأي�ًس� ا�ست�أنف وجدي اإ�سدار جملة »احلي�ة« التي ك�نت 
قد توقفت �سنة 1900م.

)1(  حممد طه احل�جري، حممد فريد وجدي حي�ته واآث�ره، مرجع �س�بق، �س 99.
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وبعد عدة �سنوات، توقفت من جديد، عندم� بداأ وجدي يفكر يف ح�جته 
»الد�ستور« �سحيفة  �سدور  يف  تبلور  الذي  احللم  وهو  يومية،  �سحيفة   لإ�سدار 

يف 16 نوفمرب �سنة 1907م.

»مق�م�ت  اأحي�نً�  فيه�  يكتبه  م�  بني  من  ك�ن  »احلي�ة«،  جملته  مرحلة  ويف 
خي�لية ت�سمى ب�لوجدي�ت«. 

ثم حدث يف حي�ة فريد وجدي تطور غريب يندر توقعه من ك�تب غريه، 
ب�لأزهر وعدم  التعليم  من�هج  فيه�  انتقد  �سل�سلة مق�لت  كت�بته  بعد  راأى  حيث 
يحت�جه�  معينة  مع�رف  بتدري�س  فيه�  يقوم  مدر�سة  يفتتح  اأن  للطالب،  كف�يته� 
العلوم  »مدر�سة  �سم�ه�  مدر�سة خ��سة  ب�لفعل  افتتح  اأن  فك�ن  الأزهري،  املتعلم 
الع�لية«، وحدد الغر�س منه� يف »تخريج فرقة من حملة العلوم الدينية يف املع�رف 
الع�سرية والفل�سفة احلديثة؛ ليكونوا على بينة من اأمر الدف�ع الع�سري عن هذا 
منت�سف  يف  حم��سراته�  وبداأت  املدر�سة،  هذه  وافتتحت  احلنيف«)1(،   الدين 
الأقل  على  مفتوحة  وظلت  احل�جري،  طه  الدكتور  تقدير  ح�سب  1907م  �سنة 

حتى اآخر �سهر يونيو 1908م.

احل�فلة  الثية  الأعوام  من  وا�سح  هو  كم�  ك�ن  الذي  1907م،  ع�م  ويف 
ب�لأحداث يف حي�ة فريد وجدي، �سدر له كت�ب بعنوان »كنز العلوم واللغة«، وهو 

)1(  املرجع ال�س�بق، �س 130.
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العنوان  الع�سرين«، وهو  القرن  نواة مو�سوعته ال�سخمة بعد ذلك »دائرة مع�رف 
الرابع  »القرن  اأوًل  يورد  املو�سوعة ك�ماًل  واإن ك�ن عنوان  �سهرة،  الأكث  املخت�سر 
الكت�ب يف  �سدور  بداأ  قد  يكون  اأن  احل�جري  الدكتور  ويرجح  الهجري«،  ع�سر 

اأجزاء اعتب�ًرا من 1905م.

والتقرير  كرومر  اللورد  على  وجدي  فريد  ردود  الفرتة  تلك  �سهدت  كم� 
الذي و�سعه عن الأحوال يف م�سر �سنة 1906م)1(، وق�ل فيه �سمن م� ق�ل: اإن 

ال�سريعة الإ�سالمية ل ت�سلح للتطبيق يف الع�سر احلديث. 

�صحيفة »الد�صتور«: وبعد جتربته مع �سحيفة »احلي�ة«، وكت�بته مق�لت 
ال�سهرية،  الع�سر  ذلك  �سحف  من  عدد  يف  �سنوات  عدة  مدى  على  كثرية 
الوقت قد ج�ء لكي ي�سدر  اأن  راأى فريد وجدي  كـ»اللواء« و»املوؤيد« وغريهم�، 
�سحيفته اليومية اخل��سة، وهن� ظهرت �سحيفة »الد�ستور«، واخت�ر له� هذا ال�سم؛ 
لأنه ك�ن يعتقد اأن الد�ستور هو اأهم م� ك�سبته الأمة لنف�سه� منذ �سنة 1879م، واأنه 

اأ�س��س كل رقي �سي��سي.

وقد �سدر العدد الأول من »الد�ستور« يف ال�س�د�س ع�سر من نوفمرب 1907م، 
»لتكون اإىل ج�نب جريدة اللواء، �سوت الوطنية امل�سري الوا�سح ال�سريح ول�س�نه� 

راجع: تقرير عن امل�لية والإدارة واحل�لة العمومية يف م�سر ويف ال�سودان �سنة 1906م، رفعه جن�ب اللورد كرومر   )1(
قن�سل دولة اإنكلرتا اجلرنال ووكيله� ال�سي��سي يف م�سر اإىل جن�ب ال�سر اإدورد جراي ن�ظر خ�رجيته�، ترجم يف 

اإدارة املقطم، وطبع يف مطبعته �سنة 1907م.
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املوؤيد،  فرتت حم��سة  اأن  بعد  يالين،  اأو  ي�س�مل  ول  يداهن،  ول  مي�لئ  ل  الذي 
وخفت �سوته يف مه�جمة املحتل... وبعد اأن خ�ب رج�ء الأمة يف بع�س ال�سحف 

الأخرى ك�لظ�هر واملنرب«)1(. 

وج�ء كثري من مق�لته يف الد�ستور يف �سكل �سال�سل يدور حلق�ت كل 
منه� يف مو�سوع بعينه اأو بحث م�ستقل، ك�سل�سلة مق�لته التي كتبه� عقب وف�ة 
اللورد  على  الرد  كتبه� يف  التي  ومق�لته  �سنة 1908م،  ك�مل  م�سطفى  الزعيم 

كرومر والتي بلغت وحده� حوايل ع�سرين مق�ًل اأو اأكث.

ترجم�ت  وين�سر  اأوروب�،  العلمي يف  الن�سر  يت�بع حركة  وك�ن يف �سحيفته 
كت�ب  مع  فعل  مثلم�  اأوروبيون،  ومفكرون  علم�ء  ي�سدره�  التي  الكتب  لبع�س 
ثم  نورداو،  م�ك�س  ت�أليف  من  احل��سرة«  مدنيتن�  يف  عليه�  املتفق  »الأك�ذيب 
القرن  يف  والفل�سفة  العلم  »حركة  بعنوان  ث�بًت�  ب�بً�  1908م  �سنة  يف  ا�ستحدث 
الع�سرين«. ويقول الدكتور احل�جري اإنه اأراد اأن ي�سبغ جريدته ب�ل�سبغة العلمية، 
من  واأن  �سخ�سيته،  مالمح  واأهم  وجدي  �سف�ت  اأبرز  العلمي  اجل�نب  ك�ن  فقد 
اأظهر مكون�ته� عنده �سعة الأفق، وحرية الفكر، وا�ستقالل الراأي، واأن ذلك كله 

انعك�س على »الد�ستور«)2(.

انظر: حممد طه احل�جري، حممد فريد وجدي حي�ته واآث�ره، مرجع �س�بق، �س 158، وفيليب دي طرازي،   )1(
مرجع �س�بق، اجلزء الرابع، �س 188.

حممد طه احل�جري، حممد فريد وجدي حي�ته واآث�ره، مرجع �س�بق �س 162.  )2(



معتز �صكري
5656

على  العق�د  الأ�ست�ذ  تعرف  بداية  �سهدت  التي  هي  اأي�ًس�  الفرتة  وهذه 
فريد وجدي وعمله معه يف حترير �سحيفة الد�ستور، ومن خالل عمله ب�ل�سحيفة 
مع  العق�د  اختالف  البداية  وك�نت  زغلول،  �سعد  على  العق�د  تعرف  بداأ 
 انتق�دات وجهته� لزغلول �سحيفة اللواء الن�طقة ب��سم احلزب الوطني، ومل مي�نع
العق�د  يذهب  اأن  يف   - الوطني  للحزب  نف�سه  هو  انتم�ئه  من  ب�لرغم   - وجدي 
لإجراء حديث - هو الأول من نوعه يف ال�سح�فة امل�سرية يجريه �سحفي مع وزير 
اأثن�ء وجوده يف من�سبه - مع زغلول؛ لرد اعتب�ره يف وجه هذه النتق�دات، وك�ن 

ذلك اأواخر �سنة 1907م.

 وب�سبب خالف ن�سب بني فريد وجدي وبع�س مواقف وخطب م�سطفى 
ك�مل، وتعبري وجدي عن راأيه مبنتهى احلرية دون جم�ملة اأو مواربة اأو »ح�س�ب�ت«، 
بداأ كثري من اأع�س�ء احلزب الوطني املخل�سني مل�سطفى ك�مل والذين ل يقبلون 

اأي نقد له ين�سرفون عن قراءة الد�ستور.

فعرفت  تركه�،  يف  حتريره�  يف  يع�ونونه  ك�نوا  ممن  ال�سب�ب  بع�س  بداأ  كم� 
ال�سحيفة التعث والأزم�ت امل�لية، وانف�سل كل م� بينه� وبني احلزب الوطني بعد 

اأن ف�سل وجدي ا�ستقالله الفكري على اأي اعتب�رات اأخرى.
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وكثت الديون على وجدي، ولكنه اأجرى اتف�ًق� مع املكتب�ت ي�سمن به 
دفع كل مت�أخرات الأجور امل�ستحقة للمحررين والع�ملني ب�جلريدة، قبل اأن تغلق 

»الد�ستور« اأبوابه� بعد عمر ق�سري مل يتج�وز الع�مني!

اأم�  »الد�ستور«،  و�سع  من  فقط  »ف�قمت«  امل�لية  الأزمة  اأن  نفهم  ولكنن� 
ال�سبب الرئي�سي لإغالقه�، قبل اأن يفكر الأ�ست�ذ وجدي يف اأن�سطة اأخرى �سحفية 
وت�أليفية، ك�ن هو الختالف مع احلزب الوطني واخلروج عنه. واإذن فهو حديث 
ال�سي��سية  اخلريطة  تغري  »اأدى  فقد  ن�ستعر�س حي�ة وجدي،  ونحن  دائًم�  املب�دئ 
اإىل ا�ستق�لة بع�س اأع�س�ء احلزب )املعتدلني( املوالني للخديوي عب��س الث�ين اأو 
للخليفة العثم�ين اأو خروجهم مثل حممد فريد وجدي �س�حب جريدة الد�ستور 
الذي اأعلن يف جريدته عدد 20 اإبريل 1909م اأن يف مقدمة اأ�سب�ب خروجه من 

احلزب الوطني عداء احلزب للخديوي«)1(.

ب�سخبه�  ال�سي��سية  احلي�ة  اعتزال  وجدي  فريد  حممد  الأ�ست�ذ  ويقرر 
عكوف  من  اأ�ساًل  له  معد  هو  مل�  ليتفرغ  تقريًب�،  1910م  ع�م  منذ  ومع�ركه� 
وجالء  الإ�سالم  عن  دف�ًع�  وب�لذات  والت�أليف،  والكت�بة  والبحث  القراءة  على 
حلقيقة مب�دئه و�سرائعه. و�سوف مت�سي ال�سنون به بعد ذلك وهو يت�بع الكت�بة يف 
ال�سحف وت�أليف الكتب واإع�دة اإ�سدار �سحفه وجمالته كلم� اأمكنه ذلك، مع 

الع�مة  امل�سرية  الهيئة   ،1919 ثورة  اإىل  اإ�سم�عيل  ع�سر  من  احلديث  امل�سري  الفكر  ت�ريخ  عو�س،  لوي�س   )1(
للكت�ب، الق�هرة، 1983، �س 283 و 294.
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م�س�ركته من وقت لآخر يف بع�س م� ك�ن يث�ر يف احلي�ة الفكرية والأدبية من ق�س�ي� 
وم�س�جالت، ومع زهده دائًم� يف الأ�سواء وال�سهرة، وعكوفه على العمل الفكري 

والأدبي يف �سمت. 

وفيم� يلي بي�ن مبراحل اإ�سداراته ال�سحفية)1(:

جملة احلي�ة: �سدرت ع�م 1899م، ثم توقفت1900، وع�دت لل�سدور  -
�سنة 1906، 1907، وتوقفت، ثم ع�دت لل�سدور 1914، 1915م.

�سحيفة الد�ستور: �سدرت يف 16 نوفمرب 1907م - وتوقفت �سنة 1910م  -
حتى اأ�سبوعية  كجريدة  ت�سدر  وا�ستمرت  1922م..  اأعيدت  ثم   - 

ع�م 1933م.
جملة الوجدي�ت: �سدرت ع�م 1921 – 1922م. -

 ولعل من اأهم املحط�ت يف م�سريته الت�أليفية والفكرية، ون�س�طه ال�سحفي 
خالل الفرتة م� بني 1910م ونه�ية حي�ته يف 1954م: �سدور عمله املو�سوعي 
ال�سخم »دائرة مع�رف القرن الع�سرين« بدًءا من �سنة 1910م، واتب�عه للمذهب 
اأطالل  »على  الكبري  كت�به  اإ�سدار  ثم  1914م،  من  اعتب�ًرا  وزوجته  هو  النب�تي 
املذهب امل�دي« يف ثالثة جملدات �سنة 1921م، ثم اختي�ره رئي�ًس� لتحرير جملة 

اأنور اجلندي، حممد فريد وجدي رائد التوفيق بني العلم والدين، مرجع �س�بق، �س 190.  )1(
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الأزهر �سنة 1933، ووقوفه موؤيًدا لل�سيخ املراغي يف ق�سية ترجمة مع�ين القراآن، 
والتي ا�ستمرت معركته� م� بني 1932 و 1936م.

و�س�رت حي�ة العالمة الكبري - رحمه اهلل - على هذا النحو اإىل اأن وافته 
املنية يف )3 جم�دى الآخرة 1373هـ/ 6 فرباير 1954م(.

14–1قائمة1مبؤلفاته1املطبوعة)1(

قبل اأن نورد ق�ئمة ملوؤلف�ت الأ�ست�ذ حممد فريد وجدي – والتي ح�ولن� اأن 
ت�أتي من�سبطة وك�ملة اإىل اأق�سى درجة ممكنة ب�لرجوع للم�س�در املختلفة، وترجيح 
اأ�سح البي�ن�ت واأدق التواريخ - لبد اأوًل من الإ�س�رة اإىل اأن هن�ك تراًث� اآخر ه�ئاًل 
لالأ�ست�ذ حممد فريد وجدي، متن�ثًرا فيم� كتب من مق�لت ب�ل�سحف واملجالت، 
مم� مل يجمع بعد يف �سورة كتب مطبوعة، وهذه املق�لت م� زالت تنتظر من الب�حثني 
جهوًدا كبرية؛ لأنه� ل تقل اأهمية عن كتبه املطبوعة، ب�عتب�ره� ت�سكل جزًءا ل 

اأو اإجم�ًع�، وهذه  رجعن� اإىل عدة م�س�در، مع املق�رنة والتحقق من �سحة البي�ن�ت وترجيح الأكث م�سداقية   )1(
امل�س�در هي: كتب وكت�ب�ت احل�جري والبيومي واجلندي عن حي�ة الأ�ست�ذ فريد وجدي واأعم�له، مب� يف ذلك 
م� جمع حديًث� يف كتب من بع�س مق�لت وجدي، والأطروحت�ن اجل�معيت�ن ال�س�بق الإ�س�رة اإليهم�، و�سفحة 
الأ�ست�ذ وجدي، وبع�س  اأعم�ل  لبع�س  اأون لين. نت -  اإ�سالم  ملوقع  – الت�بع  ببليواإ�سالم  رابط  خ�س�سه� 
م� ن�سر عن الأ�ست�ذ من مق�لت وبحوث على �سبكة املعلوم�ت الدولية، ونو�سح هن� اأن ج�نًب� من اخللط اأو 
اللتب��س اأو الختالف بني امل�س�در يرجع اإىل عدم مراع�ة �سدور عدة طبع�ت من الكت�ب الواحد، وج�نًب� اآخر 
اإىل ع�دة �سدور الكتب يف ذلك الزم�ن يف �سكل مالزم اأو اأجزاء يتف�وت ت�ريخ �سدوره�، بينم� يرجع ج�نب 

ث�لث اإىل اأخط�ء وافتق�ر اإىل الدقة.
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الفكرية،  م�سريته  لتطور  الأهمية  �سديدة  وجتلي�ت  الفكري،  م�سروعه  من  يتجزاأ 
ويت�سح لن� اأن م� مت جمعه من تلك املق�لت، ك�جلهد الذي ق�م به الدكتور حممد 
رجب البيومي والأ�ست�ذ ط�هر الطن�حي، على �سبيل املث�ل، وعلى كثته واأهميته 
وا�ستحق�قه للثن�ء، مل يكن م�ستق�سًي� و�س�ماًل، ولذلك يظل ق��سًرا عن الإح�طة 

ب�لكثري الذي مل يجمع بعد: 

عبد -  1 مطبعة  1896م(،  )1313هـ/  الأكوان  بدائع  يف  احلقة  الفل�سفة 
الرازق.

1898م(، -  2 )1316هـ/  املدنية  النوامي�س  على  الإ�سالمية  الدي�نة  تطبيق 
املطبعة العثم�نية، ثم تغري عنوانه اإىل: املدنية والإ�سالم )1322هـ/ 1904م(، 

مطبعة هندية.

احلديقة الفكرية يف اإثب�ت وجود اهلل ب�لرباهني الطبيعية )1318هـ/ 1901م(، -  3
مطبعة الرتقي.

الرد على ه�نوتو، ط 1318هـ.-  4

الأوىل -  5 الطبعة  مب�سر،  العزيز  عبد  �س�رع  الرتقي  مطبعة  امل�سلمة،  املراأة 
الث�لثة  الطبعة  )1905م(،  الث�نية  الطبعة  1901م(،  )1319هـ/ 

)1920م(، مطبعة هندية.
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الإ�سالم يف ع�سر العلم )1320هـ/ 1903م( جزء اأول مبطبعة الرتقي، -  6
جزء 2 �سدر )1905م(، مطبعة ال�سعب.

)1916م(، -  7 الث�نية  والطبعة  1905م(  )1322هـ/  واللغة  العلوم  كنز 
مطبعة الواعظ.

�سفوة العرف�ن يف تف�سري القراآن ومقدمة، طبع حجر، م�سر، )1323هـ/ 1905م(، -  8
وطبع ب��سم »امل�سحف املف�سر« )1925م( )مطبعة دائرة مع�رف القرن 

الع�سرين(، مت طبعه مبط�بع ال�سعب �سنة )1377هـ(.

اللورد كرومر والإ�سالم، �سدر �سنة )1907م(، مطبعة الواعظ.-  9

ر�س�لة: �سفري الإ�سالم اإىل �س�ئر الأقوام، ن�سره� 1323هـ/ 1907م.-  10

اأوىل -  11 )طبعة  امليالدي  والع�سرين  ع�سر  الرابع  القرن  مع�رف  دائرة 
1910-1918م( وطبعة ث�نية 1923 )ع�سرة اأجزاء(.

والوطنية -  12 واللغة  الدين  �سبيل  يف  خي�لية  مق�لت  الوجدي�ت: 
)1328هـ/ 1911م(، مطبعة الواعظ، الطبعة الث�نية )1928م(.

جمموعة الر�س�ئل الفل�سفية )الر�س�لة الأوىل( )1333هـ/ 1916م(، -  13
وحية(. )يف معرتك الفل�سفتني امل�دية والرُّ
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كت�ب املعلمني )منهج الدرا�سة لوزارة املع�رف( )1335هـ/ 1918م(، -  14
مطبعة دائرة املع�رف.

على اأطالل املذهب امل�دي، )مطبعة دائرة املع�رف(، 1921م، ثالثة -  15
اأجزاء.

د�ستور التغذي، 1921م.-  16

القرن -  17 مع�رف  دائرة  مطبعة  1926م،  اجل�هلي،  ال�سعر  كت�ب  نقد 
الع�سرين.

واأع�دت -  18 املع�رف،  دائرة  مطبعة  1932م،  خ�لد،  ع�م  دين  الإ�سالم 
)دار الهالل( طبعه �سنة 1962م، حتت ا�سم: )الإ�سالم: دين الهداية 
)1902هـ/  الطن�حي  ط�هر  الأ�ست�ذ  وتقدمي  بتحقيق  والإ�سالح(، 

1967م(.

الأدلة العلمية يف جواز ترجمة القراآن، 1936م، مطبعة الرغ�ئب.-  19

ومراجعة -  20 جمع  ه�دفة،  مق�لت  �سل�سلة  الع�مل:  يف  الإ�سالم  مهمة 
وتقدمي د. حممد رجب البيومي، 1989م.

ال�سرية املحمدية حتت �سوء العلم والفل�سفة، )كتبه املوؤلف يف حي�ته يف -  21
�سكل ف�سول ومق�لت بنف�س العنوان، ولكنه مل ي�سدر يف حي�ته يف 
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�سكل كت�ب، بل هو مم� �سدر لحًق�(، جمع ومراجعة وتقدمي د. حممد 
)1413هـ/  الأوىل  الطبعة  اللبن�نية،  امل�سرية  الدار  البيومي،  رجب 

1993م(.

ف�سول من �سرية الر�سول ، جمع ومراجعة وتقدمي د. حممد رجب -  22
1417هـ/  )�سوال  الأوىل  الطبعة  اللبن�نية،  امل�سرية  الدار  البيومي، 

م�ر�س 1997م(.

البيومي، -  23 رجب  حممد  د.  وتقدمي  ومراجعة  جمع  وردود،  من�ق�س�ت 
الدار امل�سرية اللبن�نية، الطبعة الأوىل )1415هـ/ 1994م(.

من مع�مل الإ�سالم، جمع ومراجعة وتقدمي د. حممد رجب البيومي، -  24
الدار امل�سرية اللبن�نية، الطبعة الأوىل، )1414هـ/ 1994م(.

الإ�سالم وحترير الفكر الإن�س�ين: بحوث ودرا�س�ت يف الدين واحلي�ة، -  25
جمع ومراجعة وتقدمي د. حممد رجب البيومي، الدار امل�سرية اللبن�نية، 

الطبعة الأوىل )1427هـ/ 2006م(.

الت�ريخ -  26 ذكر  دون  العربي،  الك�تب  دار  بريوت،  لالإ�سالم،  امل�ستقبل 
)ذكره الدكتور زكي امليالد، والأرجح اأنه مم� جمع و�سدر لحًق�(.
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15–1املشروع1الفكري1حملمد1فريد1وجدي

اأ- مالمح مدر�صته من حيث ال�صكل واملنهج 

الفكر  - م�ستقلة يف  مدر�سة  راأين�  وجدي يف  فريد  ي�سكل حممد 
الإ�سالمي احلديث، من حيث الإط�ر ال�سكلي واملنهجي الع�م، 

فهو يت�سم ب�ملالمح الت�لية:
مو�سوعية الت�أليف والهتم�م�ت. -
ذات  - واحدة  فكرية  ق�سية  على  الفكري  امل�سروع  يف  الرتكيز 

خطوط عري�سة.
املت�حة  - والوظيفية  والإعالمية  الثق�فية  الإمك�ني�ت  توظيف 

ل�س�حب امل�سروع خلدمة م�سروعه الفكري.
توازن الأ�س�لة واملع��سرة يف منوذج ن�در. -
لطفرات،  - التعر�س  اأو  الف�س�م  اأو  التن�ق�س  وعدم  الفكر  ات�س�ق 

ولكن ب�رتق�ء طبيعي ومنطقي ومربر، يف ن�سج الأفك�ر والتع�طي 
الإيج�بي مع متغريات الواقع.

�« اإذا  - �، بل و»متويليًّ � وفكريًّ � و�سي��سيًّ ا�ستقالل التوجه مت�ًم�، اإن�س�نيًّ
ج�ز التعبري.

اأق�سى درج�ت الت�س�مح يف اخلط�ب. -
مت�ثل القيم املعلنة مع احلي�ة اخل��سة. -
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ب- من حيث ال�صياق املو�صوعي العام

القتن�ع الذاتي الت�م - واإقن�ع الآخرين ب�لت�يل ب�لإ�سالم كن�سق  -
وموؤهل  احلي�ة،  م�سكالت  مع جميع  التع�طي  على  ق�در  فكري 
العتق�دية  واأفك�ره  الع�مة  واأ�س�سه  قيمه  خالل  من   - مبفرده 
اإ�سك�لية  حلل   - والأخالقية  والعملية  الت�سريعية  وتطبيق�ته 

� وواقع الغرب املتقدم. ال�سراع بني واقع ال�سرق املتخلف علميًّ
خم�طبة الغرب لإع�دة �سرح الإ�سالم، ونف�س الغب�ر الذي حلق  -

به و�سوء الفهم الذي غلف تع�مل الغرب الأوروبي معه.
للم�سلمني  - الداخلي  ال�سعف  ونق�ط  التخلف  اأ�سب�ب  تن�ول 

ملع�جلته� واإ�سالحه�.
املع��سرة  - للحي�ة  الإ�سالم  �سالحية  تثبت  نظرية  و�سع  حم�ولة 

بكل جوانبه�، وب�لرغم من كل التحدي�ت التي متثله�. 
وحي وتفنيد اأ�س�س امل�دية واملذهب  - النت�س�ر مل� اأ�سم�ه املذهب الرُّ

امل�دي.
عن  - والن�جمة  اخل�طئة  وال�سلوكي�ت  واخلراف�ت  البدع  حم�ربة 

فقًرا، من  الأكث  الطبق�ت  واجلهل، ول�سيم� بني  الأمية  تف�سي 
العوام  ع�دات  من  وكثري  ال�سعبية،  ال�سوفية  املم�ر�س�ت  قبيل 

وتق�ليدهم وقيمهم.
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اأهم املالمح وروؤو�س املو�صوعات لق�صايا امل�صروع الفكري ملحمد  ج- 
فريد وجدي

املع��سرين  والفكر  الأدب  وموؤرخي  والنق�د  الب�حثني  بني  العرف  جرى 
على ا�ستخدام عب�رة »امل�سروع الفكري« للدللة على جمموع الأفك�ر واملب�دئ 
خالل  الب�حث،  اأو  الك�تب  اأو  املفكر  به�  واهتم  ون�ق�سه�،  تبن�ه�  التي  والق�س�ي� 
م�سرية حي�ته وعلى مدى املحط�ت املهمة وذات املغزى ملوؤلف�ته اأو كت�ب�ته عموًم�، 
وهو م� ي�سي يف الغ�لب - اأو على الأقل ك�فرتا�س يو�سع لالختب�ر العلمي - بخط 

واحد اأو ن�سق واحد، ولو يف العمومي�ت، ينتظم تلك الكت�ب�ت جميعه�.

وبتطبيق ذلك على الأ�ست�ذ حممد فريد وجدي، ل منلك اإل اأن نلحظ يف 
البداية:

قدًرا كبرًيا من التنوع من حيث املو�سوع اأو الق�سية. -
غزارة الإنت�ج الأدبي والفكري ت�أليًف� وترجمة. -
ات�س�ًع� للنط�ق الزمني لذلك الإنت�ج، حيث ا�ستمر على مدى  -

قرابة �ستني ع�ًم�.
ال�سكل  - حيث  من  التعبري  ج�ز  اإذا  الكت�بة  اأوعية  يف  تعدًدا 

الت�أليفي، م� بني فكر واإبداع، وم� بني اأن تكون كت�بة يحت�سد له� 
اأن تكون ردود فعل يديل فيه� بدلوه  اأو  ابتداء لطرح ق�سية م�، 
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يف �سي�ق معركة فكرية اأو �سج�ل ع�م، وتعدًدا يف نوافذ الن�سر م� 
بني كتب ومو�سوع�ت ومع�جم ومق�م�ت، اأو مق�لت من�سورة يف 

�سحف وجمالت.
 وللحيلولة دون تكرار م� �سبق ذكره ومن�ق�سة تف�سيالته يف موا�سع �س�بقة 
ك�نت  اأنه�  اإىل  ن�سري  ولكن  والكت�ب�ت،  املوؤلف�ت  �سرد  نعيد  ل  هذا،  بحثن�  من 
جميعه� �سدى للق�س�ي� الفكرية التي ت�سدى له� وحتم�س لبي�ن وجهة نظره فيه�، 
من قبيل الهجوم الك��سح الذي �سنه على الفل�سفة امل�دية لبي�ن ته�فته�، وتفنيد 
حجج الدكتور طه ح�سني يف كت�به عن ال�سعر اجل�هلي، وكذلك مع��سدته مل�سروع 
املراغي،  م�سطفى  حممد  ال�سيخ  اإليه  ودع�  اأعلنه  الذي  القراآن  مع�ين  ترجمة 
ا على ق��سم  اإليه من ت�سدي وجدي لق�سية املراأة ردًّ ن�هيك عم� �سبق اأن اأ�سرن� 
ب�لطبع، عالوة على ق�س�ي� عديدة تتعلق مبغ�لط�ت امل�ست�سرقني  اأمني، كل ذلك 
ه�نوتو،  مثل:  منهم،  للعديد  ردوده  يف  يتجلى  مثلم�  الإ�سالم،  عن  وافرتاءاتهم 

وكرومر، وغريهم�. 

و�سوف نتعر�س لق�سية املدنية يف الق�سم الث�ين من الدرا�سة، الذي يتعر�س 
لكت�ب »املدنية والإ�سالم«.
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الق�صم الثاين: كتاب »املدنية والإ�صالم«.. درا�صة وحتليل

اأوًل: م�صادر بحثية حول الكتاب

اأن ا�ستعر�سن� يف الق�سم ال�س�بق كل م� يتعلق ب�لأ�ست�ذ حممد فريد  بعد 
وجدي يف الإط�ر الع�م حلي�ته واآث�ره وجم�لت ري�دته وم�سروعه الفكري ب�سكل 
ع�م، نتعر�س هن� حتديًدا لكت�به مو�سع الدرا�سة »املدنية والإ�سالم«، ونبداأ ب�لإ�س�رة 

اإىل اأن ثمة م�س�در مهمة تن�ولت قيمته الفكرية، من اأبرزه�:

تقريظ ال�سيخ حممد ر�سيد ر�س� للكت�ب يف »املن�ر«، ويعقوب �سروف  -
يف »املقتطف«، وجرجي زيدان يف »الهالل« وغريهم، فيم� ي�سري اإىل اأن 
الكت�ب لقي حف�وة واهتم�ًم� على �سفح�ت اأكرب �سحف ذلك الع�سر 

وجمالته، وب�أقالم كب�ر الكت�ب، وبعد �سدوره مب��سرة.
وم� كتبه امل�ست�سرق ت�س�رلز اآدامز يف كت�به »الإ�سالم والتجديد يف م�سر«  -

عن وجدي وكت�به، وهو م� ترجم ون�سر ب�لعربية يف اأوا�سط الثالثيني�ت.
لوجدي  - النه�سوي  الدور  حتليل  يف  الأخرية  العقود  يف  مثاًل  كتبه  وم� 

كبري  ب�حث  كت�به،  يف  املدنية  بق�سية  اخل��س  طرحه  وحتليل  عموًم�، 
ترجم  والذي  �س�بًق�،  اإليه  وامل�س�ر  ال�سهري  كت�به  يف  حوراين  ك�ألربت 

بعنوان »الفكر العربي يف ع�سر النه�سة«.
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»اأ�س�س  - املهم  كت�به  يف  جدع�ن  فهمي  الدكتور  وهو  اآخر  كبري  وب�حث 
التقدم عند مفكري الإ�سالم يف الع�مل العربي احلديث«.

بعنوان »الإ�سالم واملدنية: تقدم وتراجع  - ثم ورقة بحثية حديثة ومهمة 
فكرة املدنية يف مرحلتي الفكر الإ�سالمي احلديث واملع��سر« للب�حث 
اإىل موؤمتر اجت�ه�ت التجديد والإ�سالح يف  الأ�ست�ذ زكي امليالد، قدمه� 
الفكر الإ�سالمي احلديث مبكتبة الإ�سكندرية )19- 21 ين�ير 2009(، 

وتعر�س فيه� ب�لذات للكت�ب احل�يل »املدنية والإ�سالم«. 
طه  - الدكتور  ب�لطبع  واأبرزهم  واأعم�له،  وجدي  حي�ة  موؤرخو  كتبه  وم� 

�سمن  اجلندي،  اأنور  والأ�ست�ذ  البيومي  رجب  والدكتور  احل�جري 
تقييمهم لأهم اآث�ر وجدي.

-  Mansoor Moaddel هم�  الإجنليزية،  ب�للغة  ب�حث�ن  اأورده  فيم�  ج�ء  وم� 
�سمي�ه  عم�   2002 يف  ن�سر  حتريرهم�  من  كت�ب  يف   Kamran Talattof و 
»�سج�لت التجديديني والأ�سوليني يف الإ�سالم«، حيث خ�س�س� ف�ساًل 
لن�سو�س مرتجمة اإىل الإجنليزية من كت�ب الأ�ست�ذ وجدي عن املدنية 
والإ�سالم، وم� تن�وله من�سور معدل وحده يف بحث اآخر خ��س به عم� 

اأ�سم�ه التعددية ال�ستطرادية والتجديد الإ�سالمي.
ثم �سذرات اأخرى هن� وهن�ك.  -
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وب��ستثن�ء م� ذكرن�ه، مل جند الأ�سداء التي ك�ن ي�ستحقه� هذا الكت�ب، ولعل 
من اأ�سب�ب ذلك عدم �سدور طبع�ت جديدة من الكت�ب - ح�سب علمن� - منذ 
الثالثيني�ت تقريًب�، وهو م� ي�سي بتعر�س الكت�ب ل�سمت مطبق على مدى اأكث 

من �سبعني ع�ًم�.

ومع ذلك، فمن الواجب علين� اأن نقول اإنه قبل اأن يقدر لطبعتن� هذه اأن 
ترى النور، ب�درت هيئة ق�سور الثق�فة مب�سر موؤخًرا وقبل اكتم�ل كت�بة بحثن� هذا، 
يف ح�لة من ح�لت توارد اخلواطر، بتبديد هذا ال�سمت، واأ�سدرت - اأثن�ء اإعداد 
هذا التقدمي - طبعة جديدة من كت�ب »املدنية والإ�سالم«، يف �سل�سلة )ذاكرة الكت�بة(، 
مبقدمة خمت�سرة بقلم الأ�ست�ذ ح�مد اأنور، وهي م�سورة من طبعة �سنة 1933م، والتي 

ك�نت فيم� نعلم اآخر طبعة للكت�ب �سدرت يف حي�ة املوؤلف التي انتهت �سنة 1954م.

ثانًيا: ق�صة الكتاب والدافع لتاأليفه

حكى الأ�ست�ذ فريد وجدي نف�سه ق�سة ت�أليف هذا الكت�ب يف ف�حتة الطبعة 
نف�سه  اأنه� ك�نت جتي�س يف  اأفك�ر ذكر  بعدة  وبداأه�  ال�س�درة يف 1898م،  الأوىل 
قبل �سنوات ودفعته لت�أليف الكت�ب. وخال�سته� اأن العالقة بني ال�سرق والغرب 
و�سلت يف اجلزء الأخري من القرن الت��سع ع�سر اإىل درجة مل ي�سبق له� مثيل فى 
الت�ريخ من حيث ت�س�بك م�س�لح الطرفني، مم� يوجب اأن يتع�رف الفريق�ن تع�رًف� 
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ميحو م� �سبق من التن�كر الذي ك�نت نت�ئجه دائًم� ا�سطرام نريان ال�سق�ق بينهم�؛ 
مم� يدعو اإىل التق�طع املن�يف ملط�لب املدنية امل�ستقبلة.

وم�هيته  الإ�سالمي  الدين  حقيقة  الأوروبيني  تفهيم  من  لبد  اإنه  وق�ل 
اأنه �س�من لالإن�س�ن نيل ال�سع�دتني، وك�فل له راحة احلي�تني. واأم� وجه  واإثب�ت 
ون�س�طهم  بجدهم  اأ�سبحوا  الغربيني  »اأن  فهو  منه  من��س  ل   � �سروريًّ ذلك  كون 
ج�هلني  داموا  وم�  الإ�سالمي،  الع�مل  معظم  على  والنفوذ  ال�سلط�ن  اأ�سح�ب 
بحقيقة الإ�سالم ومعتقدين م� يهذي به بع�س كت�بهم �سده، ف�إنهم ل ي�ستطيعون 
اأن يروا يف دي�نة حمكوميهم اإل عبًئ� ثقياًل على عقولهم، وحماًل م�سنًي� ملداركهم، 
فال يقرونهم عليه اإل احرتاًم� لعواطفهم فقط، راجني من العلوم الع�سرية واملع�رف 

الطبيعية القي�م بتهذيبه يف امل�ستقبل«.

التهم �سد الإ�سالم وامل�سلمني  اأن لالأوروبيني عذًرا يف ت�سديق  وي�سيف 
�سغ�ر  اخرتعه�  التي  البدع  اإل  الدين  مظ�هر  من  اأعينهم  اأم�م  يرون  ل  م�داموا 
العقول وقبله� منهم الع�مة، وزادوا عليه� اأ�سك�ًل من الأوه�م والأ�س�ليل تنفر منه� 
الطب�ع الب�سرية، وتن�يف اأ�سول املدنية. ويقول: »كيف نرجو اأن يفهم الأوروبيون 
حقيقة دينن�، واأنه املالك الوحيد لل�سع�دات كله� ح�لة كونهم ل يعرفون من دين 
الإ�سالم اإل م� يرونه اأم�م اأعينهم كل يوم مثل ال�سي�ح يف الطرق�ت خلف الطبول 
املوالد  والعقل يف  لالأدب  املن�فية  املنكرات  اأ�سد  اقرتاف  ومثل  الراي�ت،  وحتت 
اإىل حلق�ت كبرية  الجتم�ع  ومثل  امل�سري،  القطر  نقط  تق�م يف كثري من  التي 
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على مراأى وم�سمع من األوف املتفرجني وال�سي�ح ال�سديد ب�لذكر مع التم�يل مييًن� 
وي�س�ًرا اإىل غري ذلك مم� لو اأردن� ذكره لط�ل بن� الكالم وخرجن� عن املق�م، فهل 
واحل�لة هذه ن�ستطيع اأن ننكر على من يعيب دينن� اأن يل�سق به �س�ئن�ت التهم؟«.

فالبد من وجهة نظره من »تفهيم الع�مل اأجمع اأن الدين الإ�سالمي ف�ساًل 
يفعله  ومنزًه� عم�  الكتبة  بع�س  اإليه  ين�سبه�  التي  الأ�س�ليل  بريًئ� من  كونه  عن 
املدنية  ومالك  احلقيقية،  ال�سع�دة  ن�مو�س  ف�إنه  املتفرجني  من  مراأى  على  الع�مة 
ال�س�دقة، حتى ينبعثوا اإىل احرتامه وحمبته كم� يحرتمه ويحبه بع�س الفال�سفة 
امللة  هذه  اأبن�ء  ع�تق  على  يلقى  الواجب  هذا  واعتقدوه:  در�سوه  الذين  الكب�ر 

الذين اأ�سعدهم اجلد بتعلم اللغ�ت الأجنبية«.

ثم يقول الأ�ست�ذ وجدي: »هذه الأفك�ر ك�نت جتي�س يف �سدري منذ اأربع 
اأف�سل خلدمته من  اأر  فلم  للوطن،  العمل  البدء يف  اإذ ذاك يف �سن  واأن�  �سنوات 
هذه الوجهة؛ فث�برت من حينه� بهمة ل تعرف امللل على در�س م� يوؤهلني اإىل 
فهم حقيقة الإ�سالم حتى اآن�ست من نف�سي بع�س القوة على القي�م ببع�س هذا 
فيه  نفيت  الفرن�س�وية  ب�للغة  كت�ب  بت�أليف  اأعم�يل  ف�بتداأت  الأقد�س.  الواجب 
عن الإ�سالم كل تهمة األ�سقه� به املفرتون، واأثبت الأدلة احل�سية وب�ل�ستن�د على 
م�  ونه�ية  الب�سرية،  النف�س  اأمنية  احلقيقية، وعني  املدنية  اأنه روح  العلمية  الَبداِئه 
ترمي اإليه القوة العقلية، واأن كل رقي يح�سل يف الع�مل الإن�س�ين لي�س هو اإل 
اإىل  نف�سي  بعثتني  حتى  ت�أليفه  من  اأنتهي  اأكد  ومل  املحمدية.  الدي�نة  اإىل  تقربً� 
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ترجمته اإىل لغتن� العربية ال�سريفة؛ لكي اأكون قد قمت ببع�س الواجبني املطلوبني 
يف اآن واحد«.

واأو�سح وجدي اأنه بكت�به هذا ي�سعى لإثب�ت اأن امل�سلمني اأ�س�وؤوا للب�سرية 
الأر�سية،  الكرة  اأرج�ء  العدل والإن�س�نية يف جميع  اأرك�ن  واأ�س�سوا  املدنية،  اأنوار 
و�س�دوا اأغلب مم�لكه� ب�أف�سل اأنواع ال�سلطة العتدالية. وب�جلملة �س�رت دولتهم 
بينم� ك�ن غريهم يهيم يف ودي�ن اجله�لة، وي�سرب يف ليالء  ب�أ�سره،  الع�مل  دولة 
ال�ساللة. واأنه من امل�ستحيل اأن يكون ذلك التطور الغريب الذي دخلت فيه اأمة 
العرب يف �سنني قالئل، بعد اأن ك�ن قد م�سى عليه� ب�سعة اآلف ع�م وهي كم� 
هي مل ترتق عم� ك�نت عليه ِقينْد �سرب، قد حدث كله بدون قواعد حمكمة واأ�س�س 

ممدينة. 

فهو يف كت�به كم� نرى ي�سعى للربهنة على اأن يف الإ�سالم نف�سه من قواعد 
املدنية م� لو اتبعته الب�سرية حلققت التقدم الك�مل وال�سع�دة املطلقة.

ثالًثا: عر�س للكتاب واأهم اأطروحاته الفكرية 

يبداأ الكت�ب، يف طبعته ال�س�درة ع�م )1933م( - وهي الأخرية ح�سب 
علمن� يف حي�ة املوؤلف - بعدة )فواحت( كم� �سم�ه� املوؤلف، وهي للطبع�ت الثالث 
ي�سميه�  اأن  عن  عو�ًس�  حتديًدا،  الت�سمية  تلك  �سبب  لن�  ويت�سح  منه.  الأوىل 
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هذه  بعد  الكت�ب  �سلب  يف  كتبه  م�  وبني  بينه�  اخللط  جتنب  وهو  )مقدم�ت(، 
الفواحت بعنوان )مقدم�ت(.

بعد هذه الفواحت، يبداأ الكت�ب بعدة ف�سول ق�سرية حتت عنوان )مقدم�ت(، 
ي�سعه� حتت عن�وين )الإن�س�ن(، و)تك�ليف احلي�ة(، و)الدين والعلم(، لكي تكون 

متهيًدا حلديثه الالحق عن الإ�سالم ثم عن املدنية.

ونالحظ اأن املوؤلف مل يوزع حمتوي�ت كت�به على )ف�سول( تقليدية على 
ع�دة املوؤلفني، فال هو �سمى فقرات كت�به »ف�سوًل«، ول هو و�سع له� ترقيًم�، ول هو 
بداأ كل مو�سوع يف �سفحة م�ستقلة، ول و�سع للكت�ب فهر�ًس� يف بدايته اأو نه�يته.

ح�لة  عن  ع�مة  فكرة  اأ�سم�ه  عم�  وجدي  فريد  حتدث  )مقدم�ت(،  يف 
الإن�س�ن وتك�ليف احلي�ة ونوامي�س الرقي والت�أخر، وكذلك عن اخلالف الن��سئ 
من زمن مديد بني العلم والدين حتى يكون الق�رئ قد ح�سل على فكرة جيدة 
مل� �سيذكره املوؤلف بعد ذلك عن اأن الإ�سالم هو روح املدنية احلقة، واأن ل مدنية 

اإل به اأو ببع�س ن�سو�سه.

ويقول وجدي: »وليغفر يل القراء الكرام كثة ا�ست�سه�دي ب�أقوال علم�ء 
اأوروب� ف�إين مل اأق�سد بذلك اأن اأ�ستدل بكالمهم على �سدق الدين.. بل ق�سدي 
القرون  يف  اأوروب�  على  �س�دت  التي  املمدينة  النوامي�س  كل  اأن  على  اأبرهن  اأن 
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اإل  الإ�سالم  لنوامي�س  ب�لن�سبة  لي�ست  النور  اإىل  الظلمة  من  فنقلته�  الأخرية 
ك�سع�ع من �سم�س اأو قطرة من بحر«)1(.

يف ف�سل )الإن�س�ن(، يدعو وجدي الق�رئ لأن يت�أمل معه الطبيعة الغريبة 
لالإن�س�ن الذي يتفرد عن جميع الك�ئن�ت التي توجد من حوله، بخ�س�ئ�س معينة 
هي التي اأهلته لل�سيطرة على الكون من حوله. وي�ستنكر اأن يكون الإن�س�ن هو 
ذلك الك�ئن ال�سعيف الذي متكن ب�لرغم من �سعفه الظ�هري ب�لبق�ء و�سط كل 
عوامل الهالك واخلطورة من من�خ ق��س ووحو�س مفرت�سة، وي�ستنتج اأن بداخله 
ويتحدث  العقول«.  م�سب�ر  يدرك غوره  »بحر ل  وهو  لالإن�س�نية  اأكث عمًق�  معنى 
عن املخرتع�ت التي تو�سل اإليه� الإن�س�ن، والتي مل يكن اأحد يتوهم اأن ذلك 
املخلوق اله�س ال�سعيف ق�در عليه�. كم� ي�سرب اأمثلة للتف�وت بني �سخ�سي�ت 

بني الإن�س�ن، م� بني ع�مل وج�هل، ون�سيط وخ�مل، و�سج�ع وجب�ن، وهكذا.

واحليوان،  الإن�س�ن  بني  ب�لتفرقة  اخل��سة  التعريف�ت  بع�س  ي�ستعر�س  ثم 
م�  يرى  النطق، ول  الإن�س�ن واحليوان هو  الف�رق بني  ب�أن  اأر�سطو  ويرف�س مقولة 
راآه فال�سفة العرب من اأنه التفكر ب�لقوة، ول م� اأرجعه ك�تب فرن�سي اإىل التدين، 
بل يرى اأن الف�رق هو قبول الإن�س�ن للرتقي العقلي والأخالقي اإىل م� ل نه�ية 

عك�س احليوان.

)1(  حممد فريد وجدي، املدنية والإ�سالم، الطبعة احل�لية، �س 17و 18.
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وي�سري اإىل اأن الإن�س�ن ل يقف وحده يف هذا الكون، بل خلقه خ�لق حكيم 
ك�ن من �سنته اأن ير�سل اأنبي�ء يوحي اإليهم ب�لطريقة املالئمة لع�سورهم، والتي لو 
انتهجه� الإن�س�ن لو�سل اإىل �سع�دته من اأقرب الطرق، وك�ن اأتب�ع كل نبي ينقلون 

النوع الإن�س�ين من ح�لة اإىل اأرقى منه�، وهكذا.

على  �سلطت  ثالثة  عوامل  عن  احلي�ة(  )تك�ليف  ف�سل  يف  يتحدث  ثم 
اإن  فيقول:  ي�ستدرك  ولكنه  نوعه.  وبنو  الإن�س�ن  ونف�س  الطبيعة  هي  الإن�س�ن، 
اهلل تع�ىل منحه من املواهب م� ي�ستطيع به اأن يتغلب عليه�، واأنه و�سع يف نف�س 
الإن�س�ن مع مداركه الطليقة من كل القيود موانع ت�سده� لرتدعه� عن الإفراط، 

ودوافع اأخرى تردعه عن التفريط.

قواعد  ومعرفة  احلق،  عن  الغفلة  عدم  هي  الأفراد  اأعم�ل  قوام  اأن  ويرى 
العدل، واحرتام النوع الإن�س�ين بك�مله.

وفيم� يتعلق ب�لدين والعلم، يلفت وجدي الأنظ�ر اإىل اأن م� اأ�سم�ه )املن�بذة( 
بعيدة  اأزم�ن  اإىل  تعود  بل  العهد،  بقريبة  لي�ست  العلم  الدين ورج�ل  بني رج�ل 
ا، وي�سري اإىل اأن كثرًيا من فال�سفة الأمم حكم عليهم ب�لإعدام ب�ل�سم اأو احلديد  جدًّ
اأو النريان ملح�س كونهم ق�موا ينريون عقول مواطنيهم من الأوه�م التي حتط ب�س�أن 
العقل. وي�ستعر�س من�ذج من اأقوال فال�سفة مع��سرين للربهنة على من�واأة علم�ء 
اأوروب� لالأدي�ن املوجودة. وينعى على بع�سهم تعميم حكمه ال�سلبي على الأدي�ن 
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منهم  اأي  در�س  لو  لأنه  الإ�سالم؛  يدر�سوا  اأنهم مل  مع  الإ�سالم  فيه�  مب�  جميًع� 
� لتحقق قبل كل �سيء اأنه لي�س  الإ�سالم كم� يقول وجدي: »ولو در�ًس� �سطحيًّ

فيه اأ�س�س تن�ق�س العلم كم� يتهم به �س�ئره�«)1(.

وكم�ل  احلرية  بتم�م  نقول  »اإن�  يقول:  الإ�سالم؟(،  هو  )م�  عنوان  وحتت 
ال�ستقالل والعلم ن�سرين� والعقل ظهرين�، اإن الإ�سالم هو �سن�م الكم�ل الأعلى 
الذي ُخلق الإن�س�ن واأُعد للرقي اإليه... بل.. هو اأمنية النف�س الب�سرية... واأ�سمى 

نقطة لكم�له�«)2(.

اأنه مع احت�س�د املوؤلف لحًق� ل�سرد حججه العقلية ومقدم�ته  ونلحظ هن� 
املنطقية وا�ست�سه�داته الن�سو�سية والت�ريخية للربهنة على �سحة اأطروحته الفكرية 
يف الكت�ب، ف�إنه يف هذه الأجزاء الأوىل من الكت�ب ي�سرت�سل فيم� ميكن ت�سميته 
»ثرثرة« لفظية بحتة ميتدح فيه� الإ�سالم بطريقة بالغية اإن�س�ئية دون اأن ي�سرع من 
البحت واملركز  العلمي  اأو الطرح  الفكرية  اأو املح�ججة  العقلية  املن�ق�سة  فوره يف 
للق�سية. وهذا يدعو، من ن�حية، ل�سيء من الده�سة حي�ل احلقيقة التي ذكره� 
هو واأجمع عليه� الب�حثون من اأن الكت�ب يف ن�سه العربي اإمن� هو ترجمة لأ�سل 
فرن�سي ك�ن يتوجه فيه لأج�نب غري م�سلمني؛ لأن هذا الأ�سلوب - لو اأنه هو نف�سه 

)1(  املرجع ال�س�بق، �س 40.
املرجع ال�س�بق، �س 46.  )2(
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الذي ك�ن قد انتهجه يف الأ�سل الفرن�سي - قد ين��سب جمهوًرا من امل�سلمني، 
ولكنه ب�لت�أكيد لي�س من��سًب� ببالغي�ته واإن�س�ئي�ته ملخ�طبة العقل الأوروبي.

لغة  بطبيعة  ويتعلق   ،� �سكليًّ يكن  واإن  اآخر  ب�أمر  راأين�  يف  ذلك  ي�سي  كم� 
 � املوؤلف واأ�سلوبه اللغوي يف تلك املرحلة املبكرة من حي�ته، والتي يظهر فيه� جليًّ
للغة ذلك الرتاث،  القدمي ومتثله  العربي  الوا�سعة يف الرتاث  العميقة  قراءاته  اأثر 
حيث ينهمك يف ا�ستطرادات لغوية واإن�س�ئية على مدى �سفح�ت متوالية تدور 
كله� حول فكرة بعينه�، دون اأن ي�سبطه� ب�أ�سلوب حم�ججة علمي حمدد، ودون 
املث�ل  �سبيل  لفظية، فمن ذلك على  وبثثرة  ببطء  اإل  لفكرة جديدة  ينتقل  اأن 
قوله: »نعم الإ�سالم هو الغ�ية الكم�لية التي م�ت دون نيله� احلكم�ء، وفني قبل 
اكتن�هه� العلم�ء. الإ�سالم هو الق�نون الأقوم والن�مو�س الأعظم الذي مّن اهلل به 
على هذا النوع ال�سعيف ليقيم اأََود ح�لتيه، ويغنم به �سع�دة حي�تيه، ويجعله الركن 
الذي يعتمد عليه ويهرع اإليه يف ال�سدائد. َمنَّ به على هذا النوع خ�متة لالأدي�ن 
وت�ًج� على ه�مة الزم�ن، ويف احلني الذي مت فيه منو عقل الإن�س�ن ليكون حجة من 
اهلل على عب�ده تنطق ب�حلق وت�سدع ب�لعدل، وترين� طريق الهدى ب�حلجة؛ لكي ل 

يكون لإن�س�ن بعد اأن بلغ ر�سده َتِعلَّة يف رف�سه ول قوة يف دح�سه«)1(.

املوؤلف  يوؤكد  الف�سل،  اأواخر هذا  وقبيل  الكت�ب  النقطة من   وعند هذه 
اأنه »لن ميكن �سدم تي�ر الإ�سالم ب�أي و�سيلة ك�نت؛ لأنه ل فرق بني �سدمه وبني 

املرجع ال�س�بق، �س 46، 47.  )1(
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يف  تع�ىل  اهلل  بعون  الآن  »فلن�سرع  خت�مه  يف  يقول  ثم  الإن�س�نية«،  املدنية  �سدم 
اإثب�ت اأن كل م� نقروؤه من قواعد املدنية الع�سرية لي�ست ب�لن�سبة اإىل قواعد الدي�نة 
الإ�سالمية اإل ك�سع�ع من �سم�س اأو قطرة من بحر، واأ�سهل �سبيل يو�سلن� اإىل هذا 
الغر�س هو اأن نتكلم على اأ�س�س املدنية احل�لية، ثم نثبت اأنه� بع�س اأ�س�س الدي�نة 

املحمدية بطريقة وا�سحة جلية«)1(.

حتت عنوان )م� هو الدين؟(، ي�ستعر�س وجدي تطور فكرة )الدين( ب�سفة 
اأوروب� وعلم�ئه� من الدين،  الت�ريخ الب�سري، ثم يتن�ول موقف مفكري  ع�مة يف 
وكيف اأن كثرًيا منهم يف ع�سر املوؤلف ع�د لالعرتاف ب�لدين واأهميته. ويلخ�س 

اأقوالهم يف اأربعة اأمور:

نعمله من اخلري هو – 1 م�  واأن  اأعم�لن�،  ب�أن اهلل غني عن� وعن  العتق�د 
ملنفعتن� اخل��سة.

اأن اهلل رحيم ب�لإن�س�ن ويود �سالحه.– 2
وتالئم – 3 للحي�ة  الث�بتة  النوامي�س  على  تنطبق  اأن  يجب  العب�دة  اأن 

الطبيعة الب�سرية.
العب�دة اجل�سمية و�س�ئل لتطهري النفو�س ل اأغرا�س مطلوبة لذاته�.– 4

املرجع ال�س�بق، �س 48.  )1(
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اأوروب� هذه حول الدين وبني م�  اآراء علم�ء  ثم يربط املوؤلف بني خال�سة 
ج�ء به الدين الإ�سالمي، وكع�دته يقول جمدًدا: اإنه� لي�ست اإل �سع�ًع� من الدي�نة 
الإ�سالمية وقطرة من بحره� الزاخر. ثم ي�سرع يف ال�ست�سه�د بن�سو�س اإ�سالمية 

للتدليل على �سحة م� يذهب اإليه، ويورد عدًدا من الآي�ت والأح�ديث.

للعقل  مط�بقة  اأنه�  راأيت  وقد  الدين.  فهم  عقيدتن� يف  »هذه هي  ويقول: 
والعلم مت�م النطب�ق، ومتفقة مع النوامي�س الث�بتة كم�ل التف�ق، ومل� ك�نت مط�عن 
علم�ء اأوروب� على الأدي�ن مل تتوجه اإليه� غ�لًب� اإل من هذه الوجهة الرئي�سية التي 
ينبني عليه� �س�ئر قواعد الدين، فقد حق لن� اأن نن�دي ب�أعلى �سوتن�: اإن الإ�سالم 
اأعلى واأ�سمى من اأن ين�له �سهم من �سه�م ذلك التنديد ال�سديد ال�س�ئن، واأكرب 

واأجل من اأن يلحقه طعن الط�عن«)1(. 

اأن  فيه  يو�سح  للمدنية«  الأعظم  »الن�مو�س  عنوانه  ف�ساًل  املوؤلف  يورد  ثم 
ت�ريخ الإن�س�ن كله ح�فل ب�حلروب والفنت وامل�س�ئب الأ�سرية واملف��سد الأخالقية، 
ولكنه� جميًع� - كم� يرى - نوامي�س »ث�نوية« ت�بعة لن�مو�س اأ�سلي هو: كل ن�زلة 

مهمة اأملت ب�لع�مل يف ع�سر من ع�سور الت�ريخ جلبت معه� ف�ئدة عظمى)2(.

املرجع ال�س�بق، �س 53، 54.  )1(
املرجع ال�س�بق، �س 56.  )2(
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مقوم�ت  بعد  الإن�س�ن  به�  اأح�س  التي  »الجتم�ع«  ويتحدث عن �سرورة 
حي�ته ال�سخ�سية مب��سرة، وكيف اأنه م�سى دائًم� يف �سراع بني حريته ال�سخ�سية 

وبني احتي�جه لالجتم�ع بغريه، والتن�زل عن بع�س من هذه احلرية.

اإن  ثم يفتتح املوؤلف ف�ساًل بعنوان »جه�د الإن�س�ن لنيل احلرية«، ق�ل فيه 
الإ�سالم ج�ء يف وقت ك�نت فيه الدني� ب�أ�سره� خ��سعة لدولتني عظيمتني: هم� 
دولة الفر�س ودولة الروم�ن، وي�سري اإىل اأن الأوىل )الفر�س( ك�نت القالقل الداخلية 
واخل�رجية تزعزع بني�نه� وتقو�س جدرانه�، وينقل عن مو�سوعة )لرو�س( كيف 
اأن الث�نية )الروم�ن( ك�نت نظمه� اإجم�ًل هي عني الوح�سية والق�سوة يف �سورة 
قوانني، فقد ك�نت العظمة والف�سيلة يف روم� هي عب�رة عن اإعم�ل ال�سوط وال�سيف 
واحلكم على اأ�سرى احلروب ب�لتعذيب اأو ب�لأ�سر، وعلى الأطف�ل وال�سيوخ بجر 

عرب�ت الن�سر.

ويو�سح املوؤلف اأنه يرمي من ذلك اإىل اأن يرى الق�رئ مبلغ املدنية يف ذلك 
الوقت عند اأعظم اأمم الأر�س؛ ليتحقق اأن كل م� �سرياه »من اأ�س��س�ت الإ�سالم 
الط�هرة لي�س ب�لأمر امل�ستع�ر من اأية اأمة من الأمم الأخرى، كم� ع�سى اأن يتوهمه 

بع�س الق��سرين«)1(.

املرجع ال�س�بق، �س 62.  )1(
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ثم يختتم ب�لقول: اإن حرية الع�مل املتمدن التي ن�س�هده� الآن على م� به� 
من عظم وجاللة مل تت�أيد دع�ئمه�.. اإل بوا�سطة ثالث حري�ت.. ك�نت ب�لن�سبة 

له� ك�أعمدة ثالثة، وهي: حرية النف�س، حرية العقل، حرية العلم.

ويق�رن يف مو�سوع حرية النف�س بني م� ك�ن �س�ئًدا حتى ع�سور قريبة يف 
بيدهم  النقي�د ملن  الن��س جميًع� ذل  ُي�س�م  اأن  ترى  واعتق�دات  نظم  اأوروب� من 
العقلية  المتي�زات  اأ�سح�ب  ب�عتب�رهم وحدهم  اأنف�سهم  يفر�سون  الذين  الأمر، 
به  ج�ء  مل�  خالًف�  وذلك  عمي�ء،  ط�عة  يطيعوهم  اأن  اجلميع  وعلى  وال�سلطوية، 
الب�سر،  بني  الك�ملة  وامل�س�واة  ذاته�،  يف  الإن�س�نية  للنف�س  احرتام  من  الإ�سالم 
واأن التميز يكون فقط مبع�يري خلقية واإمي�نية ل عالقة له� ب�ختالف اجلن�س واللون 

وتف�وت الثوة مثاًل، وي�سوق املوؤلف الن�سو�س الإ�سالمية الدالة على ذلك.

ويف مو�سوع حرية العقل، يقرر اأن اأكرب خ�س�ئ�س الإن�س�ن �س�أنً� واأعظمه� 
اأثًرا هي قوته العقلية، واأن من ي�سميهم مذللي النوع الإن�س�ين مل يرتب�سوا ل�سيء 
من مواهب الإن�س�ن اأكث من ترب�سهم لهذه املوهبة الكربى؛ لعلمهم اأنه� ال�سالح 
احل�د الذي لو ُجرد من غمده مل يقف اأم�مه �سيء، فحرموا الإن�س�نية من اأعظم 
خ�س�ئ�سه� حتى �سرحوا ب�أن ا�ستعم�له يف فهم م� يقولون يف�سي اإىل الإحل�د، فوقع 
الن��س يف ظلمة من اجله�لة اأف�ست بهم اإىل ح�لة من الوح�سية، وك�ن هذا ح�ل 
الأمم بينم� ك�نت فيه اأ�سول املدنية احلقة، وحرية العقل ميليه� احلكيم العليم على 

. خ�مت اأنبي�ئه حممد
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البلدان، ول  بلد من  العلم يف  العلم، مل يح�سر الإ�سالم  وب�لن�سبة حلرية 
عند ط�ئفة من بني الإن�س�ن؛ بل اأمرن� ب��سطي�د �سوارده، حيث ك�نت، فُروي عن 
نِي«، و»احلكمُة  النبي - عليه ال�سالة وال�سالم - اأنه ق�ل: »اطُلبوا العلَم ولو ب�ل�سِّ
ُة املوؤِمِن ي�أخُذه� اأنَّى وجَدَه�«، فلي�س للم�سلم اأن يرف�س حكمة م� بحجة كونه�  �س�لَّ
�سدرت ممن هو من�ف له اعتق�ًدا اأو مغ�ير له وجدانً�، بل يكفيه ب�عًث� لأخذه� كونه� 

حكمة، وكونه� مم� يرفع �س�أن الإن�س�ن، ويزيل من جه�لته.

ج�سم  الإن�س�ن  اأن  راعى  الإ�سالم  اأن  يبني  ال�سخ�سية،  الواجب�ت  وعن 
وُروح، واأنه لبد من تلبية م� تتطلبه كالهم� من مقوم�ت الوجود والر�س�، واأن تربية 
�سبيل  ل  وظيفته�  لت�أدية  �س�حلة  جعله�  وطريقة  الأمرا�س  من  وحفظه�  النفو�س 
اإليه اإل ب�أربعة اأمور: تطهريه� من اأدن��س الأوه�م، وتهذيبه� ب�ملعلوم�ت ال�سحيحة، 
وتعويده� على مك�رم ال�سج�ي�، ثم ت�سحيح اعتق�ده�. واأفرد لكل من هذه الأمور 

.� الأربعة ف�ساًل خ��سًّ

وعن مط�لب اجل�سم، يتحدث املوؤلف عن حفظ ال�سحة، والنظ�فة وال�سحة 
العقلية والبدنية، وكيف اهتم الإ�سالم بذلك كله، ثم الواجب�ت الع�ئلية ب�إ�سالح 

�، ويتحدث عن مق�م العمل واجلد يف الإ�سالم.  � واأدبيًّ ح�ل الأ�سرة م�ديًّ

ثم يتحدث املوؤلف عن واجب�ت امل�سلمني، �سواء فيم� بينهم، اأو مع الذميني 
)اأي اأهل الكت�ب الذين هم يف ذمة امل�سلمني(، اأو مع املع�هدين، اأو مع املح�ربني، 
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ويف اأثن�ء ذلك ي�ستطرد يف احلديث عن الرق، موؤكًدا اأن الإ�سالم ح�سره يف دائرة 
حمكمة، ثم اأعطى لالأرق�ء حقوًق� م� ك�ن اأحرار الأمم الأخرى يحلمون به�. 

اإن  الدينية:  ال�سم�حة  جم�ل  يف  الإ�سالم  ف�سل  مبيًن�  املوؤلف،  ويقول 
الإ�سالم دين ع�م مل يجعله اهلل خ�متة لالأدي�ن وهو مريد به التفريق بني الأهل 
اإن  بل  ب�أكمله؛  الإن�س�ين  النوع  بني  ول  الواحد  الوطن  اأبن�ء  بني  ول  والع�سرية 
الرجل لي�ستطيع اأن يكون م�سلًم� وهو يف ع�ئلة كل اأفراده� خم�لفون له يف املعتقد 
واملذهب، ول حتمله تلك املخ�لفة على عمل �سيء �سدهم على الإطالق؛ بل 

يلزمه الدين بعمل واجب�ته ب�لن�سبة لهم واملدافعة عن حقوقهم.

ويدلل على اأن الإ�سالم هو الذي زرع يف العرب املدنية واحل�س�رة، حيث 
مل يكن اأحد يت�سور اأن يتحول اأولئك العرب الأجالف يف ال�سحراء اإىل بن�ة هذه 

احل�س�رة اله�ئلة، بعد اأن تهذبت طب�عهم وارتقت اأخالقهم ب�لإ�سالم.

ويقول اإن خال�سة القول هو اأن دواء امل�سلمني الوحيد هو اأن يفهموا معنى 
الإ�سالم، ويدركوا اأن غر�سه الأول هو ترقية ح�لتي الإن�س�ن امل�دية والأدبية مًع� 
�؛ لأجل اأن ت�ستطيع النف�س اأن تعرج اإىل م� اأعد  لرتب�طهم� ببع�سهم� ارتب�ًط� كليًّ

له� من مق�وم العالء عروًج� �سريًع�. 

الكت�ب   الطبعة اخل�م�سة من  نه�ية  املوؤلف كت�به مبلحق و�سعه يف  ويختتم 
)التي عده� املوؤلف الرابعة( ال�س�درة يف �سنة 1933، حتت عنوان »الأ�سول التي 
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دع� اإليه� الإ�سالم«. فيقول: »راأين� اأن نلحق بهذا الكت�ب بحًث� كتبن�ه بعد و�سعه 
بنحو ع�سر �سنني مل� فيه من بي�ن لأ�سول الإ�سالم حتت نور العلم الع�سري، وهو 

بحث له مو�سعه من هذا الكت�ب«)1(.

وجود  عدم  )مبعنى  وخ�لقه  الإن�س�ن  بني  التخلي�س  هي:  الأ�سول  وهذه 
وتعليق  احلكومة،  يف  ال�سورى  مبداأ  وتقرير  الع�مة،  امل�س�واة  وتقرير  وا�سطة(، 
الذاتية، ل على  وال�سف�ت  الأعم�ل  الأخرى على  احلي�ة  وال�سق�وة يف  ال�سع�دة 
الدين  بني  واملوؤاخ�ة  والعلم،  العقل  بحقوق  والعرتاف  والقرب�ت،  ال�سف�ع�ت 
واملدنية، وتنبيه الإن�س�ن اإىل اأن للوجود الإن�س�ين �سنًن� ل تتبدل، ولفت الإن�س�ن 
لنظ�م الطبيعة، وتوجيه نظره لأ�سراره� اخلفية، والعرتاف بحقوق ميل الإن�س�ن 
وعواطفه، وتوحيد الع�مل يف دائرة املع�مالت، والعرتاف بن�مو�س الرتقي، وتقرير 
اأن الدين �سرع خلري الن��س وم�سلحتهم ل لت�سخريهم واإذللهم، وحرية البحث 

والنظر.

عند  البحث  وقفوا من  قد  امل�سملون  ك�ن  اإذا  اإنه  يقول  البند،  هذا  وحتت 
حدود م� اجتهد فيه الأئمة الأربعة، وقنعوا بذلك، فلي�س ذلك لأن طبيعة الدين 
الإ�سالمي ت�ستدعيه، ولكن لتق�سري امل�سلمني يف النظر وق�سورهم عن حل�ق �س�أو 
الأقدمني يف العلم، وهو تق�سري وق�سور راأوا نت�ئجهم� الوخيمة، و�سريونه� م�داموا 

ملت�ثني بهم�.

املرجع ال�س�بق، �س 169.  )1(
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وي�سيف: »مم� يدل على اأن وقوفهم عند هذا احلد تق�سري اأن اأولئك الأئمة 
الأربعة مل ُيحتموا على الن��س الأخذ مبذاهبهم، ومل يدعوا اأنهم بلغوا الغ�ية مم� 
مت�س احل�ج�ت اإليه يف كل زم�ن ومك�ن؛ بل اعرتفوا ب�أن م� ج�وؤوا به هو اأق�سى م� 
قدروا عليه، وحظروا على متبعيهم الأخذ مب� ق�لوا اإل بعد الفكر يف اأدلتهم عليه، 
فق�ل الإم�م الأعظم اأبو حنيفة: حرام على من مل يعرف دليلي اأن يفتي بكالمي، 
وك�ن اإذا اأفتى يقول: هذا راأي اأبي حنيفة، وهو اأح�سن م� قدرن� عليه، فمن ج�ءن� 

ب�أح�سن منه فهو اأوىل ب�ل�سواب«)1(.

رابًعا: طبعات الكتاب

الذي يظهر لن� من خمتلف امل�س�در، وبعد مق�رنة مت�أنية للبي�ن�ت واملعلوم�ت، 
�، هو اأن الكت�ب �سدرت منه الطبع�ت الآتية حتى الآن،  على تن�فر بع�سه� ظ�هريًّ

ودون اأن ندخل يف الق�ئمة طبعتن� اجلديدة هذه التي هي بني يدي الق�رئ:

طبعة 1898م )الأوىل على الإطالق(، ب�لعنوان القدمي »تطبيق الدي�نة - 1
الإ�سالمية على نوامي�س املدنية«، املطبعة العثم�نية.

طبعة 1901م )الث�نية من الكت�ب والأوىل ب�لعنوان اجلديد »املدنية - 2
والإ�سالم«( مطبعة هندية.

املرجع ال�س�بق، �س 208.  )1(
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طبعة 1904م )الث�لثة(، )عده� الأ�ست�ذ وجدي طبعة »ث�نية« وك�نت - 3
على نفقته اخل��سة(.

طبعة 1912م )الرابعة(، مطبعة هندية ب�ملو�سكي.- 4

طبعة 1933م )اخل�م�سة(، املطبعة الرحم�نية.- 5

طبعة 2009 )ال�س�د�سة(، وهي الأوىل منذ وف�ة املوؤلف، �سدرت عن - 6
هيئة ق�سور الثق�فة، م�سورة طبق الأ�سل عن طبعة 1933م.

ولبد هن� من تو�سيح اأمر ظل مو�سع لب�س لدى الكثريين، وهو اأن تغيري 
الطبع�ت،  ترقيم  اإىل خلط يف  اأدى  ع�م 1901م  بدًءا من طبعة  الكت�ب  عنوان 
فبينم� تعد طبعة 1904م مثاًل هي الث�لثة يف ت�ريخ الكت�ب كن�س، عده� الأ�ست�ذ 
فريد وجدي نف�سه طبعة »ث�نية« ب�عتب�ر العنوان اجلديد، كم� لو اأن طبعة 1898م 
مل تعد داخلة يف احل�س�ب؛ لأنه� ك�نت حتمل عنوانً� خمتلًف�! وهكذا، كثرًيا م� 
الدقيق  البحث  بكثري من  ُتع�مل  لو مل  فهمه�  ي�ستغلق  اأمور  الب�حثني  ت�س�دف 

امل�سني جلالء وجه احلق.

ن�سه  بنف�س  مرة  كل  يف  طبعه  يع�د  ك�ن  الكت�ب  اأن  اأي�ًس�  نظرن�  ويلفت 
الأ�سلي القدمي، مع اإ�س�فة »فواحت« فقط للطبع�ت اجلديدة، اإل يف الطبعة اخل�م�سة 
حيث �سفعه� املوؤلف مبلحق جديد يف نه�ية الكت�ب حتت عنوان )الأ�سول التي 
دع� اإليه� الإ�سالم(، ق�ل اإنه� عب�رة عن بحث كتبه بعد ع�سر �سنوات من �سدور 
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الكت�ب للمرة الأوىل، ثم راأى يف هذه الطبعة اأن ي�سمه� للكت�ب كملحق لأهميته� 
و�سلته� ب�ملو�سوع، ويو�سح اأنه� »اأ�سول الإ�سالم حتت نور العلم الع�سري«. 

خام�ًصا: اأ�صداء الكتاب واآراء النقاد فيه

قبل اأن نذكر ردود فعل الكت�ب والنق�د وال�سحف واملجالت، �سواء عقب 
�سدوره مب��سرة اأو لحًق�، و�سواء يف حي�ة املوؤلف اأو بعد رحيله، ن�سري هن� اأوًل اإىل 
ردود الفعل العملية املب��سرة التي ل جم�ل فيه� ل�سبهة جم�ملة، وهي املتعلقة برواج 
الكت�ب يف املكتب�ت والأ�سواق، ولدى القراء والن��سرين واحلكوم�ت داخل م�سر 

وخ�رجه� على ال�سواء، ولدرجة تقريره اأي�ًس� ككت�ب درا�سي يف بع�س البلدان.

�سنوات  يف  متع�قبة  طبع�ت  بعده�  و�سدرت  الأوىل  طبعته  نفدت  فقد 
معدودة، كم� تو�سح ق�ئمة طبع�ت الكت�ب ال�س�بق اإيراده� يف بحثن� هذا، ول�سيم� 
الطبع�ت الأوىل �سنوات 1898م و1901 و1904م، ثم تعدى الإعج�ب ب�لكت�ب 
من م�سر والع�مل العربي - كم� يذكر فريد وجدي نف�سه - اإىل الع�مل الرتكي ثم 
اإىل الع�مل الأوروبي، »فرتجمه اإىل اللغة الرتكية بع�س رج�ل الق�س�ء... وقررت 
نظ�رة مع�رف الدولة العلية تدري�سه يف املدر�سة الإعدادية.. ببريوت.. وترجم اإىل 
اللغة البو�سنوية.. وتن�سره جريدة )به�ر( بتلك اللغة تب�ًع� يف اأعداده�... واأع�دت 
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ترجمته اإىل الرتكية جملة )�سراط م�ستقيم العثم�نية( وترجم اإىل اللغة الأوردية 
ب�لهند ثم الف�ر�سية بف�ر�س ثم التت�رية ب�لق�زان«)1(.

ال�سيخ  �سدوره  بعد  ب�لكت�ب   � خ��سًّ احتف�ء  احتفوا  الذين  اأوائل  ومن 
حممد ر�سيد ر�س�، وك�نت ال�سداقة التي جتمع بني الرجلني حينئذ جيدة ب�سفة 
ع�مة قبل اأن ت�سوبه� �سوائب كبرية لحًق�، )واإن ك�ن ر�س� يعتب على وجدي اأنه 
غمطه حقه وحق املن�ر حني مل ينوه بجهودهم� يف ن�سر الوعي، مم� نر�سد فيه بذرة 
قرابة  بلغت  جيدة  م�س�حة  ر�س�  خ�س�س  حيث  الرجلني(،  بني  الالحق  التن�فر 
ال�سفحتني يف ب�به الث�بت »تقريظ�ت الكتب« لكت�ب الأ�ست�ذ وجدي، الذي ك�ن 

ل يزال على عنوانه القدمي »تطبيق الدي�نة الإ�سالمية على نوامي�س املدنية«.

القرون  الت�س�نيف الإ�سالمية يف  اأكث  اأن  ال�سيخ ر�س�: »من الأ�سف  ق�ل 
اأو كله�، م�أخوذة من كتب املتقدمني ن�سًخ� ي�سبه امل�سخ، واأنه مل يكن  الأخرية، 
يوجد عندن� كت�ب يف الدين اإذا عر�س على متمدين هذا الع�سر ي�أخذ من قلوبهم 
وح واجل�سد  م�أخًذا ي�ستلفتهم اإىل النظر يف الدين بتمثيله �س�ئًق� لهم اإىل �سع�دة الرُّ
امل�سلمني يف هذا  ق�م حكيم  ين��سب زمنهم وعمرانهم، حتى  الذي  الوجه  على 
واأم�من�  ال�سهرية.  التوحيد(  )ر�س�لة  واألف  عبده  حممد  ال�سيخ  العالمة  الع�سر 
به يف نوهن�  الذي  املدنية(  نوامي�س  الإ�سالمية على  الدي�نة  )تطبيق   الآن كت�ب 

اللغة  يف  )املنجد  تت�ري�  ع��سمة  وهي  الفوجل�  نهر  على  مدينة  والق�زان  و15،  و14   13 �س  ال�س�بق،  املرجع   )1(
والأعالم �س 431(.
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موؤلفه  اأن  وذكرن�  طبعه،  يف  ال�سروع  عند  جلريدتن�  الأوىل  ال�سنة  من   33 العدد 
�سديقن� هو الق��سي ال�س�ب الذي ف�ق ال�سيوخ اأن�ة وكم�ًل وعماًل بعمله حممد 

فريد اأفندي وجدي«)1(.

هذا  »وكفى  الكت�ب:  مو�سوع�ت  اأهم  تلخي�س  بعد  ر�س�  ر�سيد  ويقول 
يف  مثله�  يوؤلَّف  مل  التي  التوحيد  ر�س�لة  كت�ب  ث�ين  جعلن�ه  اأنن�  �سرًف�  الكت�ب 
الإ�سالم قط، ولعمري اإن موؤلفه الف��سل جرى على اآث�ر الأ�ست�ذ يف الر�س�لة اأ�سلوبً� 
وبحًث�، ول يعيبه اأنه مل يبلغ �س�أوه بالغًة وحتقيًق� وحتريًرا؛ ف�لأ�ست�ذ حكيم الأمة يف 
هذا الع�سر، واأبلغ ُكت�ب العربية اأجمعني. ومن جملة م� تبع فيه ر�س�لة التوحيد 
ت�سبيه النوع الإن�س�ين كله ب�سخ�س منه، وبي�ن اأن جميع الأدي�ن وال�سرائع ال�س�بقة 
ك�نت من��سبة لأطوار النوع من الطفولية ومب�دئ التمييز، واأن الإ�سالم هو الدين 
الذي منَّ اهلل به على الإن�س�ن عند ابتداء دخوله يف طور الر�سد والعقل؛ ولهذا 
ك�ن اآخر الأدي�ن، على اأن يف الكت�ب من الفوائد الكثرية م� لي�س يف الر�س�لة، كم� 
اأن فيه� م� لي�س فيه، فال ُي�ستغَنى ب�أحدهم� عن الآخر. ومم� ميت�ز به الكت�ب �سهولة 

التن�ول؛ فيت�سنى جلميع طبق�ت الن��س فهمه«)2(.

انظر: حممد ر�سيد ر�س�، جملة املن�ر، العدد ال�س�در يف 19 ذي احلجة 1316، املوافق 29 اإبريل 1899م.  )1(
املرجع ال�س�بق، العدد نف�سه.  )2(
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واأخذ ر�سيد ر�س� على املوؤلف عدم دقته يف التع�مل مع الأح�ديث النبوية 
التي ا�ست�سهد به� من حيث درجة ال�سحة، واأرجع ذلك اإىل اأن وجدي مل تتح له 

درا�سة علوم احلديث ومن�هج روايته، وهو م� نوافقه نحن عليه.

ويو�سح الأ�ست�ذ اأنور اجلندي اأن الكت�ب لقي منذ ظهوره تقدير الب�حثني، 
وينقل عن الدكتور يعقوب �سروف )1852-1927م( يف »املقتطف« قوله: »اإنه 
حم�ولة للتوفيق بني الأ�سول الدينية واحلق�ئق العلمية، واأن غر�سه منه اإثب�ت اأن 
كل م� تقروؤه من قواعد املدنية الع�سرية لي�س ب�لن�سبة اإىل قواعد الدي�نة الإ�سالمية 
اإل ك�سع�ع من �سم�س، اأو قطرة من بحر، واأ�سهل �سبيل يو�سلن� اإىل هذا الغر�س 
هو اأن نتكلم عن اأ�س�س املدنية احل�لية، ثم نثبت اأنه� بع�س اأ�س�س الدي�نة املحمدية 
بطريقة وا�سحة.. ف�إذا قيل مل�ذا ل نرى هذه املدنية يف ربوع ال�سرق، اأج�بك بقوله: 

اإن �سبب ذلك هو �سوء فهمن� ملعنى الدين وحمله على غري املراد منه...«)1(.

والك�تب  املتبحر  ب�لع�مل  ال�س�ب  الك�تب  �سروف  الدكتور  و�سف  كم�   
اإنن� مندح  الوا�سع الطالع، واأنه اأج�د واأف�د وج�ء بغ�ية م� ينيله الجته�د.. وق�ل 

املوؤلف على اجته�ده، ونعرتف له ب�لقدرة على اإثب�ت م� ق�سد اإثب�ته«)2(. 

اأنور اجلندي، حممد فريد وجدي رائد التوفيق بني العلم والدين، مرجع �س�بق، �س 18.  )1(
املرجع ال�س�بق، ال�سفحة نف�سه�.  )2(
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ح�سن  »اأعجبن�  »الهالل«:  يف  )1861-1914م(  زيدان  جرجي  وق�ل 
اأ�سلوبه، وت�سل�سل مقدم�ته يف الو�سول اإىل النتيجة املطلوبة مع اعتدال خطته«)1(.

اأم� امل�ست�سرق ت�س�رلز اآدامز، فقد اهتم بتن�ول فريد وجدي عموًم�، وكت�به 
»الإ�سالم  ال�سهري  كت�به  من  �سفح�ت  عدة  يف  خ�سو�ًس�،  والإ�سالم«  »املدنية 
والتجديد يف م�سر«، والذي ج�ء معظمه اإن مل يكن كله تقريًب� مبث�بة درا�سة وافية 
بعد  ال�سيخ حممد عبده ومن ظهر معه من م�سلحني ومفكرين،  وتف�سيلية عن 

ف�سل ق�سري و�سعه عن جم�ل الدين الأفغ�ين.

الفقرات  بع�س  ويقتب�س  كت�ب وجدي،  اأفك�ر  اأهم  اآدامز  يلخ�س  اأن  بعد 
اإىل  الدعوة  »اأولهم�  اأمرين:  اإىل  هذا  بكت�به  يرمي  وجدي  فريد  اإن  يقول  منه، 
الإ�سالح، والث�ين الدف�ع عن الإ�سالم ال�سحيح«)2(. ثم يقول: اإنن� ن�ستطيع اأن 
نفهم ُروح هذا الكت�ب من عب�رة يكث وروده� فيه، وهي قوله: فال ق�عدة دلت 
عليه� التج�رب، ول نظرية ت�أ�س�ست ب�سه�دة امل�س�عر يكون له� اأثر يف ترقية الإن�س�ن 
وحت�سني بن�ء العمران اإل وهي �سدى �سوت اآية قراآنية اأو حديث من الأح�ديث 

النبوية)3(.  

املرجع ال�س�بق، ال�سفحة نف�سه�.  )1(
الإ�سالمية،  املع�رف  دائرة  ترجمة  جلنة  حممود،  عب��س  ترجمة  م�سر،  يف  والتجديد  الإ�سالم  اآدامز،  ت�س�رلز   )2(

الق�هرة، 1935، �س 237.
املرجع ال�س�بق، ال�سفحة نف�سه�.  )3(
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وقد دلل فريد وجدي - كم� يالحظ اآدامز - »بهذه الطريقة نف�سه� على اأن 
الرق يف الإ�سالم ك�ن من اأ�سمى النظم الإن�س�نية... واأن مع�ملة الإ�سالم ِللنِْمَلليِّني 

هي اأعظم مثل على ت�س�مح اأي دين مع الأدي�ن الأخرى«)1(.

ومن ج�نبه، ي�سع الأ�ست�ذ اأنور اجلندي كت�ب »املدنية والإ�سالم« يف �سي�قه 
من م�سروع وجدي الفكري، وب�لذات لأنه ج�ء الث�ين مب��سرة بعد كت�به الأول، 
فيقول اإنه بعد كت�ب »الفل�سفة احلقة يف بدائع الأكوان«، مل يلبث فريد وجدي اأن 
خط� خطوة اأخرى يف طريقه، ف�أ�سدر كت�به »تطبيق الدي�نة الإ�سالمية على نوامي�س 
اإن الكت�ب ي�سع حجر الزاوية يف اجت�ه  املدنية«. ومي�سي الأ�ست�ذ اجلندي فيقول 
فريد وجدي ويف الك�سف عن اخلط الذي بداأ يعمقه، فك�ن بذلك من اأوائل من 
حتدثوا عن �سالمة املقوم�ت الفكرية الإ�سالمية، وقدرته� على البق�ء وال�ستمرار، 

ودوره� يف اإن�س�ء احل�س�رة املع��سرة)2(. 

ال�سرقي« يف هذه  »املتنور  مهمة  فريد وجدي على  برتكيز  اجلندي  ويهتم 
الظروف التي ك�نت متر ب�لع�مل الإ�سالمي، وهو م� ندب نف�سه اإليه، وراأى اأن على 
ع�تقه واجبني: تفهيم الع�مل اأجمع اأن الدين الإ�سالمي ف�ساًل عن كونه بريًئ� من 
ن�مو�س  ف�إنه  الع�مة  يعقله  الكتبة، ومنزًه� عم�  اإليه بع�س  ين�سبه�  التي  الأ�س�ليل 
ي�سعى  اأن  �سرورة  اأخرى  ن�حية  ومن  ال�س�دقة،  املدنية  احلقيقية ومالك  ال�سع�دة 

املرجع ال�س�بق، ال�سفحة نف�سه�.  )1(
)2(  اأنور اجلندي، حممد فريد وجدي رائد التوفيق بني العلم والدين، مرجع �س�بق، �س 16.
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عقالء هذه الأمة على حمو البدع التي غ�س به� الع�مل الإ�سالمي، و�س�رت نقطة 
�سوداء يف جبني ال�سرق)1(.

ومن ج�نبه يقول الدكتور طه احل�جري: اإن الكت�ب ميثل جهًدا كبرًيا وا�سًح� 
بذل فيه، �سواء يف الن�حية الإ�سالمية اأم الن�حية الأوروبية، »فقد ا�ستط�ع موؤلفه اأن 

يتمثل الإ�سالم يف ُروحه وقوانينه، ويف كثري من جزئي�ته، متثاًل وا�سًح�«)2(.

ولكن، بعيًدا عن الكت�ب�ت التي مل تتج�وز كثرًيا منطقة التقريظ، وعر�س 
لن�سرة  ثق�فته  وتوظيف  املوؤلف  اجته�د  على  والثن�ء  واأفك�ره  الكت�ب  م�سمون 
� اأعمق  الإ�سالم... اإلخ، تلفت نظرن� كت�ب�ت اأخرى اأحدث زمًن� ابتغت حتلياًل نقديًّ
ملنهج فريد وجدي يف اإثب�ت فر�سيته اخل��سة بن�سبة كل م� تبلغه املدنية الغربية اأو 

الإن�س�نية عموًم� اإىل الإ�سالم وم� يبتغيه للب�سر.

»املفكرين  من  وجدي  فريد  اأن  األربت حوراين  يرى  املث�ل،  �سبيل  فعلى 
من ذوي النزعة اجلدلية الذين حر�سوا على الدف�ع عن �سمعة الإ�سالم اأكث مم� 
حر�سوا على اكت�س�ف حقيقته وتو�سيحه�، اأعني به� جتربة الدع�ء ب�أن الإ�سالم 

)1(  املرجع ال�س�بق، �س 17.
)2(  حممد طه احل�جري، حممد فريد وجدي، حي�ته واآث�ره، مرجع �س�بق، �س 44.
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هو كل م� يوافق عليه الع�مل احلديث. وب�أنه ينطوي �سمًن� على كل م� يظن الع�مل 
احلديث اأنه من اكت�س�فه«)1(.

وي�سرب حوراين مث�ًل على هذا النوع من الكت�ب�ت اجلدلية بكت�ب حممد 
معن�ه،  يظهر  الكت�ب  عنوان  من  اإنه  ويقول:  والإ�سالم«،  »املدنية  وجدي  فريد 
ف�ملوؤلف و�س�ئر الكت�ب املنتمني اإىل مدر�سة حممد عبده اهتموا ب�أمرين خطريين 
بقوانينه�  واملدنية  اهلل،  من  به�  املوحى  و�سرائعه  حق�ئقه  الإ�سالم  وم�ستقلني: 
املكت�سفة بف�سل علم الجتم�ع. لكن م� العمل عندم� يظهر تن�ق�س بني الثنني؟ 
مط�بقة  احلقيقية  املدنية  اإن  بقوله:  التن�ق�س  هذا  على  عبده  حممد  اأج�ب  وقد 
يف  واختالًف�  اللهجة  يف  دقيًق�  تغرًيا  نرى  ف�إنن�  وجدي،  كت�ب  يف  اأم�  لالإ�سالم. 
نواحي الت�سديد يوؤدي�ن �سمًن� اإىل القول بخالف ذلك. اأي اإن الإ�سالم احلقيقي 
التقدم  قوانني  اكت�سفت  ب�أنه�  ادع�ئه�  على  اأوروب�  يقر  فوجدي  للمدنية.  مط�بق 
وال�سع�دة الجتم�عيني، لكنه يذهب اإىل القول ب�أن هذه القوانني هي اأي�ًس� قوانني 
وجود  �سيء  قبل كل  هو،  نظره،  الإ�سالم، يف  الإ�سالم؟  هو  م�  لكن  الإ�سالم. 
عالقة مب��سرة بني الإن�س�ن وخ�لقه، مبعزل عن تو�سط الكهنة وا�ستبدادهم! ولكن 
لي�س هذا كل الإ�سالم: فهو اأي�ًس� امل�س�واة بني الب�سر، ومبداأ ال�سورى يف احلكم، 
والتطلع  الإن�س�نية،  للحي�ة  ث�بتة  طبيعية  نوامي�س  ووجود  والعلم،  العقل  وحقوق 
الفكري اإىل معرفة نظ�م الطبيعة، وحرية املن�ق�سة والراأي، ووحدة اجلن�س الب�سري 
)1(  األربت حوراين، الفكر العربي يف ع�سر النه�سة 1798-1939، ترجمه اإىل العربية كرمي عزقول، دار النه�ر، 

بريوت، الطبعة الث�لثة، 1977، �س 199.
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وم�س�عره،  ميوله  يف  الإن�س�ن  وحقوق  املتب�دل،  الت�س�هل  اأ�س��س  على  العملية 
والعرتاف بخري الإن�س�ن وم�سلحته كغ�ية نه�ئية للدين وكمبداأ للتقدم)1(.

الفكر  يف  الإ�سالم  »يذوب«  املوؤلف�ت  هذه  مثل  يف  اإنه  حوراين  ويقول 
طريقة  تطبيق  يف  اأمهر  ك�نوا  اآخرين  هن�ك  اأن  ويرى  التعبري،  ج�ز  اإذا  احلديث، 
ب�أنه  حوراين  و�سفه  كت�ب  يف  الرازق  عبد  م�سطفى  ال�سيخ  مثل  عبده،  حممد 
وهو  وف�ته،  من  ع�ًم�  اأربعني  بعد  �سدر  قد  ك�ن  واإن  عبده«،  بروح حممد  »مفعم 

»متهيد لت�ريخ الفل�سفة الإ�سالمية«)2(.

ومن ج�نبه، يو�سح فهمي جدع�ن اأن الهجمة الغربية على الإ�سالم، من 
الإ�سالمي  الفكري  اجلو  »�سحنت«  قد  للتمدن،  دي�نة م�س�دة  اأو  حيث هو متدن 
اأواخر القرن الت��سع ع�سر واأوائل القرن الع�سرين بحمى اجلدل الإ�سالمي/  يف 

الغربي اأو الإ�سالمي امل�سيحي)3(.

ميكن  ل  ق�سور  على  الأهمية  ب�لغة  نقدية  اأ�سواء  جدع�ن  فهمي  ويلقي 
اإنك�ره يف منهج وجدي الذي اتبعه يف كت�به، وذلك يف �سي�ق عر�س ن��سع ق�م 
به جدع�ن لتطور ق�سية اإ�سك�لية املدنية بني الإ�سالم والغرب يف كت�ب�ت مفكري 
ع�سر النهو�س، ومن بينهم ب�لطبع فريد وجدي، ومن بني الآخرين ممن �سبقوه اأو 

)1(  املرجع ال�س�بق، �س 199، 200.
)2(  املرجع ال�س�بق، �س 200.

)3(  فهمي جدع�ن، اأ�س�س التقدم عند مفكري الإ�سالم، مرجع �س�بق، �س 405.
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الكواكبي، وخري  الرحمن  الأفغ�ين، وحممد عبده، وعبد  الدين  حلقوه، جم�ل 
الدين التون�سي، ورف�عة الطهط�وي، ورفيق العظم، وعلي يو�سف، وعبد الرحمن 

ال�سهبندر... وغريهم.

)1885-1944م(  الغالييني  م�سطفى  قول  اإىل  م�سرًيا  جدع�ن،  يقول 
تقرتب  احلديثة«  »املدنية  اإن  وجدي  فريد  قول  واإىل  املدنية«،  ُروح  »الإ�سالم  اإن 
ب��ستمرار من »ُروح الإ�سالم«، اإن هذين الأخريين ومن حذا حذوهم� »قد ف�تهم 
اأن هذه املدنية احلديثة التي وحدوا بينه� وبني الإ�سالم لي�ست اإل )املدنية الغربية( 
ب�لذات، ل املدنية اإطالًق�، واأنه� ب�لت�يل لي�ست )مدنية ك�ملة( ل يط�له� النقد اأو 

الرد والتعديل بل حتى الرف�س جملة وتف�سياًل«)1(.

تلخي�ًس�  وتلخي�سه�  كت�به  ا�ستعرا�س جدع�ن لأطروح�ت وجدي يف  ومع 
الزمني غري  ال�سبق  الرجل حقه يف الجته�د والتنظري مع قدر من  وافًي�، معطًي� 
املنكور يف هذه الق�سية اخلطرية وال�س�ئكة والع�سرية التن�ول، يالحظ اأن الأ�ست�ذ 
اإىل  تقربً�  اإل  هو  لي�س  الإن�س�ين  الع�مل  يف  يح�سل  رقي  كل  »اأن  يوؤكد  وجدي 
الدي�نة املحمدية... بل اإنه ليذهب اإىل اأبعد من هذا حني يرى اأنه ل مدنية اإل به 
اأو ببع�س ن�سو�سه... ولي�س ب�لأمر الع�سري، عند حممد فريد وجدي، اإثب�ت هذه 

الق�سية«)2(.

)1(  املرجع ال�س�بق، ال�سفحة نف�سه�.
)2(  املرجع ال�س�بق، �س 406.
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وي�سيف جدع�ن: »ف�إذا ك�نت كل اأ�سول املدنية احلديثة م�ثلة يف اأحك�م 
الدي�نة الإ�سالمية، واإذا ك�نت جهود التقدم تتجه كله� نحو حتقيق هذه ال�سورة 
وح واجل�سد التي �سبق اإليه� الإ�سالم، ف�إنه يكون من احلق القول  املثلى حلي�ة الرُّ
اإن »كل ترق يح�سل يف الع�مل، وكل خطوة تخطوه� العقول يف �سبيل الكم�ل 

لي�س اإل تقربً� اإىل الإ�سالم«)1(.

ويهتم من�سور معّدل Mansoor Moaddel يف بحث له بطرح وجدي يف كت�به 
»املدنية والإ�سالم« ونقد حوراين له، وب�لذات م�س�ألة »تذويب« الإ�سالم يف الفكر 
�سبق  لإثب�ت  البع�س  لدى  امل�س�به  امليل  هو  اآخر،  �سيء  اإىل  ويلفتن�  احلديث. 
مفكري الإ�سالم لكل م� يظهر يف الغرب من نظري�ت اأو حق�ئق علمية، فيقول: 
»اإن من املف�سرين من ذهب اإىل اأن فكرة ا�ستدارة الأر�س ميكن العثور عليه� يف 
اأعم�ل )اأبي ح�مد( الغزايل، واأن ك�تًب� يدعى اأمني �سميل اأوجد �سلة بني نظرية 
اأن  التطور لدى داروين وبني نظرية التطور الجتم�عي عند ابن خلدون... كم� 

ر�سيد ر�س� ك�ن من اأن�س�ر فكرة اأن الداروينية ل تتن�ق�س مع القراآن«)2(.

)1(  املرجع ال�س�بق، �س 407 و 408.
)2(  انظر: 

Mansoor Moaddel. Discursive Pluralism and Islamic Modernism in Egypt, In: Arab Studies Quarterly 

(ASQ), Winter 2002, footnote 86. The link is as follows: http/findarticles.com/p/articles/mi_m2501/

is_1_24/ai_93458166/pg_13
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ب�لإجنليزية يف  اآخر يكتب مثله  اأخرى، اهتم »معدل« وب�حث  ن�حية  ومن 
 Kamran ت�لتوف  قمران  هو  والآخر  الإ�سالمية،  ب�لدرا�س�ت  املتعلقة  الدوري�ت 
Talattof، بكت�ب الأ�ست�ذ وجدي يف كت�ب ق�م الثن�ن بتحريره، واأوردا فيه ترجمة 

اإجنليزية لف�سل )الدين والعلم( من كت�ب »املدنية والإ�سالم«)1(. 

من ج�نبه، يرى زكي امليالد - وهو م� نوافقه فيه كم� �سيلي - اأن املالحظ 
ب�سفة ع�مة على موقف حممد فريد وجدي من ق�سية املدنية اأنه »حمكوم بذهنية 
الرغبة«)2(، وي�سرح ذلك ب�لقول اإنه موقف تتغلب فيه الرغبة على الواقع »ب�سكل 
يك�د يغيب فيه الواقع بقوانينه وموازينه املو�سوعية والت�ريخية، وميكن و�سفه ب�أنه 
موقف لزمني ولت�ريخي، مبعنى اأنه موقف ل يعرف له زمن، ولي�ست له حدود 
زمنية، ومن جهة كونه لت�ريخي، مبعنى اأن حركة الت�ريخ حتكمه� ال�سنن والقوانني 

ولي�س الرغب�ت والتمني�ت«)3(.

)1(  انظر: 
Religion and Science: Excerpt from Muhammad Farid Wajdi. Al-Madaniyah wa al-Islam. Egypt: 

Matba›at Hindiyah, 1901, pp.23-47, translated by Christine Dykgraaf and Kamran Talattof, In: 

Moaddel, Mansoor, Talattof, Kamran, Modernist and Fundamentalist Debates in Islam, A Reader, 

Palgrave Macmillan, New York, 2002

)2(  زكي امليالد، الإ�سالم واملدنية، تقدم وتراجع فكرة املدنية يف مرحلتي الفكر الإ�سالمي احلديث واملع��سر، 
بحث يف موؤمتر »اجت�ه�ت التجديد والإ�سالح يف الفكر الإ�سالمي احلديث«، مكتبة الإ�سكندرية، 19 – 21 

ين�ير 2009، �س 14.
)3(  املرجع ال�س�بق، ال�سفحة نف�سه�.
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�صاد�ًصا: راأينا يف روؤية فريد وجدي للمدنية 

الواقع اأن النتق�دات املوجهة ملنهج وجدي يف كت�به وطريقته للربهنة على 
والتي  للمدنية،  اخل��سة  روؤيته  يعك�س  فيم�  وب�لذات  للمدنية،  الإ�سالم  موافقة 
عرب عنه� كل من األربت حوراين وفهمي جدع�ن وزكي امليالد، تغرين� مبزيد من 
الوقوف لتو�سيف م� ق�م به وجدي يف كت�به، وو�سع ق�سيته يف امليزان مب� له� وم� 

عليه�. 

امل�سكور  اجلهد  الأول  اأمرين:  بني  ب�لف�سل  راأين�  يف  مط�لبون  هن�  ونحن 
لفريد وجدي يف التدليل على ا�ستم�ل الإ�سالم، من خالل ن�سو�سه الرئي�سية، 
ذلك  اأن  نعتقد  ول  راقية،  اإن�س�نية  مدنية  لقي�م  املطلوبة  الأ�س��سية  املب�دئ  على 
اجل�نب من كت�ب وجدي يلقى اأي نوع من املع�ر�سة اأو التفنيد، وهو يف راأين� اأقوى 
م� يف الكت�ب ويعك�س قيمته احلقيقية الب�قية حتى الآن، والث�ين يتمثل يف حل 
الإ�سك�لية اخل��سة بكيف انحدر الع�مل الإ�سالمي اإىل ه�وية من التدهور العلمي 
واحل�س�ري، بل والأخالقي اأي�ًس�، وهو م�زال عنده الإ�سالم بكل ن�سو�سه امل�سيئة 

ومب�دئه امل�سرقة، والن�سو�س هي الن�سو�س.

يفيدن�  ل  والق�سية،  امل�سكلة  عني  راأين�  يف  وهو  الث�ين،  اجل�نب  ذلك  يف 
ذلك  اأن  قبيل  من  بعمومي�ت  اإل  اأي�ًس�،  اآخرون  مفكرون  ومعه  كثرًيا،  وجدي 
التدهور حدث عندم� تخلى امل�سلمون عن مب�دئ دينهم، مع اأنه ك�ن منتظًرا منه 
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راأين�  ويف  اخلطري.  التحول  هذا  اإىل  اأدت  حمددة  تطورات  على  اأيدين�  ي�سع  اأن 
الدرا�س�ت،  اأمث�ل هذه  بدرجة كبرية عن  غ�ئب  الت�ريخي  التطبيقي  اجل�نب  اأن 
اإنف�ق اآلف ال�سفح�ت جياًل تلو جيل للتدليل النظري  ف�لأجدى يف راأين� من 
على عظمة الإ�سالم وجالل مثله وقيمه، والكتف�ء ب�ل�ست�سه�د ب�لن�سو�س، وهو 
م� ن�سلم به، اأن ننزل اإىل �س�حة الت�ريخ الإ�سالمي، فرن�سد حمط�ت الرتاجع عن 
قيم الإ�سالم وم� اأدت اإليه من بداي�ت التدهور، بحيث يكون الرتتيب العك�سي 
اجل�نب  ذلك  اإىل   � تدريجيًّ ب�لعودة  النظرية،  الن�حية  من  ولو  كفياًل،  لالأحداث 

الإيج�بي يف حي�ة امل�سلمني، حيث التن�غم بني النظرية والتطبيق العملي.

�سيء اآخر نر�سده يف منهج وجدي ول نعتقد اأنن� نوافقه عليه، مع موافقتن� 
على جدوى الإ�سالم ذاته وا�ستم�له على مقوم�ت املدنية وبواعث النه�سة، هو م� 

ميكن اأن نعتربه �سربً� من »املث�لية الغ�م�سة« لدى الأ�ست�ذ وجدي.

وهذه املث�لية الغ�م�سة تعرب عنه� عب�رات له كرره� يف كت�به ع�سرات املرات، 
لدرجة اأن جميع من ت�سدوا لكت�به ب�لعر�س والنقد مل يجدوا �سواه� لالقتب��س 
مدنية  اإليه  ت�سل  اأن  اأو ميكن  اإليه  ت�سل  م�  اأن كل  قبيل  من  روؤيته،  وت�سخي�س 
به  النه�ية هو عني م� يقول  ب�ل�سرورة يف  الغرب من تقدم وازده�ر �سوف يكون 

الإ�سالم.
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والواقع اأنن� ل نعتقد اأن هذا الأ�سلوب يف املح�ججة هو الأف�سل يف الإقن�ع 
حتى للم�سلمني اأنف�سهم، ن�هيك عن غري امل�سلمني، بل ل نرى اأنه �سحيح على 
الإطالق. فال ميكن اأن نقول للغرب ونحن نقنعه اأن لدين� نحن امل�سلمني اأف�سل مم� 
لديه من مقوم�ت املدنية واأ�سول التقدم: ابذل اأنت كل م� يف مقدورك من عمل 
وجد واجته�د و�سعي واأخذ ب�لأ�سب�ب، ثم اعلم ب�أن جميع م� �سوف ت�سل اإليه يف 
النه�ية اإمن� هو عني م� ن�سح به الإ�سالم، بل اأكث من هذا، اأنه لن يكون ب�لقي��س اإىل 
الإ�سالم، �سوى �سع�ع من �سم�س اأو قطرة من بحر، كل هذا وامل�سلمون ق�عدون 

ل يفعلون �سيئ�! 

لعلوم  ثمرة  �سيكون  اأوروب�  ح�س�رة  اإليه  �ست�سل  م�  جميع  اأن  ف�ل�سحيح 
اأوروب� ون�س�طه� العقلي وحركته� يف احلي�ة، ول عالقة لذلك ب�لإ�سالم من قريب 
�ست�سمل  واإمن�  الطيب؛  على  تقت�سر  لن  هذه  مدنيتهم  لأن  ن�حية  من  بعيد،  اأو 
اخلبيث اأي�ًس�؛ لأنه اجته�د ب�سري، فقول فريد وجدي هن� �سوف يحمل الإ�سالم 
عبء اأخط�ئهم دون اأن تكون اأخط�ء الإ�سالم، ومن ن�حية اأخرى لأنهم مل ينبعثوا 
يف م�سرية نه�ستهم هذه من مب�دئ اإ�سالمية خ�ل�سة لأنهم لي�سوا م�سلمني، حتى 
ولو ت�س�دف اأن اقتب�سوا من الإ�سالم بع�س مب�دئه، وحتى لو ت�س�دف اتف�ق بع�س 

مب�دئهم وقيمهم مع بع�س مب�دئ وقيم الإ�سالم!

فهذه الفكرة اخلي�لية املث�لية الغريبة من فريد وجدي »ت�س�در« كل م�س�عي 
ل�س�لح  ب�ل�سرورة،  اأي�ًس�  الأخرى  احل�س�رات  بل  الغربية،  احل�س�رة  يف  الب�سر 
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الإ�سالم م�سبًق�، دون اأن يفعل املنتمون لالإ�سالم نف�سه اأي �سيء؛ واإمن� �سيكونون 
الذي  هذا  اأن  بدعوى  حق،  وجه  دون  فيه�  الآخرين  مل�س�ركة  الثمرة  انتظ�ر  يف 

و�سلتم اإليه لي�س �سوى عني م� ي�أمر به دينن�! 

التفكري،  طريقة  فقط  حيث  ومن  طبًع�،  الف�رق  مع  تذكرن�،  الفكرة  وهذه 
بق�سة »حي بن يقظ�ن« املعروفة يف تراثن� الإ�سالمي، والتي تن�وله� عدد من كب�ر 
يف  النفي�س  ابن  طرحه  م�  وكذلك  وابن �سين�،  طفيل  ابن  اأ�سهرهم  الفال�سفة، 
»الر�س�لة الك�ملية يف ال�سرية النبوية«)1(عمن اأ�سم�ه »ف��سل بن ن�طق«، من حيث 
افرتا�س اأو تخيل اأنه لو اأن اإن�س�نً� ن�س�أ مبفرده لظروف معينة ف�سوف ي�سل ب�ل�سرورة 
وبحكم الفطرة والعقل فقط، وبعيًدا مت�ًم� عن النقل اأو الوحي اأو م�س�عدة اآخرين، 

اإىل كل م� ق�ل به الإ�سالم اأو ج�ء به الوحي!

اإذا ك�ن عكوف فريد وجدي ال�سديد على قراءات فل�سفية يف  ول ندري 
تلك الفرتة املبكرة من حي�ته وم�سريته الت�أليفية - مع مراع�ة تكوينه ال�سخ�سي 
ال�سديد  اقتن�عه  ومع  التعبري،  ج�ز  اإذا  واملب�دئ  الأخالق  حيث  من  املث�يل 
ب�لإ�سالم وحم��سته له وت�سديه للدف�ع عنه، ومع مراع�ة �سنه الغ�س اآنذاك - له 
الذي  الجت�ه  ذلك  اأن  املوؤكد  ولكن  كت�به،  يف  تبن�ه�  التي  الفكرة  بهذه  عالقة 

النبوية، تعليق  الر�س�لة الك�ملية يف ال�سرية  النفي�س(،  القر�سي )ابن  اأبي احلزم  )1(  انظر: عالء الدين علي بن 
الإ�سالمية،  لل�سئون  الأعلى  املجل�س  هريدي،  املجيد  عبد  اأحمد  مراجعة  عمر،  حممد  املنعم  عبد  وحتقيق 

)1408هـ/ 1987م(.
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انتهجه يف كت�به ن�ل من فكرته الرئي�سية وانتق�س منه� واأ�سعفه� بدًل من اأن يقويه� 
املجيد  التنظريي  اجل�نب  ذلك  �سوى  يتبق من حم�ججته  بحيث مل  ويدعمه�، 
� من حيث ح�سد الن�سو�س وبع�س حوادث  والعظيم واملثري للثن�ء والإعج�ب حقًّ
الت�ريخ لبي�ن حقيقة الإ�سالم كعقيدة ومتيزه ك�سريعة. اأم� حل اإ�سك�لية مل�ذا ت�أخر 
امل�سلمون وعندهم كل هذه القيم وتقدم الأوروبيون دون اأن يكونوا م�سلمني؟ فلم 
يكن كت�ب فريد وجدي يف هذه النقطة من الإ�سه�م�ت املوؤثرة اأو املقنعة لفتق�ره 
للتطبيق الت�ريخي الك�يف، ولعتم�ده بدًل من ذلك على تلك املقولة الفرتا�سية 

املث�لية امل�س�ر اإليه�، واعتم�ده على البالغي�ت الإن�س�ئية اأ�س��ًس� يف املح�ججة.

و�سفوة القول اأن فريد وجدي مل ينظر اإىل املدنية على اأنه� م�سعى ب�سري 
حم�س - حتى ولو ا�سرت�سد واهتدى مبثل دينية وقيم اأخالقية - واأن هذا امل�سعى 
ب�ل�سرورة«  »ت�ريخي  �سيء  واأنه  املجتمع�ت،  فيه  وتتف�وت  الب�سر  فيه  يتف��سل 
جوهًرا  ولي�س  اختالف�ت،  ويعك�س  التجربة«،  »ُروح  وفيه  ب�ل�سرورة«،  و»اإن�س�ين 
واحًدا بعينه، ولكنه بدًل من ذلك نظر اإليه� - خ�لًط� يف راأين� بينه� وبني العقيدة 
الدينية الث�بتة واملوحى به� اأو الأ�س�س التي تقوم عليه� املدنية وهي ب�لت�أكيد غري 
املدنية ذاته� - على اأنه� »منوذج« اأو »مث�ل« له �سورة واحدة، جت�هد الب�سرية كله� 
دون كلل لبلوغه والو�سول اإليه، واأن الإ�سالم �سبق يف ر�سم مع�مل هذا املث�ل؛ 
وجيًدا  ح�سًن�  �سيكون  اأنه  افرتا�س  مع  الآخرون،  اإليه  �سي�سل  م�  فكل  ولذلك 

ب�ل�سرورة، �سيكون هو نف�سه عني م� ين�دي به الإ�سالم!
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اإل اأنه من الإن�س�ف اأن نذكر اأن فريد وجدي طور روؤيته تلك اإىل املدنية 
مبرور الزمن، وبحكم ن�سوج ثق�فته وروؤاه اإجم�ًل، وعرب عن ذلك يف كت�ب�ت اأخرى 
لحقة تن�ولت فكرة املدنية، ومن ذلك م� ذكره يف »دائرة مع�رف القرن الع�سرين« 
يعني  ل  ذلك  ولكن  وعيوب،  جوهرية  ب�أمرا�س  ح�فلة  الغربية  املدنية  اأن  من 
على  التغلب  من  ميكنه�  م�  املق�ومة  عوامل  من  به�  لأن  ب�ل�سرورة؛  زواله�  قرب 
التف�عل بني  فيه من  اأمر لبد  املدنية  اأن  اأ�سبح يرى  الأمرا�س...«)1(. كم�  هذه 
ح�س�رات خمتلفة، ولي�س �سورة مث�لية بعينه� ي�سعى اجلميع لبلوغه�، فق�ل: »اإن 
ف�إنه� حم�سول جهود  ال�سعي لتكميل املدنية الأوروبية؛  ال�سرق  الأوىل مب�سلمي 
ل حت�سى، لآب�ئهم منه� حظ وفري، بل ل يزال لهم فيه� اآث�ر مطبوعة بط�بعهم«)2(.  

)1(  انظر: فهمي جدع�ن، اأ�س�س التقدم عند مفكري الإ�سالم، مرجع �س�بق، �س 410، ن�قاًل عن: حممد فريد وجدي، 
دائرة مع�رف القرن الرابع ع�سر )الع�سرين(، املجلد الث�من، الطبعة الث�نية، )1342هـ/  1924م(، �س 582.

)2(  املرجع ال�س�بق، �س 410.





ُطبع لأول مرة في عام )1316هـ/ 1898م( تحت عنوان »تطبيق الديانة الإ�صالمية على النوامي�س المدنية«، 
ثم اأُعيدت طباعته عام )1322هـ/ 1904م( تحت عنوان »المدنية والإ�صالم«.

حممد فريد وجدي

ت�أليف

ُة والإ�صـالم املَدِنيَّ





 فاحتة
اأن�سئت للطبعة الأوىل �سنة 11898

,]43 ]الأعراف/   ژ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئژ 
ژائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ىئ ىئژ ]اآل عمران/ 8[, 

ۈ  ۆ  ۇ1.ۆ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ژھ 

ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
ېئىئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  ەئ.وئ  ەئ  ائ  ائ 
ىئ ىئ ی یژ ]اآل عمران/ 192-194[. و�سّل اللهم و�سلم على �سيدن� 
ون��سًرا  لأ�سرارك  م�ستوَدًع�  يكون  لأن  خلقك  بني  من  اجتبيته  الذي  حممد 
اإىل �سع�دتهم  لتع�ليمك ووا�سطة بينك وبني عب�دك, يهديهم بنورك الأقد�س 
املق�م  وبلغه  وت�سريفك,  تكرميك  حلل  عليه  اأ�سبغ  ربن�  والأخروية.  الدنيوية 
وهبن�  اأ�سح�به,  وَهْدي  هديه  على  ال�سري  واألهمن�  به,  وعدته  الذي  املحمود 

)1(  ورد يف نه�ية الطبعة الأوىل )طبعة املطبعة العثم�نية( اأنه طبع يف )18 ذي القعدة 1316 هـ( اأي )29 م�ر�س 1899م(. 
)هذا اله�م�س ي�سري اإىل اإ�س�فة مراجعي مكتبة الإ�سكندرية للن�س الأ�سلي للكت�ب, و�سوف ُي�ستعمل الرمز 

)م( لحًق� للإ�س�رة اإىل ذلك(.

بسم اهلل الرمحن الرحيم
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اللهم نوًرا نفهم به م� اأوحيت اإليه من حمكم كلمك وجليل خط�بك؛ حتى 
ال�سلة وال�سلم  اللهم مثل هذه  نعم�ءك, واهد  ن�ستوجب ر�س�ءك ون�ستحق 
العط�ء,  وا�سع  الدع�ء  �سميع  اإنك  الدين,  يوم  اإىل  وت�بعيه  واأ�سح�به  اآله  على 

اآمني.

اأما بعد...؛

ف�إنه ل يخفى على كل �سرقي الآن اأن العلقة بني ال�سرق والغرب قد 
و�سلت خ�سو�ًس� يف اجلزء الأخري من هذا القرن اإىل درجة مل ي�سبق له� مثيل 
اأن  يوجب  ت�س�بًك�  لذلك  تبًع�  ت�س�بكت  قد  الطرفني  واأن م�س�لح  الت�ريخ,  يف 
دائًم�  نت�ئجه  ك�نت  الذي  التن�كر  من  �سبق  م�  ميحو  تع�رًف�  الفريق�ن  يتع�رف 
املدنية  ملط�لب  املن�يف  التق�طع  اإىل  يدعو  مم�  بينهم�,  ال�سق�ق  نريان  ا�سطرام 
يف  و�سي�أخذ  عظيًم�  اأ�سبح  والغرب  ال�سرق  بني  الت�س�ل  اإن  نعم  امل�ستقبلة. 
ع�م  معر�س  عن  عب�رة  كله�  امل�سرق  بلد  ت�سري  حتى  يوم  بعد  يوًم�  التزايد 
تعر�س فيه اأنواع الب�س�ئع وال�سن�ع�ت, ويح�سره الن��س من ك�فة امللل واللغ�ت, 
ونحن هن� ل نريد اأن نبحث فيم� اإذا ك�ن يف هذا المتزاج ال�سديد م�سرة لأحد 
الطرفني اأو فيم� اإذا ك�ن مفيًدا لكليهم�, بل ذلك مم� ل دخل فيه لكت�بن� هذا, 

ولكن� نريد فقط اأن نقوم بعمل خ��س ل من��س منه على كل ح�ل.

� ل من��س منه؟ ذلك العمل هو  م� هو ذلك العمل؟ وم� وجه كونه �سروريًّ
تفهيم الأوروبيني حقيقة الدين الإ�سلمي وم�هيته, واإثب�ت اأنه �س�من للإن�س�ن 
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� ل من��س منه  نيل ال�سع�دتني وك�فل له راحة احلي�تني. واأم� وجه كونه �سروريًّ
على  والنفوذ  ال�سلط�ن  اأ�سح�ب  ون�س�طهم  بجدهم  اأ�سبحوا  الغربيني  اأن  فهو 
م�  ومعتقدين  الإ�سلم  بحقيقة  ج�هلني  داموا  وم�  الإ�سلمي,  الع�مل  معظم 
يهذي به بع�س كت�بهم �سده, ف�إنهم ل ي�ستطيعون اأن يروا يف دي�نة حمكوميهم 
اإل  عليه  يقرونهم  فل  ملداركهم؛  م�سنًي�  وحمًل  عقولهم  على  ثقيًل  عب�أ  اإل 
احرتاًم� لعواطفهم فقط, راجني من العلوم الع�سرية واملع�رف الطبيعية القي�م 

بتهذيبه يف امل�ستقبل.

�سد  التهم  ت�سديق  يف  معذورون  الأوروبيني  اإن  احلرية  بتم�م  نقول 
الإ�سلم وامل�سلمني, ولهم احلق يف العمل �سده� م�داموا ل يرون اأم�م اأعينهم 
من مظ�هر الدين اإل البدع التي اخرتعه� �سغ�ر العقول, وقبله� منهم الع�مة, 
وزادوا عليه� اأ�سك�ًل من الأوه�م والأ�س�ليل, تنفر منه� الطب�ع الب�سرية وتن�يف 
اأ�سول املدنية. كيف نرجو اأن يفهم الأوروبيون حقيقة دينن� واأنه امِللُك الوحيد 
اأم�م  يرونه  م�  اإل  الإ�سلم  دين  من  يعرفون  ل  كونهم  ح�لة  كله�  لل�سع�دات 
اأعينهم كل يوم مثل ال�سي�ح يف الطرق�ت خلف الطبول وحتت الراي�ت, ومثل 
اقرتاف اأ�سد املنكرات املن�فية للأدب والعقل يف املوالد التي تق�م يف كثري من 
وم�سمع  مراأى  على  كبرية  حلق�ت  اإىل  الجتم�ع  ومثل  امل�سري,  القطر  نقط 
اإىل  وي�س�ًرا,  مييًن�  التم�يل  مع  ب�لذكر  ال�سديد  وال�سي�ح  املتفرجني  األوف  من 
اأردن� ذكره لط�ل بن� الكلم وخرجن� عن املق�م؟ فهل واحل�لة  غري ذلك مم� لو 
هذه ن�ستطيع اأن ننكر على من يعيب دينن� اأو يل�سق به �س�ئن�ت التهم؟ األي�سوا 
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معذورين يف هذا الفهم ال�سيئ م�دام يح�سر هذه املنكرات ويتفرج عليه� عقلء 
هذه الأمة بدون اأن يجدوا يف اأنف�سهم ميًل اإىل راأب هذا ال�سدع املتف�قم الذي 
اأي�ًس�  ن� اإىل املنكرات والآث�م فقط, بل اإىل الإخلل  مل يقت�سر على جّر عوامِّ
بعقيدة التوحيد النقية, وهو الأمر الذي لو ت�أ�سلت جذوره يف العقول الب�سيطة 

ا اقتلعه منه�؟ ُعب جدًّ �سَ

وقعن�  الذي  اله�ئل  الهبوط  هذا  علل  عن  ب�حث  بحث  لو  والعلم  اأم� 
فيه بعد ذلك ال�سعود ال�سريع م� وجده� اإل يف ترك ال�سنن واتب�ع البدع, ولو 
اأن البدعة الواحدة قد يتبعه� جملة  املَُط�ِلع  اأو�سع من هذا لأرين�  ك�ن املج�ل 
العوامل  هذه  واأن  العلم,  مبنظ�ر  للأ�سي�ء  ينظر  من  اإل  يراه�  ل  ب�سرية  عوامل 
اأدواء الأمم, تظهر  انبنى عليه� داء من  متى ر�سخت قواعده� وثبتت دع�ئمه� 
اأعرا�سه واآث�ره لكل م�س�هد, ولو ك�ن هو نف�سه ك�مًن� كمون الأرقم)1( يف جحره, 

ول يظهر اإل ريثم� يوؤان�س ممن حوله العجز عن مل�س�ته)2(.

واجب�ن: ع�تقه  على  ملقى  املتنّور  ال�سرقي  �س�ر  كله�  الأ�سب�ب   لهذه 
بريًئ� من  ف�سًل عن كونه  الإ�سلمي  الدين  اأن  اأجمع  الع�مل  تفهيم  اأولهما: 
الأ�س�ليل التي ين�سبه� اإليه بع�س الكتبة ومنزًه� عم� يفعله الع�مة على مراأى 
حتى  ال�س�دقة,  املدنية  وملك  احلقيقية  ال�سع�دة  ن�مو�س  ف�إنه  املتفرجني,  من 
ينبعثوا اإىل احرتامه وحمبته كم� يحرتمه ويحبه بع�س الفل�سفة الكب�ر الذين 

مة ب�سواد وبي��س. )م(.  الأرقم: حية خبيثة, ُمَرقَّ   )1(
مل�س�ته: اإفن�ئه وقتله. )م(.    )2(
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در�سوه واعتقدوه. هذا الواجب ُيلقى على ع�تق اأبن�ء هذه امللة الذين اأ�سعدهم 
)1( بتعلم اللغ�ت الأجنبية. اجَلدُّ

به�  ُغ�سَّ  التي  البدع  حمو  يف  الأمة  هذه  عقلء  ي�سعى  اأن  ثانيهما: 
ا�ستهزاء  ومو�سوع  ال�سرق  �سوداء يف جبني  نقطة  و�س�رت  الإ�سلمي,  الع�مل 
الواجب  من  �سرورة  اأ�سد  الواجب  هذا  العقل)2(:  من  ُم�ْسَكة  عنده  من  كل 
اأن  قبل  اإليه  نلتفت  فع�س�ن�  وقوامه�,  الأمة  هذه  �سلح  ُيْبتنى  وعليه  الأول 
ق�ل عليه  والعهدة عظيمة.  ف�لع�قبة وخيمة  واإل  الدواء,  الداء ويعز  ي�ستفحل 
َطنَّ اهلُل عليكم  ال�سلة وال�سلم: »َلَت�أُْمُرنَّ ب�ملعروِف وَلَتْنَهُونَّ عن املنكِر اأو َلُي�َسلِّ

يِل املُْظِلِم َتَدُع احلليَم حرياَن«. ِفَتًن� َكِقَطِع اللَّ

هذه الأفك�ر ك�نت جتي�س يف �سدري من منذ اأربع �سنوات واأن� اإذ ذاك 
يف �سن الَبْدء يف العمل للوطن, فلم اأر اأف�سل خلدمته من هذه الوجهة؛ فث�برت 
من حينه� بهمة ل تعرف امللل على در�س م� يوؤهلني اإىل فهم حقيقة الإ�سلم؛ 
حتى اآن�ست من نف�سي بع�س القّوة على القي�م ببع�س هذا الواجب الأقد�س, 
ف�بتداأت اأعم�يل بت�أليف كت�ب ب�للغة الفرن�س�وية نفيت فيه عن الإ�سلم كل 
تهمة األ�سقه� به املفرتون, واأثبت ب�لأدلة احل�سية وب�ل�ستن�د على البدائه العلمية 
اأنه ُروح املدنية احلقيقية, وعني اأمنية النف�س الب�سرية, ونه�ية م� ترمي اإليه القّوة 
العقلية, واأن كل رقّي يح�سل يف الع�مل الإن�س�ين لي�س هو اإل تقربً� اإىل الدي�نة 

اجَلّد: احلظ. )م(.    )1(
ُم�ْسَكة من العقل: بقية من عقل. )م(.   )2(
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املحمدية. ومل اأكد انتهي من ت�أليفه حتى بعثتني نف�سي اإىل ترجمته اإىل لغتن� 
العربية ال�سريفة؛ لكي اأكون قد قمت ببع�س الواجبني املطلوبني يف اآن واحد.

على اأين كلفت نف�سي جت�سم امل�س�عب يف هذا العمل ل بق�سد اتخ�ذ 
ا�ستغ�لتي فيه ت�سلية يل على م� اأ�سعت من وظيفة اأو �سهرة, كل بل غر�سي 
اأن دين الإ�سلم لي�س  اإق�مة احلجج العلمية على  الوحيد من هذا العمل هو 
ب�لدين الذي يتن��س�ه ذووه اأو يلوي الَك�ْسح عنه)1( متبوعه, واأنه لي�س ب�لدين 
تثبيًت�  تزيده  مم�  هي  بل  الفل�سفية,  واحلق�ئق  الع�سرية  العلوم  تع�ر�سه  الذي 
العلوم  طلب  من  يجد  اأن  يجب  ك�ن  واأنه  ويقيًن�,  اإمي�نً�  متبعه  وتزيد  ومتكيًن� 
يدلن  وابتع�ًدا  اإعرا�ًس�  منهم  يرى  اأن  ل  ومك�نة,  قوة  اأويل  اأن�س�ًرا  اجلديدة 

الرائي على م� الإ�سلم بريء منه وبعيد بعد ال�سم�ء عنه.

�ًء على دائهم)2(, فل يكونوا  قد كفى امل�سلمني اإعرا�ًس� عن دوائهم واإْغ�سَ
فمه  يفغر  ثم  عنه,  فيغفل  ُرْدِنه)4(  ال�س�يف يف  ري�ق)3(  الدِّ يحمل  الذي  ك�لأبله 
به  مم�  يطهره  غيًث�  الأحلم  �سم�ء  من  الأوه�م  �سح�ئب  عليه  متطر  اأن  منتظًرا 
حق�ئق  تبقى  اأن  الأمة  هذه  متنوري  على  بع�ر  األي�س  �به)5(.  اأَْو�سَ من  وي�سفيه 
دين اهلل خمتبئة يف مك�تبهم يف مط�وي جملداته� وهم مغرورون بزخ�رف اأفك�ر 

ة وو�سط الظهر. )م(. رَّ يلوي الَك�ْسح عنه: ُيعر�س عنه, والك�سح: م� بني ال�سُّ   )1(
�ًء على دائهم: �سكوًت� و�سرًبا عليه. )م(.  اإْغ�سَ   )2(
الدري�ق: هو الرتي�ق, وهو دواء ال�سموم. )م(.    )3(

ه, واملق�سود: ميلك دواءه. )م(.  ُرْدِنه: طرف ُكمِّ   )4(
�به: اأوج�عه. )م(. اأَْو�سَ   )5(
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الب�سر مم� ي�سمونه ب�لنظري�ت الفل�سفية ح�لة كون الن�سبة بني هذه الأفك�ر كله� 
وبني م� لديهم من اآي�ت احلكمة التي اأ�سدلوا عليه� اأ�ست�ر الن�سي�ن اأكرب مب� ل 
يقدر مم� بني اأفك�ر ال�سبي�ن وبني اأفك�ر حكيم م�ر�س الأي�م وَخرُب الأن�م وع��س 
م�ئتي ع�م؟ األ تتوق نف�س �سرقي متنور اإىل الوقوف على ذلك ال�سر الأعظم 
م�  العرب على  �سك�ن جزيرة  ق�سرًيا على  �س�د حيًن�  الذي  الأقوم  والن�مو�س 
اإىل  والرذائل  اجله�لة  ظلم�ت  من  ف�أخرجهم  ووح�سية  �َسَظٍف)1(  من  بهم  ك�ن 
اأنوار املدنية والف�س�ئل؟ م� ف�ئدة العلوم اإذا مل حتبب اإلين� مع��سر �سب�ن امل�سرق 
اأن نَْكَتِنه)2( هذا ال�سر العجيب والتطور الغريب الذي لو طبقن�ه على م� لدين� 
من املع�رف املدر�سية ل ن�ستطيع اأن ندركه ولو بوجه ع�م؟ هل فيم� قراأن�ه من 
الت�ريخ م� يدلن� على اإمك�ن تطور اأمة ب�أ�سره� وانتق�له� من ح�لة الوح�سية اإىل 

املدنية يف مدة ل تتج�وز ربع القرن؟ اللهم ل.

م� هو ذلك التطور املده�س الذي دخلت فيه الأمة العربية يف مدة ثلث 
وع�سرين �سنة؟ هل هو اأمر ع�دي ي�ستطيع الإن�س�ن اأن يدرك �سره ويكتنه اأمره 

بجولة فكرة اأو اإلق�ء نظرة؟

منق�سمة  اإن�س�ن  كل  يعلمه�  كم�  الإ�سلم  قبل  العربية  الأمة  ك�نت 
مت�أ�سلة  وال�سغ�ئن,  الأحق�د  متوارثة  كله�  �ستى,  وف�س�ئل  عديدة  قب�ئل  اإىل 

�َسَظف: �سدة و�سيق. )م(.   )1(
نكتنه: نبلغ حقيقته وجوهره. )م(.    )2(
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ج�هلية,  وغ�رات  دموية  حروب  يف  بينه�  فيم�  واقعة  والدف�ئن,  الإَحن)1( 
جهة  من  واقعني  وك�نوا  كلمتهم,  توحد  ج�معة  ول  �َسَعثهم)2(  تلم  وحدة  ل 
التدين يف اأخ�س اأنواع الوثنية, ومن جهة الع�دات يف اأ�سده� بعًدا عن احلي�ة 
املدنية, فل ق�نون ي�سلح من ح�لهم, ول ق�عدة يبنى عليه� �سم�ن ا�ستقب�لهم. 
وب�جلملة ك�نوا مبك�ن من الختلل والف�قة و�سوء الرتبية تخط�هم فيه كل امللوك 
ر وقريو�س والإ�سكندر وغريهم. فم�ذا ك�ن من اأمرهم بعد  الف�حتني مثل ُبْخُتَن�سَّ
توحدت  اأن  اأمرهم  من  ك�ن  �سنة؟  وع�سرين  ب�سع  بنحو    الأن�م  �سيد  بعثة 
ق�نون ي�سمن تهذيبهم ويكفل رقيهم,  َوُوِجَد فيهم  كلمتهم واحتدت وجهتهم 
وتركوا جميعهم ع�دات اآب�ئهم التي توارثوه� واألفوه� حتى ك�دوا اأن يعبدوه�, 
و�سط  من  وق�موا  التوحيدية,  العقيدة  اأنوار  اإىل  الوثنية  ظلم�ت  من  وخرجوا 
�دهم)3( يحملون للخ�فقني)4( اأنوار املدنية, ويوؤ�س�سون اأرك�ن العدل  ِوه�ِدهم وِنَ
والإن�س�نية يف جميع اأرج�ء الكرة الأر�سية, و�س�دوا اأغلب مم�لكه� ب�أف�سل اأنواع 
ك�ن  بينم�  ب�أ�سره,  الع�مل  دولة  دولتهم  �س�رت  وب�جلملة  العتدالية.  ال�سلطة 

غريهم يهيم يف ودي�ن اجله�لة وي�سرب يف ليلء ال�سللة.

هذا هو التطور الغريب الذي دخلت فيه اأمة العرب يف �سنني قلئل بعد 
ع�م وهي كم� هي مل ترتقَّ عم� ك�نت  اآلف  ب�سعة  عليه�  قد م�سى  اأن ك�ن 
عليه ِقْيَد �سرب. هل بعد هذا ي�سح اأن يت�سور ع�قل اأن هذا الرقي ال�سريع كله 

الإحن: الأحق�د وال�سغ�ئن, مفرده�: اإْحنة. )م(.    )1(
�َسَعثهم: تفرقهم. )م(.    )2(

وه�دهم ون�دهم: اأم�كنهم املنخف�سة واملرتفعة. )م(.   )3(
للخ�فقني: للم�سرق واملغرب. )م(.   )4(
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يت�سور  اأن  ي�سح  هذا  بعد  وهل  مُمَْدَيَنة؟  واأ�س�س  حمكمة  قواعد  بدون  ح�سل 
ع�قل اأن تلك القواعد والأ�س�س ت�س�به م� لفظه اأمث�ل اأر�سطو وليكورج و�سولون 
الغد  اأف�سدت يف  اليوم �سيًئ�  اأ�سلحت  لو  التي  الب�سيطة والقواعد  من احِلكم 
اأ�سي�ء كثرية؟ كل. اللهم اإن امل�سلمني عن اأ�سرار دينهم ملحجوبون, وعن بدائعه 
ال�سرمدي  دينك  نفو�سهم يف حق�ئق  تريي�س  اإىل  ميًل  اللهم  فهبهم  للهون؛ 
به  متعت  مب�  دينهم  من  متتعهم  قوة  ب�س�ئرهم  اللهم  وهب  الأبدي,  وق�نونك 

اآب�ءهم الأقدمني, اإنك رحيم ب�ملوؤمنني.

ة  َخلَّ ي�سد  م�  احلرج  املوقف  هذا  يف  واجَلَلد  الثب�ت  من  اللهم  وهبني 
عجزي وق�سوري عن اخلو�س يف مثل هذا الُعب�ب)1( العظيم حتى اأوؤدي لأبن�ء 
كل  من  هم  لرقيِّ واأ�سلح  عداه�,  م�  كل  من  بحي�تهم  اأم�ّس  هي  خدمة  وطني 
لأمة  ن�فًع�  الكرمي,  لوجهك  خ�ل�ًس�  هذا  عملي  اللهم  واجعل  �سواه�,  ق�عدة 

نبيك الفخيم, اإنك وا�سع عظيم. اآمني.

الُعب�ب: املوج الع�يل ال�س�خب. )م(.   )1(





اأما بعد...؛

فهذه الطبعة الث�نية لكت�بن� )تطبيق الدي�نة الإ�سلمية على نوامي�س املدنية( 
ت�أليفه م�سلك التحليل العلمي وال�ستقراء الفل�سفي على قدر  الذي �سلكن� يف 
م� �سمحت لن� و�س�ئلن� وقوان� اأم�م هذا املو�سوع الذي ت�سغر اأم�مه اأكرب العزائم, 
فيه  جه�دن�  جزاء  اأَْولن�  اأن  على  اهلل  لنحمد  واإنَّ�  املدارك,  اأقوى  ِحي�له  وت�سوؤل 
نفحة من مراحمه, ظهرت اآث�ره� يف قبول الأمة له ب�حلف�وة, وتلقيه� له ب�لتحبيذ 
والإطراء, وقد تعدى الإعج�ب به من الع�مل العربي, اإىل الع�مل الرتكي, ثم اإىل 
ي�ستطع  مل  ولكنه  الق�س�ء,  رج�ل  بع�س  الرتكية  للغة  فرتجمه  الأوربي؛  الع�مل 
مع�رف  ِنظ�رة  وقررت  اهلل,  �س�ء  اإن  تزول  اأن  تلبث  ل  التي  املوانع  لبع�س  طبعه 
الدولة الَعلية تدري�سه يف املدر�سة الإعدادية الكلية ببريوت, واألقت عهدة ذلك 
نعهد  ومل  والدراية,  ب�لفطنة  امل�سهورين  ال�سوريني  املع�رف  رج�ل  من  رجل  اإىل 

ح�سول مثل هذه املَِزيَّة لكت�ب ع�سري عربي فيم� نعلم.

 فاحتة الطبعة الثانية
التي ن�سرت �سنة 1904 
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اأم� �سري�ن هذا الأثر اإىل الع�مل الأوربي, فقد ُترجم هذا الكت�ب اإىل اللغة 
)به�ر(  جريدة  وتن�سره  مدار�سه�,  يف  املدر�سني  العلم�ء  اأحد  بوا�سطة  البو�سنوية 
بتلك اللغة تب�ًع� يف اأعداده� من هذه ال�سنة, وَعَدا عن)1( هذا؛ فقد �سرى �سيت 
ينته بعد من جولته  اأكرث مم�لك الإ�سلم, ومل  �سرًق� وغربً�, وط�ف  الكت�ب  هذا 
كم� يتبني لن� من توايل طلبه, وهو اليوم اأ�سرع انت�س�ًرا مم� ك�ن عليه من قبل, مم� 
اآث�ر تلك  اأثر من  اأُِتَيُه هذا الكت�ب, وهذا كله  يدل على امل�ستقبل الكبري الذي 
اهلل  زادن�  اإخوانن�,  به  ونفعت  �سعفن�  وقّوت  عجزن�  ك�ف�أت  التي  الإلهية  الرحمة 
واإي�هم �سعوًرا ب�حلق, وطلًب� لل�سدق, وجمعن� على كلمته العلي�, و�سلى اهلل على 

ر�سوله نبي الرحمة, حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم.

َعَدا عن: جت�وز. )م(.    )1(



هذا  اأن  اإل  الأوليني,  الطبعتني  يف  قدمن�ه  م�  على  نزيده  م�  لدين�  لي�س 
الكت�ب اأع�دت ترجمته اإىل الرتكية جملة )�سراط م�ستقيم العثم�نية( وُترجم اإىل 
اللغة الأوردية ب�لهند, ثم اإىل الف�ر�سية بف�ر�س, ثم اإىل التت�رية ب�لق�زان. وقد لقي 

هذا املُوؤَلَّف يف كل قطر َحّله عن�ية واإقب�ًل.

الث�لثة, ويف ذلك دليل حم�سو�س على م�  للمرة  نعيد طبعه  اأن  راأين�  وقد 
�س�دفه هذا الكت�ب من الن�طقني ب�ل�س�د, ثم �سرعن� يف طبعه للمرة الرابعة, واهلل 

ن�س�أل اأن يوفقن� ملرا�سيه, ويهدين� املح�بِّه, اإنه ويل الكف�ية.

فاحتة الطبعة الثالثة





مقدمات

تن�شئ  ا،  �شرورية جدًّ مبقدمات  الإ�شالم  على  الكالم  منهد  اأن  راأينا  قد 
الرقي  ونوامي�س)1(  احلياة  وتكاليف  الإن�شان  حالة  على  عامة  فكرة  للُمطاِلع 
والتاأخر الذي تتجاذبه، وطبيعة النظامات التي تنازعت ال�شلطة على الإن�شان 
من قدمي الزمان اإىل الآن، واخلالف النا�شئ من زمان مديد بني العلم والدين 
وغري ذلك، حتى ل يكون مطالع كتابنا حمتاًجا يف فهم ما نرمي اإليه اإىل بحث 
املدنية  ُروح  الإ�شالم  اأن  ح�شية  بطريقة  بعينه  يرى  اأن  ولي�شتطيع  تنقري،  ول 

احلقة، واأن ل مدنية اإل به اأو ببع�س ن�شو�شه.

هذا وليغفر يل القراء الكرام كرثة ا�شت�شهادي باأقوال علماء اأوروبا؛ فاإين 
فاإن الإ�شالم  اأ�شتدل بكالمهم على �شدق الدين، كال،  اأن  اأق�شد بذلك  مل 
النوامي�س املمدينة  اأن كل  اأبرهن على  اأن  اأجلُّ من ذلك واأعال، بل ق�شدي 
التي �شادت على اأوروبا يف القرون الأخرية فنقلتها من الظلمة اإىل النور لي�شت 

)1(  نوامي�س: قوانني. )م(. 
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بالن�شبة لنوامي�س الإ�شالم اإل ك�شعاع من �شم�س اأو قطرة من بحر، فاأقول واهلل 
امل�شتعان:

الإن�صــان

التحليل  يتناوبه  الذي  املادي  اجل�شم  ذلك  هو  هل  الإن�شان؟  هو  ما 
ملّا يدركه ال�شعف والَهَرم ميوت ويدفن في�شتحيل  والرتكيب، فينمو ويقوى، ثم 
ُلُه  َيْف�شُ ب�شيًطا  حيوانًا  اإل  هو  فلي�س  كذلك  كان  اإن  الأقدام؟  تدو�شه  تراب  اإىل 
ِبَعْدِوه و�شرعة حركته، وملا كان له من  ِبِعَظم جثته، والقرد  الأ�شد بقوته، والفيل 
الأهمية يف هذا الوجود ما يدلنا عليه ما�شيه وحا�شره، اأما واأبيك لو كان الظاهر 
عنوان الباطن يف كل �شيء لكان �شاأن الإن�شان يف هذه الطبيعة الكثرية العوامل 
�شاأن الري�شة اخلفيفة بني تيارات الأعا�شري ال�شديدة، يدفعه تيار ويرده اآخر، حتى 
ينتهي وجوده على اأ�شواأ ما ينتهي اإليه وجود ال�شعيف مع ُمَغاِلبيه الأقوياء. كال اإن 
ا مكنونًا ورمًزا م�شونًا، كم يف العلم به من فائدة تهدينا يف ال�شتقبال،  يف الأمر ل�شرًّ

ويف اجلري عليها �شمانة حل�شن املاآل!

يذهب  عجًبا  تَر  احلا�شر  وقتنا  اإليه يف  انظر  ثم  مبدئه  من  الإن�شان  ادر�س 
ا تعجز عن اْكِتَناِهه)1( الفحول: ترى اآيات تده�س الأفكار وت�شتوقف  بالعقول، و�شرًّ
احلا�شية �شعيف  رقيق  الب�شرة  اجل�شم لني  كائًنا عاري  ترى  ماذا؟  ترى  الأنظار. 

)1(  اكتناهه: معرفة حقيقته. )م(.
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به  وُقِذَف  فريًدا،  اأُْلِقَي به يف هيجاء)1( هذه احلياة وحيًدا  ال�شالح  ال�شاعد عدمي 
مَّ َفَيْفَرق)2( من خيالها،  يف تيار هذا الوجود طريًدا �شريًدا، يرى بعينيه اجلبال ال�شُّ
والغابات الفيحاء فيذهل من تقلب ظاللها، والقبة الزرقاء بنجومها الزهراء فتهيبه 
ز)3(  �َشَعتها ورفعتها، وي�شمع زئري ال�شياغم يف الغابات فيكاد ي�شعق منه فرًقا اأو َيَتَميَّ
رهًبا، وهو بني تلك الده�شة والوح�شة يخزه احلر بلفحه، والربد بنفحه، ويوؤمله اجلوع 
ِمْن  اأمره، فماذا ترى  الإن�شان يف مبداأ  ب�شدته. كان هذا حال  والعط�س  بحدته، 
حاله الآن؟ ترى اأن هذا الكائن ال�شعيف قد قاوم كل عوار�س الطبيعة امل�شلطة 
عليه ِبَجَلد وثبات مده�شني، و�شارعها على قوتها وبط�شها م�شارعة البطل املغوار 
بقوى لي�س يف َزنْده م�شتقرها، َوَجَلد لي�س يف ج�شمه مركزه، حتى تغلب عليها 
اأ�شًرا وا�شتخدمها لأمانيه واآماله كما ي�شتخدم  اأ�شرها  وهو مل يكتف بذلك، بل 
امللك املن�شور اأُ�َشراء احلروب. ترى ذلك الكائن على ما به من لني و�شعف قد 
َوَعَدْت على  ن�شًفا،  م فن�شفتها  ال�شُّ اأظهر من ذلك اللني �شالبة واجهت اجلبال 
ال�شخور ف�شحقتها �شحًقا، وتوجهت للحديد املتني فاأذابته اإذابة، واأبدى من ذلك 
ال�شعف قوة اقتادت الَق�َشاِور)4( �شاغرة بني يديه؛ فرتاها تخ�شع اإليه وتلعب عند 

قدميه لتقر عينيه!

)1(  هيجاء: حرب. )م(.

)2(  َفَيْفَرق: فيفزع. )م(.
ز: يتقطع. )م(.  )3(  َيَتَميَّ

)4(  الق�َشاور: الأ�شود، جمع الق�شورة. )م(.
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املادي  اجل�شم  ذلك  هو  الإن�شان  اإن  يقال  العلمي  التدبر  هذا  بعد  هل 
ال�شعيف؟ كال بل لبد اأن يكون ذلك اجل�شم الطيني غالًفا ل�شرٍّ مكنون اإن غاب 
جوهره فقد دل عليه اأثره. ذلك ال�شر هو معنى الإن�شانية، وواهب امليزة لالإن�شان 
على غريه من اأ�شناف احليوان، نعم هذه َبديهة ل حتتاج اإىل اإثبات، ولكن ما هي 
جلميع  ملًكا  جعلته  املادي  اجل�شم  ذلك  يف  ب�ُشْكناها  التي  الغريبة  املعاين  تلك 

الكائنات الأر�شية، و�شلطانًا يت�شرف فيها ت�شرف املالك ال�شرعي يف ملكه؟

لو كانت تلك املعاين الإن�شانية مما تقع حتت �شلطة امل�شاعر وتدخل �شمن 
هي  كانت  لو  اأو  مدقًقا،  در�ًشا  در�شها  الباحث  على  ل�شهل  املح�شو�شات  دائرة 
املَُعاين لكتناه  لكان  والنفعالت  الغايات  احليوانية حمدودة  معنى  طبيعة  من 
طباع  عن  الباحثون  يبذله  ما  على  يربو  ما  امل�شاق  من  نف�شه  يكلف  ل  اأ�شرارها 
النمل اأو امليكروبات، ولكن كان اأمرها بخالف ذلك على خط م�شتقيم، فانظر 
ي�شة  اإىل الإن�شان نظرة ممعن تره جامًعا للمتناق�شات جمًعا ي�شعب معه حتديد ِخ�شِّ
من خ�شائ�شه بوجه التحقيق، �شاماًل للمتعاك�شات �شموًل ت�شيق عن ح�شر اآثاره 
قاعدة كل تدقيق، كاأنَّ هذه املعاين الإن�شانية بحر ل يدرك غوَره ِم�ْشَبار العقول)1(، 

ول تنتهي اإىل �شواحله خطرات الأفكار البعيدة املرامي.

اإذا نظرت اإىل الإن�شان من جهة اأو�شافه املكت�شبة فيه فال ت�شتطيع اأن تنتهي 
اإىل رابط يربطها ول نامو�س ي�شمها، فبينما ترى رجاًل قد عرف قدر العتدال، 

م�شبار العقول: اآلة العقول ومقيا�شها. )م(.  )1(
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اأعماله  ووزن  والتدبر،  الروية  مقيا�س  على  اأمياله  فقا�س  الكمال،  �شر  واأدرك 
بق�شطا�س العدل والتو�شط، ترى عن ميينه رجاًل ثانًيا �ِشئم الدنيا �شاآمة مل ير معها 
َبْت اإليه �ُشْكنى  ه اإليه العمران كراهة َحبَّ مطمًعا يف لذة، ول مطمًحا يف ثروة، وُكرِّ
ُقُذفات اجلبال)1( وحيًدا فقرًيا ل ميلك فتياًل ول نقرًيا، واأخذ يناجي ربه اأن يزيده 
كراهة يف دنياه، واأن يكافئه على ذلك بر�شاه، ثم ترى عن ي�شار ذلك املعتدل 
ه �شحًرا اأعماه عن روؤية الفارق بني املحا�شن واملقابح؛  رجاًل ثالًثا �شحرت الدنيا ُلبَّ
مييل  واأخذ  والتقاليد،  العادات  قيود  من  وافتكها  الطي�س،  ِعنان  لنف�شه  فاأطلق 
مع ال�شهوات حيث متيل، ويتقلب مع اللهو حيث يتقلب، وبينما ترى رجاًل قد 
نزل عن رتبة احليوانات جهاًل وغباوة حتى كاد ي�شاوي ال�شخر جموًدا وخموًدا، 
وجوه  عن  الأ�شتار  بك�شف  منهوًما  الطالع،  وا�شع  املادة  غزير  عاملًا  باإزائه  ترى 
اأو ظاهرة طبيعية يدركها، وبينما ترى  يوؤ�ش�شها  اإل نظرية  الأ�شرار، ل يرى اللذة 
�شخ�ًشا ا�شتحوذ عليه حب احلياة حتى اأورده موارد اجلنب املخجل، يظن اخليال 
طالًبا يطلبه اأو عفريًتا يرعبه، ترى جتاهه �شجاًعا يطربه وقع البي�ِس)2( على اخُلوذ)3( 
ودويُّ املدافع يف جدران احل�شون، ويروقه نظر دماء الأقران ت�شيل على الأر�س 
الإن�شان من حيث  اإىل حالة  نظر  ملن  بعي�شك هل ميكن  كالأُْرجوان)4(: قل يل 

)1(  ُقُذفات اجلبال: اأعايل روؤو�س اجلبال. )م(. 
)2(  البْي�س: ال�شيوف. )م(.

)3(  اخُلوذ: جمع خوذة. )م(.
)4(  الأُْرجوان: �شبغ اأحمر �شديد احُلمرة. )م(.
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رابطة  �شمها يف  اأو  قاعدة  يدعي ح�شرها يف  اأن  املمكنة  الأو�شاف  ل�شائر  قبوله 
واحدة؟

لي�س لأميال الإن�شان حد فيقف عنده، بل كلما و�شل اإىل غاية تاق اإىل 
اأبعد منها، ووجد من نف�شه املُْكنة)1( على بلوغها، والقدرة على اإدراكها، حتى اإذا 
نالها كان فرحه بحوزها باعًثا له على ال�شتزادة منها، وم�شغًرا يف عينه ما كان فيه 

من قبل.

البخارية  والآلة  التلغراف  اأمريكا وخمرتع  فيه مكت�شف  اتُّهم  م�شى زمن 
باجلنون؛ لَظنِّ النا�س ا�شتحالة ما كانوا يهم�شون به يف الآذان هم�ًشا، وجاء زمن 
يقول فيه علماوؤه اإنه �شياأتي وقت يكون الفرق فيه بيننا وبني اأبنائه كالفرق بيننا 

نحن وبني اأخ�س احليوانات.

الطمع  اإن  كال،  املده�س؟  احلد  هذا  عند  بالإن�شان  الِطَماح  وقف  هل 
الفكري بلغ عند الإن�شان مبلًغا نظر به اإىل حالة العلم الآن فلم يرقه �شيء فيه، 
ر له الطموح ِعَظَم ما نال عقب تلك اجلهالة الأوىل؛ فنطق بل�شان اأحد علماء  و�شغَّ
اأمريكا قائاًل: اإننا منتاز عن اأ�شالفنا يف العلم بكوننا علمنا اأننا جهالء، اأما هم فكانوا 
ت�شعر  التي  الإن�شانية  املعاين  ما هذه  �شعري  ليت  �شيًئا!  يعلمون  اأنهم  يعتقدون 
فهي  اإل جهالة ظلماء؟  الآن  فيه  ما هي  تعد  لدرجة ل  قدرها  بعظمتها وجاللة 

)1(  املُْكنة: القدرة وال�شتطاعة. )م(. 
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تاأنف اأن تغتبط مبا و�شلت اإليه من �شائر الأ�شرار، وترى اأن اأمامها غاية ل حتدها 
الأوهام ول ت�شل اإليه مرامي الأفكار.

اأما نحن فال ي�شعنا بعد هذا الإمعان اإل اأن نحكم عن بينة باأن الفارق بني 
الإن�شان واحليوان لي�س هو النطق كما قال اأر�شطو، ول هو التفكر بالقوة كما مال 
اإليه فال�شفة العرب، ول هو التدين كما ذهب اإليه امل�شيو كاتر فاج، بل هو قبول 
الإن�شان للرتقي العقلي والأخالقي اإىل مال نهاية له، ووقوف احليوان يف درجة 
ل يتعداها؛ فتكون ن�شبة احليوان اإىل الإن�شان كن�شبة الإدراك املح�شور اإىل غري 

املح�شور، و�شتان ما بني طريف هذه الن�شبة.

اإن كان لبد من ال�شت�شهاد بقول عامل اأوروبي يف مثل هذه البدائه، فاإليك 
ما قاله العالمة )لرو�س( يف دائرة معارفه الكبرية بعد اأن تكلم على رقي الإن�شان 
ما ن�شه: »اإن من التهور ال�شائن و�شع حد لرقي الإن�شان«، وقال امل�شيو )رينان( 
امل�شهور يف كتابه تاريخ الأديان: »اأمعنت النظر يف حال الإن�شان فوجدته وقًتا من 
الأوقات يبذل و�شعه وي�شتنفد قواه لكي يتو�شل اإىل اإدراك ال�شبب الذي ل نهاية 
حلدود �شلطانه، ولكي يعلو على هذا العامل املادي. اأفلي�س هذا دلياًل حم�شو�ًشا 
ِتِده)1( وبح�شن حظه ممتاز عن هذه الأ�شياء املادية املحدودة؟  اأنه ب�شمو حَمْ على 
ل�شك اأن م�شاهدة هذا اجلهد من النف�س لكي ترقى اإىل ال�شموات العال تبعث 

ِتِده: اأ�شله. )م(. )1(  حَمْ
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يف امل�شاهد امليل اإىل احرتام النوع الإن�شاين الذي يجدر به هو نف�شه اأن يفتخر 
بعظمته افتخاًرا«. انتهى.

ولكن كما ق�شى اهلل للنوع الإن�شاين اأن يكون اأهاًل لعتالء درجات كل ما 
ُيت�شور من الف�شائل، كذلك حكم عليه باأن يكون قاباًل للنزول اإىل اأخ�س دركات 

الرذائل، ويف در�س تاريخ الإن�شان اأكرب عربة ملن يريد اأن يتفكر.

ُخلق الإن�شان على متام اجلهل بالكون الذي قذف به فيه، بخالف احليوان 
اأكرب مر�شد له لنيل ما يكفل له حياته،  فاإن اخلالق جل �شاأنه وهبه من الإلهام 
ويحفظ لنوعه بقاءه، فرتاه ل ين�شاق اإىل الإفراط ول التفريط لدرجة ُتودي به)1(، 
واإعداد  بناء م�شكن  راحة حياته من  له  تهيئ  التي  الأعمال  ون�شاأ مطبوًعا على 
حمل لئق لو�شع �شغاره فيه اإىل غري ذلك من الأمور التي ينده�س منها الإن�شان 
د من كل هذه اخل�شائ�س باملرة،  اإذا ُعني بدر�س علم احليوان، اأما الإن�شان فقد ُجرِّ

�س عنها مزية احلرية يف الت�شرف بالقوة الفكرية ت�شرًفا غري حمجور. وُعوِّ

وجد الإن�شان - وهو �شاعر على ما به من �شعف وعجز - باأنه مليك كل 
الكائنات الأر�شية وزهرة هذه العوامل الكونية، فلم ُيثنه �شعفه وفاقته عن التطلع 
للنقطة الرفيعة التي اأُعّدت له، والتي يرى مثالها يف وجدانه يتالألأ اآنًا ثم يختفي 
اآنًا، لين�شاأ له بني الرجاء والياأ�س باعث قوي على اإعمال مواهبه واإجهادها، واجلري 

)1(  تودي به: تهلكه. )م(.
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ا بدون علم مباهياتها ول  وراء تلك املن�شة العلياء التي حت�س بها نف�شه اإح�شا�ًشا �شريًّ
كيفيتها. اختلف اأفراد النوع الإن�شاين على ح�شب الأمزجة والأمكنة والأزمنة 
يف ماهية اأمنية النف�س الب�شرية، وهّم كّل منهم على قدر ما خولته املُْكنة واأمكنته 
البدنية  املالذ  يف  بع�شهم  فظنها  وحية،  الرُّ الرغيبة)1(  تلك  عن  بالبحث  الفر�شة 
اأنواع الزينة ومهياآت الطرب؛ فن�شاأت  وال�شهوات البهيمية، فداأبوا على اخرتاع 
من ذلك ال�شنائع اجلميلة على اختالف اأنواعها وتباين اأ�شنافها مع ما ا�شتلزمته 
وزعمها  املفيدة،  والأعمال  النافعة  ال�شنائع  قواعد  من  عليها  البحث  اأثناء  يف 
العباد،  وتذليل  البالد  تدويخ  يف  َفَجّد  ال�شيت؛  وبعد  الكلمة  علو  يف  بع�شهم 
فن�شاأت من ذلك احلروب والغارات مع ما ا�شتلزمته من معارف ومعلومات، ومن 
�شعود لبع�س الأمم وهبوط للبع�س الآخر مما له ارتباط قوي بتدرج ال�شعوب يف 
الطباع  وتهذيب  النفو�س  تروي�س  َوَح�َشبها غريهم يف  واحل�شارة،  التقدم  مدارج 
وحرث القوة الفكرية وا�شتثمارها؛ فن�شاأت من ذلك علوم الأخالق والأبحاث 
العلمية والعملية وامل�شائل الفل�شفية، مما كان له اأثر عجيب يف تنمية املادة العقلية 
وتو�شيع نطاق القوة الفكرية. وعلى هذا الن�شق من اختالف امل�شارب والوجهات 
الآن.  بلغه  ما  الرقي  من  لالإن�شان  مت  املتمناة،  النف�شية  ال�شعادة  عن  البحث  يف 
الإبداع  يتم  حتى  املرجوة  ال�شعادة  هذه  وراء  النف�شي  النفعال  هذا  و�شي�شتمر 

الذي اأراده اهلل اأن يتم على يد هذا النوع الإن�شاين.

ة املرغوب فيها. )م(.  )1(  الرغيبة: الَعِطيَّ
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يف اأثناء هذا التدافع املده�س كان اخلالق احلكيم - َجلَّ �شاأنه - ير�شل رجاًل 
هم الأنبياء - عليهم ال�شالة وال�شالم - فيوحي اإليهم الطريقة املالئمة لع�شورهم، 
والتي لو انتهجها الإن�شان لو�شل اإىل �شعادته من اأقرب الطرق املو�شلة اإليها، فكان 
ر اهلل اأن يكون على اأيديهم نقل النوع الإن�شاين من حالة  يتبعهم من النا�س من َقدَّ
ُبرهة ق�شرية،  اأخذوه من نبي زمانهم  اأرقى منها، في�شتمرون عاملني مبا  اإىل حالة 
ثم يعودون اإىل تدافعهم الأول بعد اأن يحرفوا ن�شو�س كتبهم حتريًفا يجعلها غري 
�شاحلة لقيادتهم و�شبط اأهوائهم، ول يزالون كذلك حتى تهيئهم نوامي�س احلياة 
اإىل �شعود درجة اأخرى من �شلم املدنية والرتقي، فري�شل اهلل تعاىل اإليهم ر�شوًل 
من اأنف�شهم يكون يف مقدمتهم عند اعتالئهم تلك الدرجة اجلديدة، وهكذا كان 
�شاأن الأمم كافة من التجالد والتدافع حتى مت منو العقل الإن�شاين، و�شار مقتدًرا 
  على متييز الغث من ال�شمني، فاأر�شل اهلل �شيد الأنام وخامت الأنبياء حممًدا
َك)1( ما ترى من اآثار التجالد الفكري  بال�شريعة اخلالدة والدين الأبدي. ول َيُهولنَّ
قرب ظهور  ت�شتنتجّن من ذلك  الكرة، ول  �شكان هذه  بني  العقلي  والت�شارب 
نبي اآخر؛ فاإن كلَّ ما تراه حا�شاًل اأمامك من هذه اجَلَلبة)2( وال�شياح والتجاذب 
الإ�شالم  اإىل فهم حقيقة  وامل�شتقبلة  القرون احلا�شرة  اإعداًدا لأبناء  اإل  هو  لي�س 

واإدراك اأ�شراره، نعم ژوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 
ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئژ ]ف�شلت/ 53[.

)1(  َيُهولّنك: يفزعك. )م(.
)2(  اجَلَلَبة: ال�شوت ال�شاخب. )م(.
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احلياة وما اأدراك ما احلياة: حرب عوان واأهوال ت�شيب لها الولدان وتخ�شع 
وال�شعلوك،  ريُّ  وال�شَّ واململوك،  املليك  فيها  يت�شاوى  التيجان،  ذوات  الروؤو�س  لها 
ال والعلماء، والأغبياء واحلكماء، بل هي مورد تتزاحم حوله النفو�س ول تفوز  واجلهَّ
ِبُح�ْشَوة)1( منه اإل بعد اأن ت�شادم العظائم، وتتج�شم)2( الدواهي الدواهم، وهي ح�شوة 
ممزوجة بالأكدار، م�شوبة بالأو�َشار)3(، َيُغ�سُّ بها حا�شيها غ�شة ُتعجز الطب والأطباء، 

وتتعا�شى على كل دواء.

تكاليف احلياة

الهم  كثرية  الأمد،  ق�شرية  مدة  الإن�شان:  حياة  ما  اأدراك  وما  الإن�شان  حياة 
ل  الكوارث،  لنبال  وعر�شة  احلوادث،  ل�شهام  هدًفا  فيها  الإن�شان  يكون  والكمد، 
تغني عنه اجُلن)4( الواقية، ول الدروع امل�شاعفة، ول احل�شون ال�شاخمة، ول الربوج 
ال�شاهقة، �شهام ونبال تالزمه من يوم ميالده ُمالَزَمة الَعَر�س للجوهر؛ في�شب الإن�شان 
وي�شيب، وهي ل َتْفرُت عن وخزه ول تق�شر عن طعنه، حتى يود الإن�شان اأن لو كان 
من بع�س احليوان ومل مُيْن لعلو مكانته مبا ت�شيب لهوله نوا�شي الأجيال، ول ت�شتطيع 

ژۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  كال.  اجلبال،  �شوامخ  حتتمله  اأن 
ې ې ى ى ائ ائ ەئەئژ ]الأحزاب/ 72[.

)1(  بُح�ْشَوة: ببقية منه. )م(.
)2(  تتج�شم: تتحمل عن كره وم�شقة. )م(. 

ار: الأقذار. )م(.  )3(  الأو�شَ
ة. )م(. )4(  اجُلَن: ال�شرتات الواقية، جمع ُجنَّ
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ل�شت اأيها الإن�شان ملًكا فتكون مبعزل عن دواعي ال�شهوات ومنغ�شاتها، 
ق�شى بل  وويالتها،  احلياة  بتاأثريات  ال�شعور  فيك  في�شعف  حيوانًا   ول�شت 

خالقك - جلَّ �شاأنه - اأن تكون بني هاتني الرتبتني يف منزلة اإن حفظت لنف�شك 
رت يف واجب  فيها حق حرمتها خدمتك الأمالك ورفعتك على الأفالك، ولو ق�شَّ
عة يعافها اأخ�س  نف�شك وخ�شعت ل�شلطان الب�شرية فيك لنزلت اإىل منزلة من ال�شِّ
�َشم من  ه بارئ النَّ احليوانات وياأنف مما اأنت فيه من ال�شواآت، هذا حظك قد خطَّ
القدم، واأودع فيك من ال�شتعداد والقابلية ما ي�شمو بك اإىل املحل الذي يليق 
بك من الكمال والرفعة، واأ�شكن فوؤادك عقاًل ي�شيء عليك َحواِلَك الأحوال)1(، 
ويفكك عنك اأغالل الأهوال، لو اأح�شنت ا�شت�شارته واأجريت اإ�شارته، ومل يخلق 
ما تراه اأمامك من امل�شاعب وامل�شائب لتعذيبك على غري جدوى، اأو لكي ي�شمع 
عويلك من البلوى، بل تْذِكرة تقيمك ِمْن عرثة، وحتميك من كبوة، وَتزُعك)2( 

ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ژی  هلكة:  من 
الأهوال  من  عينيك  اأمام  تراه  ما  لي�س  نعم  حتژ ]الروم/ 41[  جت  يب 
اأو موانع دون  اأمام �شعادتك  اأمانيك من تقلبات الأحوال عقبات  اأو ما يعرت�س 
اأمنيتك. فال تكن كالطفل العا�شي يزعه اأبوه عن البطالة فيظنه قا�شًيا عليه غري 
حاٍن اإليه. كال: »اهلُل اأَْراأَُف ِبِعباِدِه ِمْن هذا الُع�شفوِر َعلى َفْرِخِه« حديث �شريف.

)1(  حوالك الأحوال: �شدائد الأحوال واأ�شودها. )م(.
)2(  َتَزُعك: تكفك وتردك. )م(.
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�شبق اأن بينا يف مقالنا ال�شابق اأن الإن�شان م�شتعد لأن يرقى اأَْوج)1( امللكوت 
الأعلى، وم�شتاأهل لأن يت�شنم هذه الرتب الق�شوى مما ل يحده و�شف الوا�شفني 
اأو تخيالت ال�شعراء املداحني. فاإذا تقرر لديك ذلك فما هي الو�شائل التي يجب 
ِتد ذلك النور احلي؟ اأتريد اأن تنزل  اأن ترفعك من معهد هذا الطني امليت اإىل حَمْ
ال�شرف  مقاوم  من  لك  اأُِعدَّ  ما  اإىل  بيدك  فيقودونك  ال�شماء  من  اإليك مالئكة 
ومنازل الرفعة؟ اإن قلت: نعم، فما الفائدة اإذن من اإيداع اخلالق فيك هذه املنح 
الُعلوية العظمى مما لو التفت اإليه قلياًل ولو قدر التفاتك اإىل نق�س الدينار ور�شمه 
لعلمت اأن يف فوؤادك كنًزا لو اأنفدت عمرك يف تدبر ذخائره ملا و�شلت اإىل ع�شر 
ق�شًرا  العزيز، ويبعثك  الإبريز، واجلوهر  الذهب  �شاأن  اإليك  ع�شريها؟ كنز ي�شغر 
عنك للتما�س الرتبة التي تليق بعظمتك من هذا الوجود ويريك اأن �شفا�شف 
»ما  ا:  مرًّ بها  مير  اأو  فكًرا  يعريها  اأن  ملثلك  يجوز  مما  لي�س  الأعمال  ودنايا  الأمور 
ي ول �َشَماِئي ولِكْن َو�ِشَعني َقلُب عبِدي املوؤمِن اللَّنيِّ الواِدع)2(«.  َو�ِشَعْتني اأر�شِ

حديث قد�شي.

اإِيْه)3( اأيها الإن�شان! اإنك عن نف�شك ملحجوب ومن اأ�شرف مزاياك مل�شلوب، 
لي�س مثلك من يهتز خلرافات ال�شعراء فيذم معهم الزمان واملكان، ويتباكى على 
ما �شيكون وما قد كان، لي�س مثلك من ي�شتميت لِك�ْشرة، اأو يقتل �شديقه لأجل 

)1(  اأَْوج: قمة. )م(.
)2(  الواِدع: ال�شاكن. )م(. 

)3(  اإيْه: كلمة تقال للنهي والزجر مبعنى ح�شبك. )م(.



3030
ُة والإ�صـالم املََدِنيَّ

ما  بل  ال�شكرة!  هذه  ما  الغفلة!  هذه  ما  اخلمرة!  �شبيل  يف  رداءه  يبيع  اأو  اإبرة، 
و�شرفت  النوائب،  من  واخل�شية  امل�شائب  تخيل  اأيامك يف  اأ�شعت  املوت!  هذا 
اأوهام ي�شتنكفها احليوان وميجها العرفان؟ هل يليق مبن يح�شر الكون  همك يف 
بكواكبه والعامل بعجائبه يف فكره وهو جال�س مع �شاحبه، اأن يتدنى اإىل درجة من 
ال�شتكانة واملهانة ي�شيع بها تلك املواهب العظمى واملنح الكربى خلزية يفعلها اأو 
ظ)1( بها، حتى اإذا جتلت له نتائج تهامله، وابتداأت اأن توقظه من �شباته  غيبة َيَتَلمَّ
ارتعدت فرائ�شه)2( رعًبا، وارجتت مفا�شله َرَهًبا واأخذ ينادي وام�شيبتاه، ثم ياأخذ 
يبكي بكاء الثكلى ويذرف الدموع احلّرى، مغم�ًشا عينه عن النظر، وب�شريته عن 
الأ�شمى؟  ومركزه  الأعلى  ِتده  حَمْ اإىل  يرفعه  ما  مزية  بجهله  في�شيع  العرب،  تبني 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ژڳ 

ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓژ ]احلج/ 11[.

الأعلى،  اجلبار  يُد  اإل  هو  لي�س  الإن�شان  اأيها  م�شائب  ت�شميه  الذي  اإن 
الذي  اجلمود  َجَدث)3(  وتبعثك من  التي خلقت لأجلها،  الغاية  اإىل  ت�شتلفتك 
ال�شريفة  الغرائز  من  عليه  انطويت  ما  مع  املزري  الغي  يف  متاديك  فيه  اأوقعك 
والنحائز)4( املُنيفة)5(، نعم اإن الذي خلقك من الطني الأ�شم واأراد اأن يعلو بك اإىل 

ظ بها: يحرك بها �شفتيه. )م(.  )1(  َيَتَلمَّ
)2(  ارتعدت فرائ�شه: فزع وخاف. )م(. 

)3(  َجَدث: قرب. )م(.
ِحيزة. )م(. )4(  النَّحائز: الطبائع، مفردها النَّ

)5(  املُنيفة: العالية القدر. )م(.
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اأعلى مراكز الكمال، �شلط عليك عوامل ثالثة، لو تب�شرت يف م�شاعبها وتدبرت 
يف اأ�شبابها وم�شبباتها لراأيت اأن طريق ال�شعادة التي تن�شدها ومتوت بح�شرة دونها 
هو بني يديك واأمام عينيك، وما عليك اإل اأن جتري على �شننها القومي و�شراطها 

امل�شتقيم؛ لت�شل اإىل غر�شك العظيم ژ ۆئ ۈئ ۈئژ ]الإن�شان/ 3[.

وبنو  الإن�شان  ونف�س  الطبيعة  هي  املهمة؟  الثالثة  العوامل  تلك  هي  ما 
ومنها  املادية،  �شعادته  ترتبط  بها  الإن�شان،  ج�شم  ِتد  حَمْ فهي  الطبيعة  اأما  نوعه، 
ينبوع راحته احل�شية، ُقذف الإن�شان من يوم ُخلق اإىل هذا العامل املادي، فتلقاه 
عاري  )لينيه(  العالمة  و�شفه  كما  وهو  ال�شديدة،  وعوار�شه  الكثرية  بنوامي�شه 
وال�شماء  برطوبتها،  والأر�س  بحرارتها،  ال�شم�س  فوخزته  �شالح،  وبدون  اجل�شم 
ف�شار  واأظفارها،  باأنيابها  والوحو�س  واأعا�شريها،  ب�شمومها  وال�شحاري  باأمطارها، 
نَّ يقيه منها، ول و�شيلة تبعده عنها،  الإن�شان بني هذه العوامل هدًفا ل�شهام ل ِمَ
فلو كان كغريه من احليوانات حمدود القوى الإدراكية ملا اأمكنه اأن يعي�س طرفة 
عني، ولكن اهلل  قد قذف به اإىل هذه الأهوال بعد اأن منحه من املواهب ما 
ي�شتطيع بها اأن يتغلب على الطبيعة وياأ�شرها، فلم َتُفّل عزميته)1(، ومل تثبط همته، 
ال�شنائع الأولية ما يحميه منها وقًتا  قاتلها ب�شالح فكره اجلديد، وابتكر من  بل 
ما، ومل يزل يجد ويجتهد يف حت�شني تلك الطرق الواقية حتى ارتقى �شاأنه �شيًئا 
الأر�س  ويحرث  املغارات،  �ُشْكنى  بعد  الُبيوتات  بناء  من  يتمكن  ف�شار  ف�شيًئا؛ 

)1(  َتُفّل عزميته: تك�شرها. )م(. 
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لي�شتخرج خرياتها بعد اأن كان يتغذى بجذور الأ�شجار واأوراقها وهكذا، ولكن 
الطبيعة مل تغفل عنه طرفة عني بتقدير العزيز العليم كي ل َتْرَكد همته وت�شكن 
حركته، ف�شار كلما اأتقن عماًل َعَدْت الطبيعة عليه فيلتجئ اإىل حت�شينه، ومل يزل 

ذلك التدافع بيننا وبني الطبيعة اإىل اليوم.

ا للدرجة التي نرى  كان من نتائج هذه احلرب العوان)1( ارتقاء الإن�شان ماديًّ
به  لو حدث  مما  املكت�شفات  ال�شناعات وغرائب  وباري�س من عجائب  بلندن  بها 
ثه باجلنون لعدم ت�شوره ما يقول، هذا الرتقاء ي�شتلزم بالطبع  دِّ ال�شرقي لرمى حُمَ
ا عظيًما لأنه ل يتاأتى اإل باإعمال القوة العقلية واإجهادها، وهذه القوة  ارتقاء اأدبيًّ

ِتد كل الف�شائل الب�شرية. هي كما ل يخفى حَمْ

بعث  كيف  وجوائح)2(،  م�شائب  اآباوؤنا  ي�شميه  كان  ما  اإىل  باأبيك  فانظر 
الإن�شان اإىل الرتقاء وح�شن احلال، وجذبه رغم اأنفه من طور البهيمية اإىل طور 
الإن�شانية! هل بعد هذا ي�شح اأن نذم تلك امل�شائب ونتربم منها بعد علمنا باأنها 
ال�شائق الوحيد للفكرة الإن�شانية اإىل البحث عن اأ�شباب ال�شعادة والرفاهية؟ اأما 
يجب علينا بعد هذا اأن ل جنعل جزعنا من امل�شائب الطبيعية غ�شاء كثيًفا بيننا 
وبني ا�شتنباط الطرق اإىل تخفيف وطاأتها وا�شتئ�شالها مرة واحدة؟ فاإذا كان يف 
ُمكنة الفكرة الب�شرية اأن تخرتع اآلة جتتذب بها ال�شواعق �شاغرة وتلقي بها اإىل 

)1(  احلرب العوان: ال�شديدة التي ُقوتل فيها مرة بعد اأخرى. )م(. 
)2(  جوائح: م�شائب حتل بالإن�شان يف ماله فتجتاحه كله، مفردها جائحة. )م(. 
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ب�شيطة تخفف من  تبتكر طريقة  اأن  ُمكنتها  �شافلني، فكيف ل يكون يف  اأ�شفل 
ويالت دودة القطن التي يقف فالحنا اأمامها �شاغًرا ي�شرب �شدره وميزق نف�شه؟ 
رزقت الأمم الأوروبية ح�شن التب�شر يف جوائح الطبيعة، فرتاهم يرتب�شون لأحداثها 
باملر�شاد، فكلما اأمّل بهم حادث هبوا يبحثون عن طريقة لإزالته اأو تقليل خطارته، 
ول ينامون عن م�شروعهم حتى يحققوه، علًما منهم باأن يف الفكرة الإن�شانية من 
الأ�شاليب ما ي�شمن حياة م�شتقبلهم كما �شمن حياة ما�شيهم، هذا هو �شبب من 
اأ�شباب رقيهم املده�س الذي قاموا ي�شيطرون به على ال�شرق �شيطرة الرفيع على 

الو�شيع، فما لنا عن التذكرة معر�شون؟

اأما العامل النف�شاين على الرقي الإن�شاين فهو من اأقوى العوامل واأكرثها 
ا، ي�شعر كل اإن�شان يف نف�شه باأن وجدانه  تاأثرًيا ول ميتاز عن �شابقه اإل يف كونه معنويًّ
ي�شتطيع  ل  مما  تتقا�شمه،  واآمال  تتنازعه  واأميال  تتوزعه  ل�شهوات  ف�شيح  ميدان 
اإماتته ول اإبطال تاأثريه عليه، مهما بذل من املجهودات يف ذلك ال�شبيل، لي�شت 
بق�شطا�س  وزنها  ُي�شتطاع  حتى  املح�شو�شات  لقوانني  تن�شاع  مما  ال�شهوات  تلك 
العتدال، ول هاتيك الأميال مما تقبل التحديد حتى يرى الإن�شان بعينه النقطة 
حتى  القنوع  لأحكام  تخ�شع  مما  الآمال  تلك  ول  ق�شًرا،  اإليها  م�شوق  هو  التي 
يت�شنى له اأن يوقفها عند نقطة خم�شو�شة، بل ق�شى احلكيم املختار اأن تنطلق هذه 
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العوامل املعنوية من كل قيد، واأن تتجاوز كل حد، واأن ت�شذ عن كل رابطة، حتى 
�شارت مبا اأودعت من ُروح احلركة والتاأثري كاأنها تيارات متعاك�شة تت�شادم يف فوؤاد 

ِتدها وم�شتقرها. الإن�شان ت�شادًما يهوله مراآه ويرعبه منظره، ولو كان هو نف�شه حَمْ

انظر اإىل ذلك الرجل الرث الهيئة اخَلِلق ال�شربال)1(، اجلال�س يف ظل تلك 
الدوحة، اأتظن اأن �شكونه الظاهري دليل على �شكونه الباطني، اأو اأن حالته من 
الفاقة نَْهَنهت)2( وجدانه عن تلك املطامح ال�شرية واملََعامع)3( ال�شمريية؟ كال، اإن 
حاله ذلك مل يقلل فيه تلك النفعالت النف�شية عما هي عليه عند اأكرب ملك 

جال�س على اأ�شمى اأريكة لأمة متمدنة.

ُوِجَد هذا الإن�شان ال�شعيف على �شطح هذه الكرة الأر�شية، وهو كما هو، 
�شيء غري حمدود يف ج�شم حمدود اأو بحر ل نهاية ل�شواحله يف فوؤاد ل يزيد عن 
الكف مقا�ًشا، فلم ي�شتطع اأن يطمئن اإىل �شيء من الأ�شياء املحدودة، اأو يركن اإىل 
كائن من الكائنات امل�شهودة، اإل ريثما يتحقق اأن ذلك ال�شيء لي�س مما ي�شلح 
ي�شمع  الذي  الزاخر،  البحر  ُعباب ذلك  يقطع على ظهرها  له،  �شفينة  يكون  اأن 
دوّي اأمواجه داخل فوؤاده، نعم بذل الإن�شان و�شعه من القدم يف التح�ش�س على 
مال تاأن�س نف�شه اإل به، فاأَمَّ كل طريق، وقاوم كل تيار، و�شلك كل �شهل، واقتحم 

)1(  اخَلِلق ال�شربال: البايل الثياب. )م(. 
)2(  نَْهَنهت: زجرت ومنعت. )م(. 

)3(  املََعامع: املعارك. )م(. 
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كل َحْزن)1(، ونزل كل غور، و�شعد كل جند، وتوّقل)2( كل َرْعن)3(، وهو بني هذه 
الهمم ال�شديدة ي�شادف مانًعا فريده اأو عقبة فت�شده، فيزيد خربة مباهية ال�شائق 
له وامل�شوق اإليه في�شلح من خطئه، ويقلل من غلطه، فيرتفع قلياًل عما كان عليه 
يف �شابق بحثه، فتقابله اجلوائح وت�شادمه الَبوائق)4(؛ فيعلم اأن غر�شه اأ�شمى من 
ذلك، وهكذا ح�شل حتى مت له اأن ينتقل من دور الت�شفل يف البحث اإىل دور 
ال�شتعالء فيه. ف�شار الآن كلما طالبته النف�س برغيبتها األقى بنظره اإىل ال�شماء 

بعد اأن كان يف ال�شابق يلقي به اإىل الأر�س.

هذا العامل النف�شي له ف�شل عظيم يف حفظ الإن�شان من اخل�شوع ملوؤثرات 
البهيمية فيه؛ فلم يقع يف الوح�شية التي لو ات�شف بها لكان كائًنا ُيترباأ منه وُيوؤنف 
اأن ُينت�شب اإىل نوعه، وهذا العامل نف�شه هو الباعث اإىل تاأليف علوم الأخالق، 
والبحث عن الإلهيات والنف�شيات، واملحر�س على اجلد يف علوم احلكمة مما كان 

ومل يزل له اأثر عظيم يف حت�شني حالة النوع الإن�شاين.

اأما العامل النوعي فهو نتيجة العامل ال�شابق، ومل ن�شمه عاماًل قائًما بذاته 
اإل ملا اأنتجه من النقالبات ال�شديدة يف النوع الب�شري ويف الفرد الواحد.

)1(  احَلْزن: الوعر ال�شعب. )م(. 
)2(  توّقل: �شعد. )م(.

)3(  َرْعن: عال مرتفع. )م(.
)4(  البوائق: الدواهي، مفردها: بائقة. )م(.
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اأمياله  بانطالق  الكائنات  �شائر  عن  ممتاز  الإن�شان  اإن  مرة  من  اأكرث  قلنا 
بخالف  احلدود،  من  يت�شور  ما  لكل  انفعالته  وماوز  القيود،  عن  و�شهواته 
ثابتة وقواعد عامة ل تتعداها،  فاإنها مطبوعة على الن�شياع لنوامي�س  احليوانات 
ولن ت�شتطيع ذلك. اإذا علمت هذا، فقل يل بعي�شك ما كان ي�شتحيل اإليه حال 
الإن�شان مع انطالق خ�شائ�شه عن القيود لو مل ي�شادف يف حياته اأموًرا جتربه رغم 
اأنفه اإىل حتديد نقطة العتدال فيها واإيقاف اأمياله عند ُتخوم)1( التو�شط يف �شائر 
تيار  يبقى ولكن مذوبًا مع  اأو  اأنه كان يتال�شى وجوده  اأما ترى معنا  مراميها؟ 
اإىل غاية يقف عندها ويتملى ب�شعادته فيها، فيخونه  اأنه �شيو�شله  واحد يح�شب 

احل�شبان، فيظل مقذوًفا اإىل حيث يالقي حتفه على اأ�شواأ حالة؟

وجدانه  يف  حمدودة  غري  واأنواعه  الغنى  يف  ال�شعادة  اأن  رجل  اعتقد  اإذا 
املميت  ال�شبيل  هذا  يف  حاله  يكون  فماذا  جنانه،  يف  مرت�شمة  غري  ونهاياته، 
للعواطف الب�شرية اإذا مل ي�شادف اأمامه مانًعا ي�شده ليقف قلياًل فريجع اإىل نف�شه 
رجعة يفهم بها اأنه لو عا�س األف عام دائًبا على �شلوك �شبيل الرثوة ملا و�شل اإىل 

له واأنه لو �شار قارون زمانه ماًل فلن يكون اأ�شعد اأهله حاًل. غاية مما ُيوؤَمِّ

نعم اإن الذي خلق الإن�شان واأطلق مداركه من كل قيد خلق باإزائها موانع 
ت�شدها لتزعها عن الإفراط، كما و�شع وراءه دوافع ت�شيح به لرتدعه عن التفريط، 
ال�شابقني،  الف�شلني  يف  در�شناها  فقد  الأمام  اإىل  له  الدافعة  البواعث  تلك  فاأما 

)1(  تخوم: حدود. )م(.
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واأما املوانع التي تعرت�شه لتجربه اإىل العتدال يف مطلبه فاأهمها مقاومة بني نوعه 
ومزاحمتهم له يف كل رغائبه، هذه املزاحمة تنق�شم اإىل ق�شمني عظيمني: اأولهما: 
اأفراد املجتمع التي يعد الرجل فرًدا منها، والثانية: مزاحمة اجلمعيات  مزاحمة 
بع�شها لبع�س يف الت�شابق اإىل ما يقيم كيانها من اأمور هذه احلياة. هذان الق�شمان 
من التزاحم املعربَّ عنهما بتنازع البقاء هما ال�شببان الرئي�شيان اللذان علما الإن�شان 

ا، هي نظام حياة الأمم َوِم�َشاُكها: رغم اأنفه ثالثة اأمور عظيمة جدًّ

اأولها: عدم الغفلة عن احلق لأن الإهمال فيه على ح�شب قوانني احلياة 
يجر  باجلور  الإن�شان  لأن  العدل؛  قواعد  معرفة  ثانيها:  ا.  كليًّ اإ�شقاًطا  له  م�شقط 
اإليه اأ�شغان اأمثاله؛ فت�شوء حالته ويحرم من �شائر حقوقه. ثالثها: احرتام النوع 
الإن�شاين باأكمله. هذه الثالثة اأمور كما هي قوام اأعمال الأفراد هي اأي�ًشا نظام الأمم 
العظيمة املتمتعة بنعمة ال�شتقالل، فاإن الأمة امل�شتقلة اإذا اأهملت ماراة جاراتها 
�شبقتها اإىل مطالبها وحرمتها من مقومات حياتها، ول يعد هذا ظلًما منهن؛ بل 
تعترب هي الظاملة الأثيمة باإهمالها ا�شتعمال خ�شائ�شها املودعة فيها، ومن يتاأمل 
يف حالة اجلمعيات الب�شرية املختلفة ير العجب العجاب من اآيات امل�شابقة. هذا 
من حيثية الأمر الأول، واأما الأمر الثاين وهو العدل، فاإن من اأقل خ�شائ�شه يف 
اجلمعية حدوث الطمئنان املتبادل على احلق والعر�س وعدم الرهبة من العدوان 
املتبادل من  ينبني على هذا الطمئنان  ما  الأهواء، ول يخفى  عليهما جرًيا مع 
التما�شك بني �شائر الأفراد والت�شافر فيما بينهم على ال�شعي اإىل حتقيق غر�شهم 



3838
ُة والإ�صـالم املََدِنيَّ

امل�شرتك وهو �شعادة املجتمع، ومن ُيرد برهانًا حم�شو�ًشا على ح�شن نتائج العدل 
فليتدبر يف اأحوال اجلمعيات احلا�شرة والغابرة لُيغني عن كثري من التطويل.

واأما عاطفة احرتام �شائر اأفراد النوع الإن�شاين، فاإنها ما انبثت يف اأمة حية 
ال  اإل وقللت من حدة الأ�شلحة املوجهة اإليها بتاأثري تنازع البقاء، وك�شرت من ِن�شَ
بها  تطمئن  لدرجة  تهم)2(  و�ِشرَّ ُعراِمهم)1(  من  واأبطلت  فيها،  الطامعني  ماوريها 

على نف�شها اأكرث من اطمئنانها لقوتها وعظمتها.

لرنجع اإىل ما كنا ب�شدده فنقول: اإن هذه الثالثة العوامل الرئي�شية )الطبيعة 
هي  ت�شتلزمها،  التي  الثانوية  الكثرية  النوامي�س  مع  نوعه(  وبنو  الإن�شان  ونف�س 
رها اخلالق جل �شاأنه تقديًرا لأجل اأن ترفع الإن�شان  بواعث الرقي الإن�شاين، قدَّ
رغًما عنه من درجة الوح�شة اإىل درجة املدنية اأو ال�شعادة الإن�شانية، وهي عينها 
هذا  اإىل  ال�شنني  من  اآلف  منذ  من  املحققني  العلماء  وغر�س  الباحثني  بحث 

احلني.

)1(  ُعرامهم: �شرا�شتهم واأذاهم. )م(.
تهم: حدتهم. )م(.  )2(  �ِشرَّ
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الدين والعلم

اإن املُنابذة بني رجال الدين ورجال العلم لي�ست بقريبة العهد، فاإن التاريخ 
ا كانت امل�ساحنات وامل�ساغب قائمة بني  يدلنا على اأنه من منذ اأزمان بعيدة جدًّ
الطرفني يف اأغلب االأمم. اإال اأن الع�سور املتقدمة كانت متتاز عن ع�سرنا احلا�سر يف 
ق�ساوة تلك امل�ساكل و�سرامتها، فاإن كثرًيا من فال�سفة االأمم ُحكم عليها باالإعدام 
من  مواطنيهم  عقول  ينريون  قاموا  كونهم  ملح�ض  النريان،  اأو  احلديد  اأو  بال�سم 
طُّ ب�ساأن العقل وتطفئ من نوره، اأما يف ع�سرنا احلا�سر فاإن العلم  االأوهام التي تحَ
على ما قاله امل�سيو )برتلو( - اأحد نظار خارجية فرن�سا واأكرب علمائها الكيماويني 
- قد نال حريته املطلقة، و�سار ال يخ�سى �سيطرة الدين عليه، لقد �سدق امل�سيو 
وتنديًدا  االأديان  طعًنا على  اإال  نرى  فال  العلمية  القوم  موؤلفات  نتلو  فاإنا  )برتلو( 
يكفهم  الرمية، ومل  ال�سهم من  مروق  منها  قوا)1(  رحَ محَ قد  القوم  اأن  يدلنا على  بها 
ية  قِّ ذلك، بل اأخذوا ينذرونها باالمنحاء العاجل لعدم انطباقها على النوامي�ض املُرحَ

لالإن�سانية وال على القواعد العلمية.

واأ�سكاله  وينبوعه  )الدين  �سماه  كتابًا  كون�ستان(  )بنجامن  امل�سيو  األف 
الب�سرية من جراء  اجلمعيات  اأنهكت ج�سم  التي  العلل  فيه عن  وترقيه( بحث 
االعتقادات الباطلة، ثم حكم باأن مداواة هذه العلل ال تتاأتى اإال بحرية ال�سمري 

قوا: خرجوا. )م(.  رحَ )1(  محَ
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وحرية االعتقاد واحلرية ال�سخ�سية، وباالخت�سار كل احلريات ال�سرورية، ثم قال: 
»بهذه الطريقة تتنقى االأديان عن اأدرانها، ولكنا ال نخال اأن ذلك يتحقق مطلًقا 
العتقادنا اأنها لن ترتك �سيًئا من اأ�س�سها. ولكن مبا اأن هذه االأ�س�ض تناق�ض العلم 
وتعار�سه فيكون من املقرر الثابت امنحاء الديانات وزوالها«، نحن نعجب للغاية من 
كون مثل هذا العامل امل�سهور يحكم على جميع الديانات بدون ا�ستثناء باالمنحاء 
والزوال حال كونه مل يدر�سها كلها طبًعا، الأنه لو در�ض االإ�سالم االأول ولو در�ًسا 
به  يتهم  كما  العلم  تناق�ض  اأ�س�ض  فيه  لي�ض  اأنه  �سيء  كل  قبل  لتحقق  ا  �سطحيًّ
االأديان  على  املطاعن  اأ�سد  اإيراد  على  �سنقت�سر  املقالة  هذه  يف  ولكنا  �سائرها، 
وجهات ال�سعف فيها نقاًل عن اأ�سهر علماء اأوربا؛ ليقف قارئنا على اجتاه االأفكار 
االأوربية العلمية وليتحقق بعد اأن نورد عليه اأ�س�ض االإ�سالم اأنه هو حقيقة اأمنية 

ة االأرواح)1(. ِظيَّ النفو�ض وححَ

قلنا اإن امل�سيو )كون�ستان( قد اأنذر جميع االأديان بالزوال، واالآن نقول اإنه 
ا فقال: »اإن كل قاعدة مهما كانت نافعة يف احلال فالبد اأن  علل ذلك تعلياًل فل�سفيًّ
تكون حمتوية على جرثومة تعار�ض الرقي يف اال�ستقبال؛ الأن تلك القاعدة تاأخذ 
بطول املكث �سكاًل عدمي احلراك، ياأبى على العقل الب�سري اتباعه يف مكت�سفاته 
التي ترقيه كل يوم وتطهره، اإذا ح�سل ذلك ينف�سل يف احلال االإح�سا�ض الديني 

ة االأرواح: اأكرث ما ت�سعد به االأرواح، وتتعلق به. )م(.  ِظيَّ )1(  ححَ



4141
مقدمات

عن تلك القاعدة املتحجرة ويطلب �سواها من القواعد التي ال جترحه، وال ترجه 
وال يزال ي�سطرب حتى ي�سادفها«.

اأن  يجب  الذي  الطريق  اإىل  واهتدوا  مدقًقا  در�ًسا  االإن�سان  القوم  در�ض 
ي�سلكه لكي ي�سل اإىل �سعادته، وعلموا اأنه لن ي�ستطيع اأن يوؤدي الوظيفة املهمة 
التي اأعدته لها العناية االإلهية اإال با�ستعمال جميع خ�سائ�سه ومواهبه املمنوحة 
له، وعدم قتل عاطفة من عواطفه، ثم نظروا نظرة اإىل املا�سي فراأوا اأن الذي اأخر 
العامل االإن�ساين عن الو�سول اإىل ما ُهيِّئ له من مقاوم الرفعة هو االن�سياع اإىل 
وا عليهم)1( طعًنا وتنديًدا ورموا  اأحَنْححَ اأوامر رجال، ادعوا اأنهم قادة االأديان وروؤ�ساوؤها فحَ
تعاليمهم بتهمة تاأخري االإن�سان واإهباطه، ومن ذلك ما قاله )فويربا�ض( متهكًما: 
»اإن الف�سيلة الدينية وعلى اخل�سو�ض الف�سيلة العليا - اأي ف�سيلة االأولياء - هي 
اأن تنبذ احلياة املدنية وال�سيا�سية، واأن تطرح �سائر االأعمال واالأ�سياء الدنيوية كاأنها 
تذبل يف  اأن  منك�سر  وبقلب  لنف�سك  ترويح  بدون  ت�ستطيع  اأن  باطل الأجل  لهو 
انتظار اجلنة، واأن تقتل جميع عواطفك واأميالك الطبيعية ومتيت نف�سك وتذللها«.

راأى علماء اأوربا - والدليل احل�سي بني اأيديهم - اأن رقي االإن�سان منوط 
برقي العلم ومنوه، واأن منو العلم ورقيه مرتبط بانطالق العقل من قيوده وترره من 
اأ�سفاده وعدم �سيطرة �سيء من االأ�سياء على االأبحاث العلمية؛ حتى ال يتاأتى 

وا عليهم: انهالوا عليهم. )م(. اأحَنْححَ )1(  فحَ
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من تلك ال�سيطرة ما ح�سل من نتائج املنابذة بني رجال االأديان ورجال العلوم يف 
االأزمنة املا�سية، قال امل�سيو )بلوك(: »اإن رقي القوة الفكرية وح�سن احلكم على 
االأ�سياء يتعلق بنمو العلم، وقد ت�سلنا على هذه النتيجة برتقية معلوماتنا التي 
هدمت اأركان كثري من �سالالتنا ال�سابقة من جهة، ومن جهة اأخرى با�ستعمالنا 

حل�سن النظر والتدقيق يف االأ�سياء«.

كل  مناط  هي  والعلم  العقل  حرية  باأن  االأوروبيني  العلماء  العتقاد 
ال�سعادات املادية واملعنوية، تراهم ال ي�ستطيعون اأن يكتبوا تاريخ ال�سغط عليهما 
يعيدوا  اأن  لون  يوؤمِّ الذين  من  مت�سفني  املا�سي،  من  والتغيظ  االنفعال  مبزيد  اإال 
اأقوال )الرو�ض( امل�سهور لريى القارئ مقدار  ة. ولنرتجم قطعة �سغرية من  الكرَّ
قلنا  »اإن  قال:  ال�سابق،  الزمان  �سغط  الغرب  علماء  به  يتذكر  الذي  التحم�ض 
اإن االإح�سان يقت�سي اعتقاد االأ�سياء املعقولة، يقولون: كال كال. ثم ي�سعون يف 
وال�سر  اخلري  بني  التمييز  لنف�سه حق  يدعي  الذي  االإن�ساين  العقل  هذا  تذليل 
وا با�سرة الب�سرية لدرجة  اإذا اأعموا عني العقل وغ�سُّ وبني العدل والظلم، حتى 
بها ترى الكرامات كاأنها اأمور معتادة، وتظن االأبي�ض اأ�سود، وتعد الرذيلة ف�سيلة، 
يعود الدين فيقول اأطيعوا. نطيع من؟ هل نطيع العقل؟ هل الواجبات الطبيعية؟ 
هل االإح�سا�سات القلبية؟ هل النوامي�ض احلقيقية املفيدة لالإن�سانية، والتي تنتج 
من تلك القواعد نف�سها؟ كال. ولكن اأطع واأنت اأعمى اإىل الذي يحكم با�سم اهلل 
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حتى ولو اأمرك بقتل مليكك اأو اأبيك اأو بعمل مقتلة عامة، فاإنه لي�ض لك ال ُروح 
وال �سمري، اإمنا اأنت ميت يف اهلل«.

اأحَة)1( علماء اأوربا لالأديان املوجودة، ولكن  اوحَ اإىل هذا احلد واأكرث و�سلت ُمنحَ
هل ن�ستنتج من هذه املناواأة اأنهم تركوا التدين باملرة، وزعموا اأنهم ا�ستغنوا بعلمهم 
مع  ليقرون  اإنهم  كال.  �سيء،  كل  وخالق  خلالقهم  واخل�سوع  االإِْخبات)2(  عن 
اأ�سحاب االأديان ويزيدون عليهم يف ا�ستداللهم باالأبحاث العلمية اأن االإح�سا�ض 
االإح�سا�ض  عن  والتاأثري  الو�سوح  يف  تقل  ال  الب�سرية  النف�ض  غريزة  هو  الديني 
ب�سرورة الغذاء. قال )جييزلر( الفيل�سوف االأملاين يف كتابه تاريخ االعتقادات: 
»الدين خملد مثل خلود االإح�سا�ض الذي ينتجه. ولكن علوم الدين هي مثل 
�سائر العلوم االأخرى يجب اأن تكون قابلة للرقي على قدر الرقي العقلي، وذلك 
مثل العالقة املوجودة دائًما بني احلقوق وعلم الت�سريع، فاحلقوق ال تتغري ولكن 

علم الت�سريع يجب اأن يتغري ويتهذب على الدوام«.

وقال امل�سيو )اآرن�ست رينان( يف كتابه امل�سمى تاريخ االأديان: »من املمكن 
اأن ي�سمحل ويتال�سى كل �سيء نحبه وكل �سيء نعده من مالذ احلياة ونعيمها. 
ولكن  وال�سناعة.  والعلم  العقلية  القوة  ا�ستعمال  حرية  تبطل  اأن  املمكن  ومن 
ي�ستحيل اأن ينمحي التدين اأو يتال�سى، بل �سيبقى اأبد االآباد حجة ناطقة على 

اأحَة: معار�سة ومعاداة. )م(. اوحَ )1(  ُمنحَ
)2(  االإخبات: اخل�سوع واالإنك�سار. )م(.
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الدنيئة  اأن يح�سر الفكر االإن�ساين يف امل�سايق  بطالن املذهب املادي الذي يود 
للحياة الطينية«.

من  اأنه  على  جممعون  اإليهم  ُيركن  الذين  اأوربا  علماء  اأن  االأمر  ملخ�ض 
املحال اأن تزول من النف�ض غزيرة التدين كما ي�ستحيل اأن تزول منها غريزة احلب 
من  دين  اأن ال   - عليهم  �ساهدة  وكتبهم   - ذلك  مع  قرروا  ولكنهم  البغ�ض،  اأو 
امل�ستقبلة وال  الب�سرية  العام للجمعية  الدين  املوجودة ي�سلح الأن يكون  االأديان 
احلا�سرة. ملاذا؟ قالوا لعدم انطباق اأ�سا�ساتها على قواعد العلم وملعاك�سة ن�سو�سها 
الب�سرية من احلرية  املدارك  ما عليه  ينايف  تقييًدا  االأمور  ولتقييدها  العقل  لبدائه 
واالنطالق، ولذلك قال اأحد فال�سفة اأوربا اإن الدين كان يبقى غري قابل للزوال 
القيود،  عن  جمردة  واأ�سوله  احلدود  عن  مطلقة  قواعده  كانت  اإذا  والتال�سي 
للرقي الذي ال يحده و�سف  واأهليته  املطلق  االإن�سان للكمال  ا�ستعداد  كما هو 
يوؤلف بني  اأن  اإنه لو كان دين من االأديان احلا�سرة ي�ستطيع  الوا�سف، وتقولون 
العاطفة الدينية املغرو�سة يف ِجِبلَّة االإن�سان وبني مطالب احلياة وواجباتها وي�سري 
املرجوة،  ال�سعادة  من  العلمية  االأبحاث  اإليه  هدتنا  اإىل حيث  الب�سرية  باجلمعية 
بنظامات  ندد  اأن  بعد  )الرو�ض(  قال  ا.  قطعيًّ اعرتاًفا  ب�سرورته  االعرتاف  للزم 
االأديان ما ياأتي: »لي�ست هي الديانة التي تث الرجل على اأداء واجباته، بل هو 
الفكر العام وقوة الطباع والعواطف التي تن�ساأ يف داخلية العائالت تت ظل ذلك 
واملعلومات.  املدنية  تقدمت  ولطًفا كلما  تهذبًا  يزيد  نف�سه  هو  الذي  العام  الفكر 
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فاإن عّرفت الديانة باأنها جمموع اأفكار �ساحلة لربط جميع اأفراد الب�سر اإىل جمعية 
واحدة متمتعة بالفوائد املادية كما هي متنورة يف القوة العقلية، فقد حق لك اإذن 

اأن تقول اإن الدين �سروري للنوع االإن�ساين«. انتهى.

فال  وتقدم  ترقى  مهما  الب�سري  العقل  اأن  على  احل�سية  االأدلة  ومن  هذا 
ي�ستطيع اأن يعي�ض بال دين، هو اأن طائفة كبرية من علماء اأوروبا قامت بتاأليف ديانة 
�سمتها الديانة الطبيعية، ومل ُيدخلوا اإليها من القواعد واالأ�سول اإال ما دل على 
حقيته الربهان وقام بالداللة عليه احل�ض والِعيان، و�سياأتي يف الكالم على اأ�س�ض 
االإ�سالم على اأهم قواعد ذلك الدين اجلديد لريى امل�سلمون باأعينهم اأن دينهم 

مل يرتك جمااًل جلائل وال مقااًل لقائل ژى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 
ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئژ ]اآل عمران/ 83[.

ما هو الإ�صالم ؟

اأي بليغ يت�سدى للكالم على االإ�سالم وال ي�سكو من العجز التام والق�سور 
البني عن القيام بتوفية هذا املقام ال�سامي حقه من التبيني؟ واأي حكيم يتعر�ض 

لتف�سيل بدائع هذا الدين احلنيف وال يعد نف�سه من القا�سرين املق�سرين ژۆئ 
حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 

مئ ىئيئ ژ ]لقمان/27[.
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اأي مادة غزيرة وقريحة �سامية وعاملية �ساملة يجب اأن يت�سف بها االإن�سان 
الأجل اأن ميكنه فهم وتفهيم هذه النوامي�ض االأزلية االأبدية التي تدور عليها االأدوار 
ار، وهي هي كما كانت نوامي�ض يزيدها الِقدم �سبابًا، ويلب�سها  ومتر به القرون واالأحَْع�سحَ
اأنار  الزمان من اجلدة جلبابًا، وتودعها االأجيال لالأجيال، وال يدركها اإال الذين 

ژڻ  البيان:  �سمو�ض  اأفكارهم  �سماء  واأطلع يف  العرفان،  بنور  ب�سائرهم  اهلل 
ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھژ ]العنكبوت/ 43[.

اإنا نقول بتمام احلرية وكمال اال�ستقالل والعلم ن�سرينا والعقل ظهرينا، اإن 
االإ�سالم هو �ِسنام الكمال االأعلى الذي ُخلق االإن�سان واأُعد للرقي اإليه، والذي 
النف�ض  اأمنية  االإ�سالم هو  والبحث عليه، بل  الداأب  فيه غريزته  الأجله و�سعت 
الب�سرية التي ُفطرت لتن�سدها وتتح�س�سها كاأعظم غاية لها واأ�سمى نقطة لكمالها، 
فهي ال تفتاأ تتطور يف كل االأطوار وتدور مع كل االأدوار بحًثا عن تلك ال�سالة 
العزيزة املنال، والتي يف وجودها راحة لها من البلبال، ومقنع لها من كل االآمال 

واالأميال.

نعم االإ�سالم هو الغاية الكمالية التي مات دون نيلها احلكماء، وفني قبل 
نَّ اهلل به  اكتناهها العلماء، االإ�سالم هو القانون االأقوم والنامو�ض االأعظم الذي محَ
اتحَْيه، ويجعله  يحَ )1( حالتيه، ويغنم به �سعادة ححَ دحَ اأحَوحَ على هذا النوع ال�سعيف ليقيم 

د: اعوجاج. )م(. )1(  اأحَوحَ
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النوع خامتة  به على هذا  نَّ  محَ اإليه،  ال�سدائد  يعتمد عليه ويهرع يف  الذي  الركن 
لالأديان، وتاًجا على هامة الزمان، ويف احلني الذي مت فيه منو عقل االإن�سان ليكون 
حجة من اهلل على عباده تنطق باحلق وت�سدع بالعدل وترينا طريق الهدى باحلجة 

لكي ال يكون لالإن�سان بعد اأن بلغ ر�سده تحَِعلَّة)1( يف رف�سه وال قوة يف دح�سه.

االإ�سالم دين خدمته العلوم الطبيعية على غري علم من ذويها، حتى �سارت 
ن�سو�سه يف هذا القرن اأو�سح من ال�سياء، واأ�سهل جوالنًا يف العقل من ال�سعاع يف 
املاء، فال قاعدة دلت عليها التجارب، وال نظرية تاأ�س�ست ب�سهادة امل�ساعر يكون لها 
اأثر يف ترقية االإن�سان وت�سني بناء العمران اإال وهي �سدى �سوت اآية قراآنية اأو حديث 
من االأحاديث النبوية، حتى ُيخيل للرائي اأن كل جد ون�ساط يح�سل من علماء 
الكرة االأر�سية يف �سبيل رفعة �ساأن االإن�سانية ال ُيق�سد به اإال اإقامة احلجج التجريبية 

على �سحة قواعد الديانة االإ�سالمية ژوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 
ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی ی   جئ حئژ ]ف�سلت/ 53[.

بناء على ما قدمنا فلن ميكن �سدم تيار االإ�سالم باأي و�سيلة كانت، الأنه ال 
فرق بني �سدمه وبني �سدم املدنية االإن�سانية والرتقيات النف�سية وبني حمو الن�سو�ض 
العلمية العملية ورد النا�ض اإىل احلالة االأولية. وهذا اأمر لن يقدر عليه جمموع االإن�ض 

)1(  تحَِعلَّة: حجة يتعلل بها. )م(.
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پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژٱ  ظهرًيا  لبع�ض  بع�سهم  كان  ولو  واجلن 
پ پ پ  ڀ ڀ ڀژ ]التوبة/ 32[.

اأن كل ما نقراأه من قواعد املدنية  اإثبات  فلن�سرع االآن بعون اهلل تعاىل يف 
الع�سرية لي�ست بالن�سبة اإىل قواعد الديانة االإ�سالمية اإال ك�سعاع من �سم�ض اأو 
قطرة من بحر، واأ�سهل �سبيل يو�سلنا اإىل هذا الغر�ض هو اأن نتكلم على اأ�س�ض 
املدنية احلالية، ثم نثبت اأنها بع�ض اأ�س�ض الديانة املحمدية بطريقة وا�سحة جلية، 

فنقول:

ما هو الدين؟

اها، و�سائعة بني كل الطوائف الب�سرية  ِقدم م�سمَّ ا كحَ اإن لفظة دين قدمية جدًّ
ها ومتمدنها، ولكنهم مل يدركوا معناها على الوجه  ْح�سيُّ �سواء حا�سرها وباديها، وحَ
اخلالق  رحمة  على  ينطبق  والذي  االإلهية،  ال�سرائع  به  جاءت  الذي  احلقيقي 
وعنايته، ومن يتدبر التاريخ ير ال�سعوب املختلفة قد تطّورت اأطواًرا كثرية يف فهم 

معنى هذه الكلمة على ح�سب تطّور العقل الب�سري يف فهم املعقوالت.

كان االأقدمون ال يعرفون الدين اإال اأنه جمموع احتفاالت عمومية، ُت�سّحى 
فيها احليوانات اأو اأ�سرى احلروب اإر�ساء ملعبوداتهم وت�سكيًنا لغ�سبهم، ثم ملا ترقت 
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اأخذ معنى  العلوم والفنون  ِبُطرّو)1(.  العقلية  الغريزة  املدارك االإن�سانية ومنت فيها 
يقُرب رويًدا رويًدا من املعنى املراد هلل والذي جاءت  الدين ينجلي �سيًئا ف�سيًئا وحَ

االأديان تاأمر النا�ض بفهمه كذلك.

يجب  لالإ�سالم  املراد  باملعنى  الدين  ماهية  على  نتكلم  اأن  قبل  هنا  نحن 
علينا اأّواًل اأن نتكلم على ما يفهمه علماء اأوروبا من هذه اللفظة بعد اأن فح�سوا 
لنجعل  قوانينه؛  عن  وتنقرًيا  نوامي�سه  عن  بحًثا  الكون  واأو�سعوا  فح�ًسا  العلوم 
العامل  يخطوها  خطوة  كل  اأن  من  نظريتنا  على  احل�سية  االأدلة  بع�ض  من  هذا 
اأوروبا  علماء  اإن  فنقول:  االإ�سالم،  اإىل  ظاهر  تقّرٌب  هي  احلقائق  فهم  �سبيل  يف 
 بعد اأن دخلوا يف كل دور ميكن اأن يدخله االإن�سان املعر�ض لكل اأ�سناف الفنت

العلمية - ومن يطالع تاريخ العلم من اأول �سقراط لالآن ير العجب - عادوا االآن 
حيث الهدّو �سامل وبدر العلوم كامل، فاعرتفوا عن بينة باأن لهذا الكون خالًقا 
بالنق�ض،  ُي�ْسِعر  ما  اأقل  عن  ومنزًها  الكمال  �سفات  بكل  مت�سًفا  حكيًما  قادًرا 
اإليه  ينظر  واأنه - جلَّ �سلطانه - و�سع الكون على نظام خم�سو�ض ي�ستطيع من 
منها  يتعلم  واأن  ا�ستنتاًجا حم�سو�ًسا،  الُعليا  ال�سفات  تلك  منه  ي�ستنتج  اأن  بروية 
والتعاليم  القواعد  األوف  عن  فهمها  و�سهولة  قلتها  مع  عليها  اجلري  يغني  اأموًرا 
التي كانت تلقى على النا�ض فيحنون روؤو�سهم خ�سوًعا لها، ولكن على غري فهم 
اأن اخلالق - جلَّ  حلكمتها ونتائجها. ثم راأوا باال�ستقراء لنظام الكون ونوامي�سه 

)1(  ِبُطرّو: بربوز. )م(. 
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ا كبرًيا عن االحتياج لكائن من �سنع يده، بل هو غني بذاته  �ساأنه - يتعاىل علوًّ
عن كل ما عداه، ثم قالوا اإن غناه هذا مل مينعه عن االهتمام مبخلوقاته اهتماًما 
يدل على عظيم رحمته و�سعة راأفته، واأقل نظرة يف الوجود تدل على �سدق هذه 

النظرية داللة ح�سية:

هذه  اآثار  تر  اأعالها  اإىل  اأدناها  من  واحليوانات  النباتات  اأ�سناف  اإىل  انظر 
اخلالق  ذلك  حمبة  اإىل  اأنفه  رغم  يبعثه  جتلًيا  لالإن�سان  تتجلى  الكربى  املرحمة 
العظيم؛ فاإنه - جلَّ �سلطانه - مل يرتك كائًنا من الكائنات اإال ووهب له ما يقيم 
د حياته، ويحفظ بقاءه، وما يدفع عنه البوائق واجلوائح اإال ما ي�ستلزمه نظام  له اأحَوحَ
اأعلى مبجموع هذا الوجود،  اأ�سمى وراأفة  اأثر مرحمة  الكون، ويكون يف ح�سوله 
ل االإن�سان من العبادة اإال ما فيه حكمة بالغة وفائدة  ثم اإن اإلًها هذا �ساأنه ال يحمِّ
التدبر يف  الطبيعة؛ الأن جمرد  اأجزاء  و�سائر  نوعه  وبني  ال�سخ�ض  لذات  عظمى 
جميع اأنواع الكائنات يدلنا داللة وا�سحة على اأن خالقها مل يخلقها وهو مريد 
اإف�سادها ومال�ساتها، بل خلقها واأراد اإ�سالحها وبقاءها؛ ومما يدل على ذلك اإيداعه 
دت يف �سابق علمه. وملا كان االإن�سان ال  فيها القابلية للرتقي والتدرج لدرجة ُحدِّ
يفرتق يف الن�سبة اإىل اهلل عن �سائر الكائنات االأخرى، بل يزيد عليها يف كونه نهاية 
االإبداع وغاية االخرتاع، فيكون باالأوىل خا�سًعا لنامو�ض الرقي والتدرج، وقاباًل 

له اأكرث من �سواه.
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االإن�سان من  الذي ح�سله  الرقي  مبلغ  يتاأمل يف  فاإن من  الواقع،  هو  هذا 
به  ي�ستمر  ما  اخل�سائ�ض  من  وهبه    اخلالق  اأن  يتحقق  االآن  اإىل  ن�ساأته  اأول 
ترقيه وتدرجه اإىل نقطة مل ي�سل اإليها الفكر الب�سري لالآن، ثم قالوا ومبا اأن اأفعال 
اهلل جمردة عن العبث والتناق�ض فيجب اأن تكون تلك العبادة املرغوبة هلل تعاىل 
موافقة للنوامي�ض الثابتة ال�سائدة يف الكون كله، ومالئمة لالأميال واالإح�سا�سات 
ال  التي  العلمية  البدائه  هذه  على  فا�ستناًدا  االإن�ساين،  النوع  ِجِبلَّة  املغرو�سة يف 
ي�سح االمرتاء فيها بنى طائفة عظيمة من علماء اأوروبا ديانتهم الطبيعية، واإليك 
�سيمون(  )جول  ال�سهري  الفيل�سوف  وهو  ن�سرائها  اأحد  املو�سوع  هذا  قاله يف  ما 
قال: »اإّنا نوؤدي يف اأثناء هذه احلياة الواجب الذي ر�سمه اهلل تعاىل لنا تت رعايته 
وعنايته، وعندما ينتهي بقاوؤنا فهو اإما اأن يثيبنا واإما اأن يعاقبنا« ثم ذكر االأ�سباب 
التي تقت�سي االإثابة والعقوبة فقال: »اأما االأمر الذي يقت�سي املثوبة احل�سنة فهو 
طاعة االإن�سان لقانونه اخلا�ض وعمله للخري، اأما قانون االإن�سان اخلا�ض فهو حفظ 
اإخوانه، وحمبة وعبادة  ثم هي حمبة وخدمة  فيه،  املودعة  وترقية خ�سائ�سه  ذاته 
خالق ذاته، ولكن ما هي الطريقة التي يعبد بها االإن�سان ربه؟ اإن اأداء الواجب 
وعمل اخلري هو عني العبادة واحلب والعمل واالإخال�ض هي نف�ض العبادة ونف�ض 
ال�سالة، واالإخال�ض للوطن هو عني خدمة اهلل تعاىل. هذه هي الديانة الطبيعية، 
اأما  فيها،  رموز  ال  وا�سحة  هذا  مذهبنا  اأ�سول  كل  الطبيعية،  العبادة  هي  وهذه 
لحَق  خحَ �سيء،  يغريه  وال  �سيء  كل  على  قادر  اإله  بوجود  االعتقاد  فهي  اأ�سوله 
العوامل وحكمها بقوانني ونوامي�ض عامة، ووجود حياة اأخرى توؤدي لنا كل وعود 
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هذه احلياة وتكافئ املظامل باجلزاء االأوفى، هذا هو اعتقادنا. فاأما �سالتنا فهي اأن 
يكون قلبنا مملوًءا مبحبة اهلل تعاىل وحمبة االإن�سان، واأن تكون لنا اإرادة ثابتة يف اأداء 

الواجب وخدمة اإرادة اهلل تعاىل بعمل اخلري والرب« اهـ.

العبادة  يكرهون  ال  الديانة  هذه  اأ�سحاب  اإن  فنقول  ن�ستدرك  وهنا 
اجل�سمية مطلًقا كما يوؤخذ ذلك من كالم )جول �سيمون( يف غري هذا املو�سع، 
اأدبية  فائدة  نتيجتها  من  يكون  ال  ج�سمية  بعبادة  يحتفلون  ال  فقط  اأنهم  اإال 
من  وتطهريها  القلوب  الإحياء  و�سائل  معتربة  تكون  اأن  يريدون  فهم  تذكر، 
اأدنا�سها ال اأغرا�ًسا قائمة بنف�سها جمردة عن كل غاية. قال )كانت( الفيل�سوف 
اأغرا�ًسا ال  اعتربت  اإذا  اإال  رديئة  »العبادة اخلارجية ال تكون  ال�سيت:  الطائر 
و�سائل، وهي ميكن اأن تكون نافعة مفيدة اإذا مل تعترب اإال و�سيلة الإيقاظ وتقوية 

العواطف الفا�سلة يف النف�ض الب�سرية«.

مذهب  هي  مهمة  اأمور  اأربعة  االأقاويل  هذه  كل  من  فنلخ�ض  نحن  اأما 
علماء اأوروبا يف الدين وهي: اأواًل: االعتقاد باأن اهلل غني عنا وعن اأعمالنا، واأن 
اإن اهلل تعاىل رحيم  ثانًيا:  اإال منفعتنا اخلا�سة.  ما نعمله من اخلري ال نتيجة له 
اإن العبادة  ثالًثا:  اإال لفائدة نف�سه.  باالإن�سان ويود �سالحه وال يكلفه بالعبادة 
اأن  الب�سرية ال  الثابتة للحياة وتالئم الطبيعة  النوامي�ض  اأن تنطبق على  يجب 
تعار�سها وت�سعى يف مال�ساتها. رابًعا: العبادة اجل�سمية يجب اأن تعترب و�سائل 

لتطهري النفو�ض وتهذيبها ال اأغرا�ًسا مطلوبة لذاتها.



5353
مقدمات

نقول اإن هذه االأربعة االأمور التي مل يبلغها العقل الب�سري اإال بعد اأن 
بها  يتيهون  التا�سع ع�سر  القرن  االأر�سية، وجعلت علماء  الكرة  نا�سية  �سابت 
عجًبا ومييلون طربًا لي�ست هي اإال �سعاًعا من الديانة االإ�سالمية وقطرة من بحرها 
الزاخر، ونحن الأجل زيادة االإقناع ناأتي هنا على الن�سو�ض ال�سريفة التي تنطبق 

ژېئ  اأواًل: قال تعاىل:  على هذه االأمور االأربعة مرتبة على ح�سبها فنقول: 
قال  ثانًيا:   ]6 ]العنكبوت/  جئژ  ی  ی  ی  ی  ىئىئ  ىئ  ېئ  ېئ 
 ]185 ]البقرة/  ۋژ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ژۇ  تعاىل:  اهلل 

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ژڍ  تعاىل:  وقال 
اهلل  قال  ثالًثا:   ]6 ]املائدة/  کژ  ک  ک  ڑ  ڑ 

تعاىل: ژۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ژ ]البقرة/ 286[ وقال تعاىل: ژٱ 
ٺژ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ 
]الن�ساء/ 66[ وقال تعاىل: ژٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ژ 
عن  �سالُته  ُه  ْنهحَ تحَ ْن مل  »محَ وال�سالم:  ال�سالة  عليه  قال  رابًعا:   ]28 ]الن�ساء/ 
ْم  ْد ِمن اهلِل اإال ُبْعًدا« وقال عليه ال�سالة وال�سالم: »كحَ ْزدحَ ِر مل يحَ اِء واملنكحَ ْح�سحَ الفحَ

�ُض«. اِمِه اإال اجلوُع والحَعطحَ يحَ ُه ِمْن �سِ ْي�ضحَ لحَ اِئٍم لحَ ِمْن �سحَ

والعلم  للعقل  اأنها مطابقة  راأيت  وقد  الدين.  فهم  هذه هي عقيدتنا يف 
مطاعن  كانت  وملا  االتفاق،  كمال  الثابتة  النوامي�ض  مع  ومتفقة  االنطباق  متام 
علماء اأوروبا على االأديان مل تتوجه اإليها غالًبا اإال من هذه الوجهة الرئي�سية 
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التي ينبني عليها �سائر قواعد الدين، فقد ُحّق لنا اأن ننادي باأعلى �سوتنا: اإن 
ال�سائن،  التنديد  ذلك  �سهام  من  �سهم  يناله  اأن  من  واأ�سمى  اأعلى  االإ�سالم 

واأكرب واأجل من اأن يلحقه طعن الطاعن.

هذه االأربعة القواعد يعتربها علماء الديانة الطبيعية اأركانًا تنبني عليها 
كل قاعدة قانونية يكون يف العمل بها تقدم االإن�سان اإىل النقطة الكمالية التي 
اأُِعّد هذا النوع لبلوغها. وملا كان العلم هو املنوط اإجماًعا بتح�س�ض تلك القواعد 
ُل اإليها من هذا القبيل كاأنها  �سَّ وحَ املرقية لالإن�سانية، فهم يعتربون كل قاعدة ُيتحَ

قاعدة دينية يف اجلري على �سنتها ر�ساء اخلالق والقيام بطاعته.

األوف من ال�سنني مع ما  اأما املرويات القدمية - االأ�ساطري التي م�سى عليها 
ا. قال )كانت(:  ُفوا عنها)1( وهجروها هجًرا كليًّ دحَ ا�ستلزمتها من قواعد الدين - فقد �سحَ
»الديانة احلقيقية الوحيدة ال تتوي اإال على قوانني - اأعني قواعد قابلة للتطبيق - 
ن�سعر من ذاتنا ب�سرورتها املطلقة، وتكون جمردة عن االأ�ساطري والتعاليم الكهنوتية« 

كاأن )كانت( يريد اأن يذكر امل�سلمني بقوله تعاىل: ژۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ  ىئ ىئ  
ی ی یی جئ حئ مئ ىئ  يئ ژ ]البقرة/ 134[.

فوا عنها: اأعر�سوا عنها وابتعدوا. )م(. دحَ )1(  �سحَ
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النامو�س الأعظم للمدنية 

يرى  ال  االآن  اإىل  نها  تكوِّ يوم  من  االأمم  تاريخ  تفا�صيل  يف  يتدبر  من  اإن 
فيها اإال اأهوااًل ُت�صيب الولدان وُتْرعد فرائ�ص االإن�صان! يرى حروبًا دموية، وفتًنا 
اجتماعية، وم�صائب اأُ�ْصرية، ومفا�صد اأخالقية! يرى االأطماع وال�صهوات البهيمية 
الب�صة لبا�ص النفاق والوح�صية، ت�صفك الدماء، وتيتم االأبناء، وتهدم كل بناء! 
ممن  جعلوا  الوهمية،  ال�صرف  مقاوم  اإىل  الوقتية  ال�صدف  رفعتهم  رجااًل  يرى 
تهم واإ�صباع بطن  دونهم عبيًدا ميت�صون دماءهم، ويبتزون ثراءهم الإطفاء جمرة �ِصرَّ
نهمتهم! اللهم اإال بع�ص م�صتثنيات من ال�صعادة كانت ت�صرق يف بع�ص االأمم ثم 

تختفي ليحل حملها ال�صقاء والكمد.

هكذا ترى تاريخ االإن�صان كله مملوًءا باالإحن واملحن، مفعًما بالكدر واحلزن 
اإليك اتهام نف�صك، ولكنك لو علوت قلياًل  اإليك بني نوعك ويحبب  مما يكّره 
اأخرى،  الب�صري من وجهة  النوع  اإىل  ونظرت  والزالزل،  القالقل  مثار هذه  عن 
امل�صانك  هذه  خالل  من  االإن�صان  يبعث  ثابًتا  نامو�ًصا  هناك  اأن  بعينك  لراأيت 
ي�صاوره يف  االأمام رغًما عما  نحو  التقدم  اإىل  العمومية  االجتماعية واالرتباكات 
جميع جهاته من هذه النوائب امل�صمية، ثم لو علوت عن مركزك هذا اإىل اأ�صمى 
منه لتحققت اأن تلك االرتباكات كلها هي نوامي�ص ثانوية تابعة لذلك النامو�ص 
الذي �صاهدته اأواًل، واأن تلك االرتباكات وامل�صانك هي اأفاعيلها واآثارها تنفعل 
يف العامل لكي يربح يف بع�صه ارجتاًجا يف�صل عنه خبث االأخالق البهيمية َوَدَرن 
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ة فيه خ�صو�ًصا يف ع�صرنا احلا�صر، وميكنك اأن  النزعات الوهمية، هذا اأمر ال ُم�َصاحَّ
تهتدي اإليه بقليل من اال�صتقراء فاإنك لو فح�صت كل نازلة مهمة اأملت بالعامل 
مع  وزنت  لو  فائدة عظمى  معها  اأنها جلبت  لراأيت  التاريخ  يف ع�صر من ع�صور 
امل�صيبة التي �صبقتها لرجحت عليها رجحانًا يقلل من تاأثرك من تلك امل�صيبة، بل 

ير�صيك عنها رغًما.

النوامي�ص  وقائع  ندر�ص  اأن  ن�صتطيع  ال  الوجيز  الكتاب  هذا  يف  نحن 
اجلهالة  ظلم  من  خرج  االإن�صاين  النوع  على  اأفاعيلها  بتاأثري  التي  االجتماعية 
البحث  من  لكثري  تعوزنا  اأمور  فهذه  كال،  واملدنية،  النور  باحة  اإىل  والوح�صية 
�صاماًل  احلجم  �صغري  هذا  كتابنا  جعل  من  االأوىل  نيتنا  عن  يخرجنا  والتدقيق 
الأطراف مو�صوعنا، ولكن ذلك ال مينعنا من اأن نلم ب�صر هذا التدافع االجتماعي 
اإملاًما ي�صهل علينا بحثنا وينري لنا امل�صائل االجتماعية الكربى بطريقة ترينا احلقائق 

جم�صمة اأمام اأعيننا لتكون حجة التطبيق اأكرث اإقناًعا، فنقول:

اإن اأول �صرورة �صعر بها االإن�صان بعد مقومات حياته ال�صخ�صية هي �صرورة 
االجتماع على طائفة من بني نوعه، فكنت تراه من جهة ذاته على متام احلرية ال 
يقيده �صيء من االأ�صياء، ومن جهة اأخرى �صعيًفا عاجًزا لدرجة تلزمه اأن ي�صحي 
بع�ًصا من هذه احلرية يف �صبيل اإقامة اأََوَد حياته هربًا من فناء عاجل، لهذا اأجمع 
علماء العمران على اأن االإن�صان مطبوع على االجتماع رغم اأنفه؛ الأنه من مقومات 
حياته التي ال ميكنه اأن ي�صتغني عنها كما ال ميكنه اأن ي�صتغني عن املاأوى وامللجاأ. 
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احتياجه  وبني  نف�صه،  االإن�صان يف  بها  ي�صعر  التي  املطلقة  احلرية  هذه  بني 
الأن ين�صم اإىل جمعية من بني نوعه، قامت كل الفنت التي يحدثنا بها التاريخ 
وترويها لنا ال�صري، كما ُبني عليها كل ما �صاهدته وت�صاهده من التفاعل يف اأجزاء 
النوع الب�صري جرًيا وراء الغاية املتمناة، وعلى هذا فحوادث التاريخ كله يف االأمم 
جمعاء مبنية على حتديد قواعد احلرية املعتدلة التي تليق مبقام النوع االإن�صاين، 
االإن�صاين  النوع  يزل  االجتماع، ومل  ت�صتلزمها حالة  التي  ال�صلطة  وعلى حتديد 
لالآن هدًفا للتدافع الهائل بني اأجزائه طلًبا لالهتداء اإىل احلد الفا�صل بني هاتني 
القاعدتني، اإال اأن هذين القرنني االأخريين ميتازان عن �صابقيهما ب�صدة القرب من 
ذلك احلد املعتدل بف�صل الدماء الغزيرة التي �صمح بها حمبو احلرية يف اأوروبا يف 
القرن الفارط)1(، مما مل ي�صبق له مثيل يف ع�صر من الع�صور ال�صابقة، قال علماء 
العمران: وهذه احلرية التي نالتها االأمم االأوروبية يف هذا القرن االأخري هي �صبب 

كل الرقي الذي نرى اآثاره االآن على ربوع اأوروبا.

وبذلت  االأبطال،  جهاد  لنيلها  اأوروبا  جاهدت  التي  احلرية  تلك  هي  ما 
لتحقيقها كل مرتخ�ص وغال؟ هل هي بعيدة عنا بعد ال�صماء من االأر�ص اأو بعد 
اجتهاد اأوروبا من خمول ال�صرق؟ كال، هي بني اأيدينا، ولكنا غافلون عنها كغفلة 
الغني االأبله عما بني يديه من الكنوز التي لو �صادفت ماِلًكا ُكُفوؤًا ل�صاد بها على 
غريه، والأطلق االأل�صنة بالثناء على خريه، نعم هي بني اأيدينا ولو �صئنا لعملنا بها 

)1(  الفارط: املا�صي. )م(.
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وجرينا على �صنتها ونحن اآمنون مطمئنون ال نتكلف يف �صبيل تاأييدها بذل املهج 
َهج)1(، بل هي من حمفوظاتنا عن ظهر قلب وال نتكلف اإال فهمها  وال اقتحام الرَّ
على حقيقتها ببذل قليل من التدبر، لو فعلنا ذلك ح�صلنا الغرب يف قليل من 
الزمن، فال ي�صعه وقت ذلك اإال اأن ينده�ص من �صرعة رقينا كما انده�صت دولتا 
الرومان والفر�ص من �صرعة انقالب حالة العرب من الوح�صية اإىل املدنية العليا يف 

ب�صع وع�صرين �صنة.

اأف�صل  »احلرية هي  فيو(:  امل�صيو )د.  يقول عنها  التي  ما هي تلك احلرية 
�صعادات الدنيا« والتي يقول عنها )با�صيا(: »احلرية هي اأ�صل كل الرقي االإن�صاين« 
والتي يرتمن بح�صنها )فيكتور هوجو( ويقول: »ميكن اأن يقال اإن احلرية هي الهواء 
الذي يجب اأن ت�صتن�صقه النف�ص االإن�صانية« هل هذه احلرية هي االنفراط الكلي 
من كل قيد واالنخالع املطلق من كل رابط، كال، فتلك حرية احليوانات التي 
ال نح�صدهم عليها، بل احلرية التي يتوق اإليها فال�صفة االأمم هي احلرية املعتدلة 
التي ت�صمح لالإن�صان با�صتعمال جميع خ�صائ�صه بدون اأن يخ�صى م�صيطًرا عليه 
ا  اإال اإذا تعدى حدوده املحددة له بوا�صطة ال�صريعة العادلة، وكان تعديه ذلك م�صرًّ

ببع�ص اأع�صاء اجلمعية التي هو فرد منها.

هج: الغبار. )م(. الرَّ  )1(
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موا)1( هامة هذه  هذه هي احلرية التي يتلم�صها عقالء االأمم من يوم اأن َت�َصنَّ
اأ�صكاله  كانت  ولو  االأول،  جهادهم  يف  لالآن  يزالوا  مل  هم  وها  االأر�صية  الكرة 
القول  �صاحبة  هي  والقوا�صب)3(  الَقَنا)2(  كانت  اأيام  عليه  كانت  عما  تغريت 
على  نطبقها  اأن  الأجل  عليها  نتكلم  اأن  قبل  هنا  ونحن  العليا،  والكلمة  الف�صل 
قواعد الديانة االإ�صالمية، يجب علينا اأن نتكلم قلياًل عن جهاد النوع االإن�صاين 
وراءها من منذ بدء اخلليقة لن�صتطيع اأن نقف على تفا�صيل امل�صاألة من اأولها اإىل 
اآخرها، ولن�صتدل على القواعد االأ�صا�صية التي قامت عليها حرية االأمم املتمدينة 

فنقول:

جهاد الإن�صان لنيل احلرية

االإن�صان حر بطبعه وال يحتاج اإىل مر�صد ير�صده اإىل احلرية الأنها من العواطف 
ال�صديدة التاأثري عليه، اللهم اإال اإذا تو�صل اإىل تعكري وجدانه باخلزعبالت املطفئة 
لنور الب�صرية كما ح�صل يف كثري من االأمم، ولكن ملا كانت احلرية املطلقة اأي حرية 
احليوانات تبطل عمل كثري من اخل�صائ�ص املودعة يف االإن�صان، والتي ال تتم اإال 
باالجتماع، ر�صخ االإن�صان الأن ي�صحي قلياًل من تلك احلرية يف �صبيل ممار�صته 
التي  املقت�صيات  من  ا�صتلزمته  ما  مع  ال�صلطة  ن�صاأت  هنا  من  اخل�صائ�ص،  تلك 

)1(  ت�صّنموا: اعتلوا. )م(.
)2(  الَقَنا: الرماح. )م(.

)3(  القوا�صب: ال�صيوف واالأقوا�ص. )م(.
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اأخرجت تلك ال�صلطة عن حدودها يف كثري من االأحوال، ذلك اأنه ملا كان من 
اأميال االإن�صان املودعة يف ِجِبلَّته حب الت�صلط والعلو على �صواه وجدت  �صمن 
متابعة  اإىل  وجماًزا  املطلق  الت�صلط  من  اأمانيها  حتقيق  اإىل  م�صاًغا  النفو�ص  بع�ص 

هواها من التعايل االإفراطي على الغري، وتذرعت لذلك بكل الذرائع املمكنة.

اأ�صد  من  االإن�صان  واجهت  اإذا  اإال  تنجح  ال  الت�صلط  و�صائط  كانت  وملا 
عواطفه ت�صلًطا عليه، وجد حمبو القهر واجلربوت اأن اأجنع تلك الطرق هي التاأثري 
على االإن�صان من طريق الدين، وكان اجلري على هذه الطريقة �صبًبا يف حتريف 
ة القلوب)1(  اأكرث االأديان واإخراجها عن ن�صو�صها االأ�صلية، طمًعا يف امتالك اأَِزمَّ
وال�صيطرة على العقول، فكانوا يرتب�صون لكل حركة ياأخذها العقل طلًبا للتخل�ص 
من اأَْوَهاقه)2( القاتلة فيبتكرون له من اأنواع التخر�صات الدينية ما يقف اأمامه ولو 
حيًنا من الزمان َدِه�ًصا مذعوًرا، حتى اإذا �صده ما يراه اأمامه واأخذ يتحرك مَيْنة اأو 
َي�ْصرة اأتوا اإليه يف احلال مبا يثبط من تلك احلركة اأو مينعها من االنت�صار. وهكذا 
ا يف خاللها كانت كلمة اأولئك امل�صيطرين هي الكلمة  دام احلال قرونًا كثرية جدًّ
العليا، واأمرهم هو االأمر النافذ، حتى طراأ على العامل من تاأثري نوامي�ص الرقي ما 
يفكهم نوًعا ما من ِربقة)3( ذلك اال�صتعباد املطلق لرجال الدين فن�صاأت �صلطتان: 
تكفي  ماال  والتجالد  التدافع  من  بينهما  فح�صل  �صيا�صية،  واأخرى  دينية  �صلطة 

ة القلوب: ال�صيطرة عليها والتحكم فيها، واأزمة جمع زمام، وهو احلبل الذي ُي�صد به. )م(. )1(  امتالك اأَِزمَّ
)2(  اأوهاقه: قيوده. )م(. 

)3(  ِربقة: قيد. )م(.
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املجلدات لتبيني اأهواله حتى تو�صلت بع�ص ال�صعوب املرتقية يف هذين القرنني 
ت نف�صها)2( اأي�ًصا من غلو ال�صلطة  اإىل التخل�ص من ِنرْي ال�صلطة الدينية)1( كما اْفَتكَّ
نا�صية  �صابت  ما  بعد  احلرية  من  ح�صلته  مبا  ال�صعوب  تلك  ففرحت  ال�صيا�صية 
خام ترمنًا  الغرباء)3( و�صرتت م�صيبها بالدماء، فاأخذ علماوؤها يوؤلفون االأ�صفار ال�صِ
بتلك النعم اجلزيلة، وطفقوا ي�صنون غارة �صعواء على كل االأديان مبا ال ن�صتطيع 
اأن كل ما نالوه بعد التي  اإثباته هنا، وتغالوا فاأنذروا �صائرها بالزوال، ومل يعلموا 
ا)4( لي�ص هو اإال تقربًا اإىل االإ�صالم الذي اأ�صرق نوره على العامل يوم كانت  َتيَّ واللَّ

اأوروبا يف ظلم اجلهالة احلالكة.

جاء االإ�صالم يف وقت كانت فيه الدنيا باأ�صرها خا�صعة لدولتني عظيمتني 
هما: دولة الفر�ص ودولة الرومان. اأما االأوىل فكانت القالقل الداخلية واخلارجية 
على  تزل  مل  فكانت  الثانية  واأما  جدرانها،  وتقوي�ص  بنيانها  زعزعة  يف  اآخذة 
ب�صطوتها وتدّوخ  االأمم  تزلزل  االأوىل، وكانت مل تربح  جانب عظيم من عظمتها 
البالد بقوتها، وكان فيها �صطر عظيم من مدنيتها ال�صابقة اأي مدينتها التي يقول 
عنها )الرو�ص( يف دائرة معارفه ما ياأتي: »ماذا كانت نظامات الرومان على وجه 
جهة  من  اأما  قوانني.  �صور  يف  مرتبة  والق�صوة  الوح�صية  عني  كانت  االإجمال؟ 
ف�صائل روما مثل ال�صجاعة واملكر والتب�صر والنظام واالإخال�ص املطلق للجمعية 

)1(  نري ال�صلطة الدينية: قيودها و�صطوتها. )م(.
)2(  افتكت نف�صها: خل�صتها. )م(.

)3(  الغرباء: االأر�ص. )م(.
ا: الدواهي وامل�صائب. )م(  َتيَّ )4(  التي واللَّ
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اع الطرق والل�صو�ص، اأما وطنيتها فكانت مكت�صية لبا�ص  فهي بعينها ف�صائل قطَّ
الوح�صية، فكان ال يرى فيها اإال �َصَرًها مفرًطا للمال وحقًدا على االأجنبي و�صياًعا 
الإح�صا�ص ال�صفقة االإن�صانية، اأما العظمة يف روما والف�صيلة فيها فكانت عبارة عن 
اأو  بالتعذيب  احلروب  اأ�صرى  على  واحلكم  العامل،  يف  وال�صيف  ال�صوط  اإعمال 

باالأ�صر، وعلى االأطفال وال�صيوخ بجّر عربات الن�صر«.

املدنية  مبلغ  القارئ  لُني  اإال  املنا�صبة  املقولة يف هذه  ننقل هذه  نحن مل 
اأ�صا�صات  �صرياه من  ما  اأن كل  ليتحقق  االأر�ص  اأمم  اأعظم  الوقت عند  يف ذلك 
االإ�صالم الطاهرة لي�ص باالأمر امل�صتعار من اأية اأمة من االأمم االأخرى، كما ع�صى اأن 
يتوهمه بع�ص القا�صرين، ولن نكتفي بهذا، بل �صنثبت ذلك من اأقوال اأ�صاطني 

علماء اأوروبا اأنف�صهم.

عليه كل  بنت  ما  الع�صر  احلرية يف هذا  نالت من  املتمدينة  االأمم  اإن  قلنا 
منافية  احلرية  تلك  اأن  يّدعوا  اأن  علمائها  باأكرث  حدا  مما  واخللقي،  العقلي  رقيها 
لن�صو�ص الديانات كافة كما اأ�صلفنا ذلك، وبنوا على فكرتهم هذه وجوب زوالها 
اأما  �صعادته،  اإىل  االإن�صان  قيادة  العلم حملها يف  كلها يف م�صتقبل قريب وحلول 
نحن ف�صنربهن باالأدلة احل�صية على اأن االإ�صالم ف�صاًل عن كونه ال يعار�ص تلك 
احلرية التي رفعت الغرب من َوْهَدته)1( فاإنه يحتوي على ق�صط منها ال تقارن به 

حريات العامل على اأنواعها اإال كما ُيقارن اخليال باحلقيقة.

)1(  َوْهَدته: ُهوَّته. )م(.
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اإن حرية العامل املتمدن التي ن�صاهدها االآن على ما بها من عظم وجاللة مل 
تتاأيد دعائمها ومل تثبت وطائدها اإال بوا�صطة ثالث حريات ب�صيطة اأخرى، كانت 
الثالث حريات االأولية  اأما هذه  لبناء فاخر،  بالن�صبة  لها كاأعمدة ثالثة  بالن�صبة 
اأواًل: حرية النف�ص. ثانًيا: حرية العقل. ثالًثا: حرية العلم. ولنتكلم على  فهي: 

كل منها بوجه االإجمال مع اإثبات اأنها بع�ص قواعد االإ�صالم فنقول:

1- حرية النفس

اإن اأكرب و�صيلة تذرع بها مذللو النوع االإن�صاين لل�صيطرة والقهر هي حرمانهم 
النفو�ص الب�صرية من حقوقها الطبيعية وجتريدها من اأهم خ�صائ�صها الفطرية، وجعل 
هواهم  �صاء  اإىل حيث  يوجهونها  اخلا�ص،  ت�صرفهم  واخل�صائ�ص حتت  احلقوق  تلك 
ووافق كربياءهم، فكانت كلمة )اعتقد واأنت اأعمى( كما قال )الرو�ص( هي القاعدة 
املتبعة والنامو�ص ال�صائد على كل فرد من اأفراد االأمم، وكانوا اإذا اآن�صوا من اأحد من 
ي)1( من وثاقه الثقيلة اأ�صرعوا باحلكم عليه باملروق من  َف�صِّ النا�ص بارقة التحرك اإىل التَّ
اأو اأذاقوه من العذاب ما يق�صعر له جلد  اجلمعية القد�صية، وجعلوه ُطعمة للنريان، 

احليوان.

تربية  اأنف�صهم  وكلفوا  الب�صري،  النوع  على  الو�صاية  حق  الأنف�صهم  انتحلوا 
�صغاره، فنق�صوا يف خميالتهم من التعاليم والقواعد ما يجعلهم اإذا �صبوا اآالت �صماء 

)1(  التف�صي: التحرر والتخل�ص. )م(. 
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اأن  اأذهانهم  اأرادوا، غر�صوا يف  اأي غر�ص  �صاءوا ويف  ي�صتعملونها كيف  اأيديهم،  يف 
ژۉ ې  مب�صيئتهم  ومرتبطتان  باإرادتهم  معقودتان  االأبديتني  وال�صقاوة  ال�صعادة 
فن�صاأ  ]املوؤمنون/71[  ائەئژ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 
النا�ص طبًقا للقالب الذي �صبهم فيه قادتهم، وكانوا كلما حتركت �صمائرهم ومتلملت 
اأنف�صهم ناداهم مما انطبع يف �صرائرهم من تلك التعاليم مناٍد يقول لهم: »كال اإنه ال 

اأنف�ص لكم وال �صمائر، ما عليكم اإال اأن تطيعوا طاعة عمياء!«.

ُيبنى عليها من حرية املدارك املربية  من هنا ماتت احلرية النف�صية ومات ما 
َفَنَغلت)1(  عليها،  احلجة  اأقامت  اأن  اإال  الب�صرية  الطبيعة  ي�صع  فلم  املََلكات؛  الأنواع 
النيات، وَدِوَيْت ال�صدور)2(، وت�صعبت الهواج�ص يف النفو�ص، واْفَعْوَعَمْت)3( االأفئدة 
كقطع  فيها  النا�ص  وكان  بي�ص،  حي�ص  يف  اجلمعيات  ووقعت  واالإحن،  باالأ�صغان 
اخل�صب يف امِلْرَجل)4( تغلي على َتنُّور)5( ُي�صعدها وُينزلها غليان ال�صدور وا�صطرابات 
االأمور، فن�صاأت الثورات الدموية بفظائعها التي ال تنطبق على اإح�صا�ص وال تدخل 

حتت قيا�ص، حتى كان ما كان مما يعلمه كل اإن�صان لديه قليل من علم العمران.

َلم احلالكة وقيل تلك القالقل املزعجة، كان خالق االإن�صان  يف اأثناء تلك الظُّ
على  وال�صخور  عاب  ال�صِّ و�صط  يف  العربية  االأمة  تربية  اإىل  ال�صامية  عنايته  موجًها 

)1(  نََغلت: �صاءت. )م(. 
)2(  َدِوَيْت ال�صدور: انطوت على احلقد. )م(. 

)3(  افعوعمت: امتالأت. )م(.
)4(  امِلْرَجل: الِقْدر. )م(.

ور: ُفرن. )م( )5(  َتنُّ
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مقت�صى قواعد احلكمة العظمى التي ال ياأتيها الباطل من بني يديها وال من خلفها؛ 
ليجعل منها اأمة تقيم احلجة على ل�صان اجلبار االأعلى، وتوؤدب الطاغني بيد القهار 
االأقوى، حتى اإذا ثابت االأمم اإىل ال�صكون بعد اأن تنال من املدنية ما ُقّدر لها يف العلم 
امل�صون، وتاقت اإىل فهم ما يدعيه امل�صلمون من اأن دينهم هو الكنز املكنون وال�صر 
الذي قامت به ال�صموات واالأر�صون، وجدوا اأن كل ما و�صلوا اإليه بعد بذل املهج 

ژوئ  االإلهية!  التعاليم  تلك  منعك�صة من  اإال �صورة  لي�ص  هج  الرَّ واقتحام 
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئژ ]ف�صلت/ 53[.

فهلم ننظر االآن فيما يقوله االإ�صالم يف حرية النف�ص؛ لتثبت لقادة احلكمة 
ونُ�َصراء النوع االإن�صاين اأن كل النظريات التي يفتخر بها علماء هذا القرن ما هي 
اإال �صدى ال�صوت الذي رن بني �صعاب مكة واملدينة قبل ُزهاء)1( اأربعة ع�صر قرنًا 

فنقول: جاء االإ�صالم وا�صًعا الأ�صا�ص امل�صاواة بقوله تعاىل: ژڄ ڃ ڃ  ڃ 
ال�صالة  عليه  وقوله  ڇڇژ ]احلجرات/ 13[  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ا�َص  وال�صالم: »اإنَّ اهلَل قد اأَْذَهَب باالإ�صالِم نَْخَوَة اجَلاِهلّيِة وَتَفاُخَرُهم باآباِئِهْم؛ الأنَّ النَّ

من اآدَم، واآدُم من تراٍب، واأَْكَرمهم ِعْنَد اهلِل اأَْتَقاُهم«.

اأو  الغنى  بوفرة  اأو  املَْحِتد  باأ�صالة  ُيّدعى  اأن  ف�صل ميكن  بذلك كل  فامنحى 
وجعل  االنحياز،  وبواعث  االمتياز  دواعي  من  ذلك  اإىل غري  قبيلة  اإىل  باالنت�صاب 

ژڇ ڍ ڍ ڌ  تعاىل:  فقال  واالأقوال  بالفخفخة  واالأعمال  باملزايا  التمايز 

)1(  ُزهاء: ما يقارب. )م(.
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ڌژ ]احلجرات/ 13[ وقرر اأن التقوى لي�صت من االأمور التي ميكن لالإن�صان 
اأ�صناف  واجتهاده يف  الطاعات  الرجل يف  اأفعال  اإىل  النظر  عليها مبجرد  اأن يحكم 
العبادات، فرمبا ذهب ذلك كله هباء منثوًرا لعقيدة ر�صخت يف فوؤاد فاعلها ال يطلع 

ژائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ   : قال  تعاىل.  اهلل  غري  عليها 
ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  یی ژ ]احلجرات/ 11[. وقال النبي - عليه ال�صالة 
ُجَل لَيْعَمُل بَعَمِل اأَْهِل اجلنَّة حتَّى ال َيُكوُن َبْيَنَها َوَبْيَنُه اإال ِذَراٌع  وال�صالم: »اإنَّ الرَّ
ِبَعَمِل  َلَيْعَمُل  َفَيْدُخُلَها. واإنَّ الرجَل  اِر  النَّ اأَهِل  ِبَعَمِل  َفَيْعَمُل  الِكَتاُب  َعليِه  َفَي�ْصِبُق 
اِر حتَّى ال يكوُن َبْيَنَها َوَبْيَنُه اإال ِذَراٌع َفَي�ْصِبُق َعليِه الِكتاُب َفَيْعَمُل ِبَعَمِل اأَْهِل  اأَهِل النَّ

ِة َفَيْدُخُلها«. اجلنَّ

قرر االإ�صالم اأن قبول االأعمال ال�صاحلة هو من خ�صائ�ص اهلل تعاىل، فلي�ص 
للعبد اأن يحكم على تقوى يراها يف غريه بالقبول اأو الرد، بل يجب عليه اأن يدع 
احلكم فيها للخالق - جل �صاأنه - حتى ولو بلغت تلك التقوى ب�صاحبها اإىل درجة 
تي  اأعلته عن �صائر اأ�صناف اخللق. قال عليه ال�صالة وال�صالم: »َدُعوا املحدِثنَي ِمْن اأُمَّ
ٍة وال ِبَناٍر حتى يكوَن اهلُل هو الذي  ُثهم املالئكة( ال حَتُْكُموا لهم ِبَجنَّ )اأي الذين حُتَدِّ
َيْق�صي بينهم يوَم القياَمِة« وقال عليه ال�صالة وال�صالم: »ويل للُمَتاأَلِّنَي)1( من اأُّمتي 

اِر«. ِة وهذا للنَّ الذين يقولوَن هذا للجنَّ

)1(  للُمَتاأَلِّنَي: للمق�صمني بحكم اهلل، كاأن يقول اأحدهم: واهلل ليدخلنَّ فالن اجلنة اأو ليدخلنَّ النار. واحلديث ورد 
لِّني من اأمتي، الذين يقولون: فالن يف اجلنة، فالن يف النار« )م(. ب�صيغة »ويل للُمَتاأَ
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مل يعني االإ�صالم طائفة من امل�صلمني الأمر خا�ص بامتيازات خا�صة تعلو بهم 
اأمام القانون االإلهي عن مرتبة اأقل امل�صلمني مكانة وجاًها، بل فتح للكل باب الف�صل 
ر اأن ذلك الباب مفتوح للكافة على ال�صواء، يلجه من اأراد الولوج بدون  الرّباين، وقرَّ
احتياج وال عوز ملر�صد غري كتاب اهلل و�صنة ر�صوله، ومل يكتف بذلك بل حذر كافة 
عون االإ�صقاء واالإ�صعاد اأو ينتحلون الأنف�صهم  متبعيه من الوقوع يف اأَ�ْصراك)1( من يدَّ
ا لي�ص ل�صائر االأفراد. قال عليه ال�صالة وال�صالم: »َمْن َقاَل اأنَا َعامٌل َفهَو جاهٌل«  حقًّ
ُل القراآَن، َي�َصُعه  تي َرُجٌل َيَتاأَوَّ وقال عليه ال�صالة وال�صالم: »اأَْخَوُف َما اأَخاُف َعلى اأمَّ

ِه«. عي اأَنَّه اأحقُّ بهذا االأمِر ِمْن َغرْيِ ِعِه، َوَرُجٌل َيدَّ يف غرِي َمَوا�صِ

اأنه لن يغني عن املرء يوم احل�صاب غري عمله، ولن  اأكد االإ�صالم ملتبعيه 
اإىل  االنت�صاب  يجديه  فال  نف�صه،  مكت�صبات  غري  العذاب  غائلة)2(  من  ينجيه 

ژمئ ىئ يئ جب حب خب.  تعاىل:  قال اهلل  اأب كرمي،  اإىل  اأو االعتزاء  عظيم 
ىب يب جت  حتژ ]النجم/39-40[ وقال جل �صاأنه: ژائ ائ ەئ 
ەئ وئ وئژ ]املوؤمنون/ 101[ وقال خامت النبيني : »يا عبا�ُص ويا 
ٍد، اإين ل�صُت اأُغني َعْنُكم ِمن اهلِل �صيًئا،  ، ويا فاطمُة بنُت حُممَّ ي النبيِّ �صفيُة َعمَّ
هة اإىل �صائر االأفراد  اإنَّ يل َعَملي وَلُكم َعَملكم«. لهذا وردت االأوامر االإلهية موجَّ
على ال�صواء، وُمَكَلّفة اأ�صغر ع�صو من اأع�صاء اجلمعية االإن�صانية مبا كلِّفت به اأكرب 
ِتِه«. كبري فيها. قال عليه ال�صالة وال�صالم: »ُكلُُّكم َراٍع َوُكلُّ َراٍع َم�ْصوؤُوٌل َعْن َرِعيَّ

)1(  اأَ�ْصراك: فخاخ، جمع: �َصَرك. )م(. 
)2(  غائلة: داهية، وم�صيبة. )م(.
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اأخرى،  ب�صرية  لنف�ص  االأ�صر  ذلة  عن  امل�صلمني  نفو�ص  رفعت  القواعد  هذه 
و�صمت بها عن التقيد باإ�صارة غريها لعلمها باأنها هي التي �صتدان وحدها عما جنت، 

وُت�صاأل عما ك�صبت، واأنه لن ُتغني عنها نف�ص مثلها مهما علت و�صمت.

مبثل هذه االأ�صا�صات تتاأ�ص�ص روابط املوؤاخاة وتتاأكد عرى امل�صاواة، وال يكون 
ونهم كيف ي�صاوؤون  ال�صواد االأعظم من النا�ص مقودين اإىل طائفة قليلة منهم، ُي�صريِّ
ويوجهونهم اإىل حيث يريدون، نعم مبثل هذه القواعد ت�صود امل�صاواة، اأتدري ما نتائج 
للعدالة  موؤيد  واأعظم  والواجبات،  احلقوق  ملعرفة  اأويّل  مبداأ  هي  امل�صاواة  امل�صاواة؟ 
واحلرية بني �صائر االأفراد، امل�صاواة هي الفاروق االأكرب بني العدالة احلقة وبني العدالة 
الوهمية التي تنخر عظام االأمم ومتت�ص دم حياتها، قال نابليون: »امل�صاواة هي ينبوع 
كل عدالة �صواء كانت بني ال�صعوب اأو بني االأفراد« وقال الفيل�صوف )كوندر�صيه(: 
»امل�صاواة الطبيعية لبني االإن�صان هي القاعدة االأوىل ملعرفتهم بحقوقهم، وهي اأ�صا�ص 

كل االأخالق احلميدة«.

بها  تتمتع  التي  امل�صاواة  اأن  نثبت  حتى  هذا  مقالنا  نختم  اأن  نود  ال  ونحن 
الثورات الدموية التي  ال�صعوب املتمدينة االآن لي�صت بقدمية العهد، بل هي نبت 
ح�صلت يف اأواخر القرن املا�صي، قال الفيل�صوف )فرنك(: »اإن امل�صاواة املدنية التي 
تاأ�ص�صت منذ ن�صف قرن عند بع�ص اأمم اأوروبا اآخذة يف االنت�صار عند االأمم االأخرى 

ژ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ   اأن نتلو قوله تعاىل:  اأما يحق لنا  تدريًجا« ونحن 
ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ژ ]االأعراف/ 43[؟!
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2- حرية العقل 

اإن  قلنا  العقلية،  قوته  هي  اأثًرا  واأعظمها  �صاأنًا  االإن�صان  خ�صائ�ص  اأكرب  اإن 
اأََوَد حياته، بل  االإن�صان مل يخلق كما خلق احليوان مطبوًعا على عمل ما يقيم 
ُخلق جمرًدا عن كل علم مبا ي�صتلزمه اأمر بقائه، اإال اأنه منح يف مقابل تلك اجلهالة 
�صوق  االإن�صان عن كل  فتغني  املعلومات  بزيادة  وتنمو  تكرب  التي  العقلية  القوة 
طبيعي، وترفعه تدريًجا من الوح�صية املظلمة اإىل املدنية النرية، ولكن منيت هذه 
اهلل  يعلمها  حلكمة  االأخرى  العظيمة  اخل�صائ�ص  �صائر  مثل  الكربى  اخل�صي�صة 
قانونها  ح�صب  على  وظيفتها  تاأدية  من  ما  حيًنا  ومينعها  عليها  ي�صيطر  مبن  تعاىل 

املر�صوم لها من القدم.

مل يرتب�ص مذللو النوع االإن�صاين ملواهب االإن�صان اأكرث من ترب�صهم لهذه 
تقف  غمده مل  من  د  ُجرِّ لو  الذي  احلاد  ال�صالح  اأنها  لعلمهم  الكربى؛  املوهبة 
اأمامه جيو�ص االأوهام وال ظلمات االأحالم؛ ف�صددوا النكري عليها ت�صديًدا حرم 
يقولون  ما  فهم  ا�صتعماله يف  باأن  اأعظم خ�صائ�صها، حتى �صرحوا  االإن�صانية من 
اإىل حالة من  اأف�صت بهم  ُيف�صي اإىل االإحلاد؛ فوقع النا�ص يف ظلمة من اجلهالة 
الوح�صية يحدثنا التاريخ بها وهو َخِجل من نف�صه ناقم على اأم�صه، كان هذا حال 
اأ�صول املدنية احلقة وحرية العقل ميليها احلكيم  االأمم يف احلني الذي كانت فيه 
، فبينما كان امل�صيطرون على االأمم ي�صيحون  اأنبيائه حممد  العليم على خامت 
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يف وجوه رعاياهم قائلني: »اطفئوا نور العقل، اطم�صوا عني الب�صرية، فاإن الدين 
يُن ُهو الَعْقُل وال ديَن  ينايف العقل« كان ر�صول احلق يقول ملتبعيه واأ�صحابه: »الدِّ
»توا�صوا  ملقهوريهم:  يقولون  الغالون  القادة  اأولئك  كان  وبينما  له«  عقَل  ال  ملْن 
اإليكم«  فاإنه يغ�صب ربكم عليكم ويجلب �صخطه  اأيها النا�ص برتك العقل جانًبا 
ا�ُص اعقلوا عن ربِّكم  اأيُّها النَّ كان �صاحب املدنية احلقة  يقول الأ�صحابه: »يا 
وا بالَعْقِل َتْعِرُفوا َما اأُِمْرمُت ِبِه َوَما ُنِهيُتم َعْنه، واْعَلُموا اأنَُّه ُيْنِجُدُكم ِعْنَد َربُِّكم«  َوَتَوا�صَ

اإىل اآخر احلديث.

يئن  كان  وثاق  من  وتخل�ص  حريته،  العقل  نال  االإلهية  القواعد  بهذه 
التي  الوظيفة  وهي  لالإن�صان،  احلقيقي  املر�صد  هو  و�صار  اأ�صفاده،  ويتعرث يف  منه 
خلقه الأجلها امللك الديان، كما �صار هو املميز االأكرب الأفراد النوع االإن�صاين يف 
عليه  قال  الع�صلية.  والتقوى  الظاهرية  العبادة  فيها  املميز  اأن كان  بعد  االأف�صلية 

ُكم اإِ�ْصالُم َرُجٍل حتَّى َتْنُظروا َماذا َعَقَده َعْقُله«. ال�صالة وال�صالم: »ال ُيْعِجَبنَّ

ماذا تفيد االإن�صان عبادته الظاهرية واأفعاله الع�صوية بينما يكون هو ب�صعف 
اأنواع االإفراط والتفريط، ي�صع االأمور يف غري موا�صعها، ويزن  عقله عر�صة لكل 
االأ�صياء بغري ميزانها، فاإن كلف باأداء وظيفة اأ�صاء ا�صتعمالها واأخل اأعمالها لظنه 
الظلم عداًل والعدل ظلًما؟ األ�صنا نرى كثرًيا ممن يدعون ال�صالح والتقوى �صاروا 
َجوائح اأممهم وبوائق)1( وطنهم مبح�ص �صعف عقولهم؟ اأثنى قوم على رجل عند 

)1(  بوائق: �صرور وم�صائب. )م(.
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َك َعْن اْجِتَهاِدِه  ُجِل؟« َفَقالوا: ُنْخرِبُ النبي  حتى بالغوا فقال: »َكْيَف َعْقُل الرَّ
ِبَجْهِلِه  ْيُب  ُي�صِ االأَْحَمَق  »اإنَّ  فقال:  َعْقِله  َعْن  َوَت�ْصاألنا  اخَلرْيِ  َناِف  َواأَ�صْ الِعَباَدِة  يف 
َربِّهم  ِمْن  ْلَفى)1(  الزُّ رَجاِت  الدَّ َغًدا يف  الِعَباُد  َيْرَتِفُع  ا  واإمنَّ الَفاِجِر.  ُفُجوِر  ِمْن  اأْكرَثَ 

َعلى َقْدِر ُعقوِلِهم«.

اأتدري  ولكن  العقلية،  للقوة  االإ�صالمية  الديانة  ت�صريف  مقدار  هو  هذا 
نالوها  ما  بعد  املتمدينة  ال�صعوب  القوة اجلليلة عند  نتيجة حترير هذه  ماذا كانت 
تراه من عظمة  ما  بكل  متتعهم  نتيجته  كانت  �صبيلها؟  رخي�صة يف  االأنف�ص  ببيع 
مدنيتهم و�صدة �صولتهم وقوة �صوكتهم، كانت نتيجته اهتداءهم اإىل طرق ال�صعادة 
الدنيوية ومناهج الرفاهة املادية مما نراه ون�صمع به عنهم. قال )الرو�ص(: »اإذا بحثنا 
بدون حيف وال وهم عن �صبب الرقي الذي ح�صل يف العامل املادي والفكري 
اإال تخل�ص  نراه  اأيامنا هذه فال  اإىل  الب�صرية  واخللقي من منذ طفولية اجلمعيات 
نثبت  املبحث حتى  هذا  باب  نقفل  اأن  نود  ال  ونحن  عليه«  ال�صغط  من  العقل 
اإال  يح�صل  واأنه مل  عنا،  العهد  ببعيد  لي�ص  العقلية  القوة  هذه  حترير  اأن  للقارئ 
بعد جهد جهيد وجالد �صديد. قال )الرو�ص(: »ِمْن منذ زمن االإ�صالح الديني 
العقل  بني حمرري  بحظوظ خمتلفة  املجالدات  ا�صتمرت  الفرن�صية  الثورة  لغاية 
املا�صي  اأ�صاطري  القدم. والأجل االإعرا�ص الكلي عن  ال�صاغطني عليه من  وبني 
من  م  تهدَّ ما  ترميم  يف  الفرن�صية  الثورة  اأخذت  للم�صتقبل  جديدة  خطة  ور�صم 

لفى: الُقرَبى. )م(. )1(  الزُّ
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اأركان اجلمعية، و�صار تعليم الن�صاأة اجلديدة من اأهم ا�صتغاالتها« اأما نحن فنقول: 
ژوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ ېئ ېئ ىئ ىئژ ]االأعراف/43[.

3- حرية العلم

ن�صبة العلم اإىل القوة العقلية كن�صبة الغذاء اإىل الهيئة اجل�صمية. فكما اأن 
اجل�صم ينمو ويزيد بتمثيله اأنواع املواد االأر�صية، كذلك القوة العقلية تكرب وترتقي 
النوع  مذللو  اأخذ  العلة  لهذه  اخلارجية،  واملعلومات  العلمية  النظريات  بتمثيل 
الرج�ص  اأنه  وحكموا  ومبحبيه،  به  والتنديد  العلم)1(  على  �ْصنري  التَّ يف  االإن�صاين 
الذي ال ي�صح اأن ُيحام حوله اأو ُيق�صد حو�صه. قال الرو�ص يف دائرة معارفه: »اأما 
هم فيعتربون اأن العلم هو ال�صجرة امللعونة التي تقتل باأثمارها بني اآدم« نعم اإنهم 
واأخذوا  ر�صمه.  على  والعروج  ا�صمه  ذكر  عن  النا�ص  منع  ت�صدًيا  للعلم  ت�صدوا 
يحّرفون فل�صفة االأقدمني لتنطبق على اأوهامهم وتتوافق مع اأحالمهم، حتى مل 

يبق منها اإال هيكل م�صوه َيْفَرُق العقل من روؤيته وياأنف من روايته.

زعموا اأن لديهم العلم الذي ال جهل معه والكنز الذي ال يفتقر من جمعه؛ 
وال  التحقيق  نطاق  عن  خارًجا  يكون  منه  اخلارج  من  اأتى  ما  كل  اأن  فحكموا 
يقول به اإال زنديق، في�صرعون باحلكم عليه باأق�صى ما يت�صوره العقل من العقوبة 

)1(  الت�صنري على العلم: رميه بالعيوب والنقائ�ص. )م(.
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من  عظيًما  عدًدا  الطريقة  بهذه  فاأماتوا  ال�صبور؛  وَيزُع  اجَل�صور  ع  ُيَروِّ مما  اجل�صمية 
احلكماء بتهمة اأنهم ي�صعون يف زيادة مواد العلم، ومن يطالع تاريخ العلم ير العرب. 

اأقامت  اأن  اإال  تفعل  ومل  العلم  عاطفة  �صكنت  اجلربوتية  الو�صائل  بهذه 
الناطقة هي �صيادة اجلهالة  النوامي�ص احليوية، وكانت تلك احلجة  بل�صان  احلجة 
البهيمية  االأميال  تغلبت  حتى  واالأباطيل،  االأوهام  اأ�صوق  ورواج  واالأ�صاليل، 
على العواطف االإن�صانية، وعدا االأقوياء على ال�صعفاء، ف�صلبوهم كل مزايا احلياة 
بلغ  حتى  االإن�صانية  اأحوال  على  �صائدين  واملرج  الهرج  ودام  الطبيعة،  وحقوق 
بى، ومل يبق يف القو�ص َمْنَزع، فجاء دور الثورات الداخلية واملَُقاَتالت  ال�صيل الزُّ
اأملَّ  من  يعلمه  مما  كان  ما  وكان  اجلهنمية،  ِرْبَقته  من  العلم  لتحرير  طلًبا  الدموية 

بتاريخ ذلك الزمان.

من  تنزل  االإلهية  احلقائق  كانت  بينما  قاطبة،  االأمم  حال  كان  هكذا 
والعلم  احلقيقية  املدنية  اأ�صول  عليه  ومتلي    املال  �صيد  على  العلى  ال�صموات 
ًة  العلم، حالَّ َفاد)1(  اأَ�صْ ًة  فاكَّ الديانة االإ�صالمية  العبودية. جاءت  املطلق من قيود 
اأغالل املعارف، مقررة اأنه من الظلم ال�صائن واالعت�صاف املهني تقييد العلم بقيد 
اأو حتديده بحد، فقال عليه ال�صالة وال�صالم: »َمْن َقال اإنَّ للِعْلِم َغاَيًة فقد َبَخ�َصُه 

َعُه اهلُل ِبها َحْيُث َيُقوُل: ژېئ ېئ ىئ ىئ  َعُه يف غرِي َمْنِزَلِتِه التي َو�صَ ُه َوَو�صَ َحقَّ
ىئ یژ ]االإ�صراء/85[ «.

َفاد: قيود واأغالل. )م(. )1(  اأَ�صْ
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فهم حكمة  باأن  القومي  قراآنه  العليم يف  ل�صان احلكيم  االإ�صالم عن  �صرح 
اخلالق يف كالمه املنزل على �صفوة اأنبيائه ال يتاأتى اإال باإنارة الفكر باأنوار العلوم 

ژڻ ۀ ۀ ہہ  تعاىل:  فقال  املعقوالت،  ببدائه  النظر  وتقومي 
اأنذر  بل  بهذا  يكتف  ومل   ]43 ]العنكبوت/  ھژ  ھ  ہ  ہ 
يوؤديهم  ِبَرْين)1(  قلوبهم  على  وبالطبع  املنقلب  ب�صوء  العلم  املتكا�صلني عن طلب 

اإىل �صوء العذاب، فقال تعاىل: ژەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
ۈئ ۈئ . ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یژ ]الروم/ 59-58[.

ال�صادقة  العلوم  اأبواب  للعقول  االإ�صالم  فتح  البينات  االآيات  هذه  مبثل 
واملعارف احلقة، واأراهم اأن طلبها وال�صعي يف اكت�صابها هو من اأعظم ما ُيعبد به 
اخلالق - جلَّ �صاأنه - فقال عليه ال�صالة وال�صالم: »اأَْف�َصُل الِعَباَدِة َطَلُب الِعْلِم« وقال 

ُجِل يف الِعْلِم �َصاَعًة َخرْيٌ َلُه ِمْن ِعَباَدِة �ِصتِّنَي �َصَنًة«. عليه ال�صالة وال�صالم: »نََظُر الرَّ

بني  من  طائفة  عند  وال  البلدان  من  بلد  يف  العلم  االإ�صالم  يح�صر  مل 
االإن�صان، بل اأمرنا با�صطياد �صوارده حيث كانت واأنى وجدت، فقال عليه ال�صالة 
»احِلْكَمُة  وال�صالم:  ال�صالة  عليه  وقال   ،» نْيِ بال�صِّ َولو  الِعلَم  »اْطلب  وال�صالم: 
ُة املوؤِمِن َياأُْخُذَها اأَنَّى َوَجَدَها« فلي�ص للم�صلم اأن يرف�ص حكمة ما بحجة كونها  الَّ �صَ
الأخذها  باعًثا  يكفيه  بل  وجدانًا،  له  مغاير  اأو  اعتقاًدا  له  مناف  هو  ممن  �صدرت 

)1(  َرْين: دن�ص. )م(.
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كونها حكمة وكونها مما يرفع �صاأن االإن�صان ويزيل من جهالته. قال عليه ال�صالة 
َك ِمْن اأَيِّ ِوَعاٍء َخَرَجْت«. رُّ وال�صالم: »ُخذ احِلْكَمَة وال َي�صُ

اتل اآي القراآن احلكيم بتدبر وَرِوّية، تر اآيات �صوادع تزع االإن�صان عن الغفلة 
عن العلم، وتردعه عن االإغ�صاء عن نواطق احلكم، تر اجلبار االأعلى ينادي عباده 
 ]101 ]يون�ص/  ڑژ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ژ  لهم:  قائاًل  الرحمة  بل�صان 

ٺ  ٺ  ٺ  ژڀ  بقوله:  الفكر  اأهل  ليعترب  النظر  يف  املق�صرين  ت  ويبَكّ
وينذر   ]105 ]يو�صف/  ٹژ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
الذين يعمون اأعينهم عن تدبر بدائع االأكوان الباعثة ملزايا العرفان بقوله تعاىل: 
 ]72 ]االإ�صراء/  ٴۇژ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ژڭ 

پ   پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  خب.  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  ژجئ 

پژ ]طه/ 126-125[.

هذا هو �صاأن حرية العلم يف االإ�صالم، فهل و�صل االأّولون واالآخرون اإىل 
اإعالء �صاأنه واإكبار مقامه اإىل اأكرث مما راأيت يف هذه االآيات التي تبعث اجلماد ف�صاًل 
عن االإن�صان؟ وهل هذه احلرية العلمية بعيدة العهد عن اأبناء هذا الع�صر؟ كال. 
ار خارجية فرن�صا ال�صابقني واأكرب علمائها الكيماويني:  قال امل�صيو )برتلو( اأحد ُنظَّ

»اإن العلم مل يتو�صل اإىل نيل حريته اإال من منذ مائتني وخم�صني عاًما« ژ وئ 
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئژ ]االأعراف/ 43[.





قد اأمتمنا الكالم بوجه الإيجاز على الثالثة الأنواع من احلرية التي انبنى 
عليها كل الرقي الذي ح�سل يف العامل املتمدين، واأقمنا الأدلة احل�سية على اأن 
كل تلك القواعد الأ�سا�سية املمدينة لي�ست اإل �سعاًعا من اأنوار الديانة الإ�سالمية، 
ولكن هناك قواعد ثانوية اأخرى هي نتائج تلك القواعد الرئي�سية يجب علينا اأن 
نتكلم عنها بوجه الإيجاز حتى ُنِرَي لكل من عنده ِم�ْسَكة من العقل تف�سري قوله 

تعاىل: ژڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌژ ]الأنعام/ 38[، فنقول واهلل امل�ستعان:

الواجبات ال�صخ�صية 

هما:  بع�سهما،  عن  متميزين  جوهرين  من  مكون  باأنه  ي�سعر  اإن�سان  كل 
غريًبا  احتاًدا  طبيعتهما  تغاير  على  بع�سهما  مع  متحدان  واأنهما  والروح،  اجل�سم 
بطريقة بها يتاأثر اأحدهما اإذا تاأثر الآخر، ولو كان نوعا التاأثرين واملوؤثرين متباينني 
ا، وبناء على هذه النظرية اهتدى النوع الإن�ساين اإىل اأن مناط ال�سعادة املتمناة  جدًّ

الواجبات ال�صخ�صية والعائلية واالجتماعية
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العتناء  ف�سار  بوظائفهما،  ُيخلُّ  ما  يعرتيهما  اأن  من  اجلوهرين  هي حفظ هذين 
ربة لِزٍب)1(. بكليهما �سَ

قال لوك: »ال�سعادة التي ميكن لالإن�سان اأن يتمتع بها يف هذه الدنيا ت�ستلزم 
اأمرين اثنني: عقاًل �سحيًحا وج�سًما �سليًما. هاتان النعمتان هما ُم�ْسَتَقرُّ كل النعم 
الأخرى، وميكن اأن يقال اإن من توفرتا عنده مل يبق يف نف�سه حاجة لغريهما، ومن 
ُحرم من اإحداهما فال يت�سور اأن يكون اأ�سعد ممن ميلكهما مًعا مهما كان متمتًعا 
مبزايا اأخرى؛ لأنهما ال�سبب الأول لل�سعادة وال�سقاء، فالذي ل يكون مالًكا لعقل 
�سليم ل يهتدي عمره لطريق ال�سعادة البني. والذي ل يكون ج�سمه �سحيًحا ل 

ي�ستطيع اأن يخطو يف ذلك الطريق خطوات مهمة«.

اإذا تقرر هذا نقول اإن الإن�سان متنازع بني نوعني من املطالب، وهما: مطالب 
اجل�سمية.  �سعادته  ت�ستوجبها  مادية  ومطالب  النف�سية،  �سعادته  ت�ستلزمها  ُروحية 
اأما املطالب النف�سية فهي: جمموع قواعد ل ُيق�سد بها اإل احل�سول على �سحة 
النف�س الب�سرية، وجعلها �ساحلة لتاأدية وظائفها التي خلقت لها كما، اأن املطالب 
تاأدية  من  ومتكينه  اجلثمان  اإل �سحة  بها  ُيراد  قواعد ل  اجل�سمية هي: جمموعة 
وظيفته املطلوبة منه يف احلياة الدنيا. نقول اإن اإدراك اأن ال�سعادة الإن�سانية املتمناة 
هي اإ�سالح حالة النف�س واجل�سم مًعا وحفظ الن�سبة بني مطالبهما �سارت الآن 
من البدائه التي ل مُيرْتى فيها عند علماء العامل اأجمع، وقد �سبقهم الإ�سالم اإىل 

)1(  �سربة لزب: لزًما ثابًتا. )م(.
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تقريرها اأيام كان النا�س يبحثون عن ال�سعادة يف �سكنى اجلبال، وبالزهادة الكلية 
ذلك  على  ولنتكلم  فكرية،  مزية  كل  راح)1(  واطِّ البدنية،  املالذ  يف  بالإفراط  اأو 

ببع�س تف�سيل فنقول:

اإن من يتدبر بعني الب�سرية يف اأحوال اخللق ير العجب العجاب يف تباين 
ًطا، وبني  ِفَطرهم وتخالف ا�ستعدادهم، فريى هذا معتدًل وذاك ُمْفرًطا وذلك مَفرِّ
هوؤلء درجات ل يح�سيها اإل خالقها، وكلهم متباينون يف الأعمال والعتقادات، 
متخالفون يف املََلكات حتى ل ميكن التوفيق بني فوؤادين كما ل ميكن اجلمع بني 
�سدين، كل ذلك مع وحدتهم يف النوعية وا�سرتاكهم يف الإن�سانية، ملاذا يا ترى 
هذا التخالف ال�سديد بني اأفراد النوع الإن�ساين؟ األي�س هذا دلياًل حم�سو�ًسا على 
اأن هناك اأمرا�ًسا واأعرا�ًسا قد تعرتي النفو�س الب�سرية فت�سّوه من �سورها املعنوية 
اإذا  ثم  املادية؟  فت�سوه من �سورها  الأج�سام  تنتاب  التي  والأعرا�س  كالأمرا�س 
ا ارتدع عن غيه بتاأثري موعظة اأو رهبة، األي�س  راأيت اأن لهًيا اأقلع عن لهوه، وغويًّ
�سادفت عالجها  اإذا  تزايلها  قد  النفو�س  اأمرا�س  اأن  على  وا�سح  دليل  هذا  يف 
احلقيقي؟ نعم اإن النف�س تكون يف مبداأ اأمرها طفلة م�ستعدة لالن�سباب يف كل 
قالب، فاإن منحت مربًيا حكيًما يف اأول ن�ساأتها �سبت على ح�سب تعاليمه نف�ًسا 
اأو ُتركت لرحمة املوؤثرات الرديئة ن�ساأت  حكيمة زكية. واإن ُمنيت مبربٍّ مهمل 
نف�ًسا �سريرة ُتورد �ساحبها املوارد ال�سائنة وتوقفه املواقف املهينة، وعلى هذا فيكون 

راح: اإبعاد. )م(. )1(  اطِّ
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حال النف�س من حيثية قبولها للمر�س واملعاجلة مثل حال اجل�سم �سواء ب�سواء، 
بالن�سبة  لأمثالها  مباينة  املعنوية  للنف�س  بالن�سبة  واملعاجلة  الأمرا�س  كانت  ولو 

للج�سم املادي.

الآن �َسُهل علينا التكلم على كيفية تربية النفو�س وحفظها من الأمرا�س 
اإليه  اإىل ذلك؟ ل �سبيل  ال�سبيل  لتاأدية وظيفتها، فما هو  وطريقة جعلها �ساحلة 
باملعلومات  تهذيبها  ثانًيا:  الأوهام.  اأدنا�س  من  تطهريها  اأوًل:  اأمور:  باأربعة  اإل 
ال�سحيحة. ثالًثا: تعويدها على مكارم ال�سجايا. رابًعا: ت�سحيح اعتقادها. ولنفرد 

لكل من هذه الأمور الأربعة ف�ساًل خم�سو�ًسا، فنقول:

تطهري النفس من األوهام

قلنا يف ال�سابق اإن امل�سابهة تامة بني قواعد حفظ �سحة النف�س وبني قواعد 
حفظ �سحة اجلثمان، والآن نقول اإن اأول اأمر يجب اأن يعتني به الإن�سان حلفظ 
�سحته اجل�سمية هي تطهريه دائًما من اأو�سار الأدنا�س التي ل تفتاأ تعرتيه يف اأثناء 
تاأدية وظائفه احليوية، واإنه لو اأهمل ذلك التطهري اأف�سى به الأمر اإىل ُطُروء املر�س 

على ج�سمه واإنهاكه تدريًجا لقواه حتى ينتهي اأمره باملوت.

اإذا تقرر هذا نقول اإن الأوهام الفا�سدة والأباطيل الكاذبة هي بالن�سبة اإىل 
النف�س مثل الأقذار بالن�سبة اإىل اجل�سم، فيجب الهتمام باإزالتها بالو�سائل الفعالة 
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فقد  وظيفتها،  لتاأدية  �ساحلة  غري  وجتعلها  فتمر�سها  النف�س  على  ترتاكم  اأن  قبل 
ُتلم بالنف�س فتمنعها من التمتع مبزايا كثرية اأخرى،  �سوهد اأن خرافة واحدة قد 
يعرب  اأمرا�س  يف  فتقع  لوازمها،  من  حرمانها  اإىل  يوؤدي  املزايا  هذه  من  وحرمانها 
عنها مبثل اجلنب واحلقد والبغ�س، وهي الأمرا�س التي ي�سحي فال�سفة الأخالق 
الوقوع  من  الكافة  يحذرون  لرتاهم  اإنك  حتى  اإزالتها،  يف  لل�سعي  اأوقاتهم  كل 
وخمالب  الأراقم  اأنياب  عن  البتعاد  من  يحذرونهم  كما  اخلرافات  اأَ�ْسراك  يف 
ال�سراغم)1(، مربهنني لهم اأن كل الف�ساد الذي طراأ على العامل يف القرون اخلالية 
كان ب�سبب اإحنائهم روؤو�سهم لكل ما يقال، واتباعهم كل ما ُير�سم اأمامهم بدون 

برهان ول دليل.

�سبقهم الإ�سالم اإىل تقرير هذه القواعد؛ فحذر متبعيه من الوقوع يف اأَْوهاق 
اإليه ُيزري بالعقل وُيبعد عن �سبيل  الأ�ساليل، واأراهم اأن اأكرث ما يدعوا النا�س 

ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ژۆ  تعاىل:  فقال  احلق، 
ې ې ې ى ى ائ ائژ ]الأنعام/ 116[ وقّرر اأن الإن�سان �سيقف 
غًدا بني يدي اهلل، فُي�ساأل عما حمل نف�سه اعتقاده من الأباطيل التي مل يقوها 

الدليل ومل ي�سحبها الربهان، فقال تعاىل: ژوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ 
حال  لنا  حكى  ثم   ]36 ]الإ�سراء/  یژ  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ 
ال�سالني واأرانا اأن �ساللهم هذا نتيجة اتباعهم للظنون والأوهام وحكم عليهم مبا 

)1(  اأنياب الأراقم، وخمالب ال�سراغم: الأراقم: احليات، وال�سراغم: الأ�سود. )م(.



8282
ُة والإ�صـالم املََدِنيَّ

هم اأهله من �سوء املنقلب فقال تعاىل: ژڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک 
ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳژ ]يون�س/ 36[.

هتذيب النفس بالعلم

قلنا فيما �سبق اإنه يجب تطهري النف�س من الأوهام كما يجب تطهري اجل�سم 
من الأقذار، والآن نقول اإن التطهري املادي كما يحتاج اإىل مطهر خال من اجلراثيم 
من  يطهرها  مطهر  اإىل  النف�س  حتتاج  كذلك  ال�سحية،  املنابع  من  واآت  املر�سية، 
اأوهامها ويخل�سها من اأقذار و�ساو�سها، وهذا املطهر اخلايل من املكاريب هو العلم 
املثبت بالتجربة امل�ستدل عليه باملح�سو�سات، هذا اأمر وا�سح ل مَيرْتي فيه العقالء، 
ه يف العامل املتمدن هو )ديكارت( الفيل�سوف الذي كان عائ�ًسا يف  واأول من �سنَّ
امل�سائل  متحي�س  مبذهبه يف  العمل  احلني جرى  ذلك  ومن  ع�سر،  ال�سابع  القرن 

العلمية اإىل الآن.

�سبق الإ�سالم كافة الب�سر اإىل تقرير القواعد احلقة ل�سرورة تطهري النف�س 
وتهذيبها بالعلم واحلكمة، كما كان ال�سابق اإىل احلكم بلزومه للجن�سني الذكور 
ٌة َعَلى ُكلِّ ُم�ْسِلٍم  َفِرْي�سَ والإناث مًعا، فقال عليه ال�سالة وال�سالم: »َطَلُب الِعْلِم 

َوُم�ْسِلَمٍة«. وقال عليه ال�سالة وال�سالم: »اْطُلْب الِعْلَم ِمن املْهِد اإىل اللَّْحِد«.
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�سده، ومل  اإل  العلم  اإىل  الأباطيل  منه  تن�ساب  بابًا  الإ�سالم  هذا ومل يرتك 
ي�سم ال�سيء علًما اإل اإذا قواه الدليل وقامت عليه احلجج الناطقة، فقال تعاىل: ژۅ 

ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى ائ ائژ ]يون�س/ 68[.

احلقائق  تلبي�س  اأهواوؤهم  لهم  ن  حُتَ�سِّ اخللق  كثرًيا من  باأن  الكرمي  القراآن  �سرح 
اتلهم)1(، وو�سمهم باأنهم املعتدون الذين  حلاجة يف اأنف�سهم وحذر من ال�سقوط يف خَمَ

يجب اأن ُيلَْفظوا لفظ النواة، وُيعاملوا مبا هم اأهله من الإق�ساء. فقال تعاىل: ژٿ ٹ 
ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦژ ]الأنعام/ 119[ وقال تعاىل: 
ثم  ]لقمان/ 20[  ژٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦژ 

حكى لنا حال الذين يتابعون اأهواءهم ويتبعون اأفكارهم فاأنذرهم ب�سوء امل�سري و�سر 
املنقلب، وقرر باأن لن يغني عنهم قولهم اإنهم مقلدون ل�سواهم، فقال تعاىل: ژ ں ڻ 
ھ  ھ   . ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ېژ ]البقرة/ 167-166[.

ال�ساحي، مربهًنا  الراقد، وتبعث  النا�س �سيحة توقظ  ي�سيح الإ�سالم يف 
اأن احلاجة اإىل العلم لي�ست قا�سرة على احلياة الأخرى فقط، ولكنها  لهم على 
الدنيوية،  ال�سوؤون  �سالح  اإن  لهم  قائاًل  اأي�ًسا،  الدنيا  احلياة  اأحوال  على  ت�سري 

)1(  خماتلهم: خداعهم ومكرهم. )م(.
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نيا  وقوام الأعمال احليوية ل يتاأتى اإل به، قال عليه ال�سالة وال�سالم: »َمْن اأََراَد الدُّ
َفَعليِه بالِعْلم، وَمن اأََراَد الآِخرَة َفَعَلْيِه بالِعْلِم َوَمْن اأََراَدُهَما َمًعا َفَعَلْيه ِبالِعْلِم«.

يرمي الإ�سالم املق�سرين عن طلب العلم باأ�سد ما يرمي به مق�سًرا يف واجبه 
نيا َمْلُعونٌَة َمْلُعوٌن َما ِفيها اإل عامِلًا  نائًما عن مطلبه. قال عليه ال�سالة وال�سالم: »الدُّ
ًما«. وقال عليه ال�سالة وال�سالم: »اإنَّه ل َخرْيَ يف الَعْي�ِس اإل ِلَعامٍل نَاِطٍق اأَو  اأَْو ُمَتَعلِّ

ِل�ساِمٍع َواٍع«.

الإ�سالم  وُيرمى  الإحلاد  �سوق  فيه  يروج  زمان  �سياأتي  باأنه  الإ�سالم  ينذر 
الدين؛  اإىل  الأباطيل  يد�سون  من  املنافقني  العلماء  من  فيه  وين�ساأ  فيه،  لي�س  مبا 
 )1( ليهدموا �سروح الإ�سالم ويقو�سوا من اأركانه باأنواع احليل اجلدلية التي َتِدقُّ
ِبُح  على غري الواقفني على حقيقة الإ�سالم، فقال : »�َسَتُكوُن َبْعِدي ِفَتٌ ُي�سْ

ُجُل ُموؤِْمًنا ومُيْ�ِسي َكاِفًرا اإلَّ َمْن اأَْحَياُه اهلُل ِبالِعْلِم«. الرَّ

الإ�سالم ي�سرح لنا باأن اجلهل والإ�سالم �سدان ل يتفقان، واأن التدرج يف 
با�ستمرار  الرا�سي باجلهالة يكون را�سًيا  العرفان، واأن  بازدياد  القراآن مرتبط  فهم 
جهله بكالم ربه املق�سود منه تربيته وتطهري نف�سه، ويف هذا من اخل�سارة مال يقدره 

ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ژڻ  تعاىل:  اهلل  قال  احلا�سبون، 

: تخفى. )م(. )1(  َتِدقُُّ
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ھژ ]العنكبوت/ 43[ وقال عليه ال�سالة وال�سالم: »َوَهْل َيْنَفُع الُقْراآُن 
اإلَّ بالِعْلِم«.

هذا هو مقدار ت�سريف الإ�سالم ملقام العلم واحلث عليه، وقد راأيت اأنه اأ�سد 
راء  تاأثرًيا على النف�س واأكرث حتري�ًسا لها من كل ما ن�سمعه من قادة املدنية وُن�سَ

ر ژٺ ٺ ٺ ٿ ٿژ ]الن�ساء/87[. َنوُّ التَّ

تأديب النفس مبكارم اخلصال

ت�ستطيع  ول  لها  وتنفعل  بها  ت�سعر  اأمياًل  للنف�س  اأن  اإن�سان  كل  يعلم 
موازنته  حلفظ  بها  اإمتاعه  يجب  احتياجات  للج�سم  يوجد  كما  عنها،  النفكاك 
وعدم الإ�سرار بكيانه، فكما اأن اجل�سم ي�سعر باجلوع والعط�س والربد واحلر وغري 
ذلك من املوؤثرات الداخلية واخلارجية مما يجب الهتمام باإعطائه حاجته منه اأو 
تكن  واإن مل  وهي  اأ�سياء،  اإىل  بحاجتها  النف�س  ت�سعر  تاأثريه، كذلك  من  وقايته 
ا اإل اأنه ل فرق بينها وبني اجل�سم يف الحتياج اإىل  جوًعا ول ظماأ ول برًدا ول حرًّ

اأخذ ما يقوم بحياتها منها.

نعم للنف�س اأميال ومطلب، وهي واإن كانت ل حُت�سى يف �سورها ول حُت�سر 
يف اأ�سكالها اإل اأنها دائرة على حمور واحد األ وهو ميلها الفطري اإىل نيل كمال 

ت�سعر به يف �سميم فوؤادها ول ت�ستطيع التخلف عنه اإل اأن متوت بح�سرة.
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يف  ولهم  الب�سري،  النوع  اأخالق  بتهذيب  القدم  من  العامل  عقالء  اهتم 
اإقامة الدليل على  اأنف�سنا  اإيرادها، ول�سنا نكلف  ذلك مذاهب ي�سيق املقام عن 
ال�سهرة  ذات  العظيمة  الأمم  اأحوال  اإىل  النظر  با�ستلفات  اإل  �سالحيتها  عدم 
على  �سريحة  دللة  تدلنا  اأميالها  واجتاه  �سوؤونها  نظرة يف  اأقل  اإن  نعم  التاريخية. 
اأن قادتها مل يقفوا على النامو�س الأعظم يف تربية الإح�سا�سات وتهذيب الطباع 
وهو نامو�س العتدال، بل نرى اأن منهم من جعل حما�سن الأخالق قا�سرة على 
اأمته، واأباح ارتكاب الرذائل �سد �سواها، وُيرى هذا الأثر بغاية الو�سوح يف كثري 
من الأمم التي كان لها �سلطان قوي على غريها، ولدينا على �سدق هذه الدعوى 
تفريط يف حق  الوجوه، وهذا كما ل يخفى  بوجه من  ُي�ستطاع دح�سها  اأدلة ل 
الكمال، ل ي�سكن به الفوؤاد ول يرتاح له الوجدان، ويقطع الطريق على النفو�س 
�سه  فال ت�ستطيع اأن تتابع ال�سري اإىل غر�سها الكمايل الذي ُفطرت َم�ُسوقة اإىل َتَلمُّ
وحت�س�سه، ومنهم من اأفرط يف كبح جماح النف�س وقرر لزوم قتل كثري من اأميالها 

واإح�سا�ساتها لدرجة ت�سيق الذرائع عن حتملها اإل لوقت حمدود.

ذكره،  �سبق  الذي  التفريط  نتائج  عن  تقل  ل  نتائجه  كانت  الإفراط  هذا 
الفت  من  اإليها  وجر  اأركانها،  وقو�س  نظامها  واأخل  اإل  اأمة  اأفراد  على  ي�سر  فلم 
تروي�س  يف  الإفراط  هذا  التواريخ،  لت  مطوَّ من  علمه  ُيطلب  ما  الجتماعية 
اَدف غالًبا يف الأمم التي اأ�ساءت فهم دينها ومل تقف عند احلد الذي  النفو�س ُي�سَ
ر يف �سريعتها الأ�سلية. نعم ل �سك اأن من الأديان من جاء اآمًرا بالزهادة املطلقة  ُقرِّ
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اأهل هذه الأديان  واخلروج الكلي عن دائرة الأ�سياء الأر�سية، ولكن غاب عن 
اأن هذه الديانات لها زمن حمدود، وي�ستحيل اأن ُيعمل بها بعد م�سيه واأنها مل 
ُيق�سد منها اإل اإحداث حادث يف الوجود ُيراد منه اإعداد النفو�س لرتقاء درجة 
الإن�سانية  الطبيعة  بَتْهييء  الطريق  لها  مُيهد  اأن  بعد  اإل  تتي�سر  اأن  نهائية ل ميكن 
لقبولها. وهذه الدرجة الثانية التي ندعي اأنها غاية ما ميكن الو�سول اإليه يف حتديد 

ال�سهوات والنزعات هي خطة العتدال.

�سيء  كل  قوام  عليه  ينبني  الذي  الأعظم  النامو�س  هو  العتدال  نعم 
الكائنات  اإىل جميع  انظر  ذلك؟  على  برهانًا  اأتريد  �سيء،  كيان كل  به  وُيحفظ 
ال�سفلية والُعلوية من اأول الذرة املادية الب�سيطة اإىل اأكرب جنم يف قبة الفلك، ترها 
نعم  وانتظامها،  به كمالها  واأن  ِم�ساكها وِمالكها  باأن العتدال  ناطقة  األ�سنة  كلها 
العتدال هو نظام كل �سيء فال ت�ستطيع اأن تعلل كمال �سيء من الأ�سياء اإل 
الآن  يبق ريب  لفقدانه، مل  اإل  تعزو الختالل يف �سيء  اأن  به، كما ل ميكنك 
عند علماء الأر�س كافة يف اأن العتدال هو القاعدة التي يجب اأن يبنى عليها 
كل عمل، وترد اإىل حدودها كل حاجة �سواء ج�سمية اأو نف�سية. ذكر )لرو�س( 
اأحوال طائفة من متعبدين زعموا اأن نيل الدرجات الزلفى يف الآخرة ل يتاأتى 
لهم اإل بقتل جميع خ�سائ�سهم النف�سية، وحرمانها من كل ما تتوق اإليه طبيعتهم 
الفظائع  من  اإليهم  ون�سب  الب�سر،  طاقة  احتمالها  َتَكلُّ عن  الرتوي�س  من  باأنواع 
والأمور الوح�سية مال ي�سدر اإل ممن م�سهم �سرب من اجلنون ال�سديد، ثم قال: 
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»هوؤلء املتعبدون الذين يريدون اأن مُييتوا تاأثري الطبيعة عليهم، �ساروا يف احلقيقة 
باإعطائها  نزعاتهم  حالة  تنظيم  عن  بدًل  لأنهم  تنه�سهم؛  التي  �سهواتهم  �سحايا 

مطالبها يف حدودها املعتدلة، اأرادوا بجنونهم اأن ي�ستاأ�سلوا �ساأفتها«.

اأو  واأميالها،  النفو�س  �سهوات  يف  الإفراط  يف  الأمم  �سائر  �ساأن  هذا  كان 
التفريط يف كبح جماحها، حتى اأ�سفرت �سماء احلق بنور الإ�سالم وانك�سف عن 
اآي اهلل تعاىل منددة بالغالني واملق�سرين،  ا الف�سيلة احلقة كل لثام، فنزلت  يَّ حُمَ
العتدال على  اأ�سول  مقررة  الدين،  ويوم  الدنيا  املنقلب يف  ب�سوء  اإياهم  منذرة 

ق�سطا�س م�ستقيم، مدعمة قواعد الف�سيلة على منوذج حكيم.

نظرْت اإىل منازع الأنف�س نظرة احلكيم اخلبري؛ فلم تقرر لزوم قتل واحدة منها، 
واأرتها  نامو�س العتدال،  اإىل  باإر�سادها  املري�س،  الطبيب  يعالج  بل عاجلتها من حيث 
اأن الزيغ عنه اإىل الإفراط اأو التفريط ُيف�سي بالإن�سان اإىل ما ل حتمد مغبَّته)1(، ول ت�سر 
عاقبته. علمتنا هذه الآي الكرمية اأن اهلل تعاىل مل يخلقنا من عامل العدم اإىل باحة الوجود 
دائرة  عن  وتخرجها  الأنف�س  اإح�سا�سات  متيت  التي  ال�ساقة  العبادات  باأنواع  ليعذبنا 
الكمال الإن�ساين، بل خلقنا ووهبنا كل ما نح�س به من العواطف لنبلغ به ما اأعد لنا 
من الرقي النف�سي ب�سرينا على مقت�سى احلكمة ال�سحيحة، واأرتنا اأن كل ما اأمرنا به من 

اأنواع العبادات اجل�سمية اأو القلبية ل يق�سد به اإل تلك النتيجة. قال تعاىل: ژڍ ڍ 

)1(  مغبته: عاقبته. )م(.
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ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
ک کژ ]املائدة/6[. ي�سرح لنا الإ�سالم باأن الغلو يف الدين لي�س من 
لهم فوق مقدور طاقتهم  الأمور التي يكلف اهلل تعاىل بها عباده، بل اإنه يتنزه عن اأن ُيَحمِّ
ژۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈژ ]البقرة/ 286[. بل كلما يدلنا التاريخ عليه من 

ال�سالة  عليه  قال  اأفكارهم.  واأبادهم هي من خمرتعات  الأمم  اأهلك  الذي  الغلو  اآثار 
ين«. ت�سدى  ا َهلََك َمْن َكاَن َقْبلَُكم بالُغُلوِّ يف الدِّ يِن فاإمنَّ وال�سالم: »اإيَّاُكم والُغُلوَّ يف الدِّ
للخالق  يربهن  مما  فيها  اجل�سم  اإ�سناء  و  العبادة  التهالك يف  اأن  يظن  ملن  الإ�سالم 
اإىل و�سف  اأف�سى بهم  - جلُّ �ساأنه - على �سدة الإخال�س، فقرعهم على ظن 
اهلل تعاىل بغري �سفاته الكمالية، واأنذرهم باأن تهالكهم هذا ف�ساًل عن كونه ذاهًبا 
�سدى فاإنه يجر عليهم �سخط اخلالق وغ�سبه. قال عليه ال�سالة وال�سالم:»َمْن مل 

نِْب ِمْثُل ِجباِل َعَرَفٍة«. َة اهلِل َكاَن َعلْيِه ِمن الذَّ َيْقَبْل ُرْخ�سَ

الإ�سالم دين ال�سعادتني، ونامو�س احلياتني،مل يقرر يف اأ�سوله النقطاع 
وامل�سائل  الجتماعية  احلياة  جتنب  ول  ا«  ِمنَّ َفَلْي�َس  َل  َتبتَّ »َمْن  َبتُّل)1(:  التَّ اإىل 
كل  كال،  الأعمال،  �سائر  عن  والنقطاع  اجلبال)2(  ِرعان  اإىل  بالهرب  احليوية 
ذلك مما ينايف الإ�سالم وي�ستلزم غ�سب امللك العالم. روي اأن رجاًل اأتي اجلبل 
اأََحٌد  ول  اأَنَْت  َتْفَعْل  »ل  له:  فقال    اهلل  ر�سول  اإىل  به  فجيء  فيه  ليتعبد 

َبتُّل: التفرغ للعبادة والنقطاع عن الدنيا. )م(.  )1(  التَّ
)2(  ِرعان اجلبال: اأعالها. )م(. 
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رْبُ اأََحِدُكم �ساعًة يف بع�ِس َمَواِطِن الإ�ْساَلِم َخرْيٌ َلُه ِمْن ِعَباَدِة اأََحِدُكم  ِمْنُكم، َل�سَ
َوْحَدُه اأَْرَبِعنَي َعاًما« هذا �ساأن الإ�سالم يف العتدال يف الدين الذي هو مالك 
اإىل نعيمها يف احلياتني، ول يختلف عن هذا �ساأنه مع  النفو�س وقائدها  ة  لأَِزمَّ
اأميال النف�س ومطالبها، فقد قررنا اأنه ل ياأمر بقتل عاطفة ول باإماتة نزعة، بل 
اإفراط ول تفريط، فال�سخاء مثاًل وهو ذلك  ي�سعى يف جعلها معتدلة قومية بال 
اخللق املحمود ل يعد ف�سيلة يف الإ�سالم اإل اإذا روعي العتدال فيه، وبدون 

ذلك يكون ذنًبا ُيحا�سب الإن�سان عليه، قال اهلل تعاىل: ژوئ وئ ۇئ ۇئ 
ی  یی  ی  ىئ  ىئ  ىئ   . ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ژٺ  مئژ ]الإ�سراء/27-26[  حئ  جئ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤژ ]الإ�سراء/29[.

يرفع  الذي  املحمود  اخللق  ذلك  هو  التوا�سع  التوا�سع؟  يف  قولك  ما  ثم 
�ساحبه عفًوا اإىل مقام ال�سرف واملجد، وهو من ال�سجايا التي يحثنا الإ�سالم على 
التخلق بها. قال عليه ال�سالة وال�سالم: »َلْو َكاَن املتَوا�سُع يف َقاِع ِبْئٍر لَبَعَث اهلُل 
اإِلْيه ِرْيًحا َتْرَفُعه«. ولكن النبي  مل يتاأخر عن حتذيرنا من الإفراط فيه لدرجة 
غار وترمينا اإىل ح�سي�س املذلة والبتذال، وينبهنا اإىل  تف�سي بنا اإىل املهانة وال�سَّ
التفرقة بني َمْن ِمن النا�س َيْح�ُسن لديه التوا�سع، ومن منهم يليق الرتفع لديه، 
حتى يكون الرجل مبثاله منبًها كما هو مبقاله واعًظا. قال عليه ال�سالة وال�سالم: 
»وَمن ل يوِجب لَك ل توِجب له ول كرامة * ل ت�ساحب من ل يرى لك من 
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اأمتي فتوا�سعوا لهم، واإذا  اإذا راأيُتم املتوا�سعني من   * الف�سل كمثل ما ترى له 
راأيتم املتكربين فتكربوا عليهم * الكرب على اأهل الكرب �سدقة«.

على  وبتاأثريها  الأخالق  مكارم  بقدر  تعليمنا  مع  الإ�سالم  ترى  وهكذا 
مراكزنا يف احلياة الأخرى يرينا جادتها احلقيقية وخطتها احلكيمة، حتى ل يكون 
ا َفُيْلَفظ - كما هو معنى حديث �سريف - وهو الأمر  الإن�سان ُحلًوا فيوؤكل ول مرًّ

الذي ينايف �سوؤون احلياة الجتماعية ويعطل من رقيها كثرًيا.

قل يل باأبيك، ماذا يكون �ساأن الطغاة يف اأمة اأفرطت يف ال�سجايا املحمودة 
واأخرجتها عن حدودها املعتدلة؟ واإىل اأي نقطة ت�سل �ِسّرة املعتدين اإذا �سادفوا 
عند كل جرمية عفًوا، وباإزاء كل رذيلة �سماًحا؟ اأما تكون النتيجة متادي الباغني 
يف بغيهم واإخاللهم مب�سببات الأمن والطماأنينة؟ اأما تكون النتيجة حرمانهم من 
التهذيب والأدب، وهما الأمران اللذان ل يتمان اإل بالعقوبات الرادعة والأحكام 
ال�سادعة. قال عليه ال�سالة وال�سالم: ِ»اإقاَمُة َحدٍّ ِمْن ُحُدْوِد اهلِل يف الأَْر�ِس َخرْيٌ 

ِمْن اأَْن مُتَْطُروا اأَْرَبِعنَي َيوًما«.

در�ًسا  بع�سها  در�س  عن  هذا  كتابنا  ي�سيق  �سوؤون  الجتماعية  للحياة 
ا، وهي ت�ستلزم يقظة من كل ع�سو فيها وجلًدا على حتمل عواديها، وفطنة  �سطحيًّ
على حل م�سكالت دواعيها، بل هي احلرب العوان التي ي�سالها الإن�سان من 
والنف�سية،  اجل�سمية  املطالب  اأعلنتها  حرب  حياته،  نهاية  يوم  اإىل  ميالده  يوم 
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و�سبتها ال�سرورات احليوية، حرب ل منا�س منها ملن اأراد الكمال وتو�سم العالء 
يف دار املاآل، حرب اأذن اهلل اأن ي�سب لهيبها ويتاأجج �سعريها لتبعث النفو�س اإىل 
اإظهار خفاياها وحت�سها على ا�ستعمال خ�سائ�سها و�سجاياها لكيال يكون الإن�سان 

تائًها عن اأ�سراره، �سالًّ عن عجائب اأحواله ژ ی جئ حئ مئىئ يئ 
جبژ ]الأنبياء/35[.

ها هي العائلة: قل يل باأبيك، كيف يكون حال الأدب فيها اإذا كان اأبوها 
مفرًطا يف مكارم الأخالق اإفراًطا يجعله يتجاوز عن كل �سيئة ت�سدر من اأطفاله 
الغي  التمادي يف  اإىل  حالهم  يوؤول  األي�س  منهم؟  يح�سل  ذنب  كل  عن  ويعفو 
ون�ساأتهم على عدم احرتام القوى الوازعة التي �سي�سادفونها اأمامهم يوم يكونون 
رجاًل عليهم تكاليف احلياة؟ ل�سك اأن عائلة ُرزئت)1( باأب مثل هذا يكون حالها 
يجب  جمرًما  العدل  �سريعة  نظر  يف  الأب  ذلك  ويكون  الف�سل،  و�ساأنها  اخللل 
تنبيهه اإىل خطة العتدال، اإن �سح هذا يف العائلة فهو يف اجلمعية اأ�سح واأ�سرح.

الأميال  يف  التفريط  �سفاء  من  الإن�سانية  النفو�س  فاأنقذ  الإ�سالم  جاء 
وتنا�سب  الوجود  �ُسنة  تالئم  معتدلة  للب�سر خطة  وخط  فيها،  والإفراط  النف�سية 
قوانني احلياة، مما ي�سمح للنف�س اأن تنال حريتها احلقة فرتتقي يف معارج الكمال 

)1(  ُرزئت: اأُ�سيبت. )م(.
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ژڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  و�سالم  بانتظام 
ڄ ڄ ڄژ ]البقرة/143[.

تصحيح االعتقاد

ار اأوهامها  قد تكلمنا يف ف�سولنا ال�سابقة على لزوم تطهري النف�س من اأَو�سَ
باملظهر املالئم لها وهو العلم ال�سحيح، وا�ستكنهنا لها)1( �سّر �سحتها، وهو قانون 
�سعادتها  ماهية  معرفة  الآن  علينا  وبقي  اأميالها،  بجميع  اإمتاعها  يف  العتدال 
واطمئنانها فنقول: اإّنا نرى اأمام اأعيننا بع�ًسا من النا�س قد رزقوا �سحة ممتعة وثروة 
ج�سيمة، وتهذبوا باأنواع العلوم واملعارف، ولكنهم كثريو ال�سجر، �سديدو احلرية، 
ل يكادون ي�سعرون بالراحة ول يلتذون مبلذة، كاأن لهم يف كل لذة اأملًا، وباإزاء كل 
فرح ترًحا، يح�سون بكاآبة قد رانت على �سدورهم فال يعلمون �سببها ول يعرفون 
موجبها، كاآبة ل تزايلهم اإل بزوال عقولهم عنهم بكاأ�س من الرحيق)2(، فلذلك 

تراهم �سديدي الكلف به، كثريي التحرق لفقدانه؛ لأنه دواوؤهم الوحيد.

املالية،  الرثوة  وتلك  اجل�سمية  ال�سحة  هذه  مع  وال�سجر  الأرق  هذا  �سر  ما 
وهما الأمران اللذان عليهما - كما يقال - مدار ال�سعادة الإن�سانية؟ ما هذه احلرية 
الوجدانية والوح�سة ال�سمريية مع تهذبهم باأنواع العلم، وهو - كما يزعمون - ال�سايف 

)1(  ا�ستكنهنا لها: اجتهدنا ملعرفة كنة حقيقتها. )م(.
)2(  الرحيق: اخلمر. )م(. 
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للنا�س من نزغات الو�سوا�س؟ اأما يدلنا هذا ال�سجر ال�سري على اأن النف�س تائقة لأمر 
ما اإن غاب على الإن�سان علمه فقد دله عليه اأثره؟ واإن ذلك الأمر لي�س هو �سحة 
البدن، ول وفرة املال، ول كرثة البنني، ول �سكنى الق�سور، ول اأكل ال�سنوف، ول 
�سماع العيدان، ول مغازلة الِغيد)1(. بل هو اأمر اآخر ل تعد هذه املالذ بالن�سبة له اإل 
هباء، ول الأكوان بجانبه اإل فناء! ما هو هذا الأمر ال�سامي الذي لو ح�سلت عليه 
النف�س اطماأنت و�سكنت، وهامت به و�سكرت، ور�سيت به وقنعت ؟ هو ل �سك 

�سحة املعتقد واإليك الدليل:

لي�ست النف�س من طبيعة هذه الأج�سام ال�سماء، ول من طينة هذه املادة 
مبالذها  تهتم  اأو  احلقرية،  الأر�س  هذه  اأ�سياء  من  �سيء  اإىل  تاأن�س  العمياء حتى 
لنور يجلي  اإل  تاأن�س  نورانية حم�سة، فال  مهما كانت كبرية، بل هي من طبيعة 
املُنيفة،  القد�س  ح�سرة  على  لت�سرف  الكثيفة؛  الأر�سية  الأ�سياء  ظلمات  عنها 
وتطل على حظائرها ال�سريفة، النف�س اأجل من اأن تقنع بامل�ستهيات اجل�سمانية، 
واأكرب من اأن تر�سى مبالذها املموهة الفانية، فمهما غالط الإن�سان نف�سه بجمع املال 
ورفاهة احلال لريتاح �سره وي�سكن ا�سطرابه، فاإن النف�س ل تفتاأ تقيم عليه احلجة 
اأمره، واكتنه حقيقة �سره،  ِح املحجة، فاإن تب�سر يف  بعد احلجة؛ ليهتدي اإىل َو�سَ
واأنال نف�سه بغيتها من اإبالغها نورها املرجو لها، �سكن فوؤاده واآب اإليه ر�ساده، ولو كان 
ج�سمه بني الَقنا والقنابل وحاله من الفقر يف اأخ�س املنازل، فما هو ال�سبيل اإىل اإبالغ 

)1(  الِغيد: الفتيات الناعمات اجلميالت، جمع الغادة. )م(.
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هذه النف�س الهائمة اأمنيتها واإمتاعها ِبِطْلَبتها من �سحة العقيدة ؟ ال�سبيل لذلك هو 
يُن ُهو العقُل ول ِديَن ملن ل عقَل له«.  العقل: »الدِّ

العقل يف النوع الإن�ساين خ�سي�سة من اأجل خ�سائ�سه، ومنحة من اأف�سل 
منح اهلل عليه، لو ا�سُتْعمل فيما و�سع له واعُتني ب�سحته واعتداله، بالعقل ي�سرب 
وي�ستكنه  اأبعاده،  وعظم  اأجزائه  �سخامة  على  العظيم  الوجود  هذا  غور  الإن�سان 
تنزه  اخلالق  وعلى  وجود  على  بها  في�ستدل  عليه؛  ال�سائدة  النوامي�س  �سري 
اأفعاله عن العبث و�سنائعه عن اللهو، كما ي�ستدل به على علمه وتدبريه ورحمته 
يدر�س  بالعقل  ريبة.  ُيداخله  ول  �سبهة  يقبل  ل  حم�سو�ًسا  ا�ستدلًل  وحكمته 
واأ�سباب  وهبوطها  رقيها  نوامي�س  فريى  الب�سرية،  اجلمعيات  اأحوال  الإن�سان 
اإىل خلقه هادين  اأر�سلهم اهلل  اأحوال الأنبياء الذين  رفعتها و�سعتها، ويتب�سر يف 
بالتدقيق فيما جاوؤوا به ويف الآثار التي تركوها، على معنى  مر�سدين، في�ستدل 
النبوة و�سرورتها للب�سر، وحكمة اهلل تعاىل يف اختالف املدارك والإح�سا�سات ويف 
تباين امللل والديانات، بالعقل مييز الإن�سان بني اأحوال املا�سي واحلال؛ فيفرق تبًعا 
لذلك بني الديانات اخلا�سة وبني الديانات العامة، ويعرث بتع�سيد العلم والَبَدائه 

على الديانة التي يجب اأن تكون خامتة الأديان كلها وباقية بقاء النوع الإن�ساين.

ن الأكوان يف الطبيعة على ترتيب  ق�ست مراحم اهلل - جلَّ �ساأنه - اأن يكوِّ
حمكم، ينطق بل�سان ال�سمت للمتب�سر، ويظهر بلبا�س الو�سوح للمتفكر، ويحبب 
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اإليه النتقال منه اإىل غريه، بدون اأن ي�سعر مبلل ول �ساآمة، ول يوؤوب من ا�ستب�ساره 
بندامة، بدون هذا العتبار بالعقل ل يتاأتى للنف�س اأن ت�سحح عقيدتها، ول يت�سنى 
اأنه قد م�سى على النوع  لها تبًعا لذلك اأن ت�سكن من ا�سطرابها، هذا ول ننكر 
الإن�ساين زمن كان فيه العقل يف دور الطفولية، وكان يكفيه يف الإميان اأن ينده�س لأمٍر 
خارٍق للطبيعة يعطل من �سري نوامي�سها وقًتا ما. وكان اهلل  يراأف بعباده؛ فري�سل 
اإليهم ر�ساًل ميتعهم بخ�سائ�س َتعجُز عن اكتناه �سرها عقولهم، وتنده�س لها األبابهم، 
في�ستدلون بهذه املعجزات على �سدق الر�سول و�سرورة اتباعه، واأما الآن حيث بلغ 
العقل اأَ�ُسّده، والنوع الإن�ساين ر�سده، فال جتدي فيه معجزة ول تنفع فيه غريبة، لأن 
ال�سكوك قد كرثت مع كرثة املواد العلمية، فاإن حدث حادث من هذا القبيل رموا 
فاعله بالتدلي�س اأوًل، ثم اإذا ظهر لهم براءته منه اأخذوا يعللون معجزاته بكل اأنواع 
التعليالت، هذا من جهة، ومن جهة اأخرى فاإن طائفة الإ�سيربيت الرُّوحيني يف اأوروبا 
تعمل الآن من الأعمال املده�سة اخلارقة لنوامي�س الطبيعة ما لو راآه اجلهالء لظنوا اأنه 
من اأكرب املعجزات، مع اأن القوم ل يدعون النبوة ول يزعمون الر�سالة، نعم ل ننكر 
اأن اأعمال هذه الطائفة لي�ست من نوع معجزات الأنبياء - عليهم ال�سالة وال�سالم - 

ولكنه بدون �سك يقلل من اأهميتها يف نظر الذين يقفون مع ظواهر الأ�سياء.

املعجزات  م�سائل  فيها  تروج  ل  الأخرية  القرون  هذه  اأن  على  يدل  ومما 
ًرا منهم اإل اأنهم  تكذيب علماء اأوروبا بكل املعجزات ال�سابقة، وهو واإن كان َتَهوُّ
م�سيبون يف قولهم اإننا يف زمان ل ُيجدي فيه لالعتقاد اإل النور العقلي والدليل 
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جملة  يف  برجنيه(  )هرني  امل�سيو  كتبه  ما  لذلك  ال�سواهد  اأقرب  ومن  العلمي. 
املجالت ال�سادرة يف 15 مار�س �سنة 1898. قال ما معناه : »اإن العلم والتاريخ 
قررا بطالن كل هذه املعجزات )معاذ اهلل( ولكنهما مل ي�ستطيعا اأن ينكرا الروح 
معجزتنا  فاإن  ما؛  معجزة  اإىل  مبحتاجني  فل�سنا  الآن  نحن  اأما  اإليها،  بعثت  التي 
اإيقاظ  اأ�سلح يف  فاإنه  نهاية له؛  العامل العايل الذي ل  الوحيدة اخلالدة هي هذا 

اإح�سا�سنا الديني من كل املعجزات املا�سية« انتهى.

لهذه الأ�سباب جاءت ال�سريعة الإ�سالمية تدعو اإىل ال�سبيل احلق ِبَبَدائه 
  العقل وقواعد العلم، �سارفة النظر عن املعجزات واإظهار املده�سات، لعلم اهلل
رات العلمية، على القوة العقلية، ما ل توؤثره عليها  باأنه �سياأتي زمان توؤثر فيه املقرَّ
اخلوارق للنوامي�س الطبيعية، نعم جاء الإ�سالم يخاطب العقل ويحا�سب الفكر 
ويناق�س الفطنة، فال يدعو اإىل العتقاد بوجود اإله حكيم قادر اإل مع تنبيه العقول 
اإىل الدليل احل�سّي على ذلك، ول ينفي عنه ال�سريك، ول يثبت اليوم الآخر اإل 

بتع�سيد ذلك الربهان وتقويته باحلجة املح�سو�سة.

علم اهلل اأن كثرًيا من ذوي الأهواء يف الأمم الطامعني يف الكربياء والِعَظم 
العامة،  اأنوف  بها  ُيرغمون  اأ�سياء  الدين  يف  يد�سوا  اأن  الطمع  لهم  ن  يح�سِّ قد 
ويقودونهم بها اإىل حيث توعز اإليهم �سهواتهم، فقرر يف دينه الأخري اأن كل دعوة 
بني  الفارق  وحده  فاإنه  عليها،  العلمي  الدليل  ُيطلب  اأن  يجب  القبيل  هذا  من 
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احلق وال�سالل، واملثبط لعزائم اأهل البطالن. قال تعاىل: ژٹ ٹ ٹ 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ 
چ چ چ چ ڇ ڇژ ]البقرة/79[ وقال تعاىل: ژۈئ ېئ 

ېئ ېئ ىئ ىئژ  ]البقرة/111[.

تقليًدا  اآبائهم  تقليد  ديدنهم  الذين  على  والتعذير  باللوم  الإ�سالم  اأنحى 
اأعمى، واجلمود على ما ورثوه منهم من العتقادات الباطلة بدون َرِويَّة ول حتقيق، 

ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  تعاىل:  فقال  العذاب،  و�سر  املتقلب  ب�سوء  فاأنذرهم 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

ٹ ٹ ٹژ ]املائدة/104[.

قرر الإ�سالم باأن حجة الرجل يوم القيامة باأنه اإمنا قلد غريه وتابعه ل تنجيه 
من غائلة العقاب مادام له عقل مييز بني اخلبيث والطيب وبني ال�سار والنافع. قال 

ژھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  تعاىل: 
ې  ۉ  ۉ   . ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
تعاىل:  وقال  ]غافر/48-47[  ەئژ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 

ژائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئژ ]امللك/10[.

الدين  القوية وحدها هي عماد  باأن احلجة  باأبلغ عبارة  الإ�سالم  لنا  �سرح 
يف  واأوقعها  عظيمة،  جناية  نف�سه  على  جنى  فقد  فقدها  فمن  العتقاد،  وِم�ساك 
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م�سيبة كبرية، لأنه يكون بفقدها قد فقد اأعظم دعامة ي�ستند عليها يوم احل�ساب 
الأكرب. قال اهلل تعاىل: ژگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀژ ]الق�س�س/75[.

ملا  املطابقة  متام  مطابقة  وهي  الإ�سالم،  دين  يف  العتقاد  قواعد  هي  هذه 
اأن كل قاعدة  القرون الأخرية من  اأمم الأر�س يف هذه  اأقر عليه جمهور فال�سفة 
ميكن  فقل يل كيف  الن�سيان،  ذيول  عليها  ُت�سحب  اأن  يجب  الربهان  يقررها  ل 
نداء  ي�سمع  اأن  بعد  الإ�سالم  بحقيقة  عامل  م�سلم  عقيدة  اإىل  الزيغ  يتطرق  اأن 
احلق يف �سميم وجدانه يزعه عن ورود الأباطيل ويردعه عن التعلق بالأ�ساليل 

قائاًل له: ژوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی 
ب اأن يجاري الهوى ويتبع  یژ؟ ]الإ�سراء/36[ بل كيف يتاأتى مل�سلم ُمتهَذّ
يف  تعاىل  اهلل  قاله  ما  فوؤاده)1(  جوانح  يف  ينتق�س  اأن  بعد  وغوى،  �سل  من  كل 
ل الذين يقبلون ال�سالل وَيْجُمدون عليه ويجعلون اأنف�سهم وقًفا  َغفُّ و�سف اأهل التَّ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ژ  تعاىل:  قوله  وهو  اخلرافات،  ت�سديق  على 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ 
اللهم  ژ ]الأعراف/179[.  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ 
نهجه  اتباع  ثباًتا على  لدنك  وهبنا من  احلقة،  املدنية  دين  وهو  بدينك  ب�سرنا 
القومي، وارفع عن اأفكارنا ما تكاثف عليها من �سداأ الأوهام، اإنك �سميع جميب 

)1(  جوانح فوؤاده: اأعماقه. )م(.
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ک  ک  ک  ک  ڑ  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ژڇ 

گژ ]يو�سف/108[.

املطالب اجلسمية

على  الكالم  اإل  علينا  يبق  ومل  النف�سية  املطالب  على  الكالم  اأمتمنا  قد 
املطالب اجل�سمية، وهو الق�سم الذي باحتاده بالق�سم الأول والتئامه به يتم لالإن�سان 
احل�سول على �سعادتيه اللتني ي�سعى وراءهما من يوم خلق لالآن، فنقول: تنح�سر 
الت�سرف مبقومات  ال�سحو والعتدال يف  اأمرين، هما: حفظ  املادية يف  ال�سعادة 

اجلثمان، فلنتكلم على كل منها يف ف�سل خا�س:

حفظ ال�صحة

اأن �سحة العقل وهو املميز الأول لالإن�سان عن  قدمنا يف ف�سولنا ال�سابقة 
احليوان تتعلق ب�سحة اجلثمان متام التعلق، واأقل نظرة يف اأحوال الإن�سان تقنعنا 
ب�سدق هذه النظرية، وقد اأدرك فال�سفة العامل املتمدين هذا ال�سر العظيم، فرتاهم 
ا باأمر ال�سحة اهتماًما ل مزيد عليه، ويقررون كثرًيا من القواعد املقّومة  يهتمون جدًّ
للبدن واحلافظة لقواه؛ ليمار�سها الطفل مع القواعد املقوية للعقل واملنمية له يف 
اآن واحد، وجعلوا اأهميتها ل تنق�س عن اأهمية تعليم اأ�سول العلم يف �سيء. قرروا 
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َتِعد  ول  ال�سحة،  مال�ساة  ت�سعى جهدها يف  الأديان  اأن  زعموا  ما  بعد  هذا  كل 
بالنعيم الأبدي اإل من لوى الَك�ْسح عن اأمر جثمانه، وتهكموا على هذا ما �ساوؤوا 
مما ل نرى لزوًما لإثباته هنا، بل نقول �سبق الإ�سالم كافة الب�سر اإىل و�سع القواعد 
ا من  ال�سحية احلقيقية املبنية على ارتباط �سحة العقل ب�سحة اجل�سم وجعلها اأ�سًّ
اأ�س�س الإميان، وحمل كافة متبعيه على الئتمار بها واللتفات اإليها، كما اأمرهم 
باللتفات اإىل غريها من قواعده، ون�سَّ باأنها من اأكرب املنح التي يهبها اهلل للعبد، 
ُلها يف علو املرتبة اإل كلمة التوحيد. قال عليه ال�سالة وال�سالم: »�َسُلوا  ول َيْف�سُ

ا من الَعاِفَيِة«. اهلَل العفَو والَعاِفيَة فاإنَّ اأحَدُكم مَل ُيْعَط َبْعَد اليقنِي َخرْيً

ومل يكتف بهذا بل قرر من مبادئه الأوىل كل نامو�س عام حلفظ ال�سحة 
ال�سالة  عليه  فقال  والعقلية،  اجل�سمية  والريا�سة  النظافة  مثل  اجل�سم،  وتقومي 
ُحوا  ْمِي * َروِّ ْهو اإىل اهلِل اإْجَراُء اخَليِل والرَّ ُهوُر �َسْطُر الإميان * اأَحبُّ اللَّ وال�سالم: »الطُّ

الُقلوَب �َساَعًة َف�َساَعًة«.

اأما الأمرا�س فاإن الإ�سالم يعتربها عذابًا من اهلل تعاىل يبعثه على املري�س 
جزاء له على تعديه للنوامي�س املقررة وع�سيانه للقواعد ال�سحية الثابتة. قال عليه 
ُب ِبِه ِعَباَده« فيجب على امل�سلم واحلالة  ال�سالة وال�سالم: »املر�ُس �َسوُط اهلِل ُيوؤَدِّ
هذه اإذا اأ�سابه مر�س - اأي �سوط عذاب من اهلل تعاىل - اأن ي�سعى يف الإنابة اإىل 
�سبيل العتدال يف �سوؤونه احليوية، ول يتاأتى له هذا اإل با�ست�سارة طبيب حاذق 
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عامل باأ�سول نوامي�س ال�سحة، دار�ٍس لقواعد الطب. قال عليه ال�سالة وال�سالم: 
دار�س  طبيب  قلنا  َدَواًء«  َلُه  اأَنَْزَل  اإلَّ  َداًء  ُيْنِزْل  مل  اهلَل  فاإنَّ  اهلِل  ِعَباَد  َيا  »َتَداَووا 
لقواعد الطب؛ لأن الإ�سالم يحذرنا من الوقوع يف خماتل الدجالني، وينذرهم 
َب ومل ُيْعَلْم ِمْنُه ِطبُّ  بامل�سوؤولية العظمى. قال عليه ال�سالة وال�سالم: »من َتَطبَّ
اِمٌن« ثم اإن عجزت الأطباء عن مداواة العلة بعد اأن يبذل الإن�سان و�سعه  َفُهو �سَ
يف التعالج فاإن الإ�سالم يب�سر ال�سابر على بالئه باأح�سن الأجور يف الدار الآخرة. 
هذا وديننا القومي يعترب �سعف البنية وقلة القّوة من الأعرا�س التي توؤخر الرجل 
عن نيل الدرجات العال يف الآخرة لأنها غالًبا تكون نتيجة الإفراط يف اأمور احلياة، 
ومقدمات التكا�سل عن اأداء واجبات الدين؛ ولذلك يقول النبي عليه ال�سالة 

ِعيِف«. وال�سالم: »املوؤِمُن الَقِويُّ َخرْيٌ ِمن املوؤِْمِن ال�سَّ

الإ�سالم ل يبيح لأي م�سلم اأن يتهاون باأمر �سحته لأي غر�س كان حتى 
يف عبادة ربه والإخبات)1( له؛ روى عبد اهلل بن عمرو بن العا�س قال: »قال يل 
َفُقْلُت:  اللَّيَل؟  َوَتُقوُم  َهاَر  النَّ وُم  َت�سُ اأنََّك  اأُْخرَبْ  اأمْل  اهلِل  َعبَد  يا   : اهلل  ر�سول 
ا  �َسِدَك َعَلْيَك حقًّ ْم َواأَْفِطْر َوُقْم َوَنْ، َفاإنَّ جِلَ َبلى يا َر�ُسوَل اهلِل. َقال: َفاَل َتْفَعْل. �سُ
ا، واإنَّ  َعَلْيَك َحقًّ ِلَزْوِرَك)2(  َواإنَّ  ا  َعَلْيَك َحقًّ ِلَزْوِجَك  َواإنَّ  ا  َعَلْيَك َحقًّ ِلَعْيِنَك  َواإنَّ 
ا،  اأَْمَثالَهِ اٍم، فاإنَّ لَك ِبُكلِّ َح�َسَنٍة َع�ْسَر  اأيَّ وَم ِمْن ُكلِّ �َسْهٍر َثالَثَة  اأَْن َت�سُ ِبَح�ْسِبَك 

)1(  الإخبات: اخل�سوع واخل�سوع. )م(.
)2(  لَزْورك: لزائرك. )م(.
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، قلُت يا ر�سوَل اهلِل: اإينِّ اأجُد  َد عليَّ ْدُت َف�ُسدِّ ْهِر ُكلِّه. َف�َسدَّ َياُم الدَّ فاإنَّ َذلَك �سِ
َياَم نَِبيِّ اهلِل َداُوَد  ول َتِزْد. قلُت: وَما كاَن �سياُم نَبيِّ اهلِل  ْم �سِ ًة. قال: ُف�سُ ُقوَّ
َة  : يا ليتني َقِبلُت ُرْخ�سَ ْهِر. وكان يقول بعد اأْن َكرِبَ َف الدَّ داوَد ؟ قال: ِن�سْ

.» ِّالنبي

ل�سك اأن كل هذه القواعد جتعل امل�سلم �سديد التحفظ على �سحته، كثري 
الغرية عليها، وهذا الغر�س الذي ي�سعى فال�سفة هذا القرن اأن ينق�سوه يف اأذهان 

العامة حتى يهتموا بالنظافة وال�سحة فتقل الأمرا�س وتخف اآثار العدوى.

العتدال يف مطالب اجلثمان

على  للحياة  �سرورية  وكلها  كثرية  مطالب  للج�سم  اأن  اإن�سان  كل  يعلم 
�سريطة العتدال فيها. فالغذاء - وهو اأول املقّومات اجل�سمية - قد ينقلب �سربة 
قا�سية على احلياة اإذا ا�ستعمل باإفراط اأو اإذا مل ُتراع فيه القواعد ال�سحية كجمع 
املتعاك�سات من املواد الغذائية؛ ولهذا فقد اأجمع كل اأطباء العامل على اأن مالك 
الرئي�سية  القاعدة  بهذه  اجل�سمية،  ال�سهوات  العتدال يف  هو  الإن�سانية  ال�سحة 
جاء الدين الإ�سالمي، فلم يحرم علينا �سيًئا من الطيبات قط، بل اأباح لنا الأكل 

وال�سرب من كل �سيء �سحي، ولكن ب�سرط عدم الإ�سراف. قال تعاىل: ژٿ 
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ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ژ ]الأعراف/32[ ژپ 
ڀ ڀ ڀژ ]الأعراف/31[.

ْيج الفواكه وحرمان  لي�ست الزهادة يف الإ�سالم بالتاأثم عن لذائذ املاآكل ونَ�سِ
النف�س من كل ما ت�ستهيه، كال، فلي�ست مقرراته مثل هذه الزهادة التي قد تنايف 

احلياة الجتماعية وتهدم �سروح املدنية، كال، قال اهلل تعاىل: ژک گ گ 
ۀ  ۀ   . ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓژ ]املائدة/88-87[.

يف هذه املنا�سبة نقول اإن ديننا القومي كما مل يحرم التمتع بلذيذ املاآكل، 
َمَنَع  »َما  وال�سالم:  ال�سالة  عليه  قال  املالب�س  بجميل  التحلي  مينع  مل  كذلك 
ِمْهَنِتِه«  ِخَذ َثوبنِي ليوِم اجُلمَعة �ُسَوى َثوِب  َيتَّ ْن  اأَ اإْن َوَجَد �َسَعًة ِمن املاِل  اأََحَدُكم 
ومل يكتف ديننا احلنيف بهذا بل يرغبنا يف التجمل والتزين اإذا مل يق�سد به ريبة 
بل ق�سد به اإر�ساء اخلالق جلَّ وعال يف اإظهار نعمته والتحدث بكرامته. قال عليه 
ال�سالة  عليه  وقال  ي�سرحه.  اأي  َفْلُيْكِرْمُه«  �َسْعٌر  َلُه  َكاَن  »َمْن  وال�سالم:  ال�سالة 
  َياِب« وجاء رجل اإىل النبي د الثِّ يِح َجيِّ د الرِّ وال�سالم: »اإِنَّ اهلَل ُيحبُّ ُكلَّ َجيِّ
فنظر اإليه رثَّ الهيئة، قال: »َما َماُلك؟« قال: من كل املال قد اآتاين اهلل تعاىل. 

فقال: »اإنَّ اهلل َتَعاىل ُيِحبُّ اإَذا اأَنَْعَم َعلى اْمِرٍئ ِنْعَمًة اأَْن َيْنُظَر اإىل اأََثِرَها َعَلْيِه«.
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الواجبات العائلية

بالن�سبة  فاإنها  كبري؛  ومقام  خطري  �ساأن  املتمدينة  اجلمعيات  يف  للعائلة 
الثانية  �سلحت  فاإذا  ال�سغرى،  للعائالت  بالن�سبة  كالأفراد  الكربى  للجمعيات 
�سلحت الأوىل والعك�س بالعك�س، ولذلك ترى فال�سفة الأمم خ�سو�ًسا يف هذا 
القرن يوجهون اأكرب هممهم اإىل اإ�سالح �سوؤونها وتعليم العامة كيفية اإقامة اأََودها 
بالطرق العلمية املثلى. اأما ُكْنه هذه ال�سعادة العائلية فينح�سر يف اأمرين رئي�سني 
العائلة،  برئي�س  منوطان ول �سك  الأمران  ا. وهذان  وماديًّ ا  اأدبيًّ اإ�سالحها  وهما: 
ومطلوبان منه كاأكرب واجب تق�سي به �سريعة املدنية احلقيقية. من هنا نلقي على 
عاتق اأب العائلة واجبني ُيفر�س عليه تاأديتهما على ح�سب ما حتكم به �سنة احلياة، 

فنقول:

الواجب األول: إصالح حال العائلة أدبيًّا

اأحدهما:  رئي�سني:  اأمرين  ي�ستلزم  لعائلته  الرجل  من  الواجب  هذا  اأداء 
ِجلَّة)1( والتكرمي.  اعتباره امراأته �سريكة له يف ال�سوؤون العائلية واإعطاوؤها حقها من التَّ
ًما على اأطفال �سيكونون غًدا اأرباب عائالت مثله واأع�ساء  ثانيهما: اعتبار نف�سه قيِّ
ا ف�سر،  جلمعية لها مقام يف الوجود، توؤثر عليها تربية اأفرادها اإْن خرًيا فخري واإْن �سرًّ
واأن هذه اجلمعية قد ين�ساأ فيها فرد يرفع جمدها اإىل َعنان ال�سماء، وقد ين�ساأ فيها 

)1(  التِجلَّة: الإجالل والتوقري. )م(. 
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اآخر يدهورها اإىل ح�سي�س الذل وال�سقاء، واأن مناط كل ذلك هو الرتبية يف �سن 
الطفولية على املبادئ القومية اأو ال�سقيمة، واأن الأب اأحد امل�سوؤولني عن كل جرمية 
ت�سدر من اأحد اأفراد عائلته التي رباها يف حالة ما اإذا كانت تلك اجلرمية �سادرة 
عن �سوء اإداراته يف الرتبية والتهذيب. بهذه الأمور جاءت �سرعية املدنية اجلديدة، 

وعليها ُبنيت كل نظريات الرتبية العائلية.

نقول �سبق الإ�سالم كافة العاملني اإىل تقرير هذه املبادئ القومية، فقال من 
حيثية عدم اإهانة الن�ساء واحلث على اإكرامهن واحرتامهن بل�سان النبي - عليه 
�َساَء  �َساَء اإلَّ َكِرمٌي َول اأََهانَُهنَّ اإِلَّ َلِئيٌم« و»اْحِمُلوا النِّ ال�سالة وال�سالم: »َما اأَْكَرَم النِّ
« ويف قوله تعاىل: ژۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋژ ]الإ�سراء/24[  على اأَْهواِئِهنَّ

دليل جليٌّ على اأن للمراأة �سطًرا عظيًما من تربية اأطفالها وتهذيبهم.

واأما من جهة انطباق الإ�سالم على ما جاء يف الأمر الثاين، فيكفي فيها هذا 
ِتِه« بهذا الن�س ال�سريح  َرِعيَّ َراٍع َم�ْسُئوٌل َعْن  َراٍع َوُكلُّ  احلديث اجلامع: »ُكلُُّكْم 
على  تعويدهم  عليه  ومفرو�ًسا  فرًدا،  فرًدا  عائلته  اأع�ساء  عن  م�سئوًل  الأب  �سار 
مكارم اخلالل و�سرائف اخل�سال؛ لكي ل يوؤخذ بجريرة الإهمال يوم يوجه اإليه 
َة ومل جَتْرُب  الَّ ْحَم َو�َسِربَت اللَّنَبَ ومل ُتوؤِْو ال�سَّ وِء اأََكْلَت اللَّ هذا املقال: »َيا َراِعي ال�سُّ

الَك�ِسرَي؛ اليوَم اأَنَْتِقُم ِمْنَك« حديث قد�سي.
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الواجب الثاني: إصالح حال العائلة ماديًّا

ا يتعلق كل التعلق   اإن ما تكلمنا عليه من �سرورة اإ�سالح حالة العائلة اأدبيًّ
�سرورة حفظ  الإن�سان هي  بها  ي�سعر  �سرورة  اأول  لأن  وذلك  ا؛  ماديًّ باإ�سالحها 
جثمانه من التال�سي، فاإذا مل ي�سهل لديه احل�سول على هذه ال�سرورة كما يجب 
مل يجد من نف�سه قط باعًثا على ال�سعي وراء �سيء اأدبي مطلًقا. ويف الواقع ماذا 
يكون اأمر عائلة ل جتد من الغذاء ال�سحي ما يقيم �سالمة اأج�سامها ويحفظ على 
اأفرادها قواهم العقلية والبدنية، ول من امل�سكن ما يقيهم عوداي الأمطار والأع�سار، 
ول من امللب�س ما يحفظهم من اأعرا�س اجلو املجتاحة؟ األي�س يوؤول اأمر عائلة مثل 
ن ال�سرورات لأفرادها كثرًيا من الدنايا  هذه اإىل اأخ�س دركات التوح�س؛ َفُتَح�سِّ
ثم  الأخالقية؟  اأبو املفا�سد  باأن الحتياج  املزرية مع علمك  واخل�سائ�س  النف�سية 
اأبوها  يجد  ومل  كافيني  وملب�ًسا  وم�سكًنا  جيًدا  غذاء  وجدانها  العائلة  يفيد  ماذا 
ماًل كافًيا ليق�سي به ما يجب عليه من اإ�سالح حالة عقول اأفرادها باإر�سالهم اإىل 
املدار�س واإيجاد املربني لهم يف كل ما حتتاج اإليه حلياة املدنية؟ األي�س يت�سح من 
كل هذه املالحظات احلقة اأن العائلة حتتاج اإىل من ي�سرف عليها ب�سخاء، واأن قلة 

مال اأبيها قد توقعها يف اأ�سواأ حالت ال�سقاء؟

نعم وبهذه القواعد املمدينة جاءت ال�سريعة الإ�سالمية ال�سمحاء. قال عليه 
)1( َعلى ِعَياِلِه« وقال عليه  َ َع اهلُل عليِه ُثمَّ َقرتَّ ا َمْن َو�سَّ ال�سالة وال�سالم: »َلْي�َس ِمنَّ

: �سيق يف النفقة. )م(. )1(  َقرتَّ
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َدَقٌة«  َلُه �سَ َفُهو  َوَخَدِمِه  َوَوَلِدِه  َواأَْهِلِه  َبْيِتِه  ُجُل يف  الرَّ اأَنَْفَقُه  »َما  ال�سالة وال�سالم: 
ولي�س بعد هذا ترغيب يف ال�سرف على العائلة.

ومما يدلك على ما للعائلة من ال�ساأن اخلطري وما لل�سرف عليها من التاأثري 
الكبري يف نظر ديننا احلنيف ما قاله  يف هذا احلديث ال�سريف: »ِديَناًرا اأَنَْفْقَتُه 
ْقَت ِبه َعلى ِم�ْسِكنٍي َوِديَناًرا اأَنَْفْقَتُه  دَّ يف �َسِبيِل اهلِل َوديَناًرا اأَنَْفْقَتُه يف َرَقَبٍة َوِديَناًرا َت�سَ

ْهِلَك«. َعلى اأَْهِلَك اأَْعَظُمَها اأَْجًرا الذي اأَنَْفْقَتُه َعلى اأَ

بالتق�سف املعروف عند العامة من حرمان النف�س  ياأمرنا  اإن الإ�سالم  نعم 
َظف يع�سر معها كل تهذيب  ال�سَّ املعي�سة على درجة من  من كل �سيء وجعل 
ذلك  كما ح�سل  باملرة  الدين  قيود  ك�سر  اإىل  ما  يوًما  النفو�س  ويحر�س  خلقي، 
اإنَّا نرى الدين الإ�سالمي ياأمرنا بال�سعي يف اإ�سالح حالة  يف كثري من الأمم، بل 
معي�ستنا، جاعاًل ذلك الإ�سالح �سطًرا منه. قال عليه ال�سالة وال�سالم: »اإنَّ ِمْن 

ِلُحَك«. نَْيا َطَلُب َما ُي�سْ الَح َمِعْي�َسِتِه ولي�َس ِمْن ُحبِّ الدُّ ُجِل ا�ْسِت�سْ ِفْقِه الرَّ

ولكن كيف يتاأتى للرجل ا�ست�سالح معي�سته اإذا مل يكن ذا عمل ي�ستغله 
املال والعمل  نتكلم على مقام  اأن  اأو مهنة يتك�سب منها؟ ل �سك يجب علينا 
ه العمل لالإن�سان، فنقول واهلل  يف الإ�سالم لنبطل حجة القائلني باأن الأديان ُتَكرِّ

امل�ستعان:
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مقام العلم واجلد يف نظر اإلسالم

على  الآن  البقاء  تتنازع  التي  املختلفة  اجلمعيات  حالة  يف  نظرة  اأقل  اإن 
�سطح هذه الكرة تدلنا دللة حم�سو�سة على اأن اأ�سبق هذه الأمم كلها يف م�سمار 
اأَِلُفوا الكد والعمل  اأفراد  الفوز بحاجيات ال�سلطة والعالء هي الأمة املركبة من 
وتركوا اجلنب والك�سل، وعلى هذا فيجب اأن يح�سب العمل من �سمن القواعد 
نعم  وا�ستقاللها،  حياتها  لالأمم  واحلافظة  الب�سرّي،  النوع  لأفراد  املمدينة  املهمة 
هكذا يعتربه علماء العمران الآن ولأجله ينددون على الأديان زاعمني اأنها حتبب 

الك�سل لالإن�سان وتقذف به اإىل ح�سي�س الهوان.

نحن ل يهمنا يف هذا الكتاب اإل تربيء الإ�سالم من هذه التهمة الفا�سحة، 
واإثبات اأنه من اأقوى العوامل يف الرتغيب اإىل اجلد والعمل، واأن قواعده من اأ�سد 

القواعد تنفرًيا عن الك�سل.

ير�سدنا  ما  بقدر  الدنيا  للحياة  العمل  اجلد يف  اإىل  ير�سدنا  الإ�سالم  اأجل 
اإىل اجلد يف العمل للحياة لالأخرى. قال عليه ال�سالة وال�سالم: »اعمل لدنياك 
كاأنَّك تعي�س اأبًدا واعمل لآخرتك كاأنك متوت غًدا« وقال عليه ال�سالة وال�سالم: 
ِلُحوا ُدنَْياُكم واْعَمُلوا لآِخَرِتُكم َكاأنَُّكم مَتُوُتون َغًدا« يف هذين احلديثني رد على  »اأَ�سْ
الذين توهموا اأن �سالح الدنيا اأمر يغ�سب اخلالق جلَّ �ساأنه، وي�ستوجب �سخطه 
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َناء)2( الأج�سام  �سْ �سوا)1( اأنف�سهم للتعبد والزهادة ِباإِ عليهم، فنبذوها نبذ النواة وحَمَّ
اء)3( العقول، ومل يعلموا اأن الدنيا دار حرب وهيجاء، واأن القائم فيها يغلب  واإِنْ�سَ
اأن  تلبث  الب�سرية ل  الطبيعة  واأن  احلياة،  فيحرمه كل حقوق  وي�ستعبده  القاعد 
تقيم احلجة على مهملي اأمرها فينقلب تعبدهم املوهوم ف�سًقا وتنك�سهم اإجراًما، 
هذا دلنا عليه تاريخ الأقوام التي اأفرطت يف كراهة الأ�سياء الدنيوية وفرطت يف 
حقوق �سروراتها احليوية ب�سوء فهمها لن�سو�سها الدينية، فلم تلبث اأن لعبت بها 
اأيدي الغوائل الطبيعية َفاْرتَك�َسْت)4( اإىل اأ�سواأ حالة من الف�سوق، لو اطلعت عليها 

لوليت منها فراًرا ومللئت منها رعًبا.

اأما الديانة الإ�سالمية وهي ديانة اآخر اأدوار الإن�سانية، فلم تقرر يف مبادئها 
العبادة التي كان يق�سد بها معاجلة نفو�س تلك الأمم ال�سخرية، بل  اأمثال تلك 
قررت اأن كل عمل يكون منا�سًبا ل�سنن احلياة ومالئًما للنوامي�س التي تعلي �ساأن 
العائلة الب�سرية، وترفع اأميال النف�س عن ح�سي�س البهيمية، يجب اأن يعد عبادة 

خال�سة هلل تعاىل اإذا ق�سد به وجهه الكرمي، ل اإ�سباع نهمة ال�سيطان الرجيم.

اأََود الفرد والعائلة واجلمعية والنوع الإن�ساين  وملا كان ك�سب املال لإقامة 
باأ�سره هو من الأمور التي ت�ساعد على الو�سول اإىل الغاية التي حددها اهلل لهذا 

)1(  حم�سوا: اأخل�سوا. )م(.
)2(  اإ�سناء: اإجهاد. )م(.
)3(  اإن�ساء: اإتعاب. )م(.

)4(  ارتك�ست: ارتدت منقلبة. )م(.
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ال�سالة  عليه  قال  ربه.  الإن�سان  به  عبد  ما  اأف�سل  من  اأنه  الإ�سالم  قرر  النوع، 
ُل الأَْعَماِل الَك�ْسُب احَلاَلِل( وقال عليه ال�سالة وال�سالم: )َمْن  وال�سالم: )اأَْف�سَ
نَْيا َحاَلًل يف  ِه َفُهو َكاملَجاِهِد يف �َسِبيِل اهلِل. َوَمْن َطَلَب الدُّ �َسَعى َعَلى ِعَياِلِه ِمْن ِحَلّ
َهَداِء( ول حت�سب اأن الإ�سالم يرغبنا فقط يف التك�سب  َعَفاٍف َكاَن يف َدَرَجِة ال�سُّ
والعمل، بل يفر�سهما علينا فر�ًسا ويوؤاخذنا على تركهما موؤاخذاتنا على اإهمال 
ٌة َعَلى ُكلِّ ُم�ْسِلٍم( اأمر َلزب)1(. قال عليه ال�سالة وال�سالم: )َطَلُب احَلالِل َفِرْي�سَ

اأما املال، وما اأدراك ما املال! فهو يف نظر الإ�سالم من اأكرب مقومات حياة 
َعَلى  اأعظم دعائم الرتقاء لها. قال عليه ال�سالة وال�سالم: )�َسَياأْتي  الأمة ومن 
هذا  َوُدنَْياُه(  ِديِنِه  اأَْمَر  ِبِه  ُيِقْيُم  يَناِر  والدِّ ْرَهِم  للدِّ ِفيِه  ُجُل  الرَّ َيْحَتاُج  َزَماٌن  تي  اأُمَّ
اأ�سحاب ر�سول اهلل من الأغنياء من يكفي ما لهم لتجريد حملة  وقد كان بني 
ع�سكرية، كما ح�سل من عثمان . وهل بعد مدح النبي  للمال ال�سالح 
اِلِح( يقال اإن دين الإ�سالم ينايف الإثراء  ُجِل ال�سَّ الُح للرَّ يف قوله: )ِنْعَم املاُل ال�سَّ
يجب  زمان  يف  نحن  نعم  عنه ؟  اأخربنا  الذي  الزمان  هذا  مثل  يف  خ�سو�ًسا 
الأنف�س  تن�سط  حتى  والك�سب؛  اجلّد  يف  القومية  ديننا  اأوامر  نظهر  اأن  فيه  علينا 
من ِعَقال)2( خمولها، وتنمحي تلك الظنون الفا�سدة التي يهم�س بها بع�س من 
ت�سمع  الآن ل  العامة �سارت  فاإن  والتعليم،  التهذيب  وظيفة  لأنف�سهم  ينتحلون 
من اإر�ساد الدين اإل ما ينفرهم عن العمل، ويبعدهم عن التك�سب ويحبب اإليهم 

)1(  لزب: �سروري. )م(.
)2(  ِعَقال: َقْيد. )م(.
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القنوع والتق�سف، وهو اإر�ساد مل ُتراع فيه احلكمة النبوية من مداوة القلوب باأوفق 
عالجاتها.

اأما والعلم لو اأن النبي  اأمر النا�س بكراهة املال وترك العمل ولو بقدر 
جزء من مائة مما يفعله اليوم بع�س املعلمني، ملا وجد يف ال�سحابة من ميلك �َسْرَوى 
نقري)1( لأنهم ر�سوان اهلل عليهم كانوا اأطوع النا�س ل�سيد الأنام ، ومع ذلك فاإنا 
نرى الأمر بخالف ذلك على خط م�ستقيم، وها هي اأوامر اهلل تعاىل يف كتابة الكرمي 
حاثة على الك�سب، وها هي ال�سنة ال�سريفة داعية اإليه باأكرث مما نرى يف كتب مدنية 
]الق�س�س/77[  ۆئژ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  ژوئ  تعاىل:  اهلل  قال  الع�سر.  هذا 
ال�سالة  عليه  وقال  ]اجلمعة/10[  ڦژ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ژڤ 

ُلوها ُتَبلِّْغُكم الآِخَرَة«. وقال عليه ال�سالة وال�سالم:  نَْيا، فارحَتِ ُة الدُّ وال�سالم: »ِنْعَم املَِطيَّ
»َطَلُب احَلاَلِل ِجَهاٌد«.

وقوة،  َجَلد  �ساب ذي  اإىل  فنظروا  اأ�سحابه،   جال�ًسا مع  اهلل  ر�سول  وكان 
ر ي�سعى، فقالوا: ويح هذا لو كان �سبابه وجلده يف �سبيل اهلل. فقال  :»ل  وقد بكَّ
ا�س َفُهو  َها َعن امل�ْساأَلِة وُيْغِنَيها َعن النَّ َتُقوُلوا َهَذا؛ فاإنَُّه اإْن َكاَن َي�ْسَعى َعَلى نْف�ِسِه لَيُكفَّ
َعاٍف َفُيْغِنيهم َويْكِفيهم  يٍَّة �سِ يف �سبيِل اهلِل. واإْن َكاَن َي�ْسَعى على اأََبويِن �َسِعيَفنِي اأو ُذرِّ
يَطاِن« يظهر من  َفُهو يف �سبيِل اهلِل. واإْن َكاَن َي�ْسَعى َتَكاُثًرا وَتَفاُخًرا َفهو يف �َسِبيِل ال�سَّ
هذا احلديث ال�سريف اأن ك�سب املال تابع لنية الكا�سب، فاإن ق�سد به الغر�س 

)1(  �َسْرَوى نقري: اأقل القليل. )م(.
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احلق كان ماأجوًرا، واإن ق�سد به دنايا الأميال وخ�سائ�س الأعمال كان موزوًرا ولو 
نَْيا َحاَلًل  كان وجه املك�سب حالًل. قال عليه ال�سالة وال�سالم: »َمْن َطلَب الدُّ
َيانًَة  َباُن َوَمْن َطَلَبَها ا�سِتْعَفاًفا عن امل�ْساأََلِة َو�سِ ُمَكاِثًرا ُمفاِخًرا لقَي اهلَل وُهو عليِه َغ�سْ

لَنْف�ِسِه َجاَء يوَم القياَمِة َوَوْجُهُه كالَقَمِر َلْيَلَة الَبْدر«.

هذا هو القول الف�سل يف هذا البحث، بقي علينا هنا اأن نتكلم قلياًل على ما 
ي�ست�سهد به بع�س املَُثبِّطني)1( بقول اإن الرزق مق�سوم واإن الكد قد ل يغني فتياًل. 
اأما نحن فاأول املعتقدين بذلك، ولكنا ل جنرتئ على اكتناه ما ا�ستاأثر اهلل بعلمه، 
ول نحاول التنقيب عن عامل الغيب، فما يدريني اأن كدي هذا قد يخفق لعلم 
اهلل ال�سابق، ومايل ولإثارة هذه الأفكار التي ب�سوء فهمي لها ت�سدين عن ال�سغل 
والجتهاد وتلفتني عن منهج الر�ساد؟ كال، اإن ال�سريعة الإ�سالمية جاءت بقوانني 

احلياة املُ�ساَهدة املح�سو�سة، ويف تعاليمها ما يدل الإن�سان على ذلك دللة بينة.

تفاوتهم يف  رزقه بني عباده على ح�سب  يق�سم    اهلل  اأن  الإ�سالم  قرر 
اجلد، فمن كان جده اأكرث كان حظه اأوفر، والعك�س بالعك�س، وهذه هي القاعدة 
التي تبعث النا�س اإىل الت�سابق يف ميدان هذه احلياة باطمئنان على نيل مكافاأة 
ِتِه ونَْهَمِتِه)2(«. التعب. قال عليه ال�سالة وال�سالم »اإِنَّ اهلَل ُيْعِطي الَعْبَد َعَلى َقْدِر ِهمَّ

)1(  املَُثبِّطني: املحِبطني. )م(.
)2(  نَْهَمته: بلوغ همته يف ال�سيء و�سهوته فيه. )م(.
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ِمالك  هما  اأمر  والهمة يف كل  الإقدام  اأن  ف�سيح  بل�سان  الإ�سالم  ي�سرح 
اأَة)1( هما �سبب احلرمان واأ�سل الفاقة. قال  النجاح وِم�ساك الفوز، واأن اخلمول والطَّ

روٌم«. اِجُر اجَل�ُسوُر َمْرُزوٌق. الَتاِجُر اجَلَباُن حَمْ عليه ال�سالة وال�سالم: »التَّ

ينادي الإ�سالم متبعيه قائاًل اإن للحياة قواعد ثابتة ونوامي�س معينة، فمن 
عار�سها عار�س اإرادة اهلل تعاىل، ومن وفق اأعماله على نهجها نال بغيته وفاز مبطلبه، 
ومن  ُحرم  فمن خالفها  املقررة،  النوامي�س  لهذه  والك�سب خا�سعان  الرزق  واإن 
لءمها ُرزق، واإن من اأهم نوامي�س الك�سب التبكري للحاجة واجلد فيها. قال عليه 
زَق«  ْبَحُة)2( مَتَْنُع الرِّ يٌب. ال�سُّ ال�سالة وال�سالم: »َمْن َجدَّ َوَجَد َولُكلِّ جمتهٍد نَ�سِ
وقال عمر بن اخلطاب - وهو اأحد من يجب القتداء بهم: »ل يقعُد اأحُدكم عن 
طلِب الرزِق ويقوُل اللَّهمَّ ارزقني؛ فقد علمتم اأن ال�سماء ل مُتطر ذهًبا ول ف�سة« 
ومع كل هذا فاإنا ن�ستطيع اأن ُن�سكت كل معار�س، ونفحم كل جمادل يف ال�سعي 
ِتِه  على الك�سب واجلد وراء الأمل بقوله : »اإنَّ اهلَل ُيعطي العبَد َعَلى َقْدِر همَّ

ونَْهَمِتِه«.

هذا والإ�سالم يحبب اإىل متبعيه الذين يع�سر عليهم الك�سب اأن يهاجروا 
اإىل حيث ت�سهل لهم املعي�سة وتلني احلياة؛ هربًا من الفقر الذي يقول عنه �سيد 
الأنام: »كاَد الَفْقُر اأْن يكوَن ُكْفًرا« وحتامًيا من اأن يكون الإن�سان عالة على غريه. 
الأ�سفار  باقتحام  ولو  احلياة  قوام  ال�سعي يف طلب  اإىل  ذويه  يبعث  الإ�سالم  نعم 

اأَة: اللني. )م(. )1(  الطَّ
بحة: نوم اأول النهار. )م(. )2(  ال�سُّ
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وموا�سلة الت�سيار وخو�س العباب وجت�سم الأو�ساب، قال عليه ال�سالة وال�سالم: 
وا َوَتْغَنُموا«. حُّ »�َساِفروا َت�سِ

على هذه ال�سنن البينية �سار اأ�سحاب �سيد الأنام. قال الإمام اأحمد: وكان 
والبحر ويعملون  الرب  »َيْتُجرون يف  وال�سالم -  ال�سالة  الر�سول - عليه  اأ�سحاب 
يف نخيلهم« هذا ومن يتدبر تاريخ ال�سحابة والتابعني ير مثاًل لهمة واإقدام وعزم 
ماذا  بع�سه.  اإىل  للو�سول  يتوق  واأن  به حقيقة،  يفتخر  اأن  الإن�ساين  للنوع  يحق 
يرى؟ يرى �ِسْرِذمة)1( قليلة كانت منزوية بني ال�سعاب واله�ساب، وهي من الفقر 
والفاقة مبكان ل ي�ساويها فيه غريها من الأمم قامت تنف�س عن راأ�سها تراب اخلمول 
َعة، ائتماًرا)2( باأمثال ما قدمنا من الآيات الكرمية والأحاديث ال�سريفة، ومل  وال�سِِّ
تزل وا�سعة اإياها ن�سب عينيها، حتى بلغت يف مدة ثمانني �سنة من امللك و�َسعة 
عام.  ثمامنائة  مدة  يف  الرومان  دولة  تبلغه  مل  ما  النفوذ  دائرة  وامتداد  ال�سلطان 
بلغت هذا امللك كله واأخ�سعته ل�سيطرتها بطريقة تقرب اأن تكون طوًعا ل كرًها 
وا�سطهاد  والوح�سية  الق�سوة  �سروب  من  الرومان  ي�ستعمله  كان  مبا  قي�ست  اإذا 
تر بعينيك من عجائب  القرن الأول من الإ�سالم  تاريخ  الدينية، طالع  املذاهب 
مما ل تعد همم متمدين هذا  بوجه عام،  ولو  ن�سفه هنا  اأن  ن�ستطيع  ما ل  الهمم 

الع�سر بجانبها اإل ك�ساًل وجبًنا.

)1(  �سرذمة: جماعة قليلة من النا�س. )م(.
)2(  ائتماًرا: امتثاًل. )م(.
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والهمة  القلبية  ال�سهامة  تلك  الآن  ذهبت  فاأين  هكذا  الأمر  كان  اإذا 
الإ�سالمية؟ ثم كيف حل حملها العجز واخَلور حتى عن نيل ما كان �سائًعا عند 

اأطفال اأ�سالفنا من مكارم اخلالل و�سرائف اخل�سال؟

بل�سان  قامت  ال�ستكانة حتى  فيه من  ما هي  الإ�سالمية  الأمة  مل يكف 
بع�س مر�سديها تن�سب تلك احلالة اإىل الإ�سالم، زاعمة اأن لها الأخرى ولغريها 

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ژڈ  مًعا  والأخرى  الدنيا  لالإ�سالم  اإن  كال،  الدنيا. 
ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  کگ  ک  کک 
ژۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ڻژ ]النحل/ 30[، 
ې ې ې ژ ]البقرة/ 201[ هذا حديث رب الإ�سالم ژٺ ٺ ٺ 

ٿ ٿ ژ ]الن�ساء/87[.

ل َيْجِن امل�سلمون على دينهم باأكرث مما فعلوا، ولينظروا اإليه نظر عقل وروية 
اأهواءهم واأفكارهم، ول مينعوا علماء املدنية  لريوا اأن اأكرثهم الآن ل يتبعون اإل 
يف  يوم  �سياأتي  اأنه  وليعلموا  اإليه،  ظلًما  ونه  يد�سُّ مبا  الإ�سالم  اإىل  اللتفات  من 
ا يظهر الإ�سالم يف العامل برونق ي�سبه ما كان عليه يف زمن  م�ستقبل قريب جدًّ

ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  ژوئ   : الأنام  �سيد 
ېئىئ ژ ]ف�سلت/53[ ژ ۇئ ۆئ ۆئ ژ ]املزمل/ 18[.
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الواجبات الجتماعية

�أواًل:  يكون:  �أن  من  �ملتمدينة  �لع�صور  يف  خ�صو�ًصا  �إن�صان  �أي  يخلو  ال 
و�للغة  �ملعتقد  بقانونها وم�صاطًر� الأع�صائها �الآخرين يف  ُيْحكم  ع�صًو� يف جمعية 
و�ملقت�صيات �الجتماعية، ثانًيا: يكون مرتبًطا بعالئق �لوطنية و�ملحكومية مع قوم 
ينافونه يف �ملعتقد�ت و�لعاد�ت، ثالًثا: تكون جمعيته �لتي يكون هو ع�صًو� منها 
�أكرثها،  �أو يف  �حليثيات  �صائر  تنافيها يف  �أخرى  �مل�صالح جلمعيات  م�صاملة الحتاد 
بينهما.  �حليوية  �مل�صائل  الختالف  �أخرى  جلمعية  معادية  جمعيته  تكون  ر�بًعا: 
فالثالث �أحو�ل �ملتقدمة ال تخلو منها �أبًد� جمعية من �جلمعيات �لكبرية �حلية، 
�أو �أحيانًا كثرية على ح�صب  �إليها �حلال �الأخري حيًنا من �الأحيان  وقد ين�صاف 
دو�عي  و�أهمية جتربها  مدنية  �الأمم  �أكرث  �أن  باأعيننا  نرى  فاإّنا  �لوجود،  �أهميتها يف 
�ال�صتعمار �إىل مو��صلة �حلروب كل �آن حر�ًصا على م�صاحلها ولو مع قبائل �صغرية.

ال  طبيعي  تق�صيم  باأنه  �العرت�ف  يوجب  �لتق�صيم  هذ�  �إىل  �لنظر  جمرد 
منا�ص منه، الأنه ل�صان حال كل �أمة متمدينه وغري متمدينة معا�صرة لنا �أو بعيدة 
�لعهد عنا، نقول �الآن �إن كل �صريعة عادلة يجب �أن ت�صع لكل من هذه �الأق�صام 
�الأربعة و�جبات تنيط رعاياها مبالحظتها �أمام كل ق�صم منها ب�صرط �أن تكون تلك 
�أمر مل  �لوجود، وهذ�  ل�صنن هذ�  ومو�فقة  �حلقة  �لعد�لة  �لو�جبات منطبقة على 
يتو�صل �إىل �إمتامه وتنفيذه على ح�صب نو�مي�ص �لعدل �حلق �إىل هذه �ل�صاعة �إال 

�لدين �الإ�صالمي، و�إليك �لتف�صيل و�لربهان:
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�الإ�صالم يق�صم �لعامل يف نظره يف �أربعة �أق�صام كما قدمنا، ويحدد بالن�صبة 
ومالحظتها،  مر�عاتها  �مل�صلمني  على  ويفر�ص  خا�صة،  و�جبات  منها  ق�صم  لكل 
فالنا�ص �أمامه تنق�صم: �أواًل: �إىل م�صلمني. ثانًيا: �إىل ذميني وهم �أهل �لكتاب من 
�ليهود و�لن�صارى �لذين يكونون يف ذمة �الإ�صالم وحمكومني بقو�نينه. ثالًثا: �إىل 
معاهدين �أو م�صاملني حلكومة �الإ�صالم. ر�بًعا: �إىل حماربني له. فلنتكلم �الآن على 
�لو�جبات �ملفرو�ص على �مل�صلمني مر�عاتها بالن�صبة لكل ق�صم من هذه �الأربعة 

�الأق�صام فنقول:

1- واجبات املسلمني فيما بينهم

ت�صتلزمه  ما  كلَّ  نحوهم  يالحظ  �أن  �مل�صلمني  ل�صائر  �مل�صلم  على  يجب 
نعم  و�ل�صيا�صية.  �لطبيعية  �حلقوق  �صائر  و�مل�صاو�ة يف  �ملحبة  مثل  �حلقة،  �الأخوة 
عن  �لنظر  ب�صرف  له  �إخو�نًا  �جلمعية  �أع�صاء  �صائر  يعترب  �أن  �مل�صلم  على  يجب 
�ختالف �صوؤونهم وتباين �أ�صولهم و�ألو�نهم و�أن ال يكون مناط �لتمايز بينهم �إال 
�ملز�يا �ل�صخ�صية و�ملكت�صبات �لذ�تية، مع جعل هذه �مليزة موكواًل �حلكم فيها �إىل 

جانب �خلالق جلَّ �صاأنه، وعدم غنائها عن �صاحبها �أمام �لقانون �لعادل.

�أويّل من �صر�ئط �الإميان؛ لقوله عليه  �أما �لتحاب بني �مل�صلمني فهو �صرط 
ابُّو�« ونريد  َة حتَّى ُتوؤِمُنو� ولْن ُتوؤِمُنو� حتَّى حَتَ �ل�صالة و�ل�صالم: »َلْن َتْدُخُلو� �جَلنَّ
هنا �أن ننبه �أن هذه �ملحبة يجب �أن تكون �صادقة خالية من �صو�ئب �لرياء و�لدهاء، 



119119
الواجبات ال�صخ�صية والعائلية والجتماعية

و�إال �صارت نفاًقا �إن مل ينك�صف �صره �ليوم ففي �لغد، ولهذ� يجب �ل�صعي يف 
تطهري تلك �ملحبة وجعلها خال�صة كما ي�صعى لتطهري �الإميان من �صو�ئب �ملكفر�ت؛ 
بالتب�صر يف مبلغ عالقاته مع  �إال  حتى يتم له �حل�صول عليها، ولن يتم له ذلك 
بني ملته، ويف نتائج ركونه �إليهم �أو �بتعاده عنهم، ويف عو�قب �الإخال�ص لهم �أو 
مد�ر�تهم، ب�صرط �أن يكون عاملًا بحقيقة �حلياة وتكاليفها لريى ر�أي �لعني �أن حياته 
مرتبطة بحياتهم وموته مبوتهم، �إذ� مت له �حل�صول على هذ� �لتب�صر كما يجب يجد 
نف�صه َم�ُصوًقا رغم �أنفه �إىل �إخال�ص �حلب لبني ملته، كما يكون م�صوًقا لاللتجاء 

�إىل ح�صن �صامخ هربًا من �صيل جارف.

�جتماعية،  �صعادة  كل  مناط  هي  �الإ�صالم  �إليها  يدعو  �لتي  �ملحبة  هذه 
�أحو�ل �الأمم �ملتمدينة وتاأمل جيًد� يف دقائق  َوِمالك كل مدنية حقيقية. �در�ص 
�أجز�ئها، تر �أن �أكرث �الأمم متا�صًكا بني �آحادها وتال�صًقا بني �أفر�دها هي �أ�صبقهم �إىل 
م�صمار �ل�صعادة �حليوية، و�أولهم كلمة يف �الأحو�ل �لعمومية، وتر مثل هذه �الأمة 
ال َتْعرُث حتى تقوم، وال تهمد حتى تن�صط، فبينما تر�ها مرتبكة يف �أمورها �خلارجية 
ومهددة يف منابعها �حليوية مما يقرب �إليك �جلزم بقرب �صقوطها وو�صك �نحاللها، 
ال تلبث �أن تر�ها قامت تنف�ص عن ر�أ�صها غبار �الرتباك و�صاحت مبن يناوئها من 
كل جانب؛ فبددتهم بغري �صالح، ورفعت يف �صر هربهم �الأقد�ح، هذ� من �أ�صر�ر 
�لتما�صك �لذي هو نتيجة �ملحبة، ولي�ص ما نر�ه يف �الأمم �ليوم �إال جزًء� ي�صرًي� مما 
كان بني �آبائنا �الأَُول، فرفعهم �إىل �أَْوج مل ينله لالآن غريهم، و�أو�صلهم �إىل جمد مل 
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َيُتق)1( �إليه �صو�هم. متَّ لهم ذلك بعد �لتقاطع و�لتنابذ بف�صل �لديانة �الإ�صالمية 
و�لعمل باأو�مرها �ل�صماوية، ولو �أردنا �أن ننقل هنا ما ورد يف �صرورة �لتحاب بني 
�، فنكتفي باإير�د حديث �صريف يدلنا على  �مل�صلمني للزمنا �صفحات كثرية جدًّ
هم  نق�صان �إ�صالم �لذين يدعونه زوًر� حالة كونهم ال يهتمون �إال باأنف�صهم ومالَذّ
َبَح ال َيْهَتمُّ  �صارفني �لنظر عن كل ما يعود بالنفع على �إخو�نهم وهو : »وَمْن �أَ�صْ

باملُ�ْصلمنَي َفَلي�َص ِمْنهم«.

�لتي  �الأخوية  �ملحبة  مبلغ  على  تدلنا  تاريخية  حقائق  بع�ص  هنا  ولنورد 
كانت موجودة بني �أفر�د �جلمعية �الإ�صالمية �الأوىل؛ ليتعظ بها �أبناء هذ� �لع�صر، 
وليعلمو� �أنهم بلغو� منها درجة ال حت�صل بني �أخوين �صقيقني يف هذ� �لزمان، قال 
�أطلب �بن عم يل ومعي �صيء من ماء  حذيفة �لعدوي: »�نطلقُت يوم �لريموك 
و�أنا �أقول �إن كان به رمق �صقيته وم�صحت به وجهه، فاإذ� �أنا به، فقلت: �أ�صقيك 
�إليه،  به  �أن �نطلق  �إيّل  فاأ�صار �بن عمي  �آه؛  فاإذ� رجل يقول:  �أن نعم،  �إيّل  فاأ�صار 
�آخر، وقال:  به  �أ�صقيك. ف�صمع  �لعا�ص، فقلت:  فاإذ� هو ه�صام بن  قال: فجئته، 
�آه، فاأ�صار ه�صام �نطلق به �إليه، فاإذ� هو قد مات، فرجعت �إىل ه�صام، فاإذ� هو قد 
�لطاهرة  �الأرو�ح  �إىل هذه  �نظر  مات«  قد  هو  فاإذ�  �بن عمي،  �إىل  فرجعت  مات، 
�لتي يحنو بع�صها على بع�ص حتى يف �صاعة ال ت�صتطيع �لو�لدة فيها �أن تفتكر يف 
ِثر غريها عليها يف �صاعة هولها  فلذة كبدها. �نظر �إىل هذه �لنفو�ص �لزكية �لتي ُتوؤْ

)1(  َيُتق: يطمح. )م(.
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عظيم و�أملها ج�صيم ژېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یژ ]�حل�صر/9[. 
ثم تاأمل فيما ت�صتلزمه هذه �ملحبة من �الأو�صاف �لتي يفتخر بها هذ� �الإن�صان ويدعي 
��صتناًد� عليه �أنه �أرفع من �حليو�ن. هل بعد هذ� �لتما�صك �لعجيب بني �أفر�د �آبائنا 
ة هذه �ملعمورة مع قلة عددهم َوُعَددهم؟ هذه  �الأَُول ن�صتغرب �صرعة �متالكهم الأَِزمَّ
ا �أو فقرًي�،  �ملحبة �حلقة كانت �صاأن كل فرد من �الأفر�د �صو�ء كان �أمرًي� �أو حقرًي� غنيًّ
وما كان ي�صد ذ� �ملقام �ل�صامي ما هو فيه من �لرئا�صة عن �أد�ء و�جبها بدون �إخالل 
و�ليها -  �أي   - عليها  وهو عامل  �بن عبا�ص  �إىل  �لب�صرة  قر�ء  مرة  �جتمع  بوظيفته. 
�م يتمنى كل و�حد منا �أن يكون مثله، وقد زّوج �بنته من  �م قوَّ فقالو�: لنا جار �صوَّ
�بن �أخيه، وهو فقري ولي�ص عنده ما يجهزها به، فقام عبد�هلل بن عبا�ص فاأخذ باأيديهم 
فحملو�،  �حملوها،  فقال:  ِبَدٍر)1(،  �صت  منه  فاأخرج  �صندوًقا،  وفتح  د�ره،  و�أدخلهم 
فقال بن عبا�ص: »ما �أن�صفناه؛ �أعطيناه ما ي�صغله عن قيامه و�صيامه، �رجعو� بنا لكي 
نعينه على جتهيزها فلي�ص للدنيا من �لَقْدر ما ي�صغل موؤمًنا عن عبادة ربه، وما بنا من 

�لِكرْب ما ال نخدم �أولياء �هلل تعاىل«. ففعل وفعلو�.

دعائم  تاأيدت  �الأوىل  �الإ�صالمية  �الأمة  يف  �ل�صحيحة  �ملحبة  هذه  ب�صريان 
�مل�صاو�ة و�حلرية و�لعد�لة فيها تاأييًد� ال ُيبلغ �َصاأْوه)2( وال ُيتح�صل بغري �الإ�صالم 

على جزء منه مما �صنتكلم عليه تف�صياًل يف فر�صة �أخرى.

)1(  ِبَدر: �أكيا�ص بكل و�حد منها �ألف �أو ع�صرة �آالف درهم، مفردها َبْدرة. )م(.
)2(  �صاأوه: غايته و�أمده. )م(.



122122
ُة والإ�صـالم املََدِنيَّ

هذ� وقد ناط �لدين �الإ�صالمي بكل فرد من �أفر�د �مل�صلمني و�جب �ل�صعي 
تعاىل هي  �هلل  يحبها  عبادة  �أعظم  �أن  وقرر  مركزها،  وتاأييد  �الأمة  �إعالء كلمة  يف 
�ل�صعي ور�ء حتقيق �ل�صعادة �لعامة. قال عليه �ل�صالة و�ل�صالم من حديث: »�إِنَّ 
وحَده  �هلَل  َيْعُبَد  �أَْن  ِمْن  لُه  َخرٌي  �الإ�ْصالِم  َمَو�ِطِن  بع�ِص  يف  �َصاَعًة  �أََحِدُكم  رْبَ  �صَ
ة  َعامَّ ِمْن  َخرٌي  �لَبنْيِ  َذ�ِت  اَلُح  »�صَ و�ل�صالم:  �ل�صالة  عليه  وقال  َعاًما«.  �أربعني 
وم« وقال عليه �ل�صالة و�ل�صالم: »َعْدُل َيْوٍم خرٌي ِمْن ِعَباَدِة �ِصتِّني  الِة و�ل�صَّ �ل�صَّ
ا َخَدَم �هلَل ُعْمَرُه«، »َمْن َم�َصى يف َحاَجة �أَِخْيِه  ى َحاَجًة الأَِخيِه َفَكاأنَّ �َصَنًة«، »َمْن َق�صَ
� لُه ِمن �عِتَكاف �َصهرين«، »َمْن  َها َكاَن َخرْيً و مَل َيْق�صِ اَها �أَ �َصاَعًة ِمْن لْيٍل �أَو نََهاٍر َق�صَ

َمُه �هلُل يوَم �ِلقَياَمة ِبِلَجاٍم ِمْن نَاٍر«. َعِلَم ِعْلًما َفَكَتَمُه �أَجْلَ

ال �صك �أن من يتاأمل فيما �صردناه هنا من �الأحاديث �ل�صريفة ير بعينيه �أن 
مق�صد �هلل - جلَّ وعال - من �صن �الأديان لي�ص هو �لتهالك يف �لعبادة �جل�صمية 
�أو �لتفاين يف �لزهادة �مل�صنية، بل ق�صده تهذيب �جلمعيات �لب�صرية وترقيتها �إىل 
�أَْوج مدنيتها ب�صيادة �لنو�مي�ص �ملمدينة على �أفر�دها. �أال ترى �أنه يقول �إن �صماع 
�لبني خري من عامة  �إ�صالح ذ�ت  و�إن  �عتكاف �صهرين،  كلمة حكمة خري من 

�ل�صالة و�ل�صيام؟

�للهم �رزق �مل�صلمني تب�صًر� يف دينهم، وهمة ملحو �خلزعبالت من �أذهانهم، 
فاإن من يفهم  بها،  ُيرى  �أن  �لتي يجب  بالعني  يرو� �الإ�صالم  �أن  ي�صتطيعو�  حتى 
وتنابذهم  بتقاطعهم  �الآن  �مل�صلمني  �أن  يتحقق  �لنبوية  �الأخبار  من  هنا  نقلناه  ما 
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ا، و��صتوجبو� �صخط �خلالق باتباعهم الأهو�ئهم. نعم  وجهلهم قد نبذو� دينهم ِظهريًّ
�إن هذه �الأحاديث تدلنا على �أن �لتقاطع و�لتباغ�ص ينايف �الإ�صالم باملرة، بل هو 
ُمُروق منه، فاإن �هلل  مل ُينزل هذ� �لدين لالأفر�د، بل �أنزله لعموم �جلمعية، فاإن 
�أكرث �أو�مره ال ميكن �لعمل بها �إال بااللتئام و�لوئام ال بالتقاطع و�النف�صام. قال 
عليه �ل�صالة و�ل�صالم: »�الإِ�ْصالُم �إِىل �جَلَماعِة �أَْحوُج من �جَلَماَعِة �إىل �الإ�ْصاَلِم«.

ا�صتطراد اإىل الرق يف الإ�صالم

نحن ال نحب �أن نختم هذ� �لف�صل قبل �أن ُنري �لقارئ �للبيب �أحكام �لديانة 
فو�ئد جليلة ج�صًد� جتعلنا  �مل�صاألة  هذه  ذكر  فاإن يف  اء)1(؛  لالأَِرقَّ بالن�صبة  �الإ�صالمية 
ر�أيته من  فنقول: كلما  �لب�صرية،  و�لعد�لة  �الإلهية  �لعد�لة  �لهائل بني  �لفرق  ندرك 
حقوق �مل�صلم على �مل�صلم ينطبق متاًما على �الأرقاء فهم بحكم �ل�صرع �إخو�ن مو�ليهم 
للحديث �ل�صريف: »�إِْخو�ُنُكم َحوَلُكم َجَعَلُهم �هلُل حَتَْت �أَْيِدْيُكم«.. �إلخ، وبناء على 

هذ� فلي�ص الأعظم عظيم حق يف �لتفاخر على عبد زجني م�صلم مهما كانت �صفته.

كان    �لغفاري  ذر  �أبا  �أن  �ملو�صوع  هذ�  يف  به  �ال�صت�صهاد  يجمل  ومما 
يناق�ص عبًد� بح�صرة �لنبي  فغ�صب منه، وقال له: يا �بن �ل�صود�ء، فما �أمت هذه 
اُع)2( لي�َص البِن  اُع طفَّ �ل�صَّ �لكلمة حتى �لتفت �لنبي  وقال له : »َطفَّ �ل�صَّ

)1(  �الأرقاء: �لعبيد �ملماليك، جمع: �لرقيق. )م(.
ه. )م(. )2(  َطفَّ �ل�صاُع: طفح �لكيل، و�ملر�د: ز�د �الأمر عن حدِّ
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الٍح«. فو�صع �أبو ذر عند ذلك خده  ٌل �إال ِبَعَمٍل �صَ وَد�ِء َف�صْ اِء على �بِن �ل�صَّ �لبي�صَ
ي«، وكان عبد �لرحمن بن عوف �إذ�  على �لرت�ب وقال للزجني: »ُقم َفَطاأْ على َخدِّ
م�صى ال يفرتق عن عبيده لت�صابه �أَْلِب�َصِتِهم وت�صاكل �أزيائهم وعدم تقدمه عليهم، 
رقيقه  �ل�صوق مع  �إىل  مرة  تعاىل عنه - ذهب  ا - ر�صي �هلل  عليًّ �الإمام  �أن  وروي 
فا�صرتى ثوبني، �أحدهما �أكرث ثمًنا من �الآخر، فاأعطى خادمه �الأثمن و�أخذ لنف�صه 
�الآخر، فقال له �لرقيق: »�أنت يا موالي �أحق بهذ� �لثوب« فقال له �أمري �ملوؤمنني: »كال 
�إنك �أوىل به مني، الأنك �صاب و�أما �أنا فقد َهِرْمُت)1(« وكان عمر بن �خلطاب  يقول: 
�أبا بكر �صيدنا و�أعتق �صيدنا« )يعني بالاًل �لزجني(. فانظر باأبيك كيف �صاد حب  »�إن 
�مل�صاو�ة يف �أفكار �ل�صحابة وهم ملوك �لعرب يف �جلاهلية حتى �صار مثل عمر ال ينظر �إىل 
بالل �لزجني �إال من حيث خ�صائ�صه المن حيث لونه وال �أ�صالته! وملا �حت�صر عمر ومل 
يرد تعيني َخلٍَف له، �ُصمع يقول: »لو كان �صامل موىل �أبي حذيفة )�أي رقيقه �صابًقا( 

ا ما جعلتها )�أي �خلالفة( �صورى«. حيًّ

فهل �صمعت �أيها �لقارئ يف تاريخ �لب�صر �أن حب �مل�صاو�ة و�الإخاء و�حلرية 
�صاد يف �أمة من �أمم �الأر�ص �إىل هذه �لدرجة؟ �إن هذه �مل�صاو�ة مل يحلم به فيل�صوف 
لالآن حتى يف �آخر �لقرن �لتا�صع ع�صر، وال يت�صور �أحد من مت�صرعي هذ� �لقرن 
�أن من �ملمكن حدوث هذه �مل�صاو�ة وال بني �أكرث �الأمم مدنية وعداًل، فمن يلومني 
�الآن �إذ قلت باأرفع �صوت �إن هذه �مل�صاو�ة هي �آخر ما ميكن حدوثه بني �لب�صر، و�إن 

)1(  َهِرْمُت: َكرُبْت �صنِّي. )م(.
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كل خطوة تخطوها �الأمم �ملرتقية يف �صبيل تعميم هذ� �ملبد�أ �لعظيم لي�ص هو �إال 
تقربًا من هذ� �الأُ�ّص �الإ�صالمي؟ ومن يكذبني �إذ� قلت �إن هذه �مل�صاو�ة �حلقة مل 
ت�صطر لالآن �إال يف �لكتب �الإ�صالمية. �للهم �هد �مل�صلمني للتمتع بجمال دينهم، 

ثَّل جمدهم)1(. و�ألهمهم ذكرى ُموؤَ

قرر  ذكرت  كما  �الإ�صالم  كان  �إذ�  فيقول  �صائل  ي�صاألنا  �أن  يحتمل  هنا 
اء و�الأحر�ر �إىل هذه �لدرجة، و�أظهر لهم من �ل�صفقة و�لرحمة ما  �مل�صاو�ة بني �الأرقَّ
مل يح�صل مثله يف تاريخ �لب�صر باأ�صره حتى قرر قتل �حلّر بالعبد وعدم قتل �لعبد 
باحلّر، فلماذ� مل يقرر �إبطال �لرق وحموه؟ فهل كان �إبطال �لرق �أ�صد �صعوبة من 
�إبطال عبادة �الأوثان؟ فنجيب: �إن �الإ�صالم دين عام مل ياأت �إال الأجل �أن ُيتبع 
وُي�صار بح�صب تعاليمه، وال ي�صح ذلك �إال �إذ� كانت �أو�مره ونو�هيه مالئمة للطبيعة 
�لب�صرية �لتي ُفطر �لنا�ص عليها، ومنا�صبة للبو�عث و�الأميال �الإن�صانية �لتي ال مفر 
من �لتاأثر بتاأثري�تها، وم�صاكلة للنو�مي�ص �ل�صائدة على �جلمعية �الآدمية رغم �أنفها، 
�لبهيمية  ا من حالة  تدريجيًّ �الإن�صاين  �لنوع  لريتقي  �أفر�دها  من  علم  وعلى غري 
بوجودها  �أح�ص  �لنو�مي�ص  �صيالقيها، هذه  �لتي  �ملدنية  ذروة  �إىل  فيها  كان  �لتي 
فال�صفة �لعمر�ن مثل )�أوج�صت كنت( و)هجل( و)�صبن�صر( وغريهم الأنهم ر�أو� 
�لنوع �الإن�صاين متبًعا �صل�صلة يف �لرتقيات منتظمة �حللقات ال ميكن تخلفه عنها 
بوجه من �لوجوه رغًما عن �لفنت �لتي تعرتيه و�لثور�ت و�ملظامل �لتي تن�صب فيه، 

)1(  ُموؤَثَّل جمدهم: عر�قة جمدهم. )م(.



126126
ُة والإ�صـالم املََدِنيَّ

�لب�صيط عو�ئق وحو�ئل ما هي  �إن كل هذه �لعقبات �لتي تظهر للنظر  بل قالو� 
�إال فو�عل ت�صوق �إىل �الأمام وُتخرج �الإن�صان من �خللط �إىل �لنظام، فكل حكمة 
ميكن  �أنه  تت�صور  فال  عالية  �صامية  �ملجرد  لل�صامع  ظهرت  مهما  �لفال�صفة  يقولها 
�لب�صري  �لتدرج  نو�مي�ص  �صري  معها  لوحظ  �إذ�  �إال  �الأمم  طبقات  يف  بها  �لعمل 
كانو�  مهما  بالدقة  �لنو�مي�ص  تلك  �صري  �إىل  �حلكماء  ي�صل  �أن  وهيهات  وتطوره، 

مطلعني �أو منقبني.

�إن من ميعن نظره يف تطور�ت �الإن�صان وتدرجه يف �لرتقي �لفكري و�ملادي 
ير بطريقة حم�صو�صة �أن كل تطّور دخل فيه �صعب من �ل�صعوب مل يح�صل �إال يف 
� للدخول  �لوقت �لذي �صار فيه �جل�صم �لعام للهيئة �الجتماعية متهيًئا وم�صتعدًّ
�أوروبا �ئتماًر�  �أفق بع�ص ممالك  �إن نو�مي�ص �حلرية و�مل�صاو�ة مل ت�صرق على  فيه. 
بقول فيل�صوف �أو �إجابة لن�صيحة حكيم، كال، بل تقدم ذلك منا�صبات ومقت�صيات 
هياأت ج�صم �لهيئة �الجتماعية �إىل قبول �صكل �آخر غري �ل�صكل �لذي كانت به. 

وهذ� بحث لو �أطلقنا له ِعنان �لقلم الأد�نا �إىل تطويل لي�ص هنا مو�صعه.

بناء على هذه �لقو�عد �الأ�صا�صية �لثابتة جاءت �لديانة �الإ�صالمية مر�عية 
ل�صري تلك �لنو�مي�ص �لطبيعية �ل�صائدة على �الإن�صان مر�عاة تده�ص �ملتب�صر وحتري 
�ملتدبر؛ فبينما نرى �لقو�نني و�لقو�عد �لو�صعية �لتي رّقت �ملجتمعات حيًنا من 
�الأزمنة �ل�صابقة �صارت �الآن مما ال ينطبق �أ�صاًل على �الأحو�ل �لر�هنة نرى بعك�ص 
َها هرم ومل يعتورها �صقم. نر�ها  ذلك �لقو�عد �الإ�صالمية حافظة ل�صيبتها مل َيْعرَتِ
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مل تزل ولن تز�ل كما كانت تنطبق على كل جمعية وتالئم كل ��صتعد�د وقابلية؛ 
ذلك الأنها هي نف�صها تلك �لنو�مي�ص �ملرقية �لتي ظل يتح�ص�صها علماء �لعمر�ن 

من �أول ن�صاأة �الإن�صان لالآن.

�لرق قاعدة من قو�عد  �أن  للعامل  �ملقدمة لنربهن  نحن ال نقدم كل هذه 
�إبطال �الإ�صالم له يف  �أن نعلل عدم  �أن يوجد �الآن؛ ولكنا نريد  �الإ�صالم يجب 
ن�صاأنه بالربهان �حل�صي و�لدليل �مل�صاهد، وال نرى الأجل هذ� دلياًل �أقوى من نقل 
�لب�صري  �لنوع  �أفادت  »�إن �حلروب  قال:  د�ئرة معارفه.  �لعالمة الرو�ص يف  قول 
كثرًي�، حتى �إن �أ�صو�أ نتيجة من نتائجها وهي �ال�صرتقاق مل تخل من فائدة كربى 
ومزية عظمى. وال ي�صتغربن �لقارئ هذ� �الأمر؛ فاإن ترقي �لنوع �لب�صري قد ياأتي 
�الأ�صر  �ملر�أة من ذل  فباال�صرتقاق حتررت  منها:  ُيظن جميئه  �أحيانًا من طرق ال 
�لذي كانت فيه عند بعلها؛ فاإنها كانت عنده ال تفرتق عن �لعجماو�ت و�لبهائم، 
باأد�ئها  منوطة  كانت  �لتي  �مل�صاعب  من  كثرًي�  كاهلها  عن  رفع  �لرقيق  جاء  وملا 
و�أ�صماها نوًعا ما يف عني �لرجل، الأن دخول �لغريب �إىل �لعائلة يق�صي على �أفر�دها 
لها  باحرت�م بع�صهم بع�ًصا �أمامه. كل هذه �ملز�يا �أثرت على �ملر�أة تاأثرًي� ح�صًنا �أَهَّ
الأن ترتقي �صلًما من �لتهذيب، وبرتقي �ملر�أة حت�صن �صاأن �لنوع �لب�صري و�رتقى 
تبًعا لها �إىل معارج �لفالح، �أما �الآن فلم يبق وجه لال�صرتقاق؛ فاإن �الأعمال قد 
فاأر�حت �الإن�صان  �لب�صر، وجاءت �الآالت �مليكانيكية  خفت وطاأتها عن عو�هن 

كثرًي� عما كان عليه يف �الأزمنة �ل�صابقة.« �نتهى باخت�صار.
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نقول ولو كانت �لديانة �الإ�صالمية �أبطلت �ال�صرتقاق من منذ ثالثة ع�صر 
قرنًا لكانت خالفت �صنة �لوجود وجاءت باأمر يوؤخر متبعيها عن �لرقي و�ملدنية، 
ولكن حا�صاها من معار�صة نو�مي�ص �حل�صارة، فاإنها �أقرته بعد �أن ح�صرته يف د�ئرة 
تف�صيل  نعًما ال ميكن  و�ملاأ�صور  �الآ�صر  و�أ�صبغت على  و�لعد�لة،  حميطها �حلكمة 
�أحدهما على �الآخر فيها، فلم تبحه �إال يف �حلروب �ل�صرعية �صد �الأمم �لوح�صية 
ياأنفها  بربرية  طرًقا  �ال�صرتقاق  متبعة يف  �الأخرى  �الأمم  كانت  بينما  �مل�صلمة،  غري 
�لد�ئرة  هذه  يف  ح�صره  �الإ�صالم  يكف  مل  ثم  �حليو�ن،  وي�صتقبحها  �الإن�صان 
�ملحكمة بل جعل لالأرقاء حقوًقا ما كان يحلم بها �أحر�ر �الأمم �الأخرى يف �أكرث 
�مل�صلمني  عناية  مقد�ر  تعلم  �لرببرية  �الأمم  كانت  ولو  وتهذيًبا،  ح�صارة  �ملمالك 
�أكبادهم  فلذ�ت  لقدمو�  الأنف�صهم،  �إياهم  وم�صاو�تهم  عليهم  و�صفقتهم  باأرقائهم 
حكيمة  مدر�صة  ناظر  �ل�صفوق  �الأب  يرجو  كما  قبولهم  ولرجوهم  لهم،  عبيًد� 
ا كاماًل، ويف �لو�قع بينما كان  ليقبل �بنه يف �صلك تالمذته لكي ير�ه يوًما ما �آدميًّ
�جلمعية  هوؤالء يف  كان  و�لقفار  �لفيايف  هائمني يف  و�إخو�نهم  �مل�صلمني  �أرقاء  �آباء 
يف  �الجتماعية  �ملر�كز  الأ�صمى  و�صاغلني  ِجلَّة  و�لتَّ �الحرت�م  مو�صوع  �الإ�صالمية 
و�حلرية  �مل�صاو�ة  وحق  �أما  وغريهم.  و�صلمان  و�صامل  بالل  مثل  و�حلربية  �الإد�رة 
لو علم ملوك �ل�صود�ن �أن عمر بن �خلطاب �لذي كانت تهتز عرو�ص �مللوك عند 
ذكر ��صمه قال جلل�صائه �إن �أبا بكر �صيدنا و�أعتق �صيدنا )يعني بالاًل( لنزلو� عن 
نظًر�  �صادتها؛  عبيدها  جتعل  �لتي  �جلمعية  لهذه  �أرّقاء  �أنف�صهم  وقدمو�  عرو�صهم 

ملز�ياهم �ل�صخ�صية وخ�صائ�صهم �لذ�تية.
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قلنا كل هذ� ولكن هل �الإ�صالم �أقر �ال�صرتقاق على وجه �الطر�د ومل ُي�صر 
� ال خرًي� كما هو �صاأنه �الآن؟  بطرف خفي يفهمه �للبيب �أنه �صيكون يوًما ما �صرًّ
لتاأويلها، فقال  �إن�صان وال �صبيل  باإ�صارة �صريحة يفهمها كل  �إىل ذلك  �أ�صار  نعم 

َماِن �ملَماِليُك«. عليه �ل�صالة و�ل�صالم: »�َصرُّ �ملاِل يف �آِخِر �لزَّ

�ص فكرك يف �لديانة �الإ�صالمية،  �نظر بب�صريتك �إىل هذه �ملعجز�ت �لعلمية، وروِّ
غام)1( �لذين �أل�صقو� بها �مل�صائن �لوهمية و�ملعاير �خلر�فية باأنها  وكذب ولو بقلبك �لطَّ
تعترب �لرقيق حيو�نًا، وحتث على �لنخا�صة وتندب �إليها، ومفرتيات �أخرى تليت يف 
ُيدحر،  �أن  وللباطل  تظهر،  �أن  للحقيقة  البد  ولكن  �صامع،  كل  بها  وت�صبع  �ملجامع 

ولالإ�صالم �أن يعرف وي�صهر ژڦ ڦ ڦ ڄژ ]�ص/88[.

2- واجبات املسلمني بالنسبة للذميني

)�أي الأهل �لكتاب �لذين هم يف ذمة �مل�صلمني(

حمبته  �أن  يتحقق  هذ�  يومنا  �إىل  مبدئه  من  �الإن�صان  تاريخ  يف  يتدبر  من 
لدينه قد تغلبت يف فوؤ�ده على كل حمبة �صو�ها، فرت�ه ي�صحي نف�صه و�أهله وماله 
يف �صبيل تاأييده ون�صره وهو قرير �لعني من�صرح �لنف�ص، هذه �ملحبة �لدينية فهمها 
�لهائل حتى حببت  �الإفر�ط  �إىل  بها  وقذفو�  منها،  �ملر�د  على غري  �الأقو�م  �أكرث 

ام: �الأر�ذل. )م(. )1(  �لطغَّ

رِّ
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�أَنْكاأ �جلر�ئم)1( حتت حجة ن�صر �لدين  �أنو�ع �ملظامل و�قرت�ف  �إليهم �جرت�ح كل 
وكبح جماح �مللحدين. ح�صل كل ذلك جلهل �ملتدينني لنو�مي�ص �حلياة �لب�صرية 
وقو�نني �لهيئات �الجتماعية مما كان له �أ�صو�أ �أثر يف تاريخ �أمثال هذه �الأمم �حلقود.

�أما �الإ�صالم وهو دين �ملدنية �حلقيقية ومالك �ل�صعادة �الإن�صانية، فقد �ختط 
يقررو�  �أن  �لفال�صفة كافة  لي�ص يف مقدور جمموع  ملتبعيه من هذه �حليثية خطة 
مثلها يف �أذهان �أممهم ولو بلغو� من �ل�صلطان على �الأفكار �أبعد غاية. كيف تو�صل 
�الإ�صالم يا ترى �إىل �قتالع جذور �الأحقاد �لدينية من عقول متبعيه بدون �أن يقلل 
�صيًئا ما من حمبته يف �أنف�صهم، مع علمنا باأن �أكرث �الأمم حمبة لدينها و�حتفاًظا به 
عن  بها  ن�صمع  مل  بطريقة  لذلك  تو�صل  �إنه  خمالفيها؟  على  حقًد�  �أ�صدها  هي 
قادة �ملدنية ومل يقررها �لعامل �لعلمي �إال من منذ �أمد قريب، �أي بعد �أن وقف 
كانت  فبينما  عليها،  �ملدنية  وتاأثري  �لنف�ص  �أ�صر�ر  على  و�لعمر�ن  �الإن�صان  علماء 
�لعائلة  �أن تكون  �أمر  قد  �إن �هلل  ملتبعيهم  يقولون  �الأخرى  �الأديان  �أكرث  روؤ�صاء 
على  فاعملو�  و�لعاد�ت،  و�الأخالق  �لدين  متحدة  و�حدة  �أمة  كلها  �لب�صرية 
تاأييد هذ� �ملبد�أ ما ��صتطعتم لذلك �صبياًل، فاإن �ختالف �لنوع �لب�صري ي�صخط 
�هلل ملعار�صته الإر�دته �الأزلية، كان �هلل تعاىل يوحي �إىل نبيه لباب �حلكمة قائاًل 

ڀ  ڀ.  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژٱ  وللموؤمنني:  له 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ژٹ   ]119-118 ]هود/  ٿژ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ 

)1(  �أنكاأ �جلر�ئم: �أكرثها فتًكا. )م(.
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]يون�ص/99[  ڃژ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ 
ژک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳژ ]�لق�ص�ص/56[.

�لطرق  �أ�صد  با�صتعمال  متبعيهم  ياأمرون  �الأديان  �أكرث  روؤ�صاء  كان  وبينما 
�الإكر�هية فظاعة حلمل �لنا�ص على �لدخول يف مّلتهم، ولو �أدى ذلك �إىل قتل 
تعاىل  �هلل  كان  �ل�صالم،  �أركان  وزعزعة  �لعمر�ن  وتخريب  �الأبناء  وتيتيم  �الأبرياء 

ينزل على ر�صوله من �صماء �لرحمة �آي �حلكمة قائاًل له وللموؤمنني: ژڄ ڄ 
ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چژ ]�لكهف/29[ ژی جئ حئ مئىئ يئ 
وژہ ہ ہ ہ ھ ھ  ]�لبقرة/256[  جب حب خب مبژ 
ھھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ 

ۋژ ]�لنحل/125[.

عظيمتني  قاعدتني  �مل�صلمني  �أفئدة  يف  غر�صت  �لبينات  �الآيات  هذه  كل 
حمتا من نفو�صهم كل حقد ديني، وال�صتا)1( كل تع�صب مذموم: �لقاعدة �الأوىل: 
�صرورة  علمه  �صابق  يف  ق�صى    هلل� �أن  �الآيات  هذه  منطوق  من  فهمهم  هي 
�فرت�ق �لعامل �لب�صري �إىل جمعيات متخالفة �ملبادئ و�لغايات، متباينة �مل�صارب 
و�العتقاد�ت؛ فيكون �ل�صاعي �صد هذ� �لق�صاء �الإلهي بغري ما ر�صم له عا�صًيا ربه 
ا �صخطه وغ�صبه. �لقاعدة �لثانية: هي ��صتنتاجهم من هذه �الآيات نف�صها  م�صتحقًّ

)1(  ال�صتا: �أز�لتا. )م(.
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ب)1( �لنا�ص عن دين �هلل �صببه تفاوت مدر�كهم يف �لفهم و�ختالفهم يف  �أن َتَنكُّ
درجات �لعقل، و�أن ال �صبيل �إىل �نت�صار هذ� �لدين �إال بني من �أ�صعدهم �جَلّد)2( 
باإدر�ك �صره وفهم �ملر�د منه، ولذلك �أمرهم �أن ي�صعو� �إىل ن�صر �حلقيقة �الإ�صالمية 
�لذي ال تكون  و�ملوعظة �حل�صنة، وباجلدل  باحلكمة  �إليها  �لدعوة  بابها، وهو  من 
عاقبته وخيمة على �أحد �جلانبني، هاتان �لنظريتان �للتان يفهمهما �مل�صلمون من 
كتابهم �ملبني جتعالنهم ال ينظرون يف �ختالف �الأديان و�ملتدينني �إال �أ�صياء مر�دًة 
هلل تعاىل، �صبق بها ق�صاوؤه و��صتلزمتها حكمته؛ ليتم �الإبد�ع �لذي �أر�ده وقدره 
�أثبته علماء �لعمر�ن  لهذ� �لنوع �لب�صري. ويزيدهم ر�صوًخا يف عقيدتهم هذه ما 
حديًثا من �أن �ختالف �لنوع �لب�صري �صروري الإناء �ملدنية و��صتمر�رها، والزم 

الإير�د هذ� �لنوع مو�رد �صعادته �ملرجوة.

بعد �أن يقرر �الإ�صالم يف �أذهاننا هذه �ملبادئ �حلكمية ياأمرنا بالتخلق باأخالق 
�هلل يف معاملة من يلوون َك�ْصًحا عن �صريعته، فاإنه  قادر على �أن يعاملهم مبا ال 
ورمبا  بغريهم  �أ�صوًة  �لدنيا  �حلياة  يف  يعاملهم  بل  ذلك،  يفعل  ال  ولكنه  يطيقونه 

ژں ڻ  �أهلية منهم لنيل �ل�صعادة �ملادية  �أكرث  �إذ� كانو�  ميزهم عن �صو�هم 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ژ ]�ل�صورى/20[ نعم ياأمرنا �الإ�صالم �أن ن�صدل �صتاًر� 
�لرفق  باأنو�ع  معاملتهم  على  ويحثنا  �لدين،  يف  خمالفينا  معتقد�ت  على  كثيًفا 

ومكارم �الأخالق. قال تعاىل: ژڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ب: ميل وعدول. )م(. )1(  َتَنكُّ

)2(  �جَلّد: �حلظ.)م(.
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عن  وينهانا  ]�ملمتحنة/8[  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ کژ 
تهم)2(، قال عليه �ل�صالة و�ل�صالم: »َمْن  ب �ملخاتل)1( مل�صارَّ �أذ�هم ومماكرتهم ونَ�صْ
ْمُته يوَم �لِقَياَمِة«، »َمْن َقَذَف  َمه، َفَقْد َخ�صَ ُمه، وَمْن ُكْنُت َخ�صْ ا َفاأَنَا َخ�صْ يًّ �آَذى ِذمِّ

ا ُحّد له يوَم �لقياَمِة ِب�ِصَياٍط ِمْن نَاٍر«.  يًّ ِذمِّ

هذ� وديننا �لكرمي يلزمنا مب�صاو�تهم باأنف�صنا �أمام �لقانون، ويزجرنا �أ�صد �لزجر 
على �هت�صام حقوقهم، وهو �الأمر �لذي مل ي�صبق له مثيل يف تاريخ �أي �أمة من �أمم 
�الأر�ص، �أرين �أي �أمة تاأيدت فيها قو�عد �لعد�لة ور�صخت فيها �أ�صولها لدرجة تقتل 
�أحد �أع�صائها عقوبة له على قتله �أحد �الأجانب عن دينها �لر�صمي حالة كونها يف 
�أوج عظمتها، وقادرة على �أن تفعل ما �أر�دت من �أنو�ع �ملظامل يف جانبهما؟ جاء يف 
ا لالإمام عمر - ر�صى �هلل عنهما - وعلّي  �لتاريخ �الإ�صالمي �أن يهوديًّا ��صتكى عليًّ
كما ال يخفى �بن عم �لنبي وزوج �بنته و�أحد �ملر�صحني ملركز �خلالفة، فقال له: قم يا 
�أبا �حل�صن فاجل�ص �أمام خ�صمك، ففعل ولكن مع تاأثر الح على وجهه، فلما �نتهت 
�لق�صية �صاأله عمر قائاًل: �أكرهت يا علّي �أن جتل�ص �أمام خ�صمك؟ قال: ال، ولكني 
تكدرت لكونك مل تالحظ �مل�صاو�ة بيننا بقولك يل يا �أبا �حل�صن )الأن �لكنية ت�صري 
�أمام  �مل�صاو�ة  �آدم مثل هذه  تاريخ بني  �إىل تعظيم(. قل يل بعي�صك هل ورد يف 
وبني  و�لقيا�صرة  �مللوك  عرو�ص  ��صمها  يهز  عظيمة  �أمة  عظماء  �أحد  بني  �لقانون 
رجل من �ل�صوقة غريب عن ديانتها؟ هذ� هو تاريخ �الأمم جمعاء يخربنا �أن �مل�صاو�ة 

)1(  ن�صب �ملخاتل: ن�صب �ملخادع. )م(.
)2(  مل�صاّرتهم: ملعاد�تهم وخما�صمتهم. )م(.
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لهذ� �حلد مل تقرر حتى بني �لطبقات �ملختلفة يف �الأمة �لو�حدة �إال من منذ زمن 
�، مما يحدو بنا �إىل �جلزم باأن هذه �لعد�لة �حلقة مل ُيعمل بها مطلًقا يف  قريب جدًّ

�الأمة �الإ�صالمية.

كانت �لعد�لة يف �الأمم �ملتمدينة �لقدمية ��صًما بال ج�صم، وكانت �لعقوبات 
فكان حتت رحمة  ذ�ته  �ل�صعب  �أما  و�الألقاب،  �لرتب  باختالف  وتختلف  تتنوع 
هذ�  فال�صفة  بها  يتبجح  �لتي  �مل�صاو�ة  �أما  �لغالني.  وقادته  �الأعلني  �صادته  �أهو�ء 
�لع�صر فهي بنت �لثورة �لفرن�صية �لهائلة �لتي بيعت بها �ملهج باملجان، و�صبغت 
�لعقوبات يف  »�إن  معارفه:  د�ئرة  �مل�صيو الرو�ص يف  قال  باالأُْرجو�ن.  �الأر�ص  فيها 
روما عا�صمة دولة �لرومان كانت تختلف د�ئًما يف �جلنايات �ملت�صابهة على ح�صب 
قانون  من  و�نتقل  �جلور،  تف�صيل  ذكر  ثم  وحيثيتهم«،  �ملجرمني  حالة  �ختالف 
�لرومان �إىل قانون �لفرن�صيني قبل �لثورة �لفرن�صاوية، و�أل�صق به مثل هذ� �خللل 
�المتياز�ت  هذه  كل  قذفت   1789 �صنة  ثورة  »�إن  قال:  ثم  �لعد�لة  قو�عد  يف 
بنف�ص �حلركة �لتي حمت �الألقاب �ملختلفة �لتي كانت تابعة الأ�صالة �ل�صخ�ص �أو 

للور�ثة«.

فقل يل بعي�صك كيف ال يفتخر �مل�صلمون بدينهم �إذ� حتققو� �أن هذه �مل�صاو�ة 
�لتي يقول عنها �لفال�صفة �إنها �صبب كل �صعادة �جتماعية مل تقرر الأول مرة �إال 
يف �جلمعية �الإ�صالمية، و�أنها مل تقرر فقط بالن�صبة للم�صلمني فيما بينهم بل بني 
�أعظم عظيم فيهم وبني �أحقر حقري من غري ملتهم؟ �للهم �إنَّا نعتقد �أن هذه �لعد�لة 
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لي�صت من مو�صوعات �لب�صر، ومل تكن يف ُمكنتهم مطلًقا قبل �أربعة ع�صر قرنًا، 
بل هي عد�لتك �لتي غمرت كل �صيء، و�صادت كل �صيء، فمتعنا �للهم بالتدبر 

يف معجز�ت دينك، �إنك على كل �صيء قدير.

�الإ�صالم ياأمرنا مبجاملة �الأجانب عن ديننا وحما�صنتهم، ولكن ال من باب 
�ملو�ربة و�ملد�هنة خوًفا منهم وطمًعا فيهم، كال، بل عن �صفاء نية و�صالمة طوية، 
حتى �إنه ينهانا عن �غتياب �أحدهم وذكره مبا يكره، كما ينهانا عن �غتياب �أحدنا 
�صو�ء ب�صو�ء. ومل يحلل لنا بوجه من �لوجوه ن�صب �حلبائل لهم مل�صادرة �أ�صيائهم 
�الأمم  من  كثري  ويفعله  فعله  كما  �لوهمية،  �لعد�لة  �أو  �ملموه  �لقانون  �صتار  حتت 

بالن�صبة للمخالفني ملعتقد�تها.

وقد ترك لنا ر�صول �هلل  و�أ�صحابه �أعظم �أ�صوة يجب �أن نتاأ�صى بها يف 
معاملة �الأجانب عن ديننا وخمالفي معتقد�تنا، فاإنه عليه �أ�صرف �لتحية و�ل�صالم 
على  ويعزيهم  جنائزهم،  وي�صيع  جمال�صهم،  ويغ�صى  والئمهم،  يح�صر  كان 
كل  يف  منها  البد  �لتي  �الجتماعية  �ملعامالت  �أنو�ع  بكل  ويعاملهم  م�صائبهم، 
جمعية حمكومة بقانون و�حد و�صاغلة حليز م�صرتك. روت �ل�صنة �لكرمية �أن �صيد 
�الأنام  كان يقرت�ص من �أهل �لكتاب نقوًد� وُيرهنهم �أمتعته �ل�صريفة، ال عجًز� 
من �أ�صحابه عن �إقر��صه؛ فاإنه كان منهم �ملرثون)1( وذوو �الأمالك �ل�صا�صعة، وكلهم 
 كان يفعل  نبيه، ولكنه  م�صتعد الأن ي�صحي نف�صه ونفي�صة يف �صبيل مر�صاة 

)1(  �ملرثون: �أ�صحاب �لرث�ء. )م(.
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بقطع  ياأمر ذويه  �أن  و�أجل من  �أكرب  �الإ�صالم  �أن  لها  و�إر�صاًد�  لالأمة  تعليًما  ذلك 
�لعالئق مع من يعي�صون معهم يف مكان و�حد بحجة �أنهم مغايرون لهم يف �ملعتقد. 
ويف ذلك داللة ناطقة على �أن �مل�صلم ي�صتطيع �أن يعي�ص مبفرده يف بالد �أجنبية عن 

دينه وال ي�صره كون �أهلها من غري ملته، بل وي�صمح له �أن يتزوج منهم.

لي�ص فيما بني �أيدينا من �أ�صفار �ملدنية ما يرينا �أن هناك فل�صفة تهدي �إىل 
�حرت�م �لنوع �لب�صري مبثل ما يهدي �إليه �الإ�صالم وياأمر به. ت�صفح تو�ريخ �الأمم 
�صابقها والحقها تر بعينيك من �آثار ق�صوة �الإن�صان على �الإن�صان ما يحملك على 
�لياأ�ص من �صيادة �لنامو�ص �الحرت�م �لنوعي بني �أفر�د �لب�صر ويجعلك تثق بقول 

�ملتنبي:
ْد لُم ِمْن �ِصيِم النُُّفو�ِس َفاإِْن َتِ َيــْظــِلــُموالظُّ ل  ــٍة  ــِعــلَّ ــِل َف ــٍة  ــفَّ ِع َذا 

منه  ويخجل  �الأبد�ن  له  تق�صعر  ما  لالإن�صان  �الإن�صان  ظلم  �آثار  �لتاريخ  يرينا  نعم 
�حليو�ن، و�أن كل هذه �لفظائع كانت حت�صل �نت�صاًر� لالأديان، نحن ال نت�صور �أن 
ا ياأمر ذويه بالفتك مبن يخالفهم و��صتئ�صال �صاأفتهم)1( باأفظع �لطرق،  ديًنا �صماويًّ
�إىل �صوء فهم متبعيها، و�إدخالهم �لغ�ص و�لتدلي�ص فيها  ولكنا نن�صب ذلك كله 
ملاآربهم �ل�صخ�صية و�أميالهم �لبهيمية، قد بلغت تلك �لوح�صية يف �الإكر�ه لدرجة 
�أو  �أو فري�صة للحيو�نات �لكا�صرة،  �ملتاأججة،  للنار  ُطْعَمة  كانو� يرمون بني نوعهم 
�أو  يربطون رجليه يف ذيلي ح�صانني �صديدين ويطلقونهما يف �جتاهني متخالفني، 

)1(  ��صتئ�صال �صاأفتهم: �إز�لتهم من �أ�صلهم. )م(.
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نري�ن  يعلقونهم على  �أو  �لنار،  �لغاليني يف  و�لقار  �لقطر�ن  ي�صبون على جلودهم 
وتذوب  حلومهم  فتت�صاقط  زفريهم،  وال  باأنينهم  يهتمون  وال  عديدة  �أياًما  هادئة 
�صحومهم. كل ذلك كان يح�صل على مر�أى وم�صمع من �لنا�ص، فال يجدون من 

�أنف�صهم فوؤ�ًد� ي�صفق �أو �إح�صا�ًصا يتاأثر، بل كانو� ميرون عليهم متفرجني مت�صفني.

باالأ�صغان،  �مللتهبة  باالأحقاد،  �ملتاأججة  �ل�صدور  هذه  �أين  باأبيك  يل  قل   
�لتي حتمل ذويها على ��صتئ�صال �الأمم وحمو ��صمها ملجرد رف�صها ترك دينها من 
وهمة؟  مروءة  �ملفعمة  ورحمة،  �ململوءة حكمة  �لرحبة  �الإ�صالمية  �ل�صدور  تلك 
تلك �ل�صدور �لتي كانت ت�صمح لنو�قي�ص �لكنائ�ص �أن تدق باإز�ء ماآذن �مل�صاجد 
�لعامل  مقادير  مقاليد  كانت  بينما  غيًظا،  ت�صبب  �أو  �صاكًنا  منهم  حترك  �أن  بدون 
باأ�صره بني �أيدي �مل�صلمني بال منازع وال �صريك، فاإنهم كانو� ي�صتطيعون وال �صك 

�أن يحجرو� على حرية �أديان خمالفيهم مثل ما فعلت �لرومان وغلت فيه.

كان �جلي�ص �الإ�صالمي يدخل مكلاًل بالَفَخار يف �أح�صاء �ملمالك �ملخالفة 
له �عتقاًد�، فيجعل �أكرب همة طماأنة �لنا�ص على دينهم وتهديء روعهم على حفظ 
معابدهم، متعهًد� لهم بحمايتهم و�لدفاع على ِذمارهم)1(، ويطلق لهم متام �حلرية 
ة، كل ذلك عماًل بتعاليم �الإ�صالم  يَّ يف �إجر�ء كل طقو�صهم �لدينية وعو�ئدهم �مِللِّ

وجرًيا على �صنة ر�صول �هلل عليه �ل�صالة و�ل�صالم.

)1(  ذمارهم: كل ما يلزم �صيانته و�لدفاع عنه كاالأهل و�لعر�ص و�ملال. )م(.
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للنوع  �حرت�مهم  �مل�صلمني  على  ينكر  �أن  مكابر  ي�صتطيع  هذ�  بعد  هل 
�لب�صري �أكرث من كل �أمة �صو�هم، �أو يجحد �أن دينهم �أعلى و�أ�صمى من �أن يبني 
�الإ�صالم  و�لق�صوة؟  �لفتك  �صبيل  يف  �ملطلقة  �الإباحة  �ملعتقد�ت  �ختالف  على 
�أعد�ئهم يف �صاحة �لوغى وميد�ن �لهيجاء.  �ألد  ال يحلل �جلور ملتبعيه حتى مع 

قال تعاىل: ژوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 
یژ ]�لبقرة/190[.

�الإ�صالم ال ياأمر �لرجل بقطيعة �أهله ملخالفة دينه لدينهم، بل يوجب عليه 
تعاىل:  قال  نحوهم،  و�جباته  �أد�ء  يف  �لطرق  كل  وعمل  باملعروف،  معا�صرتهم 

ژڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎ.ڈ  ڌ  ڌ  ڍ 

ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ 

ۀ ۀ ہ  ہژ ]لقمان/15-14[.

ُروي عن �أ�صماء بنت �أبي بكر - ر�صي �هلل عنهما - قالت: �أتتني �أمي ر�غبة 
يف عهد �لنبي  ف�صاألته �أ�أ�صلها قال: »نََعم«، قال �بن عتيبة: فاأنزل �هلل تعاىل: 
ژڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇژ ]�ملمتحنة/8[ �الآية، و�أر�صل عمر على 

عهد ر�صول �هلل  ُحّلة �إىل �أخيه هدية وهو م�صرك.
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�لتفريق بني  به  �الإ�صالم دين عام مل يجعله �هلل خامتة لالأديان وهو مريد 
باأكمله،  �الإن�صاين  �لنوع  بني  وال  �لو�حد  �لوطن  �أبناء  بني  وال  و�لع�صرية  �الأهل 
بل �إن �لرجل لي�صتطيع �أن يكون م�صلًما وهو يف عائلة كل �أفردها خمالفون له يف 
�ملعتقد و�ملذهب، وال حتمله تلك �ملخالفة على عمل �صيء �صدهم على �الإطالق، 
د�مو�  ما  حقوقهم،  عن  و�ملد�فعة  لهم  بالن�صبة  و�جباته  بعمل  �لدين  يلزمه  بل 

مر�عني نحوه �صر�ئط �ملحبة و�صدق �لنية.

بيننا  فيما  لنفعلها  �خلالل  وحما�صن  �خل�صال  بجميل  يكلفنا  ال  �الإ�صالم 
فقط، بل يكلفنا بها لنقوم بها نحو �لعامل �أجمع، طارحني على �ختالف �لديانات 
وَخ�ِصر مل  عبٌد  »َخاَب  و�ل�صالم:  �ل�صالة  عليه  قال  غليًظا.  وحجابًا  كثيًفا  غطاء 
قو� َعلى �أَهِل �الأَْدَياِن ُكلِّها« بهذه  دَّ يجَعل �هلُل يف َقْلِبه َرْحَمًة للَب�َصر«، وقال: »َت�صَ
�الأو�مر �الإلهية عمل �مل�صلمون ويعملون، ولو �تهمهم ب�صد ذلك �مل�صلون، كان عمر 
اِل�ِصيه وقال  جال�ًصا بني �أ�صحابه، فمر به رجل من �أهل �لذمة يت�صول، فنظر �إىل جُمَ
لهم: �إنا مل نن�صف �لرجل؛ �أي�صح �أن ناأخذ منه �جلزية وهو �صاب ونرتكه يت�صول وهو 
�صيخ؟ كال. و�أمر له بر�تب ُي�صرف له من بيت مال �مل�صلمني. فتدبر - رحمك �هلل - 
يف هذه �لنفو�ص �لكرمية و�لذر�ئع �لرحبة، و�عجب كيف متكن �الإ�صالم بنور �هلل �أن 
ة  يوؤثر على �أفئدة �أولئك �لعرب �لذين كان ُي�صرب �ملثل بجاهليتهم، حتى جعلهم ُغرَّ
يف وجه �ملكارم، و�آية يف عدم �حلقد �لديني، يف زمان كانت فيه هذه �الأميال �ل�صريفة 

مفقودة من بني �لنوع �لب�صري باأ�صره.
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�أ�صحاب  من  ظهر�نيهم  بني  يعي�صون  ملن  �مل�صلمني  معا�صرة  ح�صن  �أما   
�لديانات �الأخرى، فمما مل يرد مثله يف تاريخ �لب�صر قاطبة. نعم بلغت منهم ح�صن 
�ملعا�صرة ملخالفيهم يف �ملعتقد مبلًغا ال تر�ه يح�صل �الآن وال بني �أخوين �صقيقني 
ُربِّيا يف �أ�صرة و�حدة، وتفرعا من نبعة م�صرتكة. قال جماهد: »كنت عند عبد �هلل 
�بن عمر، وغالم له ي�صلخ �صاة، فقال: يا غالم، �إذ� �صلخت فاأبد�أ بجارنا �ليهودي، 
حتى قال ذلك مر�ًر�، فقال له: كم تقول هذه؟ فقال: �إن ر�صول �هلل  مل يزل 
�ملعاملة  ثه« قارن - رحمك �هلل - بني هذه  �أنه �صيورِّ يو�صينا باجلار حتى خ�صينا 
�ملده�صة وبني ما ت�صمعه يف �لبالد �ملتمدينة من �جلمعيات �ل�صرية و�جلهرية �لتي 
هذ�  يف  بيناه  ما  بعد  هل  و�إذاللهم.  �ليهود  ��صطهاد  �إال  لها  والهم  يوًما  تتاألف 
عو� �مل�صلمني بتهمة)1( �حلقد �لديني  �لف�صل ي�صتطيع كالب �لفتنة وذئابها �أن ُي�َصمِّ
)�لتع�صب( و�إ�صمار �ل�صر لكل من لي�ص من ملتهم؟ �إّنا ن�صمع كل يوم يف بالد 
�ملدنية باأمر نازلة من �آثار �حلقد �لديني ما يجعلنا نخجل من �صماعها. فهل �صمعت 
يوًما �أنه قامت يف بالد �إ�صالمية جمعية جعلت همها معاك�صة طائفة من �لطو�ئف 

�لتي تدين بغري �الإ�صالم؟ �للهم ال.

�لديني  �حلقد  �أن  للقارئ  نثبت  �أن  نود  �لف�صل  هذ�  نختم  �أن  قبل  نحن   
�لذي برهنا على جترد �الإ�صالم و�مل�صلمني منه منذ ثالثة ع�صر قرنًا �إىل �الآن كان 
تخفيفه - وال  �إىل  ُيتو�صل  و�أنه مل  �أطباءها،  �أعيا  �لذي  ود�ءها  �الأمم  �صائر  ديدن 

عو� �مل�صلمني بتهمة: ُي�صهرو� �أو يف�صحو� �مل�صلمني بها. )م(. )1(  ُي�َصمِّ
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�أقول مال�صاته - �إال منذ قرن تقريًبا، وال نرى لذلك �صبياًل �أح�صن من نقل ما قاله 
�لفيل�صوف �لطائر �ل�صيت جول �صيمون يف كتابه حرية �العتقاد. قال: »�إن حرية 
�حلقد  تاريخ  عبارة عن  هو  كله  �لعامل  تاريخ  فاإن  �لعهد؛  ببعيدة  لي�صت  �الأديان 
�لديني )�لتع�صب( هذ� �حلقد �لديني �لذي هو �أقدم من �حلرية يت�صاعد �إىل �أبعد 
ع�صر يف �لتاريخ« ثم عدد �آثار �لتع�صب �ملذموم يف �لعامل كله من �لقرون �الأوىل 
وح �لفل�صفية �إىل تقرير حرية  ار �لو�صطى ثم قال: »و�أخرًي� تو�صلت �لرُّ �إىل �الأَْع�صَ
�الأديان يف 4 �أغ�صط�ص �صنة 1789، ولكن مل حُتقق هذه �الأمنية �لعادلة �إال يف 
�صنة 1791 وهو تاريخ حترير �ليهود من �ملظامل. ومع هذ� كله فاإن �لثورة �لفرن�صاوية 
من  تتمكن  مل  �الأعمال  يف  �الإد�رة  ح�صن  من  خلوها  من  عليه  كانت  ما  على 

تاأ�صي�ص �حلرية �لدينية«.

�أما يحق لنا نحن بعد هذ� كله �أن نرفع �صوتنا قائلني: ليحيى �الإ�صالم دين 
�ملدنية و�ل�صالم؟

3- واجبات املسلمني بالنسبة ملعاهديهم

�الإ�صالم  يبيح  فال  �الإ�صالمية،  �لو�جبات  �أكرب  من  و�جب  �لعهد  حفظ  �إن 
نق�صه الأي �صبب من �الأ�صباب �إال �إذ� كان �ملعاهدون هم �لبادئون بنق�صه، كما �أنه ال 
فرق لدينا يف حفظ �لعهد بني �أن يكون معاهدونا من �أهل �لكتاب �أو من �مل�صركني. 
قال �هلل تعاىل: ژژ ژ ڑ ڑ کک ژ ]�ملائدة/1[ وقال �هلل تعاىل 
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بعد تعد�ده ل�صفات �ملوؤمن: ژڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ژ ]�ملوؤمنون/8[ 
�مل�صلمني رجال  �أن  يتحقق  لالآن  ن�صاأته  �أول  �الإ�صالم من  تاريخ  يت�صفح  هذ� ومن 
  ُي�صرب بهم �ملثل يف حفظ �لعهد و�صدق �لنية يف �لق�صد، ويف تاريخ ر�صول �هلل
�أمثلة تليق �أن تو�صع ن�صب �أعني قادة �الأمم يف طهارة �لذمم وعلو �لهمم، ومن يت�صفح 
�لقر�آن �لكرمي ير فيه من �الأو�مر حلفظ �لعهد و�لنهي عن نق�صه ما يجعله يتاأكد �أن 
�لعد�لة  لقو�عد  مطابقتها  حيثية  من  �أخرى  �صريعة  ت�صارعها  ال  �ملحمدية  �ل�صريعة 
و�صدة يقظتها يف عدم تعدي حدودها، �أال ترى �أن �لدين يف �أثناء حتري�صه لع�صابته 
�ل�صعيفة بالثبات �أمام عدوهم �ل�صديد �لبط�ص مل َيغفل عن تذكري �أبنائه - حتى يف 
هذه �ل�صاعات �ل�صديدة �ملخاوف - مبعاهديهم لكيال ُيلحقو� بهم �أقل �أذى؟ قال 

�هلل تعاىل: ژژ ژ ڑ ڑ ک.ک ک گ گ گ گ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ 

ہژ ]�لتوبة/4-3[.

معاملتهم  عن  تفرتق  فال  لهم  �ملعاهدة  �الأمم  الأفر�د  �مل�صلمني  معاملة  �أما 
الأهل �لكتاب �لذين تقدم �لكالم عليهم يف �لف�صل �ل�صابق، وقد �أو�صى عليهم 
�ل�صالة  عليه  وقال  ُه«  َغرْيَ َواَل  ُمَعاِهًد�  �أَْظِلَم  ال  �أَْن  ربِّي  »�أَمرين  فقال:    نبينا 
ِة« »َمْن �أَِمَن رجاًل َعلى َدِمِه َفَقَتَلُه  و�ل�صالم: »َمْن َقَتل ُمَعاِهًد� مَلْ َيِرْح)1( َر�ِئَحة �جلنَّ
َفاأَنَا بريٌء ِمن �لَقاِتل ولو َكاَن �ملقتوُل َكافًر�« هذ� ومن يت�صفح تاريخ �الأمم �ملتمدينة 

)1(  مل َيِرح: مل ي�صم. )م(.
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يف �لقرون �ل�صابقة يق�صعر جلده من �صلوكهم مع �الأمم �ل�صعيفة؛ فاإنهم ما كانو� 
نامو�ًصا غري �لقوة. فمن كان ينكده  يعرفون للحق قانونًا غري �لقوة، وال للف�صيلة 
بال�صال�صل  ويقيد  و�لعبودية،  �الأ�صر  ذل  يقع حتت  كان  �صعيًفا،  ي�صري  باأن  �حلظ 

و�الأغالل ليكون �آلة ملو�ليه يف �حلر�ثة �أو �ل�صناعة �أو غري ذلك.

4- واجبات املسلمني بالنسبة حملاربيهم

ا �أن �لنبي  قام باأمر �لدعوة �الإ�صالمية مبفرده يف  من �ملجمع عليه تاريخيًّ
ُطِهد هو ومن  َفا�صْ و�أطفال و�صيوخ،  ن�صاء  قليلون منهم  �أفر�د  فتبعه  مكة �ملكرمة، 
�أ�صلم معه ��صطهاًد� �صديًد�، وُعذبو� عذ�بًا �أليًما مما ال ميكن �أن يحتمله �إال من يرى 
اب  حني �أُ�صر  �لهالك �أي�صر عليه من �الرتد�د عن حقيقته، مثل ما ح�صل خَلبَّ
��صتاأذن يف �صالة ركعتني، ف�صالهما ثم قال:  للقتل  بالنار، وملا عر�صوه  وُعذب 
لوال �أن تظنو� �أن ما بي جزع الأطلتهما، �للهم �ح�صهم عدًد�، و�قتلهم َبَدًد�)1(، وال 

تبق منهم �أحًد�، ثم �نربى من�صًد�:
ُم�ْصِلًما اأُْقَتُل  ِحنْيَ  اأَُبايل  َرعيَول�ْصُت  َم�صْ هلل  َكاَن  َجْنٍب  اأَيرِّ  َعلى 
َي�َصاأ َواإِْن  الإِلِه  َذاِت  يف  ِعَوَذِلَك  ُمَزَّ �ِصْلٍو)2(  اِل  اأَْو�صَ َعلى  ُيَباِرْك 

)1(  �قتلهم بَدًد�: �قتلهم متفرقني يف �لقتل و�حًد� بعد و�حد. )م(.
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هذ� ما ح�صل الأحدهم وما كان يح�صل لغريه �أ�صد و�أفظع مما ُيطلب تف�صيله 
من كتب �لتاريخ، فا�صتمرت هذه �مل�صائب على هوؤالء �مل�صلمني مدة ثالث ع�صرة 
�صنة، ثم �أذن لهم بالهجرة �إىل �حلب�صة �أواًل ثم �إىل �ملدينة ثانًيا، فنمو� هناك1 و��صتد 
�خلوف  �أ�صد  يف  �ملدينة  يف  فظلو�  قو�ص،  عن  كلهم  �لعرب  فرمتهم  �صاعدهم؛ 
و�لوجل حتى كانو� يقولون: »ترى نعي�ص حتى نبيت مطمئنني ال نخاف �إال من 

�هلل  » فاأنزل �هلل تعاىل عليهم هذه �الآية طماأنة لهم وت�صكيًنا لروعهم: ژڤ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ڎ ڈ ڈ ژ ژژ ]�لنور/55[. ثم ملا جتمهرت عليهم �لقبائل و�أتتهم 
متحم�صة حاقدة بق�صد �إبادتهم و��ْصِطالمهم)2(، �أذن �هلل لهم �أن يد�فعو� عن �أنف�صهم 

ٻ  ژٱ  تعاىل:  فقال  �ملبني،  و�لفتح  و�لتمكني  بالن�صر  �إياهم  و�عًد�  ويثبتو�، 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ.ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چڇ ڇ 

و�ل�صالم  �ل�صالة  عليه   - �الأنام  �صيد  فكان  ]�حلج/40-39[.  ڇ ڇ ڍژ 

و�لكتائب  �لهائلة  �جليو�ص  تلك  ب�صدورهم  يالقون  �لقليل  �لنفر  من  معه  ومن   -

�ِصْلٍو: ُع�صو من �جل�صد ُف�صل عنه. )م(.  )1(
)2(  ��صطالمهم: ��صتئ�صالهم. )م(.
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�ملرت�كمة �ملرت�كبة، وهم مطمئنون متيقنون �أن �هلل تعاىل البد �أن يحقق وعده لهم 
ڄ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڦ  ڤ  ژڤ  قال:  حيث  وميدهم، 
ې  ې  ۉ  ژۉ  چژ ]�لنور/55[  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 
ېئ ىئژ ]�الأنعام/34[ ژھ ھ ھ ے ےژ ]�لروم/47[ 
فا�صتعرت  ]�ملجادلة/21[  جسژ  مخ  حخ  جخ  جحمح  مج  حج  يث  ژىث 

نري�ن �حلروب بني طائفة �ملوؤمنني �لقليلة �لعدد و�لُعدد وبني �صائر قبائل �لعرب مدة 
مديدة، �متحن �هلل يف �أثنائها قلوب عباده، و�خترب �صربهم وطاعتهم الأو�مره، و�أمرهم 
على كل ما ميكن ت�صوره من �مل�صائب حتى تنقت قلوبهم من كل �صائبة، و�صار 
�إميانهم �أنقى من �لنقاء و�أ�صفى من �ل�صفاء، ثم مكن �هلل لهم يف �الأر�ص، وجعل 
كلمتهم �لعليا وكلمة �أعد�ئهم �ل�صفلى؛ ف�صارو� قادرين على �إبادة �أ�صد�دهم عن 
بكرة �أبيهم. ولكن كيف ُيت�صور �أن يح�صل ذلك من دين �الإ�صالم دين �ملدنية 

و�ل�صالم؟ حا�صا، بل كان �هلل تعاىل ياأمرهم مبربتهم و�لعدل معهم، قال : ژ ڃ 
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ 

ڑ ک ژ ]�ملمتحنة/8[.

وملا مكن �هلل للموؤمنني ووطد �أمرهم و�أر�د �أن ُيظفرهم على �لذين ظلموهم 
�النتقام  دو�عي  يتبعو�  ال  �أن  �أمرهم  �الآالم،  �أنو�ع  و�أذ�قوهم  ن�صاأتهم  �أول  يف 
و�لت�صفي لكيال يخرجو� عن حدود �لعدل و�حلكمة، و�أر�هم �أن ذلك يعد عدونًا 



146146
ُة والإ�صـالم املََدِنيَّ

وظلًما فقال تعاىل: ژۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 
ی  ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ائەئ  ائ 

ی ی ژ ]�ملائدة/2[.

�العتد�ل  مر�عاة  يجب  بل  فقط،  للمقهورين  بالن�صبة  �الأو�مر  هذه  تاأت  مل 
و�ل�صرف و�لرحمة حتى يف �أثناء ��صتعال نري�ن �لقتال، قال تعاىل: ژوئ ۇئ ۇئ 
]�لبقرة/190[  یژ  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 
  �أعد�ئهم ولعنهم. ملا قتل �مل�صركون عم �لنبي  ومن �العتد�ء عند �مل�صلمني �صب 
حمزة ومثلو� به و�أخرجو� كبدة، بكى بكاًء عليه �صديًد� وحزن حزنًا ال مزيد عليه، ودعا 

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ژ  تعاىل:  �هلل  فاأنزل   عليهم، 
ِبهم  َظَفرُت  »َلِئْن  وقال:  عليهم،  �لدعاء  عن  فكف  ژ ]�آل عمر�ن/128[  ڭ 

ژۅ ۉ ۉ ې ې ې  تعاىل:  �هلل  فاأنزل  ِمْنُهم«  ِباأَْربَعنَي  الأَُمثِّلَنَّ 
�ل�صالة و�ل�صالم  ېى ى ائ ائ ەئ ەئ ژ ]�لنحل/126[ فقال عليه 

»�أَ�ْصرِبُ و�أَْحَت�ِصُب«.

�أما من جهة �أ�صرى �حلروب، فاإن �لنبي  �أمر �مل�صلمني مبر�عاتهم و�إكر�مهم 
بهذ�  �ئتماًر�  �أ�صحابه  ف�صار  َخرًي�«  باالأُ�َصاَرى  و�  »��ْصَتو�صُ فقال:  �إ�صاءتهم،  وعدم 
�حلديث يكرمون �أ�صر�هم لدرجة �أنهم كانو� يعطونهم خبزهم لياأكلوه ويكتفون هم 

بالتمر.
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تدبر رحمك �هلل ما قدمناه لك يف هذ� �لف�صل تر �لتفا�صل �لو��صح بني 
هذه �لعد�لة �الإلهية وبني ما تقر�أه من �صرية �لرومان وغريهم من �الأمم �لتي كانت 
وت�صخرًي�  و�صفًكا  قتاًل  فيه  فهامت  �لب�صري،  للنوع  نف�صها طاعونًا جمتاًحا  جاعلة 
لي�ص  �لع�صر  هذ�  �لعد�لة يف حروب  �آثار  من  تر�ه  ما  كل  �أن  و�علم  و��صتعباًد�. 
هو �إال تقربًا لهذه �لعد�لة �الإ�صالمية �لتي هي نوذج ملنتهى ما ميكن ح�صوله يف 
�لنوع �لب�صري، فلندع �جلمعيات �ل�صاعية لتاأييد �ل�صلم يف �لعامل و�إبطال �حلرب 
دُّ فيه، فاإن �الإ�صالم ال يهز�أ بعملها هذ�، بل ين�صطها فيه  تعمل عملها �لعظيم وجَتِ
حتى �إذ� مت لها ما توؤمله مب�صاعدة �مللوك و�لقيا�صرة، ودعمته على دعائم �الإخال�ص 

و�صدق �لطوية، مد كل م�صلم �إليها يده تالًيا قوله تعاىل: ژ ی ی ی ی 
جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب ژ ]�الأنفال/61[.
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قد ب�صطنا يف ف�صولنا املتقدمة كل اأ�صول املدنية التي انبنى عليها كل ما 
نراه من الرتقي يف العامل املتمدين، واأقمنا الأدلة احل�صية على اأنها بع�ض قواعد 
الإ�صالم، حتى يتخيل للرائي اأنها م�صتمدة منه ماأخوذة عنه، وبرهنا �صمن ذلك 
اأن هذه الأ�ص�ض الإ�صالمية ل يحتمل اأن يعرتيها التبديل اأو يعدو عليها التحويل؛ 
لأنها مالئمة ل�صنن الوجود، ومطابقة لنوامي�ض احلياة الب�صرية املثبتة باحل�ض مطابقة 
وكل  العامل،  يح�صل يف  َتَرقٍّ  كل  اإن  وقلنا  الوجوه،  من  بوجه  نكرانها  ميكن  ل 
واإنه  الإ�صالم،  اإىل  تقربًا  اإل  لي�ض هو  الكمال،  �صبيل  العقول يف  خطوة تخطوها 
ا  �صينتهي الأمر يوًما ما باإجماع عقالء الب�صر كافة على اعتبار الإ�صالم نامو�ًصا عامًّ

لل�صعادتني، و�صامًنا لراحة احلياتني.

نعم! الإ�صالم هو الدين العام الباقي بقاء الأنام، والقانون الذي تلم�صته 
الفال�صفة الأعالم منذ األوف من الأعوام، اهتم عقالء الأمم من القدم بالبحث عن 
دين حق عام يقوم بحاجة اجلثمان املادي والنف�ض املعنوية، ويوفق بني مطالبهما 
على مقت�صى نامو�ض عادل وق�صطا�ض حكيم، ويوجد الن�صبة احلقة بني اأميالهما 



150150
ُة والإ�صـالم املََدِنيَّ

بطريقة متنع ت�صلط اأحدهما على الآخر، اهتموا بهذا الأمر وحت�ص�صوه من كل مظانِّه 
لعلمهم باأن الإن�صان املركب من نف�ض وج�صم اإذا مل يراع متام العتدال يف مطالب 
هذين اجلوهرين وقع يف الإفراط يف مطالب اأحدهما، ومتى ح�صل له ذلك اأخل 
بوظيفة احلياة، ودفع نف�صه يف تيار �صديد القوى، ل ي�صرع به اإل لي�صدمه �صدمة 

تذهله عن نف�صه، في�صبح جائحة على بني نوعه اأو ع�صًوا م�صلوًل فيهم.

حوادث  بعد  ول  اأ�صطع،  دليل  احل�ض  بعد  ولي�ض   - العقالء  هوؤلء  راأي 
التاريخ برهان اأقطع - على اأن كل املذاهب التي مل تزن مطالب اجل�صم والنف�ض 
تق�صم  القومي،  نامو�صهما  اجلوهرين  هذين  لكال  حتدد  ومل  م�صتقيم،  بق�صطا�ض 
الأمم التي ت�صود عليها اإىل ق�صمني عظيمني تدوم بينهما الفنت املرهقة والقالقل 
ومتى  الآخر،  على  الق�صمني  اأولئك  اأحد  ي�صود  حتى  م�صتطيلة؛  اآماًدا  املزعجة 
امتلك حريته املطلقة، ومل يجد اأمامه مقاوًما يخفف من �صريه، تطرف وا�صتهدف 
لكل ما ي�صتلزمه منه الإفراط يف اأحد نوعي مطالب الإن�صان، ومل يلبث اأن ت�صيح 
به الطبيعة الب�صرية �صيحة ترده مدبًرا على عقبه؛ في�صبح كاأن مل يغن بالأم�ض. 
ومن يت�صفح تاريخ الأمم ير بعينيه هذه احلقائق �صاطعة وا�صحة ل تعوزه اإىل بحث 

طويل.

اأما نحن فاأول من يوافق هوؤلء احلكماء على اأفكارهم من �صرورة تلم�ض 
مذهب عام يوفق بني مطالب اجل�صم والنف�ض توفيًقا عادًل، ويربط �صالح اأحدهما 
اأن النف�ض  اأثبتنا يف ف�صولنا املتقدمة  ب�صالح الآخر كما هو �صاأنهما طبيعة. وقد 
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عر�صة لالأمرا�ض املختلفة ولل�صفاء منها كما هي حالة اجل�صم �صواء ب�صواء، وملا كان 
الرجل ل ي�صتطيع اأن يحمي ج�صمه من عوار�ض الطبيعة املهلكة اإل بتعلمه لقانون 
ال�صحة اجل�صمية، فكذلك يجب اأن يكون هو ذاته على علم بقانون ي�صمى بقانون 
ال�صحة النف�صية لي�صتطيع اأن مينع نف�صه من غوائل الأمرا�ض املعنوية القتالة، وملا 
كان هذان اجلوهران املركبان لالإن�صان مو�صوعني بطريقة بها يتاأثر اأحدهما مبر�ض 
متنا�صبني  �صحتهما  عن  يبحثان  اللذان  القانونان  ذانك  يكون  اأن  وجب  الآخر 
احلقيقة  هذه  بالآخر،  اإ�صرار  اأحدهما  على  ال�صري  يف  يكون  لكيال  متالئمني 
رتى فيها لأن حالة الوجود  اأ�صبحت يف هذا القرن خ�صو�ًصا من البدائه التي ل ميمُ
كله �صاهدة ب�صحتها. وهذه احلقيقة نف�صها هي التي بعثت خا�صة علماء اأوروبا اإىل 
التاأليف ديانة �صموها الديانة الطبيعية، اأ�ص�صوا بنيانها على دعائم البدائه العلمية 
واحلقائق الفل�صفية، ونحن ن�صتح�صن اأن ناأتي يف هذه العجالة على اأهم قواعدها 
العالمة  تاأليف  احلا�صر(  الزمان  على  الأخالقية  )الأبحاث  كتاب  من  مرتجمة 
كارو. قال: »قواعد الديانة الطبيعية هي العتقاد بوجود اإله خمتار خلق الكائنات 
والعتقاد  الإن�صاين،  النوع  وعن  الكونية  العوامل  عن  متميز  وهو  بها،  واعتنى 
وح يف ج�صم الإن�صان مت�صفة بالذكاء واحلرية، وحمبو�صة يف هذا اجل�صم  بوجود رمُ
وح ميكنها باإرادتها اأن تطهر هذا اجل�صم وتنقيه اإذا  املادي اأمًدا لتبتلى فيه، وهذه الرُّ
عرجت به نحو ال�صماء، كما ميكنها اأن ت�صفله با�صتئنا�صها باملادة ال�صماء، والعتقاد 
ينبوع  التي هي  التعقل على الإح�صا�ض، وو�صع احلرية الأخالقية  برفعه  املطلق 
الأخالق  واإعطاء  الكلي،  العتدال  �صيطرة  الأخرى حتت  احلريات  واأ�صل كل 
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ا�صمها احلقيقي وهو المتحان والبتالء، وحتديد غر�صها احلقيقي وهو  الفا�صلة 
بالزهادة،  وؤ ل�صاعة املوت  التخلي�ض التدريجي للنف�ض من عالئق اجل�صم، والتهيُّ
واأخرًيا العرتاف بقانون الرتقي ولكن بدون ف�صل رقي النوع الإن�صاين يف مدراج 

ال�صعادة املادية من العواطف الفا�صلة التي هي وحدها تربر تلك ال�صعادة«.

ل �صك اأن كل من ميعن نظره فيما قدمنا من ن�صو�ض الديانة الإ�صالمية ويف 
قواعد هذه الديانة الطبيعية ير بعينيه اأن الإ�صالم هو تلك الأمنية التي حت�ص�صها 
ثم  الآن،  اإىل  الزمان  قدمي  من  العلمية  اأبحاثهم  �صائر  يف  وتلم�صوها  الفال�صفة 
ينده�ض ويتعجب من اخلطوات التي يخطوها النوع الب�صري بني كل هذه القالقل 
الجتماعية يف �صبيل الرقي والتدرج متقربًا كل يوم من قواعد الدين الإ�صالمي 
و�صعها  التي  الق�صوى  الغاية  هو  الإ�صالم  اأن  ويتاأكد  اأفراده،  من  علم  على غري 
لبلوغها ما  القابلية وال�صتعداد  النوع، وو�صع فيهم من  اأمام هذا  اخلالق جل �صاأنه 

ت�صاهد اآثاره واأفاعيله يف تاريخ الإن�صان، مما هو م�صداق لقول اهلل تعاىل: ژوئ 
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ژ ]ف�صلت/53[.

من هنا اأي�ًصا يدرك املمعن النظر �صر ذلك التطور املده�ض الذي ح�صل يف 
الأمة العربية فجعلها خري اأمة اأخرجت للنا�ض بعد اأن كانت من الوح�صية مبكان 

لي�ض دونه مكان.
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فلنبحث يف حالة امل�صلمني الآن وفيما هم واقعون فيه من العلل الجتماعية 
التي انتهكت قواهم منذ قرون عديدة لنعلم اأين الداء وما هو الدواء، نعم بحث 
اأغ�صى كل  اأكرثهم  راأينا  ّتاب فطاحل، ولكن بغاية الأ�صف  هذه امل�صاألة قبلنا كمُ
الإغ�صاء عن ذات العلة، واأخذ بجهد نف�صه يف مداواة الأعرا�ض املر�صية، وهذا 
جهد ل يبلغ �صاحبه اأمنيته ما دام �صبب املر�ض مل يزل ينتج اأفاعله على ح�صب 
قانونه اخلا�ض به، وي�صري �صريه الطبيعي يف ج�صم الهيئة الجتماعية الإ�صالمية، 
اأما نحن فال نريد اأن ن�صلك هذا امل�صلك الذي مل ينتج فائدة ما، بل نريد اأن نثقب 
اإىل معرفة ذات  ال�صرق املرتاكبة على بع�صها حتى ن�صل بعون اهلل  اأدواء  اأغلفة 

العلة، ومتى عرفناها �صهل علينا ول �صك معرفة دوائها وكيفية تطبيقه، فنقول:

ْرثمُومتها)1( يف  ل يخفى على كل اإن�صان اأن مدنية امل�صلمني التي تكونت جمُ
جزيرة العرب فتفرعت اأفنانها)2( يف مدة ق�صرية الأمد على اأكرث بالد امل�صرق مل 
با�صتقرائه  اإن�صان  ويتمكن كل  الإ�صالمية،  الديانة  اأوىل غري  �صبب  لها من  يكن 
املدنيات  اأ�صرع  كانت  املدنية  هذه  اأن  على  ي�صتدل  اأن  العمران  وعلوم  التواريخ 
ة ذويها،  �صرًيا، واأكرثها لألًء، واأو�صعها بقاًعا، واأعجبها منبًتا، واأقواها امتالًكا لأزمَّ
وتاأثرًيا على اأذهان متبعيها، واأنها كانت جامعة لنامو�صّي كل ال�صعادة الجتماعية 

وهما العلم والعمل.

ْرثمُومتها: اأ�صلها. )م(. )1(  جمُ
)2(  اأفنانها: اأغ�صانها. )م(.
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هذه اأمور يهديها النظر املجرد يف تاريخ امل�صلمني يف مبداأ اأمرهم، ولكنا الآن 
لو اأََجْلنا)1( نظرنا جولة �صغرية على جميع الأمم الإ�صالمية فال نرى اإل عك�ض ما 
واآخذة يف  القهقرى)2(  بنا  �صائرة  النحطاط  نوامي�ض  نرى  الأمَُول  اآباوؤنا  عليه  كان 
تدعي  تزل  مل  ملجموعنا  املكونة  العنا�صر  كل  اأن  مع  ف�صيًئا،  �صيًئا  وجودنا  حمو 
لقول  م�صداق  ذلك  فهل  فوؤاده،  على  الإن�صان  حمافظة  عليه  وحتافظ  الإ�صالم 
متطريف فال�صفة هذا الع�صر من اأن �صاأن الديانات عموًما تقييد الإن�صان عن الرقي 
ومنع النفو�ض عن التدرج يف معارج الكمال؟ كال، فاإن اأقل نظرة يف حالة العرب 
يف جهالتهم ووح�صيتهم قبل الإ�صالم، ثم يف مدنيتهم و�صرعة رقيهم بعده مما مل 
يمُعهد له مثيل عند �صواهم، تدلنا دللة وا�صحة على كذب هذه املقولة. اإذن هل 
لالأمم  ممدينة  كانت  مهما  قاعدة  اأن كل  من  معتدليهم  لقول  م�صداق  الأثر  هذا 
ومرقيه ل�صاأنها يف ع�صر من الع�صور مل تخل من اأن تكون حمتوية على جرثومة 
متنع الرقي يف امل�صتقبل مل�صادتها ل�صنة الأزمنة واملنا�صبات! كال، فاإّنا در�صنا اأهم 
احلياة  لقوانني  مطابًقا  اإل  نره  فلم  مدقًقا  در�ًصا  هذا  كتابنا  يف  الإ�صالم  نوامي�ض 
ا تقف النفو�ض  الب�صرية مالئًما لقواعدها، وراأينا راأي العني اأنه مل ي�صع للرقي حدًّ
الأمَُول جهاًل منهم  امل�صرعون  عنده، بل �صن قواعد عامة وك�صر كل قيد و�صعه 
وترك  الأوىل،  اأغاللها  النف�ض من  واأطلق كل خ�صائ�ض  امل�صتقبلة،  احلياة  ب�صنن 
تها ولكن بعد اأن نقلها اإىل جادة العتدال واحلكمة، ونحن ل ننظر اأن  اإليها اأعنَّ

)1(  اأََجْلنا: اأََدْرنا. )م(.
)2(  القهقرى: الرجوع اإىل اخللف. )م(.
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ياأتي زمان يقال فيه اإن العتدال مذموم واإن املحمود هو الإفراط اأو التفريط، اإذن 
ف�صائلهم؟  �صر  عمُ اآبائهم يف  م�صاواة  امل�صلمني حتى عن  ال�صبب يف خروج  هو  ما 
اأما نحن فال جند ال�صبب اإل يف هذا الأمر املهم األ وهو �صوء فهمنا ملعنى الدين، 

وحمله على غري املراد منه واإليك التف�صيل: 

اإّنا قد برهنا يف ف�صولنا ال�صابقة بال�صتناد على الآيات القراآنية والأحاديث 
النبوية واأحوال اجلمعية الإ�صالمية الأوىل اأن غر�ض الإ�صالم الأول هو ترقية �صاأن 
ِدلَّ عليه با�صتقراء  ا على ح�صب نامو�ض الرقي العام الذي امُ�ْصتمُ ا واأدبيًّ الإن�صان ماديًّ
اأحوال الإن�صان وتطوراته. واأنه مل يغادر �صغرية ول كبرية مما يطهر النفو�ض من 
وقد  بالتعويل عليها،  ونبه  اإليها  اأ�صار  اإل  �صوائبها ويجعلها �صاحلة لأداء وظيفتها 
تكلمنا على كل هذا بتف�صيل مل يجعل لل�صكوك حمالًّ يف الأذهان، ول للريب 
باإلقاء نظرة على جمموعنا الآن نرى �صوادنا الأعظم  جماًل يف الوجدان، ولكن 
بها  يق�صد  دعوات  للعبادة، وجمرد  قواعد  اأنه حم�ض  اإل  الإ�صالم  من  يفهم  ل 
ق�صاء احلاجات يف الدنيا، اأو نيل الدرجات العلى يف الآخرة، ول يعلمون منه اإل 
ال�صهادة وال�صالة وال�صيام والزكاة واحلج. واأما ما فيه من اآيات احلكمة ومعجزات 
الف�صائل التي بعثت الأمة العربية من َجَدث خمالتها الأوىل اإىل ذروة جاللتها 
التالية، فقد �صربوا عنها �صفًحا مع اأنها هي لباب الدين، وزبدة الإ�صالم، والغر�ض 

الوحيد من اإنزاله وت�صريعه.
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واملنازل  املعنوية  املقاوم  من  النفو�ض  مطالب  بني  موفًقا  الإ�صالم  جاء 
اإن�صانًا كاماًل  متبعه  ليكون  املادية  الأ�صياء  الأخالقية، وبني مطالب اجلثمان من 

ژڈ ژ  اهلل:  فيقول  اأميال جوهرية،  بني  موفًقا  طبيعته،  مطالب  بني  عادًل 
ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  کگ  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ 
َمْن  م  كمُ َخريمُ »َلي�َض   : ر�صوله  ويقول  ]النحل/30[  ڻژ  ں  ں  ڱڱ 
م َمْن اأََخَذ ِمْن َهذه وَهِذه« ولكن  كمُ نَْياه، َبْل َخريمُ نَْياهمُ لآِخَرِتِه َول اآِخَرَته لدمُ َترَك دمُ
الأمم  اأهواء  وتابعوا  البالغة،  احلكمة  هذه  تدبر  الَك�ْصح عن  الأعظم  �صوادنا  لوى 
ذلك  ولهم يف  عادة،  ومتابعة  عبادة  اأنه حم�ض  وزعموا  الدين،  فهم  يف  ال�صابقة 

ۆئ  ۇئ  ۇئ  ژوئ  تعاىل:  اهلل  يقول  �صلطان  من  بها  اهلل  اأنزل  ما  اأفكار 
الَح َمعي�َصِتِه،  جِل ا�صت�صْ ۆئژ ]الق�ص�ض/77[ ويقول ر�صوله : »اإِنَّ ِمْن ِفْقِه الرَّ

َك« فاأ�صدل النا�ض على هذه القواعد العليا  نيا َطَلبمُ ما يمُ�ْصِلحمُ بِّ الدُّ ولي�َض ِمْن حمُ
اأ�صتار الن�صيان، وزعموا من تلقاء اأنف�صهم اأن الدين هو عبارة عن التفرغ الكلي من 
عالئق الدنيا، والنفراد املطلق من كل الأميال البدنية، فعلوا كل هذا ومل يعلموا 
اأنه ال�صرطان الذي اأباد الأمم ال�صابقة، والطاعون الذي ا�صتاأ�صل النَِّحل)1( املتقدمة. 
ا منيًعا  ولكن كيف يتاأتى لهم اأن يعلموا ذلك وهم منزوون يف حماَلّهم، جاعلني �صدًّ

بينهم وبني هذه الآية؟ ژې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 
وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئژ ]احلج/46[.

)1(  النِّحل: املذاهب والعقائد. )م(.
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انا اإىل تغيري معنى التقوى عما كانت  هذا الفهم ال�صيئ يف معنى الدين اأدَّ
فهم  ح�صب  على  فالتقي  الكرام،  اأ�صحابه  وزمن    اهلل ر�صول  زمان  يف  عليه 
َدْهمائنا)1( الآن هو الرجل الذي خيم عليه اخلمول والك�صل، وترك اجِلّد والعمل، 
ومل يرتك له يف الدنيا اأقل اأمل. وكان على متام اجلهل باأحوال الأواخر والأمَُول، 
اإىل  عي  دمُ واإن  ميل،  عنقه  كان يف  واإن جل�ض  كان على مهل،  م�صى  اإن  والذي 
مهمة اأورثها اخللل والزلل، هذه هي �صفة التقي عند اأكرثنا الآن، وهو - كما يراه 
اأحوال �صلفنا ال�صالح - مغاير متام املغايرة ملا كانوا عليه، مناق�ض  كل متاأمل يف 
اأئمة  وهم  واأ�صحابه -    اهلل  ر�صول  وهذا  ل؟!  كيف  م�صتقيم.  خط  على  له 
التقوى واأمثلة الكمال الديني - كانوا كما يعلمه اخلا�ض والعام ويرويه التاريخ 
لالأنام، رجال اجلد والعمل، واأهل ال�صيم والهمم، وقادة العالء والعظم، مل يرتكوا 
مظنة للفخار اإل وردوها، ول راية للمجد اإل رفعوها، حتى اأعلوا كلمة احلق على 
َطاِلع �صريتهم على همة لو  الأباطيل، وقو�صوا دعائم اجلور والأ�صاليل، مما يدل ممُ
يقف  همة  حمًقا.  ملحقتها  الرثيا  حَلَظت)2(  اأو  �صحًقا،  ل�صحقتها  اجلبال  �صادمت 
اأمامها َغَطاريف)3( هذا الع�صر حيارى، ول تمُعد همتهم بجانبها اإل عجًزا واقت�صاًرا، 
همة عرجت بنفو�صهم اإىل �صماوات الرفعة عن دنايا الأمور و�صفا�صف الأعمال، 
وعلت بهم عن التدين للفجور وخ�صائ�ض الأميال، همة كما ذادتهم عن الرتوع يف 
ممّوه ال�صهوات بعّثهم اإىل منازل الكمالت، وكما ردتهم عن وهاد الزلت حثتهم 

)1(  َدهمائنا: عامتنا. )م(.
)2(  حَلَظت: نََظرْت اإىل. )م(.

)3(  غطاريف: �صادة �صرفاء، جمع: ِغْطريف. )م(.
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اإىل ت�صنم جناد املكرمات، حتى �صاروا مالئكة يف �صورة اآدميني، ونوًرا �صاطًعا ولو 
كان غالفه من طني، هذه هي التقوى التي ر�صمها الإ�صالم ملتبعيه وخطها لذويه، 
الفجور  لراأيناها عني  الإ�صالم  على  طبقت  لو  التي  التقوى  من  الآن  نراه  ما  ل 

ونف�ض املحظور.

الإ�صالم  بحقيقة  جهلنا  فيه  اأوقعنا  الذي  التقوى  يف  ال�صيئ  الفهم  هذا 
يعملون  الذين  الدنيا، وهم  اأهل  �صميناه  ق�صم  ق�صمني:  اإىل  النا�ض  نق�صم  جعلنا 
لفالح البالد و�صالح العباد �صواء ب�صناعاتهم اليدوية اأو باأبحاثهم الفكرية، وق�صم 
�صميناه اأهل الآخرة، وهم الذين تركوا الدنيا جانًبا ووقفوا اأنف�صهم على ال�صالة 
هذا  على  وانبنى  الأعالم،  وحتت  الطبول  خلف  الطرقات  يف  وامل�صي  وال�صيام 
التق�صيم الوهمي الذي تاأ�صلت جذوره يف العامل الإ�صالمي منذ قرون عديدة اأن 
ر  وقف اأهل الدنيا اأنف�صهم لتعلم العلوم التي عليها مدار ال�صعادة املادية، كما َق�صَ
اأنف�صهم على ال�صتغال بالعلوم العبادية؛ ف�صار الق�صم الأول بهذا  اأهل الآخرة 
العتبار جاهاًل للدين جهاًل يوقعه يف ال�صكوك وال�صبهات، و�صار الق�صم الثاين 
جاهاًل للدنيا واأمورها جهاًل اأداه اإىل العماية عن �صيا�صة اأحواله املعا�صية، فوقع يف 
الَعَوز)1( الذي اأّداه اإىل مّد يده واإراقة ماء حمياه، ولو كان ذلك حتت �صتار رقيق 

وحاجز �صفاف:

)1(  الَعَوز: الحتياج. )م(.
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هذا التفريق بني الدين والدنيا مناق�ض متام املناق�صة ملبادئ الدين الإ�صالمي 
من كل وجه، ومعار�ض لأوامره، بل ومعطل لأكرثها تعطياًل. 

قلنا فيما �صبق اإن الإ�صالم هو الدين العام الذي يوفق بني مطالب النف�ض 
اأراد اأن ي�صتقيم على اجلادة احلكيمة، واأثبتنا  واجل�صم توفيًقا ل حمي�ض منه ملن 
ذلك بالأدلة القاطعة، وقلنا اإن النقطاع للعبادة لي�ض من مقررات الإ�صالم، »َمْن َتَبتَّل 

ا« واإنه جاء ل�صالح الدين والدنيا مًعا ژۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  َفَلْي�َض ِمنَّ
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ژڤ  ]البقرة/201[  ۉژ  ۉ 

واأكدنا  ]النور/55[.  چژ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
والك�صل،  اخلمول  عن  ويردع  والعمل،  الك�صب  على  يح�ض  اأنه  الناطقة  بالأدلة 
اأقوال فال�صفة هذا الزمان، واأن الأعمال يف  تاأثرًيا على الأذهان من  اأ�صد  بعبارات 
نظره مرتبطة بنية الفاعل ومق�صده، فاإن ترك الإن�صان املحرمات كلها وكان مق�صده 
الرياء عد منافًقا موزوًرا، واإن نوى �صاحًلا فاأخطاأ فيه كان مثابًا ماأجوًرا. قال عليه ال�صالة 
اِت« وقال علي  ما معناه: »من اأخذ الدنيا مبا فيها  يَّ َا الأعمالمُ بالنِّ وال�صالم: »اإنَّ
واأراد وجه اهلل، فهو زاهد، ومن ترك الدنيا وما فيها ومل يرد بها وجه اهلل، فلي�ض بزاهد«.

قلنا كل هذا اأو ما يقرب منه يف ف�صولنا املتقدمة، واأقمنا عليه الدللة التي 
ل تقبل النق�ض، ونزيد هنا حتويل الأنظار اإىل اأحوال اجلمعية الإ�صالمية الأوىل؛ 
فاإن اأفرادها مل يكونوا منق�صمني اإىل ق�صمني: ق�صم دنيوي واآخر اأخروي، بل يروي 
لنا التاريخ اأنهم كانوا كلهم يًدا واحدة يف العمل للدين والدنيا مًعا، فاإن اأبا بكر 



160160
ُة والإ�صـالم املََدِنيَّ

وهو اأول امل�صلمني كان تاجًرا، ومل يبطل مهنته اإل حني تبواأ عر�ض اخلالفة. وروى 
رون يف الرب والبحر،  الإمام اأحمد بن حنبل اأن اأ�صحاب ر�صول اهلل  كانوا َيْتجمُ
ويعملون يف نخيلهم، ولقي اأبو قالبة  �صديًقا له يف امل�صجد فقال له: »َلِئن اأراك 
تطلب معا�صك خري من اأن اأراك يف زاوية امل�صجد« وكان عمر  يقول: »ما من 
اأبيع واأ�صرتي«  اأت�صوق فيه لأهلي  ياأتيني املوت فيه اأحب اإيلَّ من موطن  مو�صع 
العمل  على  يحثهم  كما  للدنيا،  العمل  على  يحثهم  كان    النبي  لأن  ذلك 
لالأخرى، فكان يقول: »اعمل لدنياك كاأنك تعي�ض اأبًدا واعمل لآخرتك كاأنك 
َخَباَيا  زَق يف  الرِّ بوا  َبارٌك« ويقول: »اطلمُ ممُ فاإِنَّ احلرَث  متوت غًدا« ويقول: »احرثمُوا 
زِق يف التِّجارِة«. ويقول: »العبادةمُ ع�ْصرةمُ اأجَزاٍء  الأر�ِض«، ويقول: »ت�صَعةمُ اأع�َصاِر الرِّ

ت�صعٌة منها يف طَلِب احَلالِل«.

عدم  يف  الأولية  جمعيتها  واأحوال  الإ�صالمية  الديانة  ن�صو�ض  هي  هذه 
حمى  الذي  ال�صبب  عني  هو  وهذا  والدنيوية،  الدينية  احلاجيات  بني  التفريق 
امل�صلمني يف مبداأ اأمرهم من النق�صام اإىل حزب ديني وحزب دنيوي، وهو الأمر 
فيتولد  اأغرا�صها؛  التناق�ض يف  وين�صئ  الأمة  نزغات  بني  التخالف  يوجد  الذي 
الت�صاغن والتباغ�ض بني اآحادها رغًما عن كل عوامل التاأليف بينهم، ومبرور الزمن 
ي�صتحيل الأمر اإىل حدوث تالطم بني هذين الق�صمني، تالطًما يف�صي باجلمعية اإىل 
الفو�صى الفكرية، ومتى تاأ�صلت تلك الفو�صى تفككت عرى اجلامعة الأ�صا�صية 
على  الف�صاد  ب�صريان  ي�صعرون  واأخذوا  ببع�ض،  بع�صهم  الأمة  اأجزاء  تربط  التي 
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جمموعهم و�صوء منقلبهم يف م�صتقبلهم. فاإذا انتهى حال الأمة اإىل هذه الدرجة 
اأخذ الق�صمان: الديني والدنيوي، يتبادلن اإلقاء امل�صئولية على بع�صهما، فين�صب 
ويعزوه  البهيمية،  �صهواتهم  الكافة يف  متادي  اإىل  الطارئ  الف�صاد  ذلك  الدينيون 
الدنيويون اإىل تق�صري اأ�صاتذة الدين عن الإر�صاد والق�صور عن قمع نزغات ذوي 
ة)1( الفارغة، بينما تكون جراثيم الف�صاد اآخذة  الأهواء، وي�صتمرون يف هذه املمُالجَّ

يف التف�صي والنت�صار، جارفة الأمة اأمامها اإىل مهاوي الدمار والبوار.

ما  اأن طراأ عليها من احلوادث  بعد  فاإنها  الإ�صالمية،  الأمة  هذه هي حالة 
ف�صم وحدتها الأوىل، فاأوقعتها فيما وقعت فيه الأمم ال�صابقة من الف�صل بني الدين 
ِبَعة على عاتقه. ولعل  والدنيا وبني اأهلهما؛ اأخذ كل فريق ينابذ الآخر ويلقي التَّ
جيلنا احلا�صر هم اأكرث الأجيال �صعوًرا ب�صرورة ف�صائل الإ�صالم لبناء ما تهدم من 
جمدنا، واأ�صدها تقريًعا لعلمائنا يف تق�صريهم عن الإر�صاد والتعليم على ح�صب 

مقت�صيات الزمان احلا�صر.

الكمالت الإ�صالمية  ن�صمات  انت�صاق  اإىل  النفو�ض  بتهيوؤ  لن�صعر  اإننا  نعم 
وطم،  عم  قد  الذي  الأخالقي  الف�صاد  جراح  من  عليها  تراكم  مما  لترباأ  املنع�صة 
و�صاق الن�صاأة احلديثة اإىل نقطة فقدت فيه الإح�صا�ض اإل بالدنايا والأدنا�ض. نعم 
اإنا نرى بوادر ذلك ال�صعور لئحة، اإل اأننا ن�صتميح من قرائنا احلرية لأجل اأن نقول 
اإن ذلك ال�صعور مل ي�صتكمل �صرائطه ال�صرورية. فكاأين بالنا�ض يريدون اأن متطر 

)1(  املالّجة: التمادي يف اخل�صومة. )م(. 
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جال�صون  وهم  ودانيهم  قا�صيهم  فتغمر  الإ�صالمية  الف�صائل  هذه  عليهم  ال�صماء 
تهم من�صرفون عن كل ما يقرب ذلك الأمل اأو يجعله ممكًنا. بل كاأين  على اأ�صرَّ
ا  بهم يرون اأن تلك الف�صائل ل ميكن تاأتِّيها اإل بوا�صطة رجال يلب�صون �صكاًل خا�صًّ

من الألب�صة، اأو يقراأون كتًبا خم�صو�صة يف العلوم.

كال فاإنا اإن ظننا ذلك فقد بخ�صنا بحقوق عقولنا، وكنا كالك�صاىل يودون لو 
يرزقوا بكل حاجياتهم وهم قعود يف دورهم املنزوية. كال، اإن الف�صائل الإ�صالمية 
ر مطلًقا على ن�صاأة هذه  التي كان يفهمها الأعرابي اخللوي يف مدة ق�صرية ل َتْع�صمُ

الأمة املتهذبة.

اإىل  اأو  جدال  اإىل  العقول  اإىل  تنفذ  اأن  لأجل  حتتاج  ل  الإ�صالم  اأ�ص�ض 
متهيد، بل هي قواعد �صهلة املاأخذ وا�صحة امل�صالك، ت�صعر النف�ض عند علمها بها 

بطماأنينة وراحة ل يمُ�صتطاع التعبري عنها بوجه من الوجوه.

فاإن كان الرجل عاملًا بحقائق الكون، واأراد اأن يف�صر �صر تلك الطماأنينة التي 
�صادت على نف�صه فا�صتقرت بعد ا�صطرابها وهداأت بعد ثورتها، فما عليه اإل اأن 
يتدبر يف اأ�صرار اخللق ويف تكاليف احلياة الب�صرية ويف النوامي�ض الناطقة ال�صائدة 
على جمموع هذا الكون باأ�صره ويف الغر�ض الذي ي�صعى اإليه الإن�صان رغًما عنه 
لريى بعينيه عيانًا اأن تلك الأ�ص�ض الإ�صالمية على �صهولتها و�صرعة تعقل اجلاهل 
ة الوحيدة اإىل تو�صل الإن�صان اإىل �صعادة مادته ومعناه، وراحة دنياه  لها، هي املََحجَّ
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�صها رغًما عنه،  لق الإن�صان مطبوًعا على َتَلمُّ واأخراه، واإنها هي نف�ض املحجة التي خمُ
والتي يراها الآن علماء العامل على بعد منهم، وي�صعون يف تذليل كل ال�صعوبات 

للو�صل اإليها.

فلماذا  القواعد،  ومتانة  ال�صهولة  من  الإ�صالم  اأ�ص�ض  �صاأن  هذا  كان  اإذا 
نتباكى على فقداننا تلك القواعد، ون�صتكي من ق�صور املر�صدين عن اإبانتها مع 
 ، اأنها مب�صوطة باأ�صرح عبارة واأرق اإ�صارة يف القراآن ال�صريف، ويف �صنة ر�صول اهلل
اإل  القراآن  يمُنزل  تعاىل مل  اهلل  اأن  امل�صلمون  يظن  هل  ال�صالح؟  �صلفنا  كتبه  وما 
القبور ويف  ْقراأ �صرًدا وبدون تعقل على روؤو�ض  ليمُ اأو  ليفهمه رجال خم�صو�صون، 
الغناء يف ليايل الأفراح بني لغط الرنجيالت  باأحلان  تلي  ليمُ اأو  اأو�صاط الطرقات، 
ودخان ال�صجارات؟ اأم هل يظنون اأن اأحاديث ر�صول اهلل  ل ي�صح اأن تتلى اإل 
لق�صاء احلوائج وح�صول الربكات يف املنازل؟ ليعلم امل�صلمون اأن كل هذه الأمور 

تنايف الإ�صالم، وت�صاعد على ا�صتجالب �صخط رب الإ�صالم.

خال�صة  وهي  اهلل  ر�صول  واأحاديث  احلكمة،  زبد  جمتمع  وهو  القراآن  اإن 
رو�ض)1( ون�صرها بني �صائر طبقات الأمة  قوانني العمران مل ياأمر اهلل بتدوينها يف الطُّ
اإل ليتدبروا حكمها وياأمتروا بها، فاإنها ِمالك ال�صعادتني وِم�صاك احلياتني، ويف تاريخ 
امل�صلمني اأكرب حجة على قولنا هذا، ها نحن �صعرنا باحلاجة اإىل كمالت الإ�صالم 

ْر�ض. )م(. ف، مفردها الطِّ حمُ رو�ض: ال�صُّ )1(  الطُّ
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فما بالنا قعود عن اأخذ حاجتنا منه كلٌّ على قدر ا�صتطاعته ژول نكلف نف�ًصا اإل 
و�صعهاژ ]املوؤمنون/62[.

األ�صنا الآن كالك�صاىل يرون الغذاء اأمام اأعينهم وهم على �صفا الهالك من 
اجلوع فينتظرون ان�صباب الطعام اإىل اأفواههم بدون مد اأيديهم؟ األي�ض من العار 
بورجيه(  و)بول  زول(  )اإميل  روايات  مطالعة  اأوقاتنا يف  ن�صرف كل  اأن  ال�صائن 
مع �صننا بجزء من ذلك الزمن على مطالعة ذلك الكتاب الذي جمع بني دفتيه 

اأ�صرار هذا الوجود باأ�صره؟

اإنا ندعي التمدين والتنور، ونيل للت�صبه باملتمدينني يف اجلري وراء اكت�صاف 
روؤو�صنا  ونحني  الفكري،  واملوت  باخلمول  منا  القاعدين  ونرمي  الكون،  م�صاتري 
اإعجابًا بنظريات )�صبن�صر( يف العمران و)غمبتا( و)تري�ض( يف ال�صيا�صة و)ريبو( 
)القراآن(  الكتاب  اأ�صرار ذلك  تدبر  النظر عن  كوننا �صارفني  الفل�صفة، حالة  يف 
اأعمارهم يف تدبر بدائعه وحكمه ملا و�صلوا اإىل  اأفنى علماء العامل كله  الذي لو 
الغاية منها. لعلنا نخجل من ال�صتغال بالأمور الدينية تقليًدا لغرينا خ�صية من 
اأن نتهم بالق�صور العقلي، اإن كان كذلك فهو تقليد اأعمى كان يغنينا عنه اإجالة 
نظرنا قلياًل يف كتابنا ال�صماوي لرنى اأن الإ�صالم لي�ض بالدين الذي ياأمر بالنزواء 
العبادة  يف  اجل�صم  باإ�صناء  اأو  املهانة  يف  النغما�ض  مع  بالتع�صب  اأو  وال�صتكانة 
ياأمر بالكد  مما هو مناف ملطالب املدنية احلا�صرة وامل�صتقبلة، بل هو الدين الذي 
والعمل، ويحبب لالإن�صان ال�صوؤود وعلو الهمم، ويهديه اإىل الف�صائل وال�صيم، كل 
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ذلك بحكم ل تقارن حكم الفال�صفة بها اإل كما يقارن نور امل�صباح بنور ال�صم�ض 
النهار، فاملتكلم يف الإ�صالم واحلالة هذه ل يكون مردًدا لأفكار قامت  يف رابعة 
بتكذيبها ال�صواهد احلا�صرة، بل يكون ناطًقا عن ل�صان احلكيم العليم بحكم ل 
ياأتيها الباطل من بني يديها ول من خلفها بنظريات ت�صيح بالدللة عليها األ�صنة 
ها)1( زلل، باأ�ص�ض عليها  هذا الوجود ال�صامت، بقواعد ل يعرتيها خلل ول َيْعَتِورمُ
يقوم العمران، ومنها ي�صرف الإن�صان على جنان العرفان، باأنوار تنفذ اإىل �صميم 
الفوؤاد، فت�صرق فيه �صم�ًصا ل يخبو �صياوؤها ول تنطم�ض لألوؤها، تنري على املرء 
مما  الأفئدة  جراح  تداوي  الع�صرة،  عقدها  له  وتفك  الكدرة،  احلياة  هذه  حزون 
وتطرد عن  الكوارث،  قروحها من طعنات  وت�صمد  احلوادث،  �صهام  اأ�صابها من 
نمُ بعد ا�صطرابها  النفو�ض �صياطني اأوهامها، وتطهرها من غا�صيات اأحالمها؛ َفَت�ْصكمُ
جتعلها  حتى  حجابها؛  كثيف  دونها  ومتزق  بابها،  من  �صعادتها  اإىل  تتجه  وجتعلها 

�صاحلة لأن تطل على امللكوت الأعلى، وتنال منه زبد العلم الأجلى.

اإ�صراق  قبل  والهمجية  واجلهالة  اخل�صونة  من  العرب  حالة  اإىل  تنظر  األ 
الإ�صالم عليهم، ثم اإىل م�صريهم بعده؟ اإن الرجل منهم يف اجلاهلية كان يذهب 
بابنته اإىل الفالة وهي على ذراعه فيحفر لها حفرة وهي تنظر اإليه، وحتنو بفوؤادها 
عليه، فال يجد يف نف�صه فوؤاًدا يحنو عليها، وكان يدفنها حية بيديه، ثم يذهب اإىل 
اأهله فرًحا م�صروًرا كاأنه مل يفعل اإل ما ي�صتحق ح�صن ال�صمعة، ويغ�صل عنه و�صر 

)1(  يعتورها: ي�صيبها. )م(.
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انظر  العاتية، ثم  القا�صية والإح�صا�صات  القلوب  اإىل هذه  ال�صنعة، تدبر بعي�صك 
اإليهم بعد اعتناقهم لالإ�صالم. ترى ماذا؟ ترى رجاًل نالوا من العواطف الكرمية 
َي بلبان الرحمة، ترى اأمثلة لل�صهامة  ذِّ بَِّي يف مهد احلكمة وغمُ ما مل ينله رجل رمُ
والف�صيلة، واأ�صاطني لل�صجايا اجلليلة اأو الأخالق اجلميلة، قاموا يعلمون فال�صفة 
الأخالق مبثالهم ومقالهم ق�صور ما دونوه يف اأ�صفارهم، ترى اأنا�ًصا نورهم ي�صعى بني 
لمُون املالئكة تقوى ووقاًرا، ويفوقون  اأيديهم، وف�صلهم يغمر قا�صيهم ودانيهم، َيْف�صمُ
يف  تاريخه  تعلم  الذي  وهو  اخلطاب،  بن  عمر  اإىل  انظر  واقتداًرا،  همة  الأكا�صرة 
اأمره  اآل  �صنة:  وع�صرين  بب�صع  اأ�صلم  اأن  بعد  اأمره  اآل  ماذا  واإىل  اجلاهلية،  زمن 
اأعّز بها الإ�صالم وامل�صلمني، وحفظ بها قوام  اإدراك حكمة و�صيا�صة وثبات،  اإىل 
ملكه العظيم، مما يق�صر عنه اأكرب ملك تربى يف مهاد الت�صريع، ويكبو دونه اأعظم 
فيل�صوف ولد يف حجر احلكمة وال�صيا�صة، وبلغ من رقة الفوؤاد والتقوى درجة كان 
ي�صمع الآية من كتاب اهلل فيغ�صى عليه منها اأو مير�ض لأجلها اأياًما عديدة. فكاأن 

املتبني عناه بهذا البيت:

َيَدْيِه ِمــْن  َتْفَزُع  َفالأُ�ْصُد  َيُذوَباَق�َصا  اأَْن  َنــْفــَزُع  َفَنْحُن  َوَرقَّ 

اأو  الكلية،  ناله؟ هل در�ض الأخالق يف مدار�صها  ومباذا  له هذا  اأين ح�صل  من 
علم العمران يف جمامعها العلمية، اأو ال�صيا�صة يف معاهدها الربملانية، اأو الت�صريع 
يف املدار�ض احلقوقية؟ كال، ل �صيء من ذلك، لكنه كان يتلو القراآن واأحاديث 

ر عليه منهما. النبي  ويتدبر فيهما، وي�صاأل غريه فيما كان يتع�صَّ
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هذا رجل واحد قد �صربناه لك مثاًل لرتى بعينيك �صلطة الدين الإ�صالمي 
اأبنائه  اأذهان  تنوير  ويف  النزعات،  اجتاه  تغيري  تاأثريه يف  و�صرعة  الطباع،  اإحالة  يف 
ومتبعيه، فما بالنا ننبذ هذه الكنوز وراء ظهورنا، ونظل نت�صاءل عن حكمة نتعلمها 
اأو اأخالق نت�صف بها، ونقتنع بعد اإخفاق امل�صعى باأن نلقي َتِبَعة ف�صادنا على غرينا 
ونَْهِدر ب�صقا�صق)1( ت�صيء حالنا، وتقبح ماآلنا، تاركني حكم اهلل تعاىل و�صنن ر�صوله 
مق�صورة على الق�صور واملدافن، يتلوها رجال ل َخالق لهم)2( من العلم؟ هكذا 

 . ژٱ ٻ ٻ ٻ  نفعل كلنا الآن، واهلل �صهيد علينا حيث يقول: 
پ پ پژ ]احلجر/92-91[.

الإ�صالم،  يفهموا معنى  اأن  الوحيد هو  امل�صلمني  اأن دواء  القول  خال�صة 
ويدركوا اأن غر�صه الأول وهو ترقية حالتي الإن�صان املادية والأدبية مًعا؛ لرتباطهما 
ا، لأجل اأن ت�صتطيع النف�ض اأن تعرج اإىل ما اأمُِعدَّ لها من مقاوم  ببع�صهما ارتباًطا كليًّ
العالء عروًجا �صريًعا. اأن يفقهوا اأن لفظة عبادة يف الإ�صالم ل تعني فقط العبادة 
اجل�صمية من ركوع و�صجود، بل اإن كل ما يفعله الإن�صان مريًدا به اأمًرا ينبني عليه 
نظر  للكائنات كلها هو يف  اأو  نوعه  لبني  اأو  اأو جلمعيته  اأو لأ�صرته  لذاته  اإ�صالح 
ِمَن  الإ�صالم من اأح�صن اأنواع العبادة، واأ�صرف اأ�صكال الطاعة هلل : » اإّن املمُوؤْ
َرِحْمَتَها  اإْن  اةمُ  اْمَراأَِتِه«، »وال�صَّ اإِىل يِفِّ  َها  َيْرَفعمُ ْقَمِة  اللُّ وؤَْجرمُ يف كلِّ �َصيٍء حتَّى يف  ليمُ
التقدم يف  يعار�ض  ل  الإ�صالم  اأن  يدركوا  واأن  �صريفان.  اهلل« حديثان  َيْرَحْمَك 

َطب، و�صقا�صق مفردها �ِصْق�ِصقة. )م(. )1(  نَْهِدر ب�صقا�صق: نمُكرث من خمُ
)2(  ل خالق لهم: لحظَّ لهم ول ن�صيب. )م(.
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ال�صناعات والكت�صافات، بل يحث عليها ويندب اإليها، ويوؤاخذ املتقاع�صني عن 
الآيات  من  مئات  بتاأييدها  تنطق  الإ�صالمية  الأ�ص�ض  هذه  فيها،  غريهم  جماراة 
القراآنية، واألوف من الأحاديث النبوية، واأحوال اجلمعية الإ�صالمية الأولية، حتى 

يَلة تلميذه يف در�ض واحد. ر لي�صتطيع اأن ينق�صها يف خَمِ اإن املر�صد املمَُتَنوِّ

املطالعة  للعامة املحرومني من  امل�صلمني، ولكن دون و�صوله  هذا هو دواء 
وح�صول  عليها،  الزمان  كرور  اإل  موا�صعها  عن  يزحزحها  ل  عقبات  والطالع 

منا�صبات م�صاعدة لن�صرها.

واإنَّا نختتم مقالنا هذا برفع اأكفِّ الرجاء اإىل اهلل - جلَّ وعزَّ - اأن يهدينا اإىل 
�صراطه امل�صتقيم، ومنهاجه القومي، واأن يوفقنا لل�صري على َهْدي ر�صوله الكرمي، واأن 
يح�صن خوامتنا اأجمعني، اآمني. و�صلى اهلل على �صيدنا حممد عبده ور�صوله، وعلى 

ِـّم ت�صليمًا كثريًا. اآله و�صحبه ومتبعيه و�صل
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راأينا اأن نلحق بهذا الكتاب بحًثا كتبناه بعد و�سعه بنحو ع�سر �سنني؛ ملا 
فيه من بيان لأ�سول الإ�سالم حتت نور العلم الع�سري، وهو بحث له مو�سعه من 

هذا الكتاب؛ فاإليك:

الإ�سالم هو الدين الذي جاء به خامت النبيني، حممد بن عبد اهلل، النبي 
به، واأبعدها عن  العربي ، وهو من اأ�سهر الأديان، واأكربها �ساأنًا، واأقواها على ال�سُّ

ال�سكوك.

اأُوحي هذا الدين يف القرن ال�سابع امليالدي، اأي يف ع�سر كان فيه العقل 
الدين  بني  يوفق  وحي  لقبول  النفو�س  فيه  وا�ستعدت  ر�سده،  بلغ  قد  الإن�ساين 
والدنيا، ويوؤاخي بني العاجلة والآجلة، ويطلق للعقول حريتها الفطرية ل�ستجالء 

غوام�س الوجود، وا�ستطالع خافيات النوامي�س العاملة فيه.

باأنه دين  التي تقدمته، ت�سريح كتابه  مما مييز الإ�سالم عن �سواه من الأديان 
 ]28 ]�سباأ/  ژۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھژ  تعاىل:  قال  عام، 
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الإ�سالم  اإىل  العهد؛ يدعوهم  املعروفة لذلك  املمالك   ملوك  النبي  َكاَتَب  وقد 
با�سم هذا الن�س القراآين:

هل كان بالأمم حاجة اإىل دين جديد؟

اإن جميء الإ�سالم للنا�س كافة ولي�س للعرب خا�سة ي�ستدعي اأن يكون 
الأمم يف عهد  تلك  اإىل دين جديد، فكيف كان حال  الأر�س حاجة  اأمم  جلميع 
البعثة املحمدية؟ وماذا كان مبلغ تلك احلاجة منها اإىل الدين اأو اإىل اأي حادث 

اجتماعي جلل؟

بّحاثي  الدين من  اأحد الأجانب عن  نورد ذلك عن ل�سان  اأن  بنا  يجمل 
البحاثة  فقد كتب  نو�سم مبغالة.  واأن ل  بتحيز،  ُنتهم  اأدنى لأن ل  فاإنه  الإفرجن، 
للقراآن  الفهر�س الذي و�سعه  الفرن�سي يف مقدمة  امل�سيو )جون لبوم(  الفا�سل 
الكرمي - املرتجم اإىل اللغة الفرن�سية - بحًثا يف هذا املو�سوع، نراه اأجمع ما كتب 

يف هذا الباب، ونحن موردوه هنا عنه. قال:

»لأجل اأن يفهم الإن�سان متام الفهم مرمى دعوة من الدعوات يلزمه اأوًل 
الإملام بحال الداعي يف ذاته، ولأجل اأن يقدر قدر دعوته، يجب عليه اأن يدر�س 
النبذة  هذه  من  الغر�س  هو  هذا  عليها،  للتاأثري  همته  وجه  التي  الب�سرية  اجلهة 
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باجلامعة  ت�سميته  ميكن  ما  موؤ�س�س  العربي  ع  للم�سرِّ خ�س�سناها  التي  الوجيزة 
الإ�سالمية«. 

»حوايل ميالد حممد )�سلى اهلل عليه و�سلم( يف القرن ال�ساد�س امليالدي 
كان جو العامل ملبًدا بغيوم ال�سطرابات والفنت فكان �سعب )الوزيغو( الآريني 
الكاثوليكيني،  واأولده  )كلوفي�س(  امللك  ي�ساولون  اجلنوبية  وفرن�سا  اإ�سبانيا  يف 
املدعو  ال�سرقية  الرومان  مملكة  اإمرباطور  م�ساعدة  يطلبون  ذلك  اأجل  من  فكانوا 
)جو�ستينيان(، ثم اأجربوا اإىل الدخول معه يف حرب جديدة، تخل�ًسا من �سلطة 
القواد الذين جاوؤوهم بتلك امل�ساعدة، فقد كانوا يزعمون اأن لهم حق الفاحتني ل 

جمرد ولء امل�ساعدين املحامني«. 

مت�سافكني،  متغادرين  هذا  )كلوفي�س(  اأولد  فكان  نف�سها  فرن�سا  يف  »اأما 
وكانت احلروب التي �سبت نريانها بني امللكة الوزيغوتية )برنهو(، وامللكة الفرنكية 

)فرييديجوند(، تهيئ للتاريخ اأ�سد ال�سحائف اإثارة لالأ�سى والكمد«.

التي  الأر�س  )ال�سك�سونيني(  ينازعون  )الأجنلو(  فكان  اإجنلرتة  يف  »اأما 
احتلوها وا�ستعبدوا فيها ذرية )كيمري�س(، وهم اأقدم املغريين على تلك اجلزيرة 
التي تتطلع اليوم للوقوف يف مقدمة الأمم علًما و�سناعة وقوة – وهي التي كانت 

يف ذلك الوقت جماًل للقوة الوح�سية ال�سائدة يف تلك الغياهب احلالكة«.
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»اأما يف اإيطاليا فكان ا�سم )الرومان( وهو ذلك ال�سم ال�سامخ قد فقد خطورته 
القدمية، وكانت رومة وهي ال�سظية الأخرية اأو راأ�س ذلك التمثال الكبري املته�سم 
)يعني مملكة الرومان( يف حالة متلملها من ا�ستحالة اأمرها اإىل مركز ديني ب�سيط، 
ا  ترجت وت�سطر كلما اأمل بها طائف من ذكرى عظمتها القدمية اأيام كانت مركًزا دينيًّ
ا، فكانت تهيئ نف�سها لأن تكون مركًزا للبابوية، وهي تلك ال�سلطة الزمنية  اأ�سليًّ
كما اقت�ست �سيا�سة )�سارملاين( اأن يجعلها كذلك بعد قرنني من الزمان، ولكنها 
بعد ذلك مل ي�سعها حمل نري )الهريولني( )وال�سرتوغوتيني(، واإمرباطرة اململكة 

الرومانية، و)اللومبارديني( الذين تداولوا ال�سلطة عليها تداوًل«.

»اأما مملكة اليونان التي كانت قد ن�سيت جمدها القدمي، فكانت تابعة ململكة 
الرومان ال�سرقية، مثلها منها كمثل الزينة ذات ال�سو�ساء، وكان �سرق اأوروبا مقلًقا 
جنوبها من اأول م�ساب نهر )الران( من جهة الغرب لغاية م�ساب نهر )الدانوب( 
و)الدانيماركيون(  و)النورفيجيون(  )الإ�سكندينافيون(  فكان  ال�سرق،  جهة  من 
يتزاحمون يف الطريق الذي �سلكه )اجلوتيون( و)الهونيون( الذين احتلوا )تراقيا( 

و)مقدونيا( و)لومبارديا( و)اإيطاليا(، �سواء بالقوة اأو باخلديعة«.

ال�سغرى وهي تلك  اآ�سيا  اأعماق  الوقت بداأ ظهور الأتراك من  »يف ذلك 
الأمة التي ق�سرت فيما بعد مملكة اليونان على اأ�سوار الق�سطنطينية«.
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مركز  لبيان  )رينان(  امل�سيو  قريحة  به  جادت  الذي  البديع  »الت�سوير 
البتة  له  امل�سيحي، ل عالقة  التاريخ  الأول من  القرن  الرومانية يف  الإمرباطورية 
بالت�سوير املمكن عمله لتجلية حال اأوروبا يف القرن ال�ساد�س: تلك كانت مفا�سد 
قي�سرية خمتمرة، اأما هذه فوح�سية حربية تلعب بالأرواح وتتمرغ يف الأوحال«)1(.

»اأما اآ�سيا فلم تكن اأهداأ باًل من اأوروبا يف �سيء؛ فمملكة )تيبت( و)الهند( 
التي اقتب�ست منها الأمم ال�سائدة يف اأوروبا الآن قرائحها واأفكارها العامة ولغاتها، 
ال�سيا�سة والفل�سفية. وبالخت�سار اأغرب امل�سائل الجتماعية، كانت هذه املمالك 
كلها متمزقة الأح�ساء باحلروب الداخلية واخلارجية املت�ساعفة باملنازعات الدينية«.

حوزة  يف  هي  التي  العالية  الآ�سيوية  اله�سبة  من  ال�سمايل  ال�سفح  »اأما 
كانت  التي  الفر�س  مملكة  اأما  الإطالق،  على  معروفة  فكانت غري  الآن،  الرو�سيا 
املقدوين،  الإ�سكندر  غارة  لدن  من  خ�سو�ًسا  العرب  باأحوال  مرتبطة  اأحوالها 
كانوا  الذين  الق�سطنطينية  الرومانيني يف  اليونان  مع  م�ستبكة يف حروب  فكانت 

اأ�سحاب ال�سلطة على اآ�سيا الغربية«.

»اأما يف اإفريقيا فكان هوؤلء اليونان الرومانيون اأنف�سهم - وهم اأخالط من 
امت�سا�س دم  اآفاق خمتلطة - دائبني على  ع�ساكر وجتار وحكام جمموعون من 
كاجلثة  القدمي،  املجد  ذات  العلمية  م�سر  جعل  على  وعاملني  امل�سري،  القطر 

)1(  كتاب الأنبياء الف�سل ال�سابع ع�سر.
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امل�سربة عدمية احل�س واحلراك، وكان هذا �ساأنهم اأي�ًسا يف الأقاليم اخل�سبة وقتئذ، 
الواقعة يف اجلهات ال�سمالية من اإفريقيا التي انتزعوها من اأيدي )الفنداليني(«.

»واخلال�سة كان جو العامل الأر�سي متلبًدا ب�سحب ال�سطرابات الوح�سية 
على  اعتمادهم  من  اأكرث  ال�سر  و�سائل  على  النا�س  اعتماد  وكان  جهة،  كل  يف 
و�سائل اخلري، وكان اأجمع الروؤ�ساء للثقة والطاعة اأ�سدهم �سيحة يف اإ�سالء نريان 
ا،  تاأثرًيا حادًّ يوؤثر عليها  القلوب ول  بعواطف  ياأخذ  واملعارك، ومل يكن  احلروب 
واملدائن  وال�سعوب  الأمم  و�سلب  الغنيمة  وهو  واحد  �سيء  اإل  ا  وقتيًّ كان  واإن 
والأعيان ورجال احلروب وفقراء احلراثني وب�سطاء املت�سولني. ولول �سعاع �سئيل 
من احلكمة كان يتاألق يف بع�س �سوامع الكهنة، وبع�س اجلراثيم الفل�سفية التي 
كانت مبعزل عن اأعا�سري تلك امل�ساغب، وانتقلت من ُروح اإىل ُروح اأخرى بوا�سطة 
بع�س اأ�سحاب اجل�سارة من ر�سل الرقي يف امل�ستقبل، لكانت الرببرية اأ�سرعت يف 

خطاها، مقودة بغطر�سة زعماء البهيمية، وا�ستحالت اإىل وح�سية حم�سة«.

»ومع هذا كله كان هناك ركن من اأركان الأر�س مل ت�سبه لفحة من هذه 
احلركة، ولكن مل يكن حلكمة اأهله ورجاحة عقولهم، بل ب�سبب موقعهم اجلغرايف 
�سبه  هو  الركن  ذلك  متمدينة،  اإنها  يقال  كان  التي  الأمم  م�سطرب  عن  البعيد 
اأوروبا  اأعا�سري تلك الفنت الهائلة يف  جزيرة العرب التي ما كانت ت�سمع انفجار 
اإل عن بعد، وما كان ي�سلها ذلك اللغط اإل يف غاية ال�سعف وال�سئولة، وكانت 
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جتهل وجود الهند وال�سني، ومل تك تتعدى عالقاتها مع اآ�سيا حدود بالد الفر�س، 
ومل ُتعرف لديها الفر�س اإل بوا�سطة اأخبار النت�سارات اأو الهزائم التي كان من 
ورائها رد بع�س الوديان الغربية القريبة من رو�سيا اإىل تبعية اإمرباطرة الق�سطنطينية 
تبعية ا�سمية، اأو رفع نري تلك بالتبعية ال�سمية عنها، على اأن ذلك الوادي الأخري 
اأبناءها كانوا يذهبون اإليه للتجارة، وكان لها فيه  ا لأن  كان يهم بالد العرب جدًّ
بحر  اإىل  رويًدا  رويًدا  الفرات، و�سعدوا  نهر  الغربي من  ال�ساطئ  ا�ستعمروا  اأبناء 
الذي  امل�سري  القطر  عن  منف�سلة  بقيت  اأنها  الدينية  امل�ساتري  ي�سبه  ومما  قزوين، 
اأغار على جنوبه العرب الرعاة، ومل ينجلوا عنه متاًما اإل بعد اأن اجنلى عنه بع�س 
ال�سالم( حينما  )عليه  مو�سى  قيادة  الإ�سرائيليون حتت  وهم  املتاأخرين  اإخوانهم 

ا�سرتد امل�سريون ال�سلطة وعاملوهم معاملة البهائم«.

»اأما اململكة الوحيدة التي كان بينها وبني العرب �سلة وعالقة، فهي بالد 
كانت  والتي  مرتني،  عليها  اأغاروا  التي  اإفريقيا  من  ال�سمالية  اجلهة  اأما  احلب�سة، 
الق�سطنطينية  يونان  وبني  والقرطاجيني  الرومانيني  بني  النزاع  نقطة  بجانبهم 

والفنداليني، فكانوا ل يحلمون بوجودها«.

ثم قال: قال امل�سيو )كو�سان دوبر �سوفال( يف كتابه تاريخ العرب: 

»اإن املتح�سرين من عرب البحرين والعراق كانوا خا�سعني للفار�سيني، اأما 
ون منهم فكانوا يف احلقيقة اأحراًرا ل �سلطة عليهم، وكان عرب �سورية دائنني  املتبدُّ
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للرومان. اأما قبائل بالد العرب الو�سطى واحلجاز الذين �ساد عليهم التبابعة - وهم 
الفر�س،  ملوك  �سيادة  حتت  اأنها  تعترب  فكانت  وقتية،  �سيادة   - حمري  بني  ملوك 

ولكنها يف احلقيقة كانت متمتعة بال�ستقالل التام الذي ل غبار عليه«.

ا�ستعداًدا من غريهم  اأح�سن  العرب  يكن  »ومل  بوم(:  قال )جول ل  ثم 
لقبول اأي دين من الأديان، قال امل�سيو )دوزى( يف كتابه تاريخ »عرب اإ�سبانيا«: 
ثالث  العرب  بالد  و�سلم( يف  عليه  اهلل  )�سلى  حممد  عهد  على  يوجد  كان 
ديانات: املو�سوية والعي�سوية والوثنية، فكان اليهود من بني اأتباع هذه الأديان اأ�سد 
النا�س مت�سًكا بدينهم، واأكرثهم حقًدا على خمالفي ملتهم، نعم يندر اأن ت�سادف 
ا�سطهادات دينية يف تاريخ العرب الأقدمني، ولكن ما وجد فمن�سرب اإىل اليهود 
وحدهم. اأما الن�سرانية فلم يكن لها اأتباع كثريون، وكان املتمذهبون بها ل يعرفونها 
اإل معرفة �سطحية... وكانت هذه الديانة حتتوي على كثري من اخلوارق والأ�سرار 
بحيث يعز اأن ت�سود على �سعب ح�سي كثري ال�ستهزاء. اأما الوثنيون الذين كانوا 
هم ال�سواد الأعظم من الأمة الذين كان لكل قبيلة بل اأ�سرة منهم اآلهة خا�سة، 
والذين كانوا ي�سدقون بوجود اهلل تعاىل، ويعتربون تلك الآلهة �سفعاءهم لديه، 
واأ�سنامهم بع�س الحرتام. ولكنهم مع ذلك كانوا  فقد كانوا يحرتمون كهانهم 
ف�سحهم  على  عولوا  لو  اأو  باملغيبات،  اإخبارهم  يتحقق  مل  متى  الكهان  يقتلون 
عند الأ�سنام اإن قربوا لها ظبية بعد اأن نذروا لها نعجة، وكان من العرب من كان 
يعبد الكواكب وخ�سو�ًسا ال�سم�س، فكنانة كانت تدين للقمر وللدبران، وبنو خلم 
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وجرهم كانوا ي�سجدون للم�سرتى، وكان الأطفال من بني عقد يدينون لعطارد، 
ْعرى اليمانية، وكان  وبنو طي يدعون �سهياًل، وكان بنو قي�س عيالن يتوجهون لل�سِّ
اأفكارهم الدينية. قال )كو�سان دوبر �سوفال(  علمهم مبا وراء الطبيعة على ن�سبة 
يف كتابه »تاريخ العرب«: كان منهم من يعتقد بفناء الإن�سان اإذا خلعته املنون من 
هذا العامل، ومنهم من كان يعتقد بالن�سور يف حياة بعد هذه احلياة. فكان هوؤلء 
الأخريون اإذا مات اأحد اأقربائهم يذبحون على قربه ناقة اأو يربطونها، ثم يدعونها 
وح ملا تنف�سل من اجل�سد تت�سكل بهيئة طري ي�سمونه  متوت جوًعا، معتقدين اأن الرُّ
الهامة اأو ال�سدى، وهي نوع من البوم ل تربح تطري بجانب قرب امليت نائحة �ساجعة 
تاأتيه باأخبار اأولده، فاإذا كان الفقيد قتياًل ت�سيح �سداه قائلة »ا�سقوين«، ول تزال 

تردد هذه اللفظة حتى ينتقم له اأهله من قاتله ب�سفك دمه«.

ال�سابقني:  الأ�ستاذين  اجلملتني عن  هاتني  اإيراده  بعد  بوم  ل  امل�سيو  قال 
مل  �سعب  اأنهم  على  اإل  اإليها  الناظر  تدل  ل  واأخالقهم  العرب  طباع  »وكانت 
يكادوا يجوزون العقبة الأوىل من عقبات الجتماع، لو مل تكن الأ�سرة عندهم 
بل القبيلة اأي�ًسا - وهي نقطة تلفت النظر – تهتم اهتماًما عظيًما بحفظ �سل�سلة 
ن�سبها، ولو مل يكن – وهو اأمر اأغرب من �سابقه – اإدراكهم للقوانني و�َسعة لغتهم 
من جهة اأخرى داعًيا اإىل اللتفات بنوع اأخ�س«. ثم قال مبا�سرة: »قال املوؤلف 
املحقق الذي اقتب�سنا منه اأكرث هذه التف�سيالت املتقطعة: كان الغرب مغرمني 

ب�سرب الراح«.
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وبلعب  به  ويعجبون  يفرحون  كانوا  اأنهم  يدل على  ما  ال�سعر  »ويوجد من 
ت�سمح  ما  بقدر  الن�ساء  من  يتزوج  اأن  له  الرجل  اأن  عوائدهم  من  وكان  املي�سر، 
له به و�سائله املعي�سية، وكان له اأن يطلقهن متى �ساء هواه، وكانت الأرملة تعترب 
اأولد  الزوجية بني  الرتباطات  تلك  ن�ساأت  هنا  من �سمن مرياث زوجها، ومن 
هنالك  وكان  ممقوًتا،  زواًجا  وعده  الإ�سالم  ذلك  وقد حرم  الأب،  ون�ساء  الزوج 
عادة اأفظع من كل ما مر واأ�سد معار�سة للطبيعة، وهي واأد الأهل لبناتهم. )اأي 

دفنهم اأحياء(.

)هذا كله ل ي�سري اإىل اأن العرب مل يكن فيهم اأي جرثومة خلقية �ساحلة 
ا وميار�سون فعائل الكرم  ا جمًّ ميكن تقويتها وتهذيبها، فقد كانوا يحبون احلرية حبًّ

وبذل الِقَرى)1(.

كانوا  والذين  العربية  الأمة  من  اأرقى  لأمم  تابعني  كانوا  الذين  »الأفراد 
اأنهم  يظهر  ا، ول  العدد جدًّ قليلي  كانوا  العرب،  وهناك من جزيرة  هنا  مبعرثين 
بالأثرة  مت�سبعني  كانوا  الذين  فاليهود  مللهم،  اإىل  الدعوة  بوظيفة  اأنف�سهم  كلفوا 
ال�سعبية على مثال ال�سينيني واليابانيني وامل�سريني ل يرى منهم لليوم خا�سية 
التاأثري على غريهم اإل باخل�سوع لقوانني الأمة التي ي�ستغلون حتت ظل حمايتها 
بالأمور املالية، ولئن �سوهد اأنهم اأدخلوا اإىل ملتهم بع�س العرب فلم يكن ذلك 

م لل�سيف. )م(. )1(  الِقَرى: ما ُيقدَّ
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على  يدل  ا�سرتاك  وهو  التاريخية،  الأ�ساطري  يف  ل�سرتاكهم  ب�سيطة  نتيجة  اإل 
قرابة قريبة بني الأمتني، تلك القرابة ي�ستدل عليها بت�ساويهم يف حب الك�سب 
وتاآزيهم)1( يف ال�ستعداد لعدم الأنفة من �سلوك اأي طريق من احليل واملكر لنيل 
ك�سب اأو حطام، ول ينتظر اأن يكون من نتيجة الجتماع بهذه العتبارات اأدنى 
من  هربًا  العرب  بالد  اإىل  ف�سيًئا  �سيًئا  يفدون  فكانوا  امل�سيحيون  اأما  اأدبي،  ترقٍّ 
ال�سطهادات الدينية التي كانت يف مملكة الرومانيني، ولكن مل يكن يف حالهم 
نور ي�ستلفت الب�سر تاألقه، ويف حالة م�سيحي احلب�سة اليوم منوذج لذلك، فاإنه ل 
ميكن اأن يتحلى الإن�سان مبدركات العقائد ال�سامية من دين مبجرد الت�سليم بن�س 

تلك العقائد«.

»يف عهد هذه الأحوال احلالكة، ويف و�سط هذا اجليل ال�سديد الوطاأة ولد 
حممد بن عبد اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم( يف 29 اأغ�سط�س �سنة 570«. انتهى.

اإىل حادث  بحاجة  كان  الإن�ساين  العامل  اأن  القارئ  يرى  البيان  هذا  من 
جلل يزعج النا�س عما كانوا فيه، وي�سطرهم اإىل النظر والتفكري يف اأمر اخلروج من 
املاأزق الذي تورطوا به، وهلل يف خلقه �سنن ل تتبدل ول تتحول، فال يتقادم العهد 
على دين، ويجمد منه النا�س على �سكل مينع ترقيهم حتى يبعث اإليهم ما يلفتهم 
اإىل النظر، وينبههم اإىل العرب؛ ليجددوا ما رثَّ من تقاليدهم، وف�سد من اأحوالهم، 

)1(  تاآزيهم: تقاربهم. )م(.
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وقد جاء الإ�سالم فاأحدث هذه النتيجة املطلوبة مبا اأقام من الدول، واأ�سقط من 
م من التقاليد، وناهيك به من انقالب زعزع  ل من الأ�سول، وهدَّ املمالك، واأ�سَّ
اآ�سيا  قارتيه  اأعظم  ذاك يف  اإذ  العامل  دولتا  وهما  والفر�س،  الرومان  دولتي  اأركان 
الرثَّة،  تقاليدهما  جمموع  يف  �سرى  �سعًفا  اأركانهما  تزعزع  ا�ستتبع  وقد  واأوروبا، 
فتخل�ست اأمم من نري ا�ستبدادهما، وتهياأ ما بقي منها للدخول يف اأدوار جديدة من 
احلياة، وتال ذلك كله ما تراه اليوم من النه�سة امل�ستمرة يف عاملي العلم والعمل.

ما هي الأ�سول اجلديدة التي حملها الإ�سالم لالأمم، وتغلب بها على جميع 
الأ�سول املوجودة لذلك العهد؟ الأ�سول العلمية والعتقادية تتنازع احلياة كما 
العقول  على  وي�ستويل  ويبيده  عداه،  ما  منها  الأكمل  فيغلب  الأمم،  تتنازعها 
اأكمل منه؛ فيتغلب عليه كما  ياأتي ما هو  والأرواح دونه، ول يزال �سائًدا حتى 
اإىل  ا. هذه �سنة اهلل يف الأمم من يوم وجودها  تغلب هو على ما �سبقه، وهلم جرًّ

اليوم.

نعم قد يتغلب الباطل على احلق اأحيانًا، ولكنه ل يتغلب عليه اإل اإذا كان 
اأ�سد �سرًرا من  األب�س لبو�س، الباطل و�سار مبا �ِسيب به من الأ�ساليل  احلق قد 
الباطل نف�سه. اأما ما دام احلق بديباجته اخلا�سة به مل ت�سبه �سوائب الأ�ساليل، 

فال �سبيل لأي باطل عليه مهما كان حوله وبط�سه.
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كانت  التي  الأ�سول  جميع  على  باأ�سوله  فتغلب  الإ�سالم  جاء  قلنا  فاإذا 
قائمة على عهده، فمعنى ذلك اأن اأ�سوله كانت اأكمل من تلك الأ�سول القدمية، 

واأ�سلح لالأمم منها.

كانت يف العامل مدنيات قائمة قبل جميء الإ�سالم، وعلى عهده، اأجملها 
واأكملها كانت املدنية الرومانية، ناهيك اأنها تغلبت بها على دول الأر�س، فلم تبق 
فيها اأمة تنازعها ال�سلطان اإل دولة الفر�س يف اآ�سيا، وقد يتلو النا�س تاريخ الرومان 
فريون حروبًا ت�سب وملوًكا تتوىل، وقوانني ت�سن، واأ�سوًل تدعم، ورمبا اأكرَب جهلة 
املوؤرخني هذا الأمر، وعّدوه مما ي�سل اإىل حد اخلوارق، ولكن لأهل العلم نظًرا غري 
والقوانني،  الأ�سول  ما ولدت من  الرومانية على  املدنية  فاإن تلك  نظر اجلاهلني، 
رت من الأم�سار، واأقامت من الآثار، كانت مطبوعة بطابع الوح�سية، وكانت  وم�سّ
بها،  �سماوية حتل  قارعة  اإىل  بل  والتقومي،  التعديل  اإىل  بحاجة  اأدوارها  اأكمل  يف 

فتقلبها راأ�ًسا على عقب.

جاء يف دائرة معارف لرو�س ما ترجمته:

الوح�سية  عني  كانت  الإجمال  وجه  على  الرومان  نظامات  كانت  »ماذا 
واملكر  ال�سجاعة  روما مثل  اأما من جهة ف�سائل  قوانني.  والق�سوة مرتبة يف �سور 
والتب�سر والنظام والإخال�س املطلق للجماعة، فهي بعينها ف�سائل قطاع الطرق 
اإل  فيها  يرى  فكان ل  الوح�سية،  لبو�س  فكانت لب�سة  وطنيتها  اأما  والل�سو�س، 
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�سرًها مفرًطا، وحقًدا على الأجنبي، و�سياًعا لعاطفة ال�سفقة الإن�سانية. اأما العظمة 
العامل،  يف  وال�سيف  ال�سوط  اأعمال  عن  عبارة  فكانت  فيها  والف�سيلة  روما  يف 
واحلكم على اأ�سرى احلروب بالتعذيب اأو بالأ�سر، وعلى الأطفال وال�سيوخ بجر 

عربات الن�سر«. انتهى.

نقول اإذا كان هذا �ساأن الرومان يف نظر العلم ف�ساأن الفر�س ل يحتاج لبيان، 
فقد كانت الق�سوة وال�ستبداد احلكومي وتاأله الأكا�سرة وغطر�سة القادة فوق ما 
يت�سوره العقل. فاإن كان الإ�سالم قد تغلب على الرومانيني والفار�سيني فاإنه مل 
من  كانت  احلربية  والنظامات  ال�سالح  لأن  جنوده،  ونظام  �سالحه  بقوة  يغلبهم 
فماذا  تعاليمه.  واأ�سالة  اأ�سوله،  ب�سالمة  غلبهم  ولكنه  الأمم،  تلك  خ�سو�سيات 
كانت تلك الأ�سول القدمية، وما هي هاتيك الأ�سول الإ�سالمية، وكيف تغلبت 

الثانية على الأوىل، وانتهى الأمر باأن قادت العقول والأرواح مًعا؟

الأ�صل الإ�صالمي الأول: التخلي�س بني الإن�صان وخالقه

كان الرجل من اأهل امللل ال�سابقة حتت و�ساية الكهنة حتى يف خطرات 
العامة  اأو  اخلا�سة  �سوؤونه  يف  لينق�سه  اأو  اأمًرا  ليربم  يكن  فلم  وهواج�سها،  نف�سه 
اأ�سبه  احلال  لكان  احلد  هذا  عند  الأمر  وقف  ولو  عليه.  الدين  رجال  باإقرار  اإل 
بتغلب طائفة على اأخرى يف الأمور احليوية، ولكن الأمر املزعج اأنهم ف�سلوا ما بني 
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الإن�سان ومبدعه، واأقاموا اأنف�سهم و�سطاء بينهما، فما كفى الرجل اأنه ل ي�ستطيع 
اأن يبيع اأو يرهن اأو يتعاقد اأو ميوت اإل بح�سور اأحدهم، حتى حرموه اأن يدعو ربه 
اأو يتوب اإليه من ذنبه اإل بو�ساطتهم؛ فكان الرجل اإذا اأراد الزلفى من اهلل ر�ساهم 
ار)1(، فيوؤذن له اأن يت�سل من موله ب�سبب، واإن �سن عليهم،  �سَ ومالأ اأيديهم بالنُّ
وقب�س يده عنهم، اأق�سوه عن تلك احل�سرة، واأوهموه اأنهم حب�سوا عنه رحمة ربه.

مبثل هذه الإيهامات تغلب رجال الدين على عقول الأمم؛ فاأ�سبحت يف 
وقوف حركة  من  العبودية  هذه  ي�ستتبع  مبا  وناهيك  اأمه،  يد  كالطفل يف  اأيديهم 
الأمم  عا�ست  جرم  فال  ال�سعور،  حياة  وتعطيل  العقول  معني  ون�سوب  الأفكار، 
دهوًرا طويلة وهي يف حالة جمود �سامل حتت اآ�سار هذه الو�ساية الثقيلة، حتى 
جاء الإ�سالم بهذا الأ�سل الأول، وهو التخلي�س بني الإن�سان وخالقه، فقرر اأن 
اهلل قريب من عباده، ي�سمعهم اإن نادوه، وي�ستجيب لهم اإن دعوه. فقال تعاىل: 

ژى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ 

ېئ ېئ ىئژ ]البقرة/ 186[ بل قرر الإ�سالم اأن اهلل اأقرب الأ�سياء اإىل عباده، 
فقال تعاىل: ژڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ژ ]ق/ 16[.

ومل ي�سرتط يف قبول عبادتهم اأن يراأ�سها �سخ�س من طائفة تنحل نف�سها 
�سفة التو�سط بني النا�س وخالقهم، فلكل اإن�سان اأن يوؤدي �سالته ون�سكه بنف�سه، 

�سار: الذهب والف�سة. )م(. )1(  النُّ
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اأما ال�سلوات اجلامعة ك�سالة اجلمعة والعيدين واجلماعة، فالذي يراأ�سها الأمري 
نف�سه اأو من ينيبه عنه، ول ي�سرتط يف النائب والأمري اأن يكون من طائفة خا�سة، 

بل يجزئ يف النيابة كل رجل من امل�سلمني، ولو كان �سانًعا اأو تاجًرا اأو زارًعا.

بهذا الأ�سل الإ�سالمي خل�س ما بني الإن�سان وربه، فلم يعد تابًعا لأحد 
من اإخوانه يف الب�سرية، ومل ير لرجل مثله ف�ساًل عليه من وجهة ُروحانية، فكان 

هذا الأ�سل اأول حجر و�سعه الإ�سالم يف اأ�سا�س احلرية الإن�سانية ال�سحيحة.

الأ�صل الإ�صالمي الثاين: تقرير امل�صاواة العامة 

كان النا�س قبل الإ�سالم ينق�سمون اإىل ثالثة اأق�سام: ق�سم رجال الدين، 
وق�سم رجال احلكومة ومن التحق بهم من ال�سرطة واجلنود، وق�سم العامة. فكان 
يلونهم  وكان رجال احلكومة  مقاًما،  والأرفعون  مكانًا،  الأْعَلون  الدين هم  رجال 
يف الدرجة، وكانت الطائفتان مًعا عاملتني على ت�سخري العامة مل�ساحلهما، وابتزاز 
ثروتها واجتياح ثمراتها، ل�سد حاجة �سهواتهما، وتوفري لذاتهما الأوىل با�سم الدين 
اأن النا�س  وخدمة منزله، والثانية با�سم ال�سلطة الدنيوية. فلما جاء الإ�سالم قرر 
كلهم �سواء: اأبوهم اآدم واأمهم حواء، ل ف�سل لأبي�س على اأ�سود ول لعربي على 

اأعجمي اإل بالتقوى اأو عمل �سالح، فقال تعاىل ژڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ژ ]احلجرات/ 13[.
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وحية التي طاملا �سامت ال�سعوب اخل�سف،  بهذه امل�ساواة حميت ال�سلطة الرُّ
واألب�ستهم لبا�س الذل. ومل يعد للكرباء والقادة ما كان لهم من مزاعم يف احتكار 
ال�سلطة وتوريثها اآلهم وذويهم بغري حق، و�سار ميزان التمايز الأعمال ال�ساحلة، 
والف�سائل احلقة، حتى ا�سطر اأول خليفة ويل امل�سلمني اأن يخطب النا�س فيقول: 
يُتُكم عليكم ول�ست بخريكم، ولقد وددت اأن واحًدا منكم  »يا اأيها النا�س، قد ُولِّ

موه«. قد كفاين هذا الأمر، فلو وجدمت يفَّ اعوجاًجا فقوِّ

فكان هذا الأ�سل ثاين حجر و�سعه الإ�سالم يف بناء �سرح �سلطة الأمة، 
وبنت  بالكرامة الجتماعية،  ال�سعور  اأعلى من�سات  اإىل  ال�سعوب  ارتفعت عليه 

عليه ما قدر لها من معارج ال�سعود اإىل مكانات الرفعة القومية.

الأ�صل الإ�صالمي الثالث: تقرير مبداأ ال�صورى يف احلكومة 

طائفة  يطيعوا  لأن  خلقوا  قد  اأنف�سهم  يرون  الإ�سالم  قبل  النا�س  كان 
اأو  احلاكمني طاعة عمياء، لي�س لهم من اأمرهم حق النظر يف �سالم ول حرب، 
يف اإبرام ونق�س، فكانوا ي�سريون كما ت�سري الأنعام ال�سائمة اإىل حيث يريدون ول 
يريدون، وما تقراأه يف تواريخ الرومان واليونان من تكوين املجال�س ال�سورية وتاأليف 
النظامات الد�ستورية مل يكن يف حقيقته اإل نوًعا من ال�ستبداد، فاإن ال�سلطة فيها 
كانت ل تزال وقًفا على اأفراد من الأقوياء، اأما عامة ال�سعوب فكانوا على ما كانوا 
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عليه قبل قيام تلك املجال�س واجلمهوريات؛ ل حق لهم يف تقومي عوج احلاكمني، 
دون  الأ�سراف  طائفة  من حظ  اإل  وروما  اأتينا  يف  ال�سورية  املجال�س  كانت  وهل 
�سواهم، فتارة كانوا ي�ستبدون بالنا�س جميًعا، وطوًرا يكونون اآلة يف يد احلاكم الفرد 

ي�سوق العامة بهم اإىل حيث اأراد؟

فلما جاء الإ�سالم قلب هذا النظام راأ�ًسا على عقب، وجعل لكل فرد حق 
الرقابة على احلكومة واإبداء الراأي يف ال�سوؤون العامة، فقال تعاىل ژں ں 
ڻژ ]ال�سورى/ 38[ وقال تعاىل ژڤ ڦ ڦژ ]اآل عمران/ 159[. 

يُن الن�سيَحُة. قالوا  وزاد فجعل الدين الن�سيحة، قال عليه ال�سالة وال�سالم: »الدِّ
ِتِهم« واأبعد مرمى  ِتِهم وخا�سَّ ملن يا ر�سول اهلل؟ قال: هلِل ولر�ُسوِلِه وللُموؤمِننَي عامَّ
هذا الأ�سل، فقرر اأن الأمر باملعروف والنهي عن املنكر من الواجبات على كل 
اإن اهلل ملا �سرد بع�س حوادث الأمم الغابرة،  اأو حقرًيا، حتى  اآخذ به، كبرًيا كان 

وذكر ما اأ�سابهم من القوارع واملحن، علل ذلك بقوله ژچ چ ڇ 
عليه  وقال   ]79 ]املائدة/  ڎژ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ 

لُي�َسلَِّطنَّ اهلُل عليُكم  اأو  باملْعروِف ولَتْنَهُونَّ عن املنَكِر  ال�سالة وال�سالم: »لتاأُمرنَّ 
فتًنا كِقَطِع اللَّيِل املظِلِم تدُع احلليَم َحرْيانًا« وقال عليه ال�سالة وال�سالم »َمْن َراأَى 
وَذلك  فبَقْلِبِه  ي�سَتِطْع  فاإْن مل  فِبل�َساِنِه  ي�سَتِطْع  فاإْن مل  بيِدِه  ُه  ْ َفلُيَغريِّ املنَكَر  منُكم 

عُف الإِمياِن«. اأ�سْ
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ا من اإدارة �سوؤونه العامة، فلم يعد  بهذا الأ�سل علم كل م�سلم اأن له حظًّ
وناهيك  الجتماع،  بناء  يف  مهماًل  ج�سًما  ول  الروؤ�ساء،  يد  يف  اآلة  نف�سه  يعترب 
اآثاره يف حركاتها  اآحادها، وتنت�سر  ال�سعور العايل يف جميع  باأمة ينبث مثل هذا 

و�سكناتها.

على  الأخرى  احلياة  يف  وال�صقاوة  ال�صعادة  تعليق  الرابع:  الإ�صالمي  الأ�صل 
الأعمال وال�صفات الذاتية، ل على ال�صفاعات والقرابات

روؤ�ساء  بيد  وحاين  الرُّ العامل  اأمر  اأن  يعتقدون  الإ�سالم  قبل  النا�س  كان 
باجلنان،  الإثابة  باأيديهم  وامل�سقون،  امل�سعدون  فهم  فيه،  لإرادتهم  راد  ل  الدين، 
واحلور والولدان، اأو العقاب بالنريان، والتعذيب واحلرمان، فكان من ل ميت اإليهم 
الأبدية،  باحلياة  احلظوة  مزية  فاقًدا  نف�سه  يعترب  ب�سبب،  منهم  يت�سل  اأو  بن�سب، 
اأخرى، حتى  العمياء  تارة، والطاعة  باملال  ا�ستنزال ر�سائهم جهده  فيعمل على 
غرائزها،  اأقرب  من  بها  األ�سق  الذلة  و�سارت  الو�ساو�س،  بهذه  ال�سعوب  مرنت 
ففقدت نخوة الأحياء وعزتها، واأ�سبح الآخذون بتلك الأديان كالآلت ال�سماء 
يف اأيدي الروؤ�ساء يرمون بهم حيث ي�ساوؤون من متاهات الوجود، ول ت�ساأل عما 
يلحق نفو�سهم من ال�سفات، ويلم مبواهبهم من النحطاطات من جراء مثل هذه 
العقائد التي تريهم اأن الظلم واملحاباة من اأخ�س �سفات احلياة. فهل ي�ستقيم مع 
مثل هذه احلال ميزان الأخالق، وينتظم �ساأن املعامالت؟ وهل يكون ملثل هذه 
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اجلماهري من الأمم حظ من وجود عال يف هذا العامل، يرفعون به �ساأن الإن�سانية، 
اأو يقومون فيه بخالفة اهلل يف اأر�سه؟

جاء الإ�سالم فقرر اأن مناط ال�سعادة يف الدنيا والآخرة الأعمال ال�سخ�سية، 
واأن القرابات وال�سفاعات وجميع اأ�سباب الزلفى من الروؤ�ساء ل تغني عن الإن�سان 

�سيًئا، فقال تعاىل ژجب حب خب مب ىبژ ]املدثر/ 38[ وقال تعاىل ژمئ ىئ 
]النجم/ 39-40[ وقال عن الذين  يئ جب حب خب.ىب يب جت حتژ 

ٻ  ٻ  ژٱ   ]100 ]ال�سعراء/  ۓژ  ۓ  ے  ژے  �ساحًلا  يعملون  ل 
الزهراء:  فاطمة  لبنته  وال�سالم  ال�سالة  عليه  وقال   ]48 ]املدثر/  ژ  ٻ 
»اعَملي يا فاِطَمُة فاإينِّ ل اأُغني َعْنِك من اهلِل �سيًئا« وقد ورد يف القراآن اأن نوًحا 
تلك  �سياق  تعاىل يف  قال  ابنه كان غري �سالح.  اهلل؛ لأن  يجبه  فلم  �سفع لبنه، 

احلكاية: ژی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب 
جت. ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀژ]هود/ 46-45[.

الروؤ�ساء  �سلطة  من  بقي  قد  كان  ما  على  الإ�سالم  اأجهز  الأ�سل  بهذا 
وحانيني، وزاد النفو�س نزوًعا اإىل اخلال�س من اأ�سر امل�سيطرين، ول ت�سل عما  الرُّ
وحلقيقة  عاتقه،  على  امللقاة  العهدة  ملبلغ  الإن�سان  اإدراك  من  املبداأ  هذا  ا�ستتبع 
اأ�سل العتماد على  مركزه يف جمتمعه وعامله، فكيف ل ينتج من هذا ال�سعور 
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الذات، والثقة بالقوى النف�سية والعتقاد باأنها كافية يف اإي�سال الإن�سان لأرقى ما 
يتوق اإليه من درجات ال�سعادة املرجوة يف هذه احلياة وما بعدها.

الأ�صل الإ�صالمي اخلام�س: العرتاف بحقوق العقل والعلم

كان النا�س قبل الإ�سالم يعتقدون اأن الدين والعقل نقي�سان ل يجتمعان، 
وعدوان ل يتفقان، ملا كانوا يرونه من اخلالف ال�سديد بني عقائدهم وعقولهم، وقد 
غلوا حتى زعموا اأن العقل اأحط من اأن يدرك العقائد يف جاللها و�سموها، وزادهم 
حقائق  اأن  من  اأذهانهم  يف  يبثونه  كانوا  مبا  الزعم  هذا  يف  �سالًل  الدين  روؤ�ساء 
الدين يجب اأن تكون اأرفع من مدركات العقل، لأنها اإمنا تتنزل عليهم من عامل 
ُروحاين يختلف يف جميع �سوؤونه عن عاملهم احل�سي، وغاب عن تلك الأمم اأنه لو 
�سح من الزعم ل�سحت جميع اخلرافات التي يدعي اأ�سحابها باأنها اأديان منزلة، 
وملا ا�ستطاع اإن�سان اأن مييز بني غث و�سمني مما يقدم اإليه من خمتلف املدركات 

ومتناق�س املقالت.

جاء يف دائرة معارف لرو�س من باب الإزراء بروؤ�ساء الدين الذين يوهمون 
النا�س بانحطاط العقل عن اإدراك الأمور الدينية ما ترجمته:

»اإن قلنا الإح�سان يقت�سي اعتقاد الأ�سياء املعقولة، قالوا ل ل. ثم ي�سعون 
يف تذليل هذا العقل الإن�ساين الذي يدعي لنف�سه حق التمييز بني اخلري وال�سر، 
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وبني العدل والظلم، حتى اإذا اأعموا عني العقل وغ�سوا با�سرة الب�سرية، لدرجة 
بها ترى الكرامات، كاأنها اأمور عادية، وتظن الأبي�س اأ�سود، وتعد الرذيلة ف�سيلة، 
الطبيعية،  الواجبات  العقل؟  نطيع  هل  من؟  نطيع  اأطيعوا.  فيقول  الدين  يعود 
تلك  من  تنتج  والتي  لالإن�سانية  املفيدة  احلقيقية  النوامي�س  القلبية،  العواطف 
ولو  حتى  اهلل،  با�سم  يحكم  للذي  اأعمى  واأنت  اأطع  ولكن  ل  نف�سها؟  القواعد 
اأمرك بقتل مليكك اأو اأبيك، اأو باإحداث مقتلة عامة، فاإنه لي�س لك ل ُروح ول 

�سمري، اإمنا اأنت ميت يف اهلل«. انتهى.

احلق  بني  التمييز  وحمك  التكليف  مناط  العقل  اأن  فقرر  الإ�سالم  جاء 
القراآن  فاأكرث  امل�ستبهات،  بني  التفرقة  وفي�سل  احلكم،  ق�سطا�س  واأنه  والباطل، 

وئ  ەئ  ەئ  ژائ   ]44 ژ]البقرة/  ے  ھ  ژ  قوله  مثل  يف  العقل  ذكر  من 
ہہ  ۀ  ۀ  ژڻ   ]10 ]امللك/  ژ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 
وال�سالم:  ال�سالة  عليه  وقال  ]العنكبوت/ 43[  ژ  ہ ہ ھ ھ 
ا�ُس اعقلوا عن ربِّكم،  ُل ول ِدين ملْن ل عْقَل َلُه« وقال »يا اأيُّها النَّ »الديُن ُهو العْقْ
وا بالعْقِل تعرُفوا ما اأُِمْرمُت ِبِه وما ُنهيُتْم عْنه، واعلُموا اأَنه ُينِجُدُكم عْنَد ربِّكم«  وتوا�سَ
ماَذا عقَده  تنُظروا  َرُجٍل حتَّى  اإ�ْسالُم  يعِجْبُكم  »ل  وال�سالم:  ال�سالة  عليه  قال 
عْقُله«. واأثنى قوم على رجل عند ر�سول اهلل  حتى بالغوا فقال لهم: »َكيَف 
ُجِل؟« فقالوا نخربك عن اجتهاده يف العبادة واأ�سناف اخلري وت�ساألنا عن  عقُل الرَّ
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ا يرتفُع العباُد  عقله؟ فقال: »اإنَّ الأحمَق ي�سيُب بجهِلِه اأكرَثَ من فجوِر الفاِجِر، واإمنَّ
لفى من ربِّهم على قْدِر ُعقوِلهم«. غًدا يف الدرجات الزُّ

مل يقف الإ�سالم عند هذا احلد يف رفع قيمة العقل، بل حتله �سلطته املطلقة يف 
احلكم على العقائد، فطالب كل معتقد بالدليل على حقيقة معتقدة، حتى ذهب جمهور 

من العلماء اأن اإميان املقلد غري مقبول، قال تعاىل من باب املطالبة بالدليل: ژې ې 
ژۈئ   :]117 ]املوؤمنون/  ۆئۆئژ   ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئژ   ]البقرة/ 111[.

وقال من باب النعي على الآخذين بالظنون والأوهام ژڎ ڎ ڈ ڈ 
ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳژ ]يون�س/ 36[ وقال �سبحانه 

ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ژۆ  وتعاىل: 
ې ى ى ائ ائژ ]الأنعام/ 116[.

العهدة يف  ثم بني خطر العتقاد بدون عقل ول علم، وك�سف عن عظم 
ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  ژوئ  تعاىل:  فقال  ذلك 

ی ی ی یژ ]الإ�سراء/ 36[.

الدين لأول  الباطلة، وظهر  العقائد  اأ�سر  العقول من  بهذا الأ�سل حتررت 
فكان  املعامالت.  وحتديد  املعتقدات،  تقرير  يف  به  معت�سًدا  للعقل،  موؤاخًيا  مرة 



192192
ُة والإ�صـالم املََدِنيَّ

اأن كان  هذا فاحتة ع�سر جديد دخل به الدين يف جمال املقررات العلمية، بعد 
مطروًحا يف زوايا التوليدات اخليالية، ول ت�سل عما ا�ستتبع هذا الأ�سل من رقي 
اأمام  الراأ�س  عالية  قوية  ووقوفها  الفقه  مراقي  و�سموها يف  الفهم،  معارج  الأمم يف 
اأهل اخلداع واملطامع من املتاأولني للن�سو�س الدينية، الذين يرمون لقيادة العامة 

باأهوائها، وت�سخريها باأوهامها.

قال لرو�س يف دائرة معارفه: »اإذا بحثنا بدون غر�س ول وهم عن �سبب 
اجلماعات  طفولة  منذ  واخللقّي  والفكرّي  املادّي  العامل  يف  حدث  الذي  الرقي 

الب�سرية اإىل اأيامنا هذه، فال نراه اإل خال�س العقل من ال�سغط عليه«.

وقال لرو�س اأي�ًسا يف دائرة معارفه: »من لدن زمن الإ�سالح لغاية الثورة 
الفرن�سية ا�ستمرت املجالدات بحظوظ خمتلفة بني حمرري العقل وبني ال�ساغطني 
عليه من القدم، ولأجل الإعرا�س الكلي عن اأ�ساطري املا�سي، ور�سم خطة جديدة 
للم�ستقبل، اأخذت الثورة الفرن�سية يف ترميم ما تهدم من اأركان اجلماعة، و�سار 

تعليم الن�سء من اأهم ا�ستغالتها«. انتهى. 

الأ�صل الإ�صالمي ال�صاد�س: املوؤاخاة بني الدين واملدنية

اأق�سى  الإن�سان مبا فطر عليه من حب الذات مدفوع لأن يح�سل لنف�سه 
ما ي�ستطيعه من كمال ج�سداين ولذة بدنية، ويدفع عنها ما ميكنه من مبيدات 
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البعيدة املدى ميكنه من  املعنوية  القوى  به من  اإن ما متع  ثم  الوجود ومهلكاته، 
الو�سول لأكرث رغائبه، مادام يعمل للح�سول عليها بالو�سائل املقررة.

اأزمنة  يف  الأماين  هذه  بع�س  لنف�سه  حقق  وقد  الإن�سان،  فطر  هذا  على 
وي�سخروها  الأمم  نوا�سي  على  يقب�سوا  اأن  لأجل  الأديان  قادة  ولكن  خمتلفة، 
من  التمل�س  اإىل  لالإن�سان  مغرية  اجل�سدية  ال�سعادة  تكون  اأن  خ�سوا  لأهوائهم 
بتعاليم  فمزجوا  املوهومة؛  مكاناتهم  في�سيعوا  �سطوتهم،  من  والتخل�س  قيودهم 
الزهد  اإليهم  وحببوا  وال�ستكانة،  الذل  اإىل  الدعوة  من  منها  لي�س  ما  الدين 
الدنيا  الزهد املطلق يف  اإىل  بالدعوة  الر�سل  اأر�سل بع�س  اإن اهلل  نعم  والتق�سف. 
الدين  لأن  ل  تقت�سيها،  اأحوال  يف  خا�سة  لأ�سباب  ذلك  كان  ولكن  ونعيمها، 

بطبيعته عدو للمنافع املادية، وخ�سم لل�سعادة اجل�سدية. 

اأ�سفل  اإىل  اأهله  فانحط  التعاليم،  بتلك  امل�سوب  بالدين  اأمم  مت�سكت 
النفو�س  التغالب احليوي، ووقر يف  النا�س يف ميدان  اأ�سعف  الدركات، و�ساروا 
اأن الدين ينايف كل عمل يوؤدي اإىل النعيم البدين، فنجحت ال�سبه وال�سكوك، 
وتناق�ست تعاليمه والفطرة الب�سرية. ومت�سك قادته باأ�سولهم، فاأخذوا يعملون على 
اإبادة كل نزعة تبدو من الأمم لطلب الرقي، واأ�سبح الدين يف اأيديهم اآلة للتعذيب 
الفوز  لهم  مت  حتى  للمدنية،  الدعاة  وبني  بينهم  �سجاًل  احلرب  وكانت  والقهر، 



194194
ُة والإ�صـالم املََدِنيَّ

املطلق، فن�سبت موارد العلم ودر�ست اأعالمه، واأم�سى العامل يف ظالم حالك من 
اجلهل والعماية.

ا للمدنية، بل هو دليلها ال�سادق ومر�سدها اخلبري،  ظهر الإ�سالم فقرر اأن الدين لي�س عدوًّ
فقال تعاىل: ژٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤژ]الأعراف/ 32[ 
 ]201 ]البقرة/  ژۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉژ  تعاىل:  وقال 

وقال تعاىل: ژ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک کگ گ گ گ ڳ ڳ 
ڳڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻژ]النحل/ 30[ وقال تعاىل: ژوئ ۇئ 

ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئژ]الق�س�س/ 77[.

وملا كان العامل يف اإيجاد املدنية املادية هو العلم، قرر الإ�سالم طلبه على 
وقال:   ]114 ژ]طه/  ٿ  ٿ  ٺ  ژٺ  تعاىل:  فقال  وم�سلمة،  م�سلم  كل 

ۈئ ېئ ېئ  ژۈئ  وقال:   ]85 یژ]الإ�سراء/  ىئ ىئ  ىئ  ژېئ ېئ 

ٌة  فري�سَ العلِم  »طلُب  وال�سالم:  ال�سالة  عليه  وقال   ]9 ىئژ]الزمر/  ىئ  ېئ 
عَلى كلِّ م�ْسلٍم وم�ْسِلَمٍة« وقال: »مْن عِلَم علًما فَكَتَمه اأجَلمُه اهلُل بلَجاٍم من نَاٍر«.

الأ�صل الإ�صالمي ال�صابع: تنبيه الإن�صان اإىل اأن للوجود الإن�صاين �صنًنا ل تتبدل

كان النا�س قبل الإ�سالم يتخيلون اأن اجلماعات الب�سرية كقطعان ال�سوائم 
ت�سرفها اإرادة رعاتها وتقودها اإىل حيث يتفق مع م�سلحتها، وما كانت اأدوار التاريخ 
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يف نظرهم اإل �سنع الروؤ�ساء والقادة ي�ستطيعون تغيريها وتبديلها على ما تقت�سيه 
�سيا�ستهم، فكان نظرهم يتجه اإىل اأولئك الروؤ�ساء كلما لح لهم عار�س م�سلحة، 
وا�ست�سرفوا باأرق اأمل، ثقة منهم اأن اإرادة �سادتهم كافية يف تغيري كل حال اإن هّموا 
به واأرادوه. ويف هذه العقيدة من زيادة توريطهم يف العبودية لهم ما فيه. فلما جاء 
الإ�سالم قرر اأن للوجود الإن�ساين �سنًنا ل تتحول ول تتبدل ل تزال عاملة على 
مقت�سى نظامها املقرر لها حتى تبلغ الغاية مما ترمي اإليه، فاجلماعات الب�سرية يف 
جمموعها كائنات حية لها اأدوار تاأتي عليها، وحالت تدخل فيها، لكل دور منها 
�سوؤون ومقت�سيات، ولكل حال لوازم وعالقات لبد من ظهورها جميًعا، كلٌّ يف 

حينه املقرر له من �سن الجتماع و�سفات اجلماعات.

هذا اخلالف يف النظر بني القدماء والإ�سالم ذو �ساأن خطري يف باب احلقائق 
العلمية، وتاأثري يف التعاليم الفل�سفية، فالقدماء كانوا ينظرون للقادة نظرهم لالآلهة 
املتحكمني يف اإ�سعادهم واإ�سقائهم، اإر�سادهم واإ�ساللهم، فكان هذا ال�سالل يف 
ة  العقيدة ُمك�سًبا وظائف اأولئك القادة ِعَظًما وجالًل، ونفو�س تلك ال�سعوب ِحطَّ
واإذلًل، ولكن الإ�سالم يقرر اأن الأمم ويف مقدمتها ملوكها منفعلون جميًعا لقوى 
ح�سب  على  اأفاعيلها  ويرتب  �سريها  ينظم  عام  لنامو�س  تابعة  عليهم،  مت�سلطة 
اأحوالهم، وبقدر ا�ستعدادهم وقابليتهم، فهو ينظر يف اأمر اإ�سالح الأحوال وترقية 
اأقل تغيري، بل  اأن لهم حوًل يف  اإىل القادة املت�سلطني، لأنه ل يرى  النفو�س، ل 
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اإنهم يف حقيقتهم اأثر من اآثار احلال التي فيها الأمم، بل ينظر اإىل ذات الأمم فينبهها 
لواجباتها، ويزعجها اإىل تلم�س منجاتها بقواها الذاتية، واإرادتها ال�سخ�سية.

الكالم  يوجه  فلم  والرتهيب،  والرتغيب  والوعظ  الزجر  من  اأكرث  القراآن 
ژۈ  تعاىل:  قوله  مثل  كافة  للنا�س  وجهه  ولكنه  والقادة،  للكرباء  واحدة  يف 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  وژۅ   ]6 ۅژ]التحرمي/  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
اإل يف معر�س النعي على  اأولئك ال�سادة  ]الن�ساء/ 174[ وما ذكر  ې ېژ 

ژڇ ڍ ڍ ڌ  فقال:  واأهواء كربائها  قادتها  ا�ست�سالمها ل�سالل  الأمم يف 
ڌ ڎ ڎ ڈژ ]الأحزاب/ 67[ بل اإنه عدهم من اآثار حيادها 

عن الطريق امل�ستقيم، كاأنهم من ك�سب اأعمالها، وثمرة �ساللها فقال: ژے 
ۓ ۓ ڭژ ]الأنعام/ 129[.

ثم اإنه لفت النا�س ل�ستخدام قواهم املودعة فيهم اإذا اأرادوا تغيري اأحوالهم، وحت�سني 
�سوؤونهم فقال تعاىل: ژھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ژ ]الرعد/ 11[.

يف  احلقة  الطرق  اإىل  الأمم  لهداية  باعث  اأقوى  الأ�سل  هذا  اأن  جرم  ل 
بيدها  اأن  عرفت  متى  الأمم  فاإن  كمالها،  اإىل  وعروجها  �سعادتها  على  ح�سولها 
�سعادتها و�سقاءها، واأن اأحوالها املختلفة من ثمرة اأعمالها، مل تعد تعتمد يف تبديل 

�سوؤونها على غري جهادها، ويف تكميل وجودها على �سوى قواها الكامنة فيها.
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ال�ستخذاء  عليها  ي�ستحيل  الجتماعي  الأ�سل  هذا  مبثل  املت�سبعة  الأمم 
املَْحِتد،  وكرامة  املولد  �سرف  من  �ساأنه  بلغ  مهما  فرد  على  العتماد  اأو  لعظيم، 

وناهيك بهذه النزعة �سائًقا اإىل احلرية ال�سحيحة، والدميوقراطية احلقة.

من الآيات الدالة على ما ذكرناه من اأن الإ�سالم قرر اأن للوجود الإن�ساين 
�سنًنا ل تتبدل قوله تعاىل: ژۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ژٹ  تعاىل:  وقوله   ]62 یژ]الأحزاب/  ی 

ڦ ڦ ڦ ڄژ]الأنعام/ 11[.

نظره  وتوجيه  الطبيعة  لنظام  الإن�صان  لفت  ال�صابع)1(:  الإ�صالمي  الأ�صل 
لأ�صرارها اخلفية

اإل فيما مي�س العبادة ويتعلق  حرم روؤ�ساء الدين على الأمم النظر يف الكون 
امل�سريون  وبرع  العبادة،  مواقيت  ملعرفة  الأفالك  الآ�سوريون  فر�سد  واجباتها،  باأداء 
الأقدمون يف �سناعة النق�س والت�سوير والنحت والبناء ب�سائق الدين اأي�ًسا لت�سوير 
بني  فيما  ولي�س  املوتى،  وعلى  عليها  الأهرام  وبناء  لها،  الن�سب  واإقامة  الآلهة، 
اأيدينا دين يدعو الإن�سان للنظر يف الطبيعة لدر�س اأ�سرارها، وا�ستكناه خافياتها، 
لي�ستخدم ذلك يف حت�سني اأحواله وترقية وجوده اإل الإ�سالم، فاإنه ملا جعل غر�سه 
فقال:  الكون،  يف  النظر  على  حر�سه  فيه،  الكامنة  قواه  واإبراز  الإن�سان،  ترقية 

)1(  هكذا ورد الرتقيم بالطبعة املعتمدة بتكرار »الأ�سل الإ�سالمي ال�سابع«. )م(.
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ھ  ہ  ژہ  وقال:   ]101 ژ]يون�س/  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ژڈ 

ھ ھ ھ. ے ۓ ۓ ڭژ ]الغا�سية/ 17-18[ وقال: ژڈ ژ ژ 
ڑ ڑ ک ک ک ک گ گژ]اآل عمران/ 190[.

ل جرم اأن النظر يف الكون ي�ستتبع ا�ستكناه نظامه، وا�ستك�ساف اأ�سراره، 
ول يخفى ما يف ذلك من الأثر البني يف اإقامة الأمم على النظام، وتدريبها على 
حماكاة �سنائع اهلل يف الإبداع والأحكام، وقد عملت الأمة الإ�سالمية الأوىل بهذا 
الأ�سل؛ فربع منها األوف من العلماء، جعلوا لعلم الطبيعة �ساأنًا يذكر يف تاريخهم، 
فا�ستخدموه يف  ا،  عمليًّ علًما  بل جعلوه  ا،  نظريًّ ا  علًما كالميًّ يتخذوه  اإنهم مل  ثم 
اإبالغ مدنيتهم اأوًجا مل ت�سل اإليه اأمة قبلهم، ول يزال الأوربيون يرتجمون من 
مداه  يزال  ل  �ساأًوا  الطبيعية  العلوم  من  بلغوا  العرب  اأن  على  يقفهم  ما  كتبهم 

جمهوًل.

الأ�صل الإ�صالمي الثامن: العرتاف بحقوق ميل الإن�صان وعواطفه

يف الإن�سان ميول خمتلفة وعواطف جّمة، وكلها فيه غريزية طبيعية اأودعتها 
فطرته لتكمله يف �سخ�سه ونوعه، وتو�سله مبا تن�سئه له من احلاجات والعاديات اإىل 

اأق�سى ما قدر له من املدنية.
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فالإن�سان مييل لأجل حفظ �سخ�سه للغذاء والك�ساء، وحلفظ نوعه للزواج 
والجتماع، ولكنه مبا ركب فيه من القوى املَُرّقية ل يقف من هذه احلاجات عند 
حد ال�سرورة، فيميل لأن يفنت يف نوع غذائه ولبا�سه وماأواه، ول يزال على تلك 
احلال وهو يف كل اندفاعاته هذه يح�سل من ورائها علًما جديًدا يبعثه ل�ستكناه 
جمهول، واكت�ساف �سر، ورمبا كان بع�س افتنانه يف الوفاء مليوله هذه جالًبا عليه من 
ا جديًدا ملا  م�سائب جتتاح كثرًيا من اآحاده، ولكن من يبقى منهم ي�ستفيد منها رقيًّ

يفتحه عليه الفكر من جمالت احليل وباحات الو�سائل.

على هذا ُفطر الإن�سان، ومن هنا ن�ساأت مدنياته وعلومه و�سنائعه، و�سيتاأدى 
من هذا الطريق نف�سه اإىل كماله املنتظر الذي يعلو به عن م�ستوى احليوان الأعجم.

بتقرير �سنوف  امليول  تيار هذه  اإىل وقف  تنزع  اأديان  كانت قبل الإ�سالم 
اإليه  ونظر  الأدنا�س،  دن�ًسا من  الزواج  واأ�سكال احلرمان، ومنها ماعدا  الريا�سات 
قوى  لتعطيل  �سبًبا  الأديان  تلك  من  النزوع  هذا  فكان  ال�سروري  لل�سر  نظرة 
ها عن ا�ستخدام جميع و�سائلها، ومنع بذلك ظهور اآثارها  النف�س الإن�سانية، و�سدِّ
البديعة يف عامل احل�س. فجاء الإ�سالم معرتًفا بحقوق هذه امليول الطبيعية غري 
تعاىل:  قوله  فيها على حد  العتدال  واحدة، وهي  بخ�سلة  اإل  الإن�سان  مطالب 
ژپ ڀ ڀ ڀڀ ژ]الأعراف/ 31[ حتى اإنه مل يحرم عليه الدفاع عن 

نف�سه بالقوة والتب�سط يف ا�ستعمار الأر�س؛ لعلمه باأن احلرب كانت لدى بع�س 
اأدوار الجتماع،  الأمم من احلاجات التي ل غنى لها عنها، وهي جتتاز دوًرا من 
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اأوًل:  فقرر  النتقام،  عاطفة  اإ�سباع  الإيغال يف  وعدم  فيها،  بالعدل  ذويه  فطالب 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ژۓ  بقوله:  الدفاع  �سرورة 
تعاىل:  فقال  فيها  الإن�ساف  على وجوب  ن�س  ثم  ۇژ]البقرة/ 251[ 

ژۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یژ]البقرة/ 190[.

امل�ستاأهلة  احلية  الأمم  �سفات  جميع  ملتبعيه  الإ�سالم  حفظ  الأ�سل  بهذا 
ب�سدم هذه  اأمروا  الأولون  العرب  ولو كان  الب�سري،  الكمال  مراقي  للتدرج يف 
امليول الطبيعية بالزهد والتق�سف، وحرمت عليهم جميع مقومات الجتماع من 
مقابلة القوة مبثلها، ملا كان من اأثره اإل تكوين جماعة من املتبتلة يعي�سون �سعاًفا 
وميوتون اأ�سرى �سواهم من املتغلبني، وملا قاموا بهذه الأعمال اجلليلة من بناء مدنية 
ولنتهى  واحلكمة،  العلم  من  العامل  دولة عظيمة، وحفظ مرياث  واإقامة  فخمة، 

اأمرهم كما انتهى اأمر كل طائفة م�ست�سعفة م�ستكينة.

العيوب  من  والتنازع  احلرب  اإباحة  الإ�سالم  يف  الطاعنني  بع�س  اعترب 
التي يجب اأن يخل�س منها كل وحي اإلهي، وغاب عنه اأوًل: اأن �سريعة مو�سى 
كانت تتيح احلرب والتنازع على اأ�سد درجاتهما، حتى ورد يف التوراة اأن مو�سى 
كان اإذا غلب الأمة اجتاح اأهلها ومل ُيبق حتى على حيواناتها، و�سريعته مع هذا 
معتربة من الوحي لدى اأكرث الطاعنني على الإ�سالم من هذه الوجهة. ثانًيا: اأن 
احلرب مظهر من مظاهر التنازع املعا�سي، وهذا التنازع ل يزال �سنة اإن�سانية ي�سوق 
اإليها ف�ساد يف بنية الجتماع، فاإذا حرمه الإ�سالم حرم ذويه الدفاع عن اأنف�سهم 
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وبالدهم، وق�سى عليهم بالتال�سي والزوال. لأننا ل نزال نرى باأعيننا اأن الأمم يف 
للحا�سل  واأن احلياة هي  امل�سلحة  القوى  فيه على  الفوز  واأن مدار  نزاع م�ستمر، 

على جميع اأ�سباب الدفاع عن احلوزة.

الأ�صل الإ�صالمي التا�صع: توحيد العامل يف دائرة املعامالت

يالحظ الناظر يف الأديان ال�سابقة على الإ�سالم اأن الأثرة القومية ظاهرة 
واأحله  بها،  الآخذين  على  التعدي  حرم  منها  وكثري  بيًنا،  ظهوًرا  تعاليمها  يف 
اأهل املمالك  الت�ساغن والتغابن بني  ملن عداهم من �سائر الأمم، من هنا حدث 
املختلفة، وورث النا�س هذه الأخالق جياًل بعد جيل، حتى ليكاد اأحدهم يف�سل 

اأن يرى احليوانات الكا�سرة ول يرى وجه رجل يخالفه يف معتقده.

ل جرم تاأثرت املعامالت بني هذه الأمم املتخالفة يف العقائد على ن�سبة قوة 
هذه التعاليم ال�سارة ومبلغ تاأثريها على اأذهانهم؛ فتعطلت امل�سالح املادية وكرثت 

الغارات اجلائرة، ونزع بع�سها لإبادة بع�س، ل لغر�س �سوى تطهري الأر�س منها.

ولكن الإ�سالم مل ي�سلك هذه ال�سنة، بل رمى اإىل توحيد العامل كله يف 
دائرة املعامالت احليوية، تارًكا لكل اأمة حريتها يف اعتقاد ما تريده من العقائد، 
يف  والنحل  الأمم  اختالف  اإن  لهم  فقال  اأ�سوًل،  الوجهة  هذه  من  ملتبعيه  فقرر 
العتقادات اأمر يقت�سيه نظام الكون، واأنه مراد اهلل تعاىل، واأنه من املحال جمع 
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پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژٱ  تعاىل:  فقال  واحدة،  عقائد  على  الأمم 
ڀ ڀ . ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿژ ]هود/ 118- 119[.

يعلمها  تعاىل حلكمة  اهلل  مراد  اأن هذا اخلالف  الآية  بهذه  امل�سلمون  علم 
الأحقاد يف  مراجل  َتْغِل  فلم  ربك  اأمر  ياأتيها  عليه حتى  تزال  ل  الأمم  واأن  هو، 
�سدورهم، ومل تلتهب جذوة الأ�سغان يف نفو�سهم، بل تركوا ما هلل هلل، وعملوا 
بقوله تعاىل: ژل ينهاكم اهلل عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل يخرجوكم من 
دياركم ومل يظاهروا على اإخراجكم اأن تربوهم وتق�سطوا اإليهمژ]املمتحنة/ 8[.

اإىل الأجانب عن  اأن يربروا ويق�سطوا  اأمر اهلل متبعي الإ�سالم بهذه الآية 
دينهم الذين مل يقاتلوهم من اأجل ملتهم ومل يخرجوهم من ديارهم، ثم اأيد ذلك 

ژک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  الآية:  بقوله تعاىل بعد هذه 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀژ]املمتحنة/ 9[.

بهذه الآيات مل يجد امل�سلم يف نف�سه ما يجعله على احلقد على خمالفه 
يف الدين، مادام مل يقاتله ليفتنه عن دينه، بل اإنه اأمر باأن يعدل يف معاملته، وباأن 

يربه، والرب فوق العدل؛ لأنه يقت�سي التف�سل والإح�سان.

يف  النزعة  هذه  تاأ�سل  على  اأدوارهم  جميع  يف  امل�سلمني  تاريخ  دل  وقد 
نفو�سهم، فلم َيْرِو عنهم اأنهم اأبادوا ملة من امللل لغر�س ديني، اأو ا�سطهدوا طائفة 
اأديانهم  مبمار�سة  حمكوميهم  جلميع  �سمحوا  بل  اعتقادي،  بق�سد  الطوائف  من 
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وتعليمها لذويهم، وكانوا يحرتمون اآحادهم وجماعاتهم احرتام الع�سري للع�سري، 
ومل مينعوا نواقي�س الكنائ�س والبيع اأن تدق بجانب منائر امل�ساجد، وزاد الإ�سالم 
هذه العالقات بال�سماح للم�سلمني مبوؤاكلة خمالفيهم وجمال�ستهم وموؤا�ساتهم يف 
حزنهم، وم�ساطرتهم يف فرحهم، وكان النبي  اأ�سوة اأمته يف ذلك؛ فقد ُروي عنه 
اأنه ن�سر رداءه واأجل�س عليه بع�س زائريه من الن�سارى، وثبت اأنه كان راهًنا درعه 
عند بع�س يهود املدينة يف َدْين عليه، ومل يخل�س درعه اإل خلفاوؤه بعد موته. وزاد 
الفتنة  الن�ساء  اأنه خ�سي على  ولول  فاأباح م�ساهرتهم،  العالقات،  الإ�سالم هذه 

لكان اأباح اأن تتزوج امل�سلمة من غري امل�سلم.

ل جرم ن�ساأ امل�سلمون ن�ساأتهم الأوىل والدين اأقوى حاكم على �سعورهم، 
فلم ي�ساهد منهم ما يعابون عليه من جهة الت�سامح مع خمالفيهم، ثم ملا انت�سر فيهم 
اأدنى انحراف،  النزعة فيهم  املوؤلفون والباحثون مل تكابد هذه  العلم ونبغ منهم 
بل زادوها رونًقا مبا قاموا به من حماية علماء امللل الأجنبية، وما والوه عليهم من 
الإقبال والإجالل، حتى �سار اأطباء اخللفاء والقادة منهم مثل بختي�سوع طبيب 

الر�سيد واملاأمون وغريه بني ن�سارى وا�سرائليني ل يعدون كرثة.

هذا الأ�سل الإ�سالمي يعترب يف ذاته اآية على حقية هذا الدين، فاإن هذا 
الت�سامح الديني ل يكاد يعرفه العامل اإىل اليوم، واإن اأوروبا احلالية على ما ح�سلته 

من علم ومدنية ل يزال منها جنوح عن مثل هذا املبداأ الكرمي يف اأحوال كثرية.
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الأ�صل الإ�صالمي العا�صر: العرتاف بنامو�س الرتقي

لي�س فيما بني اأيدينا من الأديان التي �سبقت الإ�سالم دين يرفع بالرقي 
الدنيوية،  اأمر حياتهم  النا�س على ما ينفعهم يف  ياأبه بح�سول  اأو  راأ�ًسا  الإن�ساين 
وكل ما فيها اأنها علقت اأمر الدين كله على حادثة تاريخية اأو موت زعيمها على 
طبيعتها  بل  ونواهيها،  اأوامرها  للوراء يف جميع  تنظر  فهي  الأ�سكال،  من  �سكل 
ول  الأوىل،  الع�سور  اأهل  من  ومراميه  و�سعوره  بقلبه  الإن�سان  يكون  اأن  تقت�سي 

باأ�س عليه بعد ذلك اأن كان من حياته هذه يف اأخ�س دركات الق�سوة واملهانة. 

ل جرم �سادت هذه الأديان قرونًا، فلما ولد العلم وتاأيدت دولته زالت من 
على �سطح الأر�س، ولول اأوقاف حمبو�سة على قادتها ملا وجدت لها ممثاًل يف بلد 

متمدين اليوم.

الرتقي،  بنامو�س  اعرتافه  يف  الأديان  هذه  جميع  خالف  الإ�سالم  ولكن 
واعتباره الإن�سان م�سوًقا لغايات من املدنية بعيدة مل ينلها اإىل اليوم، وهو لأجل تقرير 
هذا الأ�سل يف اأذهان متبعيه قطع كل عالقة بينهم وبني الأمم ال�سابقة اإل من وجهة 
تاريخية، فلم يعلق تعاليمه على حادثة ما�سية، ومل ينب اأ�سوله على اأمر �سبق الزمن 

الذي نزل فيه، بل قال عن العالقة املوجودة بيننا وبني الأمم ال�سابقة: ژۈئ ۈئ ېئ 
ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی جئ حئ مئ ىئ يئ ژ ]البقرة/ 134[.
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قطع الإ�سالم بهذه الآية واأمثالها كل عالقة لهذه الأمة مبا قبلها من حيث 
العقائد، وقرر اأن لكل اأمة ما تك�سب، ل ُت�ساأل �سابقتها عن لحقتها، ول لحقتها 

عن �سابقتها.

وملا كان نامو�س الرتقي يف نف�سه لي�س له مظهر اإل تقدم الإن�سان يف باحات 
العلم، ومن هذا التقدم العلمي ين�ساأ التقدم الأدبي واملادي بجميع اأ�سكاله، قرر 
الإ�سالم اأن العلم لدى الأمم لذلك العهد نزر قليل ل يو�سل اإىل اإدراك كربيات 

امل�سائل، ول يحل مع�سالت الأمور، فقال تعاىل: ژوئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ 
العلم  اأن  قرر  اأن  بعد  ]الإ�سراء/ 85[  ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یژ 

الذي اأوتوه قليل اأراهم اأن العلم دائم التجدد متوا�سل املدد فقال تعاىل: ژٺ 
ٺ ٿ ٿژ]طه/ 114[.

امل�سلمون  حقق  وقد  الرتقي،  بنامو�س  �سريًحا  اعرتاًفا  يعترب  الأ�سل  هذا 
موؤداه؛ فاإنهم مل يق�سروا يف طلب العلم يف ع�سر من ع�سورهم، بل هبوا هبة رجل 
مظاهر  بني  و�سناعة حمكمة، وجمعوا  نافع  علم  راأوه من  ما  فاأخذوا كل  واحد، 

مدنيات الفر�س والرومان واليونان والهنود.
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الأ�صل الإ�صالمي احلادي ع�صر: تقرير اأن الدين �صرع خلري النا�س وم�صلحته 
ل لت�صخريه واإذلله

وما  لرتقيتهم،  واأنزل  مل�سلحتهم،  �سرع  اإمنا  اأنه  ذويه  نفو�س  يف  الإ�سالم  غر�س 
العبادات التي فر�سها اهلل على عباده، وال�سنن التي اأمر بها نبيه اإل و�سائل لفوائد ُروحانية 
تاأتي من ورائها، ولي�ست هي ذاتها مقا�سد تطلب لنف�سها، مبعنى اأن ال�سالة وما ركبت 
منه من ركوع و�سجود وما ي�سبقها من و�سوء مل ت�سرع لذاتها، بل ملا ت�ستتبعه من الفوائد 
املفرو�سة،  واملنا�سك  امل�سروعة  العبادات  الربانية، وكذلك كل  والإمدادات  الرُّوحانية 

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ژڍ  تعاىل:  قال 
ڑ ڑ کژ ]املائدة/ 6[ وقال يف بيان حكمة ت�سريع ال�سالة: ژۉ 
بيان حكمة  ]العنكبوت/ 45[ وقال يف  ې ې ې ې ىژ 

گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ژڎ  احلج: 
گ . ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱژ ]احلج/ 28-27[.

اأين هذا من قوم يعتقدون اأن الدين مل ينزل اإل لت�سخريهم واإذللهم، واأن 
اهلل يود منهم هذه العبادة لذاتها ل لنفع الإن�سان من طريقها، ل جرم اأن مثل هذه 
اإل  الأمم تعترب الأديان عبًئا ثقياًل. فال ترى مندوحة للتخل�س منها واإلقاء نريها 
اأْمَل�ست منها)1(، م�سفهة حلوم الذين مت�سكوا بها، زارية بعقولهم يف تعويلهم عليها.

)1(  اأمل�سْت منها: اأفلتت. )م(.
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الأ�صل الإ�صالمي الثاين ع�صر: حرية البحث والنظر

اأباح الإ�سالم ملتبعيه البحث والنظر يف الأ�سول الدينية، ناهيك اأنه طالب 
املتم�سك بالدليل، وكره الإميان بالتقليد، فكانت هذه الإباحة فاحتة رقي كبري يف 
الأفكار وثمراتها، اإذ ل يخفى اأن احلرية يف البحث توؤدي اإىل حتاكِّ الآراء، وتنازع 
الأفهام؛ فتتجلى احلقيقة من خالل هذه املنازعات الأدبية، بل تتاأدى العقول اإىل 

باحات ل حد لها من العلوم الجتماعية التي عليها قوام اجلماعة وحياة الأمة.

ل جرم مل يلب ر�سول اهلل  دعوة ربه وينقطع مدد الوحي، حتى اأخذ 
امل�سلمون يعملون بهذا الأ�سل يف فروع العبادات ونظام املعامالت، فن�ساأ اخلالف 
ا حم�ًسا، اإذ كان اجلميع ي�ستندون على الن�سو�س  يف الآراء، ولكنه كان خالًفا �سلميًّ
القراآنية والأحاديث النبوية، فكان املتخالفون يعر�س بع�سهم اآراءه على البع�س 
الآخر، فيحمى بينهم وطي�س اجلدال، فاإن اأقام اأحدهم احلجة على اأخيه �سرفه 
ة. عن راأيه، واإل بقي الثنان على راأيهما، ل يوؤديهما خالفهما اإىل املنابذة واملالجَّ

ن�ساأت من هذه الإباحة يف البحث ميول اأخرى كلها كانت ذات فائدة يف 
ترقية الأمة، ودفع اجلمود الفكري عنها مثل امليل لتمحي�س الأحاديث ومعرفة 
ونقل  فيه،  املتباينة  الآراء  وجمع  التف�سري  يف  والنظر  مو�سوعها،  من  �سحيحها 
اختالف املاأولني ملعانيه واجلري وراء ا�ستيعاب اللغة ليفهم على وجهه احلق وغري 
الفقه وفروعه،  بالع�سرات يف  راأينا املذاهب تعد  ذلك، فلم مت�س مائة �سنة حتى 
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واإذا كان قد بقي منها اأربع فما ذلك اإل لكرثة اأتباعها وانت�سار زعمائها يف اأرجاء 
الأر�س.

واإذا كان امل�سلمون قد وقفوا من البحث عند هذا احلد وقنعوا مبا جاء به 
اأولئك الأربعة الكرام، فلي�س ذلك لأن طبيعة الدين الإ�سالمي ت�ستدعيه، ولكن 
وهو  العلم،  يف  الأقدمني  �ساأو  حلاق  عن  وق�سورهم  النظر  يف  امل�سلمني  لتق�سري 

تق�سري وق�سور راأوا نتائجهما الوخيمة و�سريونها ما داموا ملتاثني)1( بهما.

ومما يدل على اأن وقوفهم عند هذا احلد تق�سري، اأن اأولئك الأئمة الأربعة مل 
يحتموا على النا�س الأخذ مبذاهبهم، ومل يدعوا اأنهم بلغوا الغاية مما مت�س احلاجات 
اأق�سى ما قدروا عليه،  باأن ما جاءوا به هو  اإليه يف كل زمان ومكان، بل اعرتفوا 
وحظروا على متبعيهم الأخذ مبا قالوا اإل بعد الفكر يف اأدلتهم عليه، فقال الإمام 
الأعظم اأبو حنيفة: »حرام على من مل يعرف دليلي اأن يفتي بكالمي« وكان اإذا 
اأفتى يقول: »هذا راأي اأبي حنيفة، وهو اأح�سن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا باأح�سن 

منه فهو اأوىل بال�سواب«.

»انظروا  يقول لأ�سحابه:  ا�ستنبط حكًما  اإذا  اأن�س  بن  مالك  الإمام  وكان 
فيه فاإنه دين، وما من اأحد اإل وماأخوذ من كالمه ومردود عليه اإل �ساحب هذه 

. الرو�سة«، يعني ر�سول اهلل

)1(  ملتاثني: متلطخني. )م(.
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اأقول،  ما  تقلدين يف كل  ا�سحق ل  اأبا  »يا  للربيع:  ال�سافعي  الإمام  وقال 
وانظر يف ذلك لنف�سك فاإنه دين«.

لغري  التقليد  فاإن  دينكم  اأمر  يف  »انظروا  حنبل:  بن  اأحمد  الإمام  وقال 
املع�سوم مذموم وفيه عمى للب�سرية«.

هذه اأقوال الأئمة الأربعة اأنف�سهم، ومنها يت�سح اأنهم اأفتوا بحرمة تقليدهم 
ملن مل يعرف دولتهم، وقد ا�ستحال اأمر امل�سلمني اليوم من اجلمود اأنهم يلومون 
من ي�ساأل عن اأدلة املجتهدين، ويّدعون اأنه يجزئ اأحدهم اأن يفهم من اأقوالهم اأو 

من اأقوال تالميذهم.

انظر لهذه الإباحة التي قررها الإ�سالم للنظر، وتاأمل يف اأديان �سبقته كان 
قادتها يحرقون بالنار كل من يتجارى على فهم يخالف فهمهم، ثم قارن بني اأئمة 
هذا الدين يف حترميهم الأخذ باأقوالهم بدون نقد، وبني احلظر العظيم الذي كان 
اأن ينظروا فيما ي�سدرونه من الأوامر،  النا�س  ي�سدر من قادة تلك الأديان على 
نقد  كل  عن  ترتفع  اأن  يجب  واحد،  م�ستوى  يف  الإلهية  والأوامر  اأنها  مدعني 

ومتحي�س.

نراها من خ�سو�سيات الإ�سالم قد  هذه هي الأ�سول الثنتا ع�سرة التي 
غالب بها جميع العقائد التي كانت منت�سرة على عهده، فغلبها وحل من النفو�س 
اأعماق ال�سدور، ويختلط بهوى  والعقول حملها، ول يزال يحل مبا بقي منها يف 

القلوب.
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كل ما يف الإن�سان من تعاليم اإمنا تتفرع عن هذه الأ�سول، وت�ستق منها، 
كاحرتام الغرباء واحلنان على الأُ�سراء و�سيانة حقوق ال�سعفاء.

ملاذا انحط امل�صلمون وفيهم هذه الأ�صول؟ 

مدينة يف  اأكرم  لإقامة  ت�سلح  قررناها  التي  ع�سرة  الثنتي  الأ�سول  هذه  اإن 
العامل، وتوؤلف اأ�سرف جمتمع فيه، بل هي اأ�سول تداأب العلوم الكونية والجتماعية 
على غر�سها يف النفو�س، وتعد نف�سها من اأجلها اأرقى من اأرقى فل�سفة يف املتقدمني، 
فلماذا انحط امل�سلمون وهي اأ�سولهم املقررة يف دينهم، وباأي علة تدهوروا يف َتْيُهور)1( 

ال�سمحالل، واأ�سبحوا حيارى ل يجدون خمل�ًسا مما وقعوا فيه؟

اجلواب لي�س بالأمر ال�سعب، ذلك اأنهم انحرفوا عنها، وتنكبوا طريقها، بل 
كاأن  العداء، وعملوا على خالفها جهد طاقتهم،  املدابرة وعادوها جد  دابروها كل 

حظهم من الدين ا�ستحال اإىل مناق�ستها والعمل مبا يعاك�سها، واإليك التف�سيل:

بقي  فهل  الإن�سان وخالقه،  التخلي�س بني  الإ�سالمية  الأ�سول  اأول  اإن  قلنا 
امل�سلمون على هذا الأ�سل؟ ل.

اإنهم اتخذوا قبور �ساحليهم قبلة يتوجهون اإليها، وبنوا عليها القباب، واتخذوا 
فيها  واأ�سعلوا  العمائم،  عليها  وو�سعوا  ال�سرعي،  احلد  عن  ورفعوها  املقا�سري،  فوقها 
القبور يف امل�ساجد،  اإدخال  بالن�س ال�سريح عن  النهي  ال�سنة  ُرج، وقد ورد يف  ال�سُّ

)1(  تيهور: ما انهار من الّرمل. )م(.
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ُرج عليها، حتى ل تفتنت العامة فيعبدوها، ويتخذوا من فيها و�سطاء  وعن اإيقاد ال�سُّ
بني اهلل وبني عباده. فرتى َدْهماء امل�سلمني)1( اليوم ل يدعون اهلل وحده، ول يرفع 
اأحدهم يده اإل م�ست�سفًعا بواحد من اأولئك ال�ساحلني، ومتخًذا اإياه و�سيلة اإىل الزلفى 

من خالقه.

نعم اإن امل�سلمني مل ي�سلوا من هذه الوجهة اإىل مثل ما و�سل اإليه �سابقوهم 
من اأهل امللل الأوىل، ولكنهم حادوا عن اأ�سلهم الأول مبا ل يتفق مع ُروحه اخلال�سة 
النقية، وزادوا انحرافهم �سو�ساء مبا يتخذونه من الحتفالت حول تلك القبور فيما 
ي�سمونه باملوالد، فرتاهم �سيًعا ُمَتحلِّقني اإىل حلقات، يذكرون اهلل باأ�سوات منكرة، 
ذلك  من  فرغوا  فاإذا  م�سطربني،  متمايلني،  م�سفقني،  �ساخبني،  تفهم،  وباألفاظ ل 
�ساروا اإىل الطريق حاملني الرايات والطبول، وطافوا �سوارع املدينة على حال لو راآها 

هم عليها حدَّ امل�ساغبني، املتالعبني بالدين. النبي  اأو اأحد خلفائه حلدَّ

فيها،  وميدونهم  عليها)3(  ميلئونهم  الدين  بحقيقة  والَعَرفة)2(  هذا  كل  يح�سل 
وظائفه،  اأداء  يف  منه  تق�سرًيا  الآخر  والبع�س  منهم،  تلحقه  ملنفعة  ا  جرًّ بع�سهم 
واحلكومة ل ت�ستطيع اأن متد اإىل اأولئك املتالعبني يًدا مادام حفظة الدين اأنف�سهم 

يقرونها ويعملون على تاأييدها.

)1(  دهماء امل�سلمني: عاّمتهم. )م(.
)2(  العرفة: العارفون. )م(.

)3(  ميلئونهم عليها: ي�ساعدونهم وينا�سرونهم. )م(.
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ومل  الكرمي،  الأ�سل  ذلك  حكمة  عن  القلوب  انحرفت  النحراف  بهذا 
تعد ت�ستفيد من اآثارها عليها، وظهر امل�سلمون من هذه الوجهة مبظهر الأمم املَُترببرة 

الذين جاء الإ�سالم بالنعي عليها والأخذ على اأيديهم.

عنه  �سدف  فقد  العامة،  امل�ساواة  وهو  الثاين  الإ�سالمي  الأ�سل  اأما 
وق�سم  الدين،  رجال  �سموهم  ق�سم  ق�سمني:  النا�س  فق�سموا  اأي�ًسا؛  امل�سلمون 
الدنيوية،  الأعمال  عن  قطعوهم  هم  حيث  الأولني  فاأبقوا  الدنيا،  اأهل  �سموه 
وق�سروهم على خدمة امل�ساجد وتعليم الدين. لي�س يف طبيعة الإ�سالم ما ي�سمح 
التاأثري على  ناحية  الأخرى، ل من  امللل  نظرائهم يف  �ساأو  يبلغوا  فلم  بوجودهم، 
الأرواح، ول من جهة قيادة العامة، وتوالت على امل�سلمني حكومات اأقرت هذا 
مئات من  منذ  كانوا  فبقوا حيث  �سوؤونهم،  ترقية  يدها عن  واأم�سكت  التق�سيم، 
ال�سنني يعتربون من جهة اأئمة الدين وحملة �سرائعه، ولي�س لهم من جهة اأخرى 
منه يف  مما كان  امل�سلمني  اأ�سر على  التق�سيم  ف�سار هذا  ال�سلطة،  لغريهم من  ما 
من�سو�ًسا عليها  الدين  روؤ�ساء  فيها وظائف  الأمم كانت  تلك  ال�سالفة؛ لأن  الأمم 
يف ذات الدين، فلما ن�ساأت ال�سلطة الدنيوية، وقويت �سوكة ال�سكوك، وتنازعت 
ال�سلطتان قيادة الأمم، ح�سلت تلك الأمم من ذلك التنازع جتارب نفعتها يف حتديد 
ال�سلطة الدنيوية وردها اإىل ما يوافق م�سلحتها فيما بعد، ولكن ن�ساأ هذا التق�سيم 
لطائفة رجال  يكن  فلم  احلاكمني،  اإرادة  الدين مبح�س  امل�سلمني �سد طبيعة  يف 
يف  األعوبة  عهدهم  طول  وكانوا  حدودها،  عن  يدافعون  اخت�سا�س  دائرة  الدين 
يد القادة الدنيويني، فلم ت�سعر الأمة من وجودهم اإل بروؤية ذواتهم، ومل تتدافع 
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الطائفتان لتتعلم بتدافعها مو�سع م�سلحتها منهما، فلم ت�ستفد مثل ذلك الدر�س 
الجتماعي الذي اأخذته الأمم الأخرى، ومل تتهياأ يف وقت من اأوقاتها لإحداث 
مثل ما اأحدثته من النقالبات العمرانية التي كان لها اأكرب اأثر يف انتظام �سوؤونها 

القومية.

اأما من جهة الأ�سل الإ�سالمي الثالث وهو تقرير مبداأ ال�سورى يف احلكومة، 
فقد انحرفت عنه الأمة من زمان بعيد، اأي من عهد معاوية بن اأبي �سفيان، حني 
ناه�س اخلليفة الرابع ومل يعباأ باإجماع اأهل احلل والعقد يف اإ�سناد اخلالفة اإليه، 
ال�سالح،  بقوة  طاعته  النا�س  على  واأوجب  اأمانيه،  لتحقيق  القاهرة  بالقوة  فاأدرع 
ال�سيف من  فاأعطى  والر�سا،  بالإرهاب  البيعة  له  واأخذ  يزيد،  بالأمر لبنه  وعهد 
ا�ستع�سى، وبذل املال ملن مد يده، حتى ا�ستتب له الأمر، فنجمت نواجم الفنت 
الداخلية، فخرج عليه احل�سني بن علي بن اأبي طالب بالكوفة، وعبد اهلل بن الزبري 
مبكة، ون�سبت احلرب الأهلية، ثم ا�ستقر الأمر لبني اأمية حيًنا من الزمان، ثم ظهر 
دعاة بني العبا�س فاأوغلوا يف خ�سومهم قتاًل و�سفًكا، حتى اأ�سندوا الأمر لأنف�سهم، 
فذهلت الأمة عن وجودها بهذه احلروب املتوالية، وا�ستكانة للغالب الفاحت، واأخطاأ 
اذ الآفاق من الأتراك، ف�سارت اخلالفة األعوبة  العبا�سيون يف اإحاطة اأنف�سهم ب�ُسذَّ
باأيديهم، وقامت يف كل �سقع من اأ�سقاع اململكة دولة يراأ�سها متغلب مغت�سب، 
املغوليون؛  عليهم  �سطا  حتى  م�ستمرة،  معارك  يف  ثائريهم  بني  البالد  و�سارت 
الوظيفة غري ال�سم،  العبا�سية التي مل يكن لها حظ من هذه  فاأ�سقطوا اخلالفة 
ف�ساع اأ�سل ال�سورى، وا�ستحال الأمر اإىل العتماد على القوة، وعجز املركز العام 
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وامل�سلمون يف حركتهم  وا�ستمر  عند حد،  املطامع  تقف  فلم  وجوده،  عن حفظ 
بالأمم  اإل وهم حماطون  �سعروا  فما  اأ�سولهم،  اأكرث  الغرب  القهقرية، حتى ورث 

ال�ستعمارية من كل مكان.

وال�سقاوة يف  ال�سعادة  تعليق  الرابع، وهو  الإ�سالمي  الأ�سل  اأما من جهة 
احلياة الأخرى على الأعمال وال�سفات الذاتية، ل على ال�سفاعات والقرابات، 
اأن دهماء  الأ�سول؛ ذلك  تقدمه من  ما  كابده  الذي  النحراف  كابد عني  فقد 
امل�سلمني مبا تاأ�سروا به)1( من مطالعة الكتب التي و�سعها جهلة املوؤلفني من اأهل 
البطالة والتعطيل، وقر يف نفو�سهم اأن املكانات الأخروية تنال مبجرد قراءة بع�س 
الأحاديث  من  املوؤلفون  اأولئك  نقل  وقد  الألفاظ،  ببع�س  والهمهمة  الأدعية، 
وحانية املقررة. املو�سوعة والآثار املكذوبة ما يكفي لت�سليل العقول عن احلقائق الرُّ

انت�سرت هذه الكتب بني امل�سلمني؛ ف�سرفتهم عن حقائق الدين، وموهت 
ا، وجعلت زمامه  وحاين ت�سويًرا خياليًّ الرُّ العامل  الأباطيل، و�سورت لهم  عليهم 
باأيدي اأفراد من املقربني، حاكمة باأن من انتمى اإليهم فاز باحلور واجلنان، ولو كان 
عليه من الذنب ما اأتعب امللكني، واإن من فاته اللَِّياذ بهم)2(، فاته اخلري كله ووكل اإىل 

ژٹ ڤ  تعاىل:  قوله  ون�سوا  التمويه،  اإىل هذا  العامة  نفو�س  نف�سه؛ فمالت 
]الن�ساء/ 123[ و�ساع يف  ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄژ 

نظرهم معنى الثواب والعقاب يف الآخرة وا�سطرب يف وهمهم ميزان العدل الإلهي؛ 

)1(  تاأ�سروا به: �ُسلبوا وتقيدوا. )م(.
ياذ بهم: اللتجاء وال�ستغاثة بهم. )م(. )2(  اللِّ
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فبطلت حكمة الرتغيب والرتهيب، وفقدت العبادات واملجاهدات ثمرتها املق�سودة 
منها، وا�ستحال الأمر اإىل اأمان كاذبة، واأوهام باطلة، ول ت�سل عما ينبني على هذا 

ال�سالل من �سياع حكمة الدين وخروج اأهله عن �سننه القومي.

العقل  بحقوق  العرتاف  وهو  اخلام�س،  الإ�سالمي  الأ�سل  جهة  من  اأما 
والعلم، فقد لقي من اإعرا�س امل�سلمني ما لقي �سابقوه من الأ�سول، كيف ل؟! 
اأ�ساطري  من  املوؤلفني  جهلة  جمعه  مما  امليتلوجية)1(  احلكايات  فيهم  راجت  وقد 
الأولني وخرافاتهم، وما رووه عن الأفراد منهم، فانحطت قيمة العقل وات�سعت 
امل�ستحيالت، وا�ستعدت الأذهان لقبول  اأمامهم دائرة املمكنات، حتى �سملت 
غلو  الطريقة  زادوا يف هذه  ثم  ال�سريعة،  فيه هدم لأ�سول  ولو كان  يقال  ما  كل 
فحرموا العرتا�س ما يروى من تلك املناق�سات للعقل، واأعدوا من يتجارى على 
تكذيبها باحلرمان من الرحمة الإلهية وال�ستهداف ل�سوء اخلامتة، فلم يبق لالآيات 
الداعية اإىل تعقل الأمور وتدبرها بعني النقد اأثر يف نفو�س امل�سلمني، وتبع ذلك 
ما ي�ستلزمه من انحطاط مداركهم ووقوفهم موقف العاجز اأمام احلقائق ال�ساطعة.

فقد  واملدنية،  الدين  بني  املوؤاخاة  وهو  ال�ساد�س  الإ�سالمي  الأ�سل  اأما 
احلروب  فاإن  عداه،  ما  كل  يف  انحرافاتهم  ينا�سب  انحراًفا  امل�سلمون  به  انحرف 
يليه، �سرفت الأذهان عن  الثاين وما  القرن  امل�سلمني يف  اأمراء  التي وقعت بني 
نعم احلياة الأر�سية، ولفتتها اإىل ما اأعد لها يف احلياة الأخروية، فراجت الكتب 

)1(  امليتلوجية: امليثولوجية، وهي: الأ�ساطري. )م(.
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ارية)1( على الدنيا، الناعية)2( على اأهلها ولوعهم بها، واأكرث املوؤلفون من اإيراد  الزَّ
والذلة،  ال�ستكانة  امل�سلمني  نفو�س  فاأ�سربت  واملت�سوفة،  الزهاد  عن  احلكايات 
يعد  ل  الق�سري  الزهد  هذا  مثل  كان  واإن  والإقالل،  الزهد  اإيثار  اإىل  وتوجهت 
فعدوا مظاهر  وتطرفوا  الأمم،  امل�ستخذين من  نفو�سهم �سفات  فاكت�سبت  ف�سيلة، 
املدنية من فاتنات النفو�س وقاطعاتها عن كمالها، فلما ظهرت لهم املدنية الأوروبية 
مبا حملت من �سحر واإبداع، �سرحوا باأن لهم الأخرى ولغريهم الدنيا، واأ�سبحت 
ة، والإقرار  ِنيَّ الدَّ اإعطاء  تلك عقيدة بع�سهم لليوم، ويف هذا الت�سريح ما فيه من 

بالعجز، والركون لل�سكينة.

الإن�ساين  للوجود  باأن  الإن�سان  تنبيه  وهو  ال�سابع  الإ�سالمي  الأ�سل  اأما 
يف  اعتمدوا  ملا  لأنهم  �سده؛  اإىل  امل�سلمني  نظر  يف  انقلب  فقد  تتبدل،  ل  �سنًنا 
حياتهم على الأوهام والأماين، وعولوا يف ت�سرفاتهم على اخلرافات والأ�ساليل 
املو�سوعة، ذهلوا عن النظر للواقع املح�سو�س و�سغلهم الطريان يف جواء اخليالت، 
عن التدبر يف احلقائق الراهنة، فلم يتحروا الأ�سباب، ومل يتلم�سوا وجوه النجاة، 
الدعاء،  يجيء مبح�س  اأح�سن حال  اإىل  تبدل حالهم  اأن  نفو�سهم  وقر يف  وكاأنه 
اأو بحادثة غري منتظرة، فرتاهم كلما اأمل بهم اأمل من حال نظروا اإىل ال�سماء ومل 
يزيدوا عن احلوقلة)3(، وال�سرتجاع)4(، فراجت عليهم الكتب الرمزية الدالة على 

)1(  الزارية: املحقرة العائبة. )م(.
)2(  الناعية: امل�سنعة. )م(.

)3(  احلوقلة: قول: ل حول ول قوة اإل باهلل. )م(.
)4(  ال�سرتجاع: قول: اإنَّا هلل، واإنَّا اإليه راجعون. )م(.
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م�ستقبل احلوادث، كاجَلْفر)1( واعتمد ملوكهم على حركات الأفالك، فا�سرت�سدوا 
باملنجمني، وا�ستهدوا بامل�سللني من املتنبئني، ف�سل �سعيهم يف احلياة الدنيا. فلما 
ول  بدين  لها  ب�سرية  ل  هدى  غري  على  اأممًا  منهم  وجدوا  الغربيون  بهم  احتك 
اأ�ساليبه، و�سار  اأن ال�ستعمار الع�سري ترقت  دنيا، ف�سهل عليهم قيادهم، ولول 
للعدل فيه حظ كبري، لبادت اأكرث الأمم الإ�سالمية كما بادت اأمم اأمريكا ال�سمالية 

واجلنوبية حتت �سيطرة امل�ستعمرين.

اأما الأ�سل الإ�سالمي ال�سابع، وهو لفت الإن�سان اإىل نظام الطبيعة، وتوجيه 
نظره لأ�سرارها اخلفية؛ لي�ستفيد منها لتغذية ُروحه وعقله ونظامه الجتماعي، فقد 
روا العلم عن العلوم الكالمية، و�سار كل اهتمامهم  اإذ َق�سَ حاد عنه امل�سلمون؛ 
يف املجهودات العقلية موجًها اإىل تفهم كالم الأقدمني، وياليتهم تو�سعوا يف هذا 
الباب فجمعوا كتب اآبائهم يف الطبيعيات والريا�سيات والطب والفلك، وجعلوا 
ا من عنايتهم، بل اقت�سروا على علوم الكالم، وتفرغوا لها ف�ساروا غرباء،  لها حظًّ
اأو �سينا  كابن  واحد  فيهم  ينبغ  فلم  الكون،  يف  اأ�سالفهم  حتقيقات  عن   حتى 
الفارابي، وانحطت مدركاتهم على الكون، حتى مل يعد فيهم من  اأو  ابن ر�سد 
يبحث عن قوى اأج�سادهم وطبيعة اأر�سهم وما برح النحطاط اآخًذا جمراه، حتى 
جاءتهم العلوم الأجنبية بلغاتها الأعجمية، فظنوها كفًرا، فتاألبوا على معار�ستها، 
واأ�سبح علم الطبيعة يف نظرهم من الرج�س الذي ل ي�سح اأن يقربه م�سلم يوؤمن 
باهلل واليوم الآخر. فتاأمل رحمك اهلل يف هذا النحراف عن �سنن القراآن واأ�سول 

)1(  اجلفر: طريقة يزعمون بها اإمكانية التنبوؤ بحوادث العامل، من خالل النظر يف دللت احلروف. )م(.
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الإ�سالم، وقل يل اإىل اأي ح�سي�س ل ت�سقط املجتمعات الإ�سالمية من النحالل 
وف�ساد الكيان.

فبينما نرى الأمم قد و�سلت من العلم الطبيعي اإىل حيث ي�ستخدمون قوى 
املاء والهواء، فاأ�سبحوا يقطعون الِقفار املرتامية الأكناف يف ال�ساعات املحدودة، 
ويحلقون يف اجلواء اإىل اأبعد مما ت�سل اإليه الن�سور والعقبان، جتد امل�سلمني ل يزالون 
من علومهم الكالمية يف حال مقيم مقعد. وقد اأدركهم النحطاط يف ذات تلك 
العلوم، فقنعوا من كتبها مبا ل يو�سل اإل اإىل اإن�ساب معني القرائح، ووقف حركة 

الأفكار.

فقد  وعواطفه،  الإن�سان  ميول  بحقوق  العرتاف  وهو  الثامن  الأ�سل  اأما 
خبطوا فيها على غري ب�سرية، تبًعا لنحرافهم يف الأ�سول ال�سابقة، وهل مييز بني 
امليول احلقة والوهمية، وبني العواطف احل�سنة والرديئة اإل العاملون باأ�سرار العلوم 
النف�سية، واأنَّى لهم ذلك وتلك العلوم فرع من العلوم الطبيعية، وهي قابلة للرتقي 
اإىل غري حد، واإين ليوؤملني اأن اأذكر اأن لي�س يف معهد من معاهد العلوم الإ�سالمية 

من يدر�س هذا الفرع العلمي، اأو من يدور بخلده اأنه من املعارف ال�سرورية.

دائرة  يف  العامل  توحيد  على  العمل  وهو  التا�سع  الإ�سالمي  الأ�سل  اأما 
الباحثني يف هذا  اإما من عدم  اأ�ساب �سائر الأ�سول؛  اأ�سابه ما  املعامالت، فقد 
الأمر، اأو لعدم اإمكان تنفيذه مبا دخل فيه امل�سلمون من اجلمود، فاإنهم لذهولهم 
عن جميع اأ�سولهم املحيية �سار اأمرهم لي�س يف اأيديهم واأ�سبحت �سوؤونهم اخلا�سة 
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والعامة تبًعا ل�سوؤون �سواهم، ف�سواء بحثوا يف مثل هذا ال�ساأن اأو مل يبحثوا فيه، 
فلي�س لهم حول على عمل متليه عليهم الفكر النا�سجة والآراء الأ�سيلة.

احلافظة  حدوده  يف  التوحيد  هذا  يبحثون  ل  كانوا  اإذا  اليوم  فامل�سلمون 
لوجودهم، فهم مقودون ق�سًرا للفناء يف اأج�ساد الأمم املحيطة بهم.

كابد  فقد  الرتقي،  بنامو�س  العرتاف  وهو  العا�سر  الإ�سالمي  الأ�سل  اأما 
من  دور  اإىل  ْجَعى  للرُّ مييلون  اليوم  وقالهم  بحالهم  فامل�سلمون  عظيًما؛  انحراًفا 
اأدوارهم املا�سية، فقادة اأرواحهم يحلمون باإعادة مثل ع�سر بني العبا�س اأو �سواه 
الرجعى  اإل بعدوهم مع حماولتهم  �ساأوها  بلغت  فيه  الإ�سالمية  املدنية  مما تكون 
الع�سر  اأ�سالفهم يف  فاإن  الدول،  تلك  رقت  التي  الأ�سول  يعملون على عك�س 
التي  الطبيعية  الكتب  الطبيعي، فرتجموا  نه�ستهم من طريقها  نه�سوا  العبا�سي 
وتفهمها حتى  درا�ستها  واأخذوا يف  ل�سانهم،  اإىل  والهنود  والفر�س  لليونان  كانت 
برعوا فيها، ومل يكفهم ذلك؛ بل رحلوا اإىل بالد تلك الأمم وتعلموا لغاتها، وبحثوا 
نباتاتها وحيواناتها، ونقلوا لبالدهم كل  اآثارها، وتعرفوا  يف جمتمعاتها، ونقبوا يف 
ما تو�سموا فيه الفائدة وامل�سلحة، ولكنا اليوم نتمنى الرجعى اإىل مثل عهد من 
عهودنا ال�سابقة، ومل نعمل يف هذا ال�سبيل عماًل يوؤدي اإليه كاأننا نزعم اأن ذلك 

يتم مبجرد متنيه.

اأما الأ�سل الإ�سالمي احلادي ع�سر، وهو تقرير اأن الدين اإمنا �سرع لفائدة 
الإن�سان وم�سلحته، ل لت�سخريه واإذلله، فلم يعد اأحد يبحث فيه، فرتى األوًفا من 
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املعلمني يعلمون الدين يف امل�ساجد واملعاهد العلمية، مكتفني منه بكيفية الو�سوء 
وال�سالة واحلج والزكاة، ومل يتعر�س واحد منهم لبيان احلكمة املق�سودة من هذه 
العبادات، حتى وقر يف نفو�س العامة واخلا�سة اأنها تطلب لذاتها، ل اأنها و�سائل 
لغريها. لذلك يكتفي اأحدهم من ال�سالة بالركوع وال�سجود على اأ�سرع ما يكون 
الأكل  اأم�سك عن  �سام  واإن  فيها.  مزية  معدودة ل  لأداء حركات  م�سخر  كاأنه 
املوؤذن حي  قال  اإذا  �سخرة، حتى  يوؤدي  كاأنه  م�ساغًبا،  �ساخًبا لغًيا  نهاره  طول 
َيِتِه فال يزال ميالأ وعاءه حتى يعجز عن احلركة،  على ال�سالة اأقبل على مائدته ِبُكلِّ
الأكل  فيعاود  ال�سحور،  وقت  يجيء  حتى  ناد  اإىل  ناد  من  التنقل  يف  ياأخذ  ثم 
جهد ا�ستطاعته، وهكذا فال ين�سلخ �سهر ال�سوم اإل ويف معدته اأثر �سيئ من ذلك 
النا�س على حكمة  وقفوا  العقائد  قادة  لو كان  �سماه �سوًما. ولكن  الذي  النهم 
وتو�سعوا يف هذا  وحي،  الرُّ الكمال  لتح�سيل  ريا�سات  اأنها  وعرفوهم  العبادات، 
البحث اخلطري مبا يليق به من البيان، لكان حظ امل�سلمني منها غري حظهم اليوم.

اأما الأ�سل الثاين ع�سر وهو اإطالق حرية البحث لأويل الب�سر بالدين، فقد 
ا�ستحال اإىل عك�سه، فوقر يف النفو�س اليوم اأن لي�س يف الإمكان اأبدع مما كان، واأن 
لي�س  الكليات واجلزئيات،  اأ�سالفها يف جميع  اأن تكون عالة على  الأمة يكفيها 
يف الأمور العبادية فقط، بل ويف جميع امل�سائل ال�سرعية مما يخت�س باملعامالت، 
ومل يكفهم هذا الت�سييق حتى قروا اأنه ل يجوز لإن�سان اأن يخلط بني املذاهب 
ما  وترك  وحده  حنيفة  اأبي  مبذهب  العمل  فتقرر  واحد،  وقت  يف  اإمامني  فيقلد 
عداه من املذاهب، ويف هذا من احلجر على اأمة برمتها ما فيه. فبينما نرى لالأمم 
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القوانني  وتقنني  النظامات  �سن  العمل يف  توا�سل  ت�سريعية  الأوروبية جماعات 
وتنقيح الأ�سول وجتديد ما رثَّ منها وبطل موجبه، ترى امل�سلمني جامدين على 
�سكل واحد منها ل يبغون عنه حوًل. فلو كان يف طبيعة دينهم ما يحرم عليهم 
النظر والتجديد، لكان لهم بع�س العذر، فما بالهم ودينهم يح�سهم على النظر 
ويزعهم عن الوقوع يف اجلمود، واأئمتهم قد ترباأوا ممن ياأخذ باأقوالهم بدون نقد، 

وقرروا اأن باب الجتهاد مفتوح اإىل يوم القيامة.

تبلى  النظامات  واأن  تتجدد،  احلوادث  اأن  اليوم  امل�سلمني  عن  هل خفي 
كما تبلى الأثواب، واأن القوانني تتطور يف حالت �ستى لتتفق مع م�سلحة الأمة؟

نهاية املنت
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يف الجتماع ال�صيا�صي الإ�صالمي، تاأليف حممد مهدي �صم�س الدين.
ملاذا تاأخر امل�صلمون؟ وملاذا تقدم غريهم؟، تاأليف الأمري �صكيب اأر�صالن.

املدنية الإ�صالمية، تاأليف �صم�س الدين �صامي فرا�صري، ترجمة وتقدمي حممد م الأرناوؤوط.
املدنيـــة والإ�صالم، تاأليف حممد فريد وجدي.

امل�صـــئلة ال�صرقية، تاأليف م�صطفى كامل.
وجهة العامل الإ�صالمي، تاأليف مالك بن نبي، ترجمة عبد ال�صبور �صاهني.

طلعة ال�صم�س �صرح �صم�س الأ�صول، تاأليف نور الدين عبد اهلل بن حميد ال�صاملي.   

�سل�سلة »يف الفكر النه�سوي الإ�سالمي«
صدر يف هذه السلسلة
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الكتاب هذا 

التركية في إسطنبول، وتلك هي أول ترجمة عربية له. جاء صدوره  باللغة  ُطبع ألول مرة عام )1296هـ/ 1879م( 
مدنية  من  المسـلمون  إليه  وصل  ما  على  بإطالعهم  جديدة،  نهضة  في  باألمل  آنذاك-  الُقراء-  ليشـحن  عصيب؛  وقت  في 
الحديثة  األوروبية  بالمدنية  البعض  فيه  ينبهر  كان  الذي  الوقت  في  والمعرفة،  بالعلم  اهتمامهم  بفضل  العالم  مستوى  على 
يسـتعيدوا  أن  نفسـه  الطريق  بذلك  يمكن  المسـلمين  أن  على  وتأكيده  العسـكرية،  بآلتها  العالم  على  تسـيطر  أخذت  التي 

الحديثة. المدنية  في  مشاركتهم 

العلمية،  المجاالت  العالمي في كل  المستوى  »المدنية اإلسالمية« وإسهاماتها على  فراشري على  الدين سامي  يركز شمس   
القديمة«. اليونانية  »المدنية  من  مباشرة  تولد  ولم  اإلسالمية«،  »المدنية  إلى  باالستناد  قامت  الحديثة«  األوروبية  »المدنية  وأن 

مع  يتعارض  بالسـيف، وال  ينتشـر  ولم  دين عنف،  ليس  اإلسـالم  وأن  والعقل،  اإلنسـان  قيمة  إعالء  ُيلّح على:  كما 
حصيلة  هو  بل  بشعب؛  يختص  وال  فراغ  من  يبدأ  ال  التمّدن  وأن  بالمدينة.  وثيًقا  ارتباًطا  يرتبط  بل  والحياة،  والحقيقة  العلم 

البشري.  التراكم 
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CAIRO BEIRUT

الم�شروع: عن  الطيب  اأحمد  الأكبر  الإمام  يقول 

العلمي والثقافي ألعالم  اإلنتاج  إعادة نشر  به مكتبة اإلسكندرية - وهي تستهدف  تقوم  الذي  المشروع  إن هذا 
نهضتنـا فـي العصـر الحديـث - لُيعـدُّ فيمـا أرى - من أهم المشـاريع العلمية نحو تأصيـل المفاهيم الثقافية 
إلى  أدعو  وإني  عصره.  ويعيش  أصوله،  يستوعب  معاصر  إسالمي  عقل  تأسيس  وإعادة  اإلسالمي  العالم  في 

واإللكترونية. الورقية  الوسائل  بكل  نشرها،  وتعميم  الحية،  اللغات  إلى  األعمال  هذه  ترجمة 

�شــــيــخ الأزهــــر
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